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— A magyar antikvárius könyvpiac szemléje. — 

A magyar könyvpiac a magyar kultúrélet tükre. Társadalmi osz
tályaink kulturális áldozatkészsége, érdeklődési köre, a korszellem 
változásai, a közvéleményt foglalkoztató időszerű kérdések s nem 
utolsó sorban a magyar gazdasági élet tükröződnek benne. A könyv 
nemcsak a szellemi javak letéteményese, hanem áru is s mint ilyen, alá 
van vetve a piac törvényeinek. Viszont a keresletet és kínálatot nem
csak gazdasági okok, hanem titokzatosabb, nehezebben kinyomozható 
szellemi rugók is mozgatják s így az egyes magyar könyvek árhullám-
zási görbéje egyúttal a magyar szellemi és gazdasági élet grafikonja is. 

Nálunk, könyvkereskedőket és gyűjtőket kivéve, nem sokat fog
lalkoztak ezzel a kérdéssel, úgyszólván nincs is irodalma. Aukciós 
katalógusok, antikvár könyvjegyzékek előszavain, egy-két hírlapi cik
ken s antikváriusoktól származó, tehát érdekeltségük miatt nem tel
jesen megbízható, néhány munkácskán kívül e cikk szerzője nem 
támaszkodhatott egyébre, mint nagy antikváriumaink és árveréseink 
katalógusaira s néhány szakember értékes tanácsaira. A magyar könyv
gyűjtés aranykora, a múlt század második fele, még komoly feldol
gozásra vár, amit erről tudunk, azt inkább kerengő szájhagyományok, 
anekdoták tartották fenn. Híres könyvgyüjtőink kiadott katalógusai 
bizonyára sok érdekes megállapításra szolgáltatnak alkalmat. Ez a sze
rény cikk csak kezdeményezés akar lenni; a teljesség igénye nélkül, 
nagy vonalakban szeretné ismertetni a magyar könyvgyűjtés háború
előtti és mai irányait s ezzel kapcsolatban az antikvárpiacon előfor
duló becsesebb és keresettebb magyar könyvek árainak alakulását.1 

1 Kedves kötelességnek teszek eleget, mikor ezen a helyen is hálás 
köszönetet mondok dr. Trócsányi Zoltán főkönyvtárnok úrnak, Lantos 
Adolf, Ranschburg Gusztáv és Ranschburg György antikvárius uraknak és 
Pastinszky Miklós úrnak, az Árverési Csarnok könyvszakértőjének, akik gaz
dag tapasztalataikból leszűrt értékes tanácsaikkal támogattak cikkem meg
írásában. 
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A magyar könyvgyűjtés, bár olyan elődökre tekinthet vissza, 
mint MÁTYÁS király, VITÉZ JÁNOS, gróf ZRÍNYI MIKLÓS, gróf TELEKI 
SÁMUEL és gróf SZÉCHÉNYI FERENC, tulajdonképen a múlt század máso
dik felében alakult ki. SZABÓ KÁROLY és PETRIK GÉZA kora volt ez, 
az első bibliográfiák, a nagy antikváriumok keletkezésének kora. 
Bibliográfusaink, antikvárusaink és könyvgyüjtőink közös munkájá
nak eredményeként ebben az időben szilárdult meg a magyar könyvek 
értékhierarchiája s ekkor kapták meg határozott körvonalaikat a gyűj
tési körök is. Nagy-Magyarország öntötte a régi magyar nyomtatvá
nyokat a központ, Budapest felé. Vállalkozó szellemű antikváriusok 
és gyűjtők, köztük elsősorban RÁTH GYÖRGY, aki iskolát teremtett a 
magyar bibliográfiában, valóságos felfedező utakat tettek eldugott 
vidéki könyvtárakba, poros padlásokra, hogy egy-egy unikumot, mint 
valami páratlan vadásztrófeát megszerezzenek. 

A századforduló előtti években már kialakultak a nagy magán
gyűjtemények, sőt gazdáik halála folytán, ha közgyűjtemények tulaj
donába nem mentek át, piacra is kerültek. THALY, KNAUZ, "WENZEL, 
HUNFALVY, HORVÁTH MIHÁLY, JAMNITZKY LAJOS, EMICH GUSZTÁV 
nagyszerű könyvtárai, antikváriusokon keresztül, újabb lendülethez 
juttatták a könyvgyüjtést. A piacon olyan értékek fordultak meg, ame
lyek manapság már teljesen eltűntek. Egész sora működött Budapesten 
a nagy antikváriumoknak, melyek az akkor kialakuló közkönyvtárak
nak és nagy magángyűjteményeknek az anyagot szállították. H O R O -
VITZ FÜLÖP, RÉVAI LEO, DOBROWSKY ÁGOST, KUN DÁNIEL, KUN 
SAROLTA, majd a ma is dolgozó RANSCHBURG GUSZTÁV, LANTOS ADOLF, 
az egész hatalmas lendülettel fejlődő ország könyvpiacát irányították 
és katalógusaikból meglehetős képet nyerhetünk arról, hogy mi 
alkotta ekkor egy antikvárium standard anyagát, mit kerestek a gyűj
tők és milyen árakon cseréltek gazdát a könyvek. 

Régi magyar könyvbarátok. 

Első pillantásra feltűnik, hogy a kor könyvészeti érdeklődése 
mennyire kizárólag muzeális és tudományos volt. A magyar szépiro
dalom alig szerepel ezekben a katalógusokban, olyan első kiadásokat, 
melyekért ma súlyos százakat fizetnek a gyűjtők, DOBROWSKY néhány 
forintért „vesztegetett el" a kevés érdeklődőnek. A nagy magánkönyv
tárak, melyek feloszlásuk után a piacra kerültek, túlnyomó részükben 
régi magyar könyveket, ősnyomtatványokat és történeti, földrajzi, 
nyelvészeti tudományos műveket tartalmaztak. A virágkorát élő 
magyar tudományos élet hozta létre ezeket a gyűjteményeket s ugyan
csak ez a tudományosság vette fel a piacra került könyvanyagot. 
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A múlt századvégi magyar könyvgyűjtő típusa elsősorban szo
ciális szempontból különbözött a maitól, ami nagyrészt a művészi kört 
is meghatározta. Nevezetes bibliofiljeink a legelőkelőbb gyűjtési ágakat 
művelték, ősnyomtatványok, régi kéziratok, XVI—XVII . századi 
magyar könyvek, drága illusztrált munkák, híres nyomdák kiadvá
nyai, rariórák és kuriózák érdekelték őket elsősorban és ma már mesés
nek tűnő összegeket áldoztak egy-egy felmerült ritkaságért. De tehet
ték. Közkönyvtárak, mágnások, főpapok és gazdag magánzók tették 
a gyűjtők elitjét, akiknek volt idejük és pénzük ennek a sok időt és 
pénzt követelő szenvedélynek a kielégítésére. 

Természetesen más volt a lelki szerkezete is ezeknek a nagyúri 
gyűjtőknek, mint a mai kispénzű bibliofileknek. Igazi, egész embert 
kívánó és egész életet kitöltő szenvedély volt számukra a gyűjtés; 
valóságos legendakör alakult ki körülöttük, mely ebből a nemes szen
vedélyből fakadó, ma különösnek és humorosnak tűnő kis esetek köré 
fonódik. A pénz náluk alig játszott szerepet, ritkaságszámba ment az 
olyan „különc", mint VIGYÁZÓ SÁNDOR, aki órákhosszat alkudott egy 
könyvre, hogy végül is kifizesse érte azt az összeget, amelyet alkuvás 
nélkül is elérhetett volna, hiszen a kereskedő már beleszámította ár
ajánlatába a gróf úrnak ezt a szokatlan szokását. Kevés volt olyan, 
mint EDVI ILLÉS ALADÁR, aki kis pénzből is remek könyvtárat terem
tett magának. 

Mindennél jobban jellemzi ezt a kort egy futólagos szemle gyűj
tők és gyűjtési körök fölött. RÁTH GYÖRGY, gr. APPONYI SÁNDOR, 
SZIVÁK IMRE, TODORESZKU GYULA, gr. VIGYÁZÓ SÁNDOR, br. PRÓNAY 
GÁBOR, br. RADVÁNSZKY BÉLA, br. PODMANICZKY GÉZA, br. DIRSZTAY 
BÉLA, br. KORNFELD MÓRIC, SIMOR JÁNOS, HORNIG KÁROLY püspök, 
DANKÓ JÓZSEF püspök, ÁGOSTON JÓZSEF, JAMNITZKY LAJOS, SZÉLL 
FARKAS, SÓLYOM-FEKETE FERENC, EMICH GUSZTÁV, VARJÚ ELEMÉR, 
ezek a legnagyobb nevek, egytől-egyig egy-egy értékes ős
nyomtatvány és régi magyar gyűjteményről híresek. De könyv
táraikban szerepeltek a külföldi klasszikusok legszebb kiadá
sai, a nagy nyomdák termékei, remek képeskönyvek és válogatott ra
riórák és kuriózák is. Ilyen gyűjtemények összeállításához pedig két 
dolog feltétlenül szükséges: sok pénz és olyan könyvpiac, amelyik szál
lítani is tudja ezeket a kincseket. De a többi neves régi gyűjtő is csupa 
költséges, különleges ágat művelt. EDVI ILLÉS ALADÁR illusztrált köny
veket, GoLDZiHER IGNÁC keleti irodalmat, ELISCHER BOLDIZSÁR 
Goethe-könyveket, BALLAGI GÉZA röpiratokat, ZICHY JENŐ gróf és 
KÁROLYI JÓZSEF gróf, SZILÁDY ÁRON és BALLAGI MÓR történelmet, 
földrajzot, illetőleg nyelvészetet, SZÜRY DÉNES pedig magyar irodai-
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mat KAUFMANN DÁVID héber kéziratokat gyűjtött, mégpedig, amint az 
utólag megállapítható, ma utolérhetetlen bőkezűséggel és teljességre 
való törekvéssel. 

Új bibliofil korszak születése. 

önkéntelenül is felmerül a kérdés: mi lett a sorsa ezeknek a pom
pás könyvtáraknak? Amint azt kissé frivolán, de az igazságnak meg
felelően le lehet szögezni: a magánkönyvtárnak két ősi ellensége van 
— a feleség és a halál. JAMNITZKY LAJOS soha nem merte bevallani 
családjának, hogy könyveket gyűjt; EDVI ILLÉS ALADÁRÍ pedig felesége 
és menye kényszerítették gyűjteménye eladására, nem tűrhették a ház
ban a „porfészket". Sokak gyűjtői pályáját csak a halál, vagy a 
teljes anyagi összeomlás állíthatta meg. Könyvtáraik csak ritka esetben 
maradtak meg a család birtokában s még ritkább esetben találtak 
méltó továbbfejlesztőkre (RADVÁNSZKY-, BALLAGI-, PRÓNAY-, KÁROLYI-
könyvtárak), nagyobbrészt közgyűjteményekbe kerültek vétel vagy 
ajándék útján (RÁTH, APPONYI, TODORESZKU, VIGYÁZÓ, PODMANICZKY, 
ZICHY, SZÉLL, SZÜRY, HORNIG, DANKÓ) s a többiek is, amelyeket 
antikváriusok vettek meg, csakhamar eltűntek a piacról, közkönyvtárak 
és gyűjtők polcaira vándoroltak. 

Ez az egyik oka annak, hogy az ősnyomtatvány, a kézirat és a 
régi magyar könyv a XX. század elejére úgyszólván alig szerepel az 
antikváriusi forgalomban. Amíg az 1929-ben hozott műemléktörvény 
életbe nem lépett, addig a külföld is erősen résztvett piacunk megüre-
sítésében. Legnagyobb ilyen veszteségünk NAGY ISTVÁN régi magyar 
könyvtárának kivitele volt, amelyet a múlt század hetvenes éveiben a 
németországi LIST és FRANKE cég vett meg. Már a háború előtti év
tizedben érezhető volt ezeknek az előkelő gyűjtési ágaknak a haldok
lása. Gyűjtő akadt volna még, de értékes könyv ritkábban fordult elő. 
Vérbeli gyűjtő pedig nem egykönnyen nyugszik bele abba, hogy má
sodrangú anyaggal töltse meg könyvtárát. A könyvtárak és a nagy 
gyűjtők ugyanis kiegészítették már hiányaikat s a közkönyvtáraknak 
ezt megkönnyítette az is, hogy, amint már FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ, a 
Széchényi-Könyvtár néhai igazgatója megmondta, a legszebb magán
gyűjtemények előbb-utóbb hozzájuk kerültek. Ami ezután még maradt, 
az csak szerény tallózásnak minősíthető. 

így fordult aztán az érdeklődés új gyűjtési körök felé. A magyar 
szépirodalom editio princepsei és a helytörténet, főleg Budapest törté
nete nyomultak az előtérbe s ezzel megszületett a XX. század speciális 
magyar bibliofiliája, mely a háború utáni ú. n. konjunktúra években 
jutott kiteljesedéshez. 
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A háború és ami utána következett. 

Addig azonban a magyar könyvpiacnak át kellett vészelnie a há
borút és az utána következő zavaros időket. Csodálatos, de minden 
kétséget kizárólag megállapítható, hogy a forradalmi éveket kivéve, 
a magyar antikvár piac sem a háborús, sem az inflációs esztendőkben 
nem ingott meg egy pillanatra sem. Ebben a megnyomorított, megalá
zott országban sokkal mélyebb gyökerei vannak a könyvkultúrának, 
mint azt bárki képzelné. Könyv, mindig, a legnehezebb időkben is 
kellett a magyar középosztálynak s az árak a háború után inkább 
emelkedtek, mint estek. Csak meghatottsággal állhatunk meg Kis-
Magyarország elitjének hősies kitartása előtt, amellyel felére fogyva is 
képes volt felvenni azt a könyvanyagot, amelyet antikváriusaink Nagy-
Magyarország számára raktároztak el. 

Természetes azonban, hogy az ország területi veszteségei éreztet
ték hatásukat ezen a téren is. Azt a szerepet, amelyet eddig egész sora 
töltött be az antikváriumoknak, ma úgyszólván a régi, klasszikus 
iskola két ittmaradt képviselője, LANTOS és RANSCHBURG látja el. 
Mellettük még Stemmer Ödön, Medvéi Dezső, Langer Mór, Faragó 
Zsigmond, Magyar Jenő, Mai Henrik, Acél-Testvérek, Adorján-Test
vérek, Krucsay József, Darvas Lajos, Darvas Pál, Hartmann-Testvé-
rek, Klein Imre, Kohn Béla, Kohn Emil, Léderer István, Molnár Imre, 
Müller Izidor, Müller Dávid, Pfeifer Manó, Schimkó Gyula, 
Szöllősi Zsigmond, Ruzitska Béla stb. vesznek részt komoly szán
dékkal a piac ellátásában. Antikváriumaink számának csökkené
sét nemcsak a kereslet szűkebb körre korlátozódása, hanem a kínálat 
hiánya is okozza. Erdély és a Felvidék valóságos kincsesbányái voltak 
a becses magyar nyomtatványoknak, most ezektől el vagyunk zárva. 
A régi magyar könyvek gyűjtőinek kihalása részben ezzel is magya
rázható. Vannak könyvek, melyek egyáltalán elő sem fordulnak a pia
con. Vizsolyi- és Komjáthi-biblia, Tinódi-krónika ismeretlen fogal
makká váltak, a Sylvester-biblia, Heltai- és Székely-krónika, Zrínyi, 
Melius hiánytalan állapotban éppen olyan ritkák, de még csonkán is 
elérik a 300—400 pengős árakat. A XVII . század értékes magyar 
könyvei (Pázmány, Szenczi Molnár, Gyöngyösi, Balassa, Apácai) néha 
megjelennek a piacon s száz pengőn felüli árakon el is kelnek. 
A Káldi-biblia első kiadása meglehetősen gyakori jelenség, de, tekintve 
a bibliafordítások iránti nagy érdeklődést, ennek sem esett érezhetően 
az ára (100—íjo pengő). Ugyanezt nem lehet elmondani a régi idők 
két keresett könyvéről, Nádasdy Mauzóleumáról és a Thuróczi-krónika 
1488-i augsburgi kiadásáról. Ebből a két külföldi nyomtatványból 
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olyan sok került elő, hogy régi, szépen tartott árfolyamuk nagyot 
zuhant.1 A Thuróczi-krónikának elég jó példányát 400—500 pengőért 
lehet kapni s a brünni kiadás is megszerezhető a duplájáért. A Mauzó
leum pedig éppen olcsóvá vált, kifogástalan példányt kínálnak már 
45 pengőért. Ősnyomtatványokból csak az illusztrált és a magyar vo
natkozású (Laskai Osváth, Temesvári Pelbárt, Magyarországi Mihály, 
Schedel stb.) megy, egyébként a háború utáni években fellendült ame
rikai gyűjtés kiszívta az európai s így a magyar ősnyomtatványpiacot 
is. Ami maradt, az rendesen másodrangú s megesik, hogy 60—80 pen
gőért cserélnek gazdát kifogástalan, de közönségesebb munkák. 

A magyar vonatkozású XVI—XVII. századi külföldi nyomtat
ványoknak, hacsak illusztrációkat nem tartalmaznak, egyáltalán nincs 
vásárlójuk. APPONYI SÁNDOR klasszikus gyűjtőkörének felszámolását 
jelezte az Árverési Csarnok ezidei aukciója, melyen SCHLAUCH LŐRINC 
gazdag Apponyiana-gyüjteményének árverése teljes közönybe fulladt. 

Valaha népszerű gyűjtési kör volt híres nyomdák termékeinek 
felkutatása. Ha a HEVESI SÁNDOR színdarabja nyomán támadt babona 
az Elzevir-kiadások ritkaságát illetőleg nem is indokolt, mert 40 évvel 
ezelőtt sem kértek 5—10 forintnál többet egy Respublica-kötetért, az 
még sem történt meg régen, hogy szép példányok 6—10 pengős kínálat 
mellett évekig porosodjanak a kirakatban. Aldus, Plantin, Frobenius, 
Didót, Baskerville, Panckoucke, Bodoni, Elzevir nevei nem gya
korolják többé azt a vonzóerőt a gyűjtőkre, mint azelőtt, Az 1937. 
évi Károlyi-aukción néhány francia és latin klasszikus kiadás elért 
ugyan kötetenként 50—120 pengős árakat, de ez inkább a gyönyörű 

1 A XVI—XVIII. századi magyar könyvek esetében általános szabály 
az, hogy a magyarnyelvű és irodalmi értékű munkák, továbbá az elsőrangú 
történeti források ma is megtalálják a maguk, bár korlátozott, vevőkörét. 
A latinnyelvű hitvitázó s egyéb vallásos könyvek azonban eladhatatlanok, 
amire antikvárius informátoraim sem tudtak elfogadható magyarázatot 
adni. Érdekes, hogy a protestáns lelkészi kar annál buzgóbban vásárol, 
még Pázmány, Káldi stb. műveit is ők veszik meg. Az áralakulásokból 
egyébként kis ízelítőt nyújtanak az alábbi példák: Apafi Vendelinus-
fordítása (Szabó I. 1161) antikváriusi forgalomban 80-ról 36 pengőre esett le, 
az Árverési Csarnokban pedig 24 pengőért adták el. Veresmarty Mihály 
Intő és tanító leveléért (Szabó I. 697) 1913-ban Ranschburg 50 koronát kért, 
ma az Árverési Csarnokban 25-ért sem veszik meg. Monoszlainak A szentek 
segítségülhívásáról szóló könyve (Szabó I. 229) békében 250 koronát ért, 
1936-ban 120 pengőért kínálták. Miles Siebenbürgischer Würgengel-je 
(Szabó II. 1256) a háborúelőtti 80 koronáról 36 pengőre esett le. Comenius 
Orbis pictus-a (Szabó I. 1338.) 1929-ben 300 pengőt ért, 1935-ben az Árverési 
Csarnokban 100 pengőért meg lehetett kapni stb. stb. 
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kötéseknek és a szép könyveknek szólt, mint a nagy neveknek. Éppen 
így halálra van ítélve a rariora-kurioza gyűjtőkör is: kevés a gyűjtő, 
kevés az anyag. 

Régi magyar könyvek, ősnyomtatványok, híres nyomdák, rariora-
kurioza: ezek a fogalmak jellemezték a múlt század magyar könyv-
gyűjtését. Ma alig akad, aki érdeklődnék irántuk. Aki tehetné, nem 
veszi, aki venné, nem teheti. A ma is fennálló nagy magángyűjtemé
nyek meglehetősen teljesek, tulajdonosaik csak kiegészítik hébe-hóba. 
Új gyűjtő, ha akadna, sem találna a piacon érdemleges anyagot. A régi 
magyar könyvek gyűjtőinek névsora nagyon leapadt. Tudtunkkal 
csak br. KORNFELD MÓRIC, dr. W O H L ALADÁR, br. PRÓNAY GYÖRGY, 

vitéz JÉKEY SÁNDOR és KLEIN DEZSŐ gyűjtik egyebek mellett ezeket 
is, de ők sem a régi méretekben. Ősnyomtatvány-gyűjtőről meg éppen 
csak egyről, UNGÁR GYÖRGYről van tudomásunk. Curiosa-gyüjtő is csak 
egy komoly van: dr. RÁTH-VÉGH ISTVÁN. Híres nyomdák kiadásai 
iránt dr. HOZELITZ GYULA, br. KORNFELD MÓRIC, dr. W O H L ALADÁR 

és dr. EISLER MIHÁLY érdeklődnek, utóbbi azonban a gazdasági vál
ság kezdetén eladta könyvtárát. Előkelő gyűjtési ággal, XVIII . századi 
francia könyvekkel foglalkozik ifj. br. DIRSZTAY BÉLA. S ezzel le is 
zárhatjuk a régivágású gyűjtők sorát. Talán még azt kell hozzáten
nünk, hogy a korszellem őket is érintette, mert nagyrészt kiterjeszked
nek modernebb szakok (első kiadások stb.) felé is. 

A gyűjtő akklimatizálódása. 

Ez mindeddig csupa negatívum. Mit gyűjtenek hát a mai gyűjtők, 
ha egyáltalán vannak ilyenek? Már pedig vannak igen szép számmal. 
A felelet, a legnagyobb körültekintéssel fogalmazva is, határozott: 
magyar szépirodalmi első kiadásokat és történelmet. A gyűjtési körök 
ilyen világosan észlelhető megváltozásának egyik okára már rámutat
tunk, mikor a piac megüresedéséről beszéltünk. Ezenkívül azonban a 
gazdasági, szellemi és közéleti okok egész szövevényét kell szétboncol
nunk, ha meg akarjuk érteni a XX. századi magyar bibliofilia pál
fordulását. 

A régi gyűjtőket, amint láttuk, elsősorban a muzeális értékű rit
kaságok, a kuriozitások érdekelték. Előkelő, nagypénzű emberekhez, 
nagy dotációja, fejlődő közkönyvtárakhoz ez is illett leginkább. De a 
közkönyvtárak megteltek, háború utáni anyagi lehetőségeik, különösen 
1930 óta, elapadtak. Magánosok, főpapok ma már nem gyűjtenek. 
A muzeális értékek eltűntek a piacról. A körülményeknek ez az össze
játszása már a háború előtti évtizedben éreztette hatásait. Szociális 
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szempontból előtérbe lépett a középosztály. Tanárok, lelkészek, tiszt
viselők, bankigazgatók, újságírók, tudósok teszik az új magyar gyűjtők 
zömét. Mágnásaink jórészt családi vonatkozású anyagot, genealógiát 
gyűjtenek (gr. ESZTERHÁZY MÓRIC, gr. TELEKI DOMOKGS, gr. FESTETICH 
GYÖRGY, gr. TELEKI ISTVÁN), vagy régi könyvtáraikat egészítik ki. 
Az utóbbi években egész sora került eladásra nagynevű családi könyv
gyűjteményeknek (CSEKONICS, KÁROLYI, KARÁTSONYI, ZICHY stb.), ami 
arisztokráciánk visszavonulását legjobban jellemzi. 

Ha valaki majd korszakokra osztja a magyar bibliofilia történe
tét, napjainkat a gyűjtő akklimatizálódási korának fogja nevezni. Kis, 
tőkeszegény ország kisemberei szerényebbnek látszó aratással is beérik, 
mint a régi nagyok. Azt gyűjtenek, amire telik és amit a piac kínál. 
Természetesen nemcsak kényszerűségi okok magyarázzák gyűjtőink 
irányváltoztatását. A magyar szépirodalom és történelmünk iránt 
mind jobban megnyilvánuló érdeklődés éppen annyira részes benne, 
mint a gazdasági helyzet. De ezekben az ágakban is megmutatja a ma
gyar bibliofilia a jó iskolát. Ha a régieket muzeális beállítottságúak
nak neveztük, az újakat legjobban az esztétikai érzék kifejlődése jel
lemzi. Különösen az első kiadások gyűjtésében nyilvánul meg ez az 
uralkodó szempont. Általános tapasztalat, hogy becsülete csak a ki
fogástalan állapotban levő, szép könyvnek van. Az, a nyugaton már 
régóta érvényes szabály, hogy a fűzött könyv csak eredeti borítékban 
becses, ma már nálunk is általánosan megkövetelt föltétel. (Egyébként 
br. PRÓNAY GÁBOR volt az első magyar gyűjtő, aki figyelmet fordított 
erre a kérdésre.) Szép kötések, szép illusztrációk, felvágatlan példá
nyok, ép borítékok: ezeket keresik ma s bármilyen kevés is gyűjtőink 
pénze, ezeknek ma is megvan az ára. Végeredményben az esztétikai 
érzék uralma komoly haladást jelent bibliofiliánkban, s ha hozzávesszük 
azt is, hogy szociálisan mekkora teret hódított a könyvszeretet, elmond
hatjuk, hogy semmit sem vesztettünk színvonal tekintetében. 

A következőkben röviden végig óhajtok futni a mai magyar 
bibliofilia főbb ágain, a gyűjtők és a legkedveltebb könyvek során. 
Ismételten megjegyzem, hogy teljességre már helyszűke miatt sem töre
kedhettem, inkább a kép áttekinthetősége lebegett a szemem előtt. 
A piac árhullámzását a függelékül adott táblázaton az olvasó könnyen 
figyelemmel kísérheti. 

Első kiadások. 

A magyar szépirodalom első kiadásainak gyűjtése az utóbbi har
minc év alatt mérföldes lépésekkel haladt előre s ma már uralkodó 
gyűjtési ágnak mondható. Számban és áldozatkészségben a legjelenté-
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kenyebb gyüjtőréteget mozgatta meg, bízvást tehetjük több százra 
azoknak a számát, akik nagyobb vagy kisebb méretekben művelik ezt 
a népszerű szakot. Megemlíthetjük ALSZEGHY ZSOLT, BAY SÁNDOR, 
BOGNER MIHÁLY, DÖMSÖDI HAJÓS GERGELY, DRESCHER PÁL, br. H A T 
VÁNY LAJOS, KLEIN DEZSŐ, KÓCZÁN LÁSZLÓ, SZÉKELY MIKLÓS, 
SZÁSZ ANDOR, W O H L ALADÁR neveit, mint a legismertebbeket, de 
szinte lehetetlen felkutatni azt a sok névtelent, akik nem sajnálnak 
50—60 pengőt egy-egy szép Csokonaiért, Kazinczyért, Bessenyeiért s 
akik talán nem is tartják magukat komoly gyűjtőknek. Bár a közked
veltségnek örvendő könyvek általában nem haladják meg a 20—50 
pengős középárat, az első kiadások közt is akad néhány különösen 
becses, keresett darab, melyekért az igazi gyűjtők versenyt futnak, ha 
néha előkerülnek. Ilyen ritkaságnak számít Ady két első verskötete, 
különösen a Még egyszer. Az Ady-gyüjtés azonban az utóbbi időben 
erősen alábbhagyott s ez megtépázta mindkettőnek a nimbuszát. Ezzel 
ellentétben minden gyűjtőnek legfőbb álma Dugonics Radnai történetek 
című könyve, annál is inkább, mert emberemlékezet óta nem fordult 
elő a piacon. Hasonlóan előkelő jelenség Gvadányi három munkája: a 
Pöstényi förödés, az Aprekaszion és A Rhenus vize partján. Az Apre-
kaszion néha-néha felbukkan, a másik kettő azonban csak a gyűjtők 
vágyaiban kísértget. Becses Kazinczy Tövisek és virágok c. könyve is, 
az első magyar korlátolt számú kiadvány, de ebből is alig sikerül év-
tizedenkint egyet-kettőt felhajszolni. Két debreceni szerző könyve, 
Csokonainak A szépség ereje bajnoki szívenn és Fazekas Mihálynak 
Ludas Matyi c. költeményei is az elsők közt állanak. Mint szerző, min
denik előtt vezet Petőfi. A Cypruslombok és a borítékos János vitéz 
a légritkábbak, de majdnem minden munkája feltűnően magas árfo
lyamon kelt el. A sort méltóképen zárja be Széchenyinek a Selyemrül 
írt könyve. A „nagyvadak" mellett nagy tekintélye van a Toldi első 
kiadásának, Csokonai Diétái magyar múzsájának, Gvadányi Magyar 
dámáinak, Katona Bánk-bán]inak, a Zalán futása és a Csongor és 
Tünde szép példányainak, Madách Lantvirágok c. verseskönyvének 

Talán fölösleges is említeni, hogy az esztétikai szempont éppen 
az első kiadások gyűjtésénél játszik a legnagyobb szerepet. Szép kötés, 
eredeti boríték sok százalékkal megnöveli a példányok árát és ugyan
csak sok százalékkal emeli a könyv értékét a szerző sajátkezű bejegy
zése. Éppen az előforduló példányok különbözősége miatt nehéz meg
közelítően pontos táblázatát adni az áraknak, annál is inkább, mert 
röngáltság, boríték hiánya egyébként jóhírű munkákat mélyen árfolyam 
alá szorít. Az Árverési Csarnokban feltűnően olcsón gazdát cserélő da
rabok rendesen ilyen hiányosságban szenvednek. 
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Nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de a teljesség kedvéért meg 
kell említeni, hogy szép számmal akad gyűjtője a francia, angol, német 
első kiadásoknak, főleg az illusztráltaknak, de itt is csak az egészen 
szép anyag jöhet tekintetbe. 

Helytörténet, családtörténet. 

Napjaink másik népszerű gyűjtőköre a helytörténet. Itt, különö
sen néhány évvel ezelőtt, Budapest irodalma vezetett, ebben is a lát
képek, illusztrációk. A gyűjtemények azonban, mivel anyag bőségesen 
akadt, mára már meglehetősen telítődtek, új gyűjtők pedig a nagy 
válság óta ritkábban jelentkeznek. BÁRCZY ISTVÁN, HORÁNSZKY LAJOS, 
SZENDY KÁROLY, HOLLÓS OSZKÁR, SCHILLER RUDOLF, SCHLEICHER 
ALADÁR, PÁSZTOR MIHÁLY rendelkeznek szép gyűjteményekkel, de ezen 
a téren is sok a kis, névtelen gyűjtő, elsősorban hírlapírók és fővárosi 
tisztviselők. Az általános árcsökkenés a budapesti szakban is érezteti 
hatását, de egyes könyveket azért, ha olcsóbban is, de állandóan keres
nek. Ilyenek Alt, Haeufler, Schams (főleg a Pest-kötet), Hunfalvy— 
Rohbock, Vasquez, Salamon munkái és különféle Adressbuchok. 
Újabban, tekintettel az évfordulóra, az 1838-i árvíz irodalma iránt 
is meglehetős érdeklődés nyilvánult meg. 

A Budapestre vonatkozó munkákon kívül s talán még növekvőbb 
méretekben a gyűjtők egész sora vásárolja egy-egy vidék vagy város 
irodalmát. Jellemző, hogy LANTOS egyik háború utáni katalógusa már 
a helységek betűrendjében adja ezeket a munkákat, tekintettel az 
érdeklődés felfelé tartó irányzatára. Sem gyűjtőket, sem különösebben 
kedvelt könyveket nem nevezhetünk meg ennél a szaknál* néha egész 
jelentéktelen műveket lámpással keresnek s majd minden vidék meg
találja a maga kutatóját, rendesen olyanokat, akik szülőföldjükről 
szóló könyvekre kíváncsiak. 

A harmadik uralkodó csillagzat a genealógia. A Budapesten egy
másután keletkező nemességkutató irodák vezetői tudnák leginkább 
elmondani, hogy hány meg hány embert foglalkoztat családja története 
s hányan áldoznak komoly összegeket nemességük bebizonyítására. 
Ez az egyébként cseppet sem modern, de nagyon is általános divat ter
mészetesen a könyvpiacra is kihat. Egész obskúrus kis füzetek, néhány 
lapos családtörténeti értekezések versenyeznek árban és keresettségben 
más, kevésbbé kedvelt szakba vágó többkötetes munkákkal. Az 
Árverési Csarnok aukcióin meglepő tapasztalatokat szerezhet erről az, 
akit érdekel. Persze vannak olyanok is, akiket a kérdés tudományos 
oldala vonz. Ezek biztosítják a heraldikai és genealógiai irodalom 
kézikönyveinek és könyvritkaságainak állandó forgalmát. Bárczay, 
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Nyáry, Fejérpataky—Áldássy s a különösen becses Siebmacher, aztán 
Kempelen, Nagy Iván, Wagner, Karácsonyi, Wertner művei fogalmak 
maradtak és mindent megelőzve kelnek el, ha olcsóbban is, mint a 
nagy válság előtt. A Turul ma is a legkeresettebb magyar folyóirat. 

A történeti irodalom. 

Egyetlen könyvgyüjtési ág van, melynek folytonossága a magyar 
bibliofilia történetében megszakítatlan, amelyik egyformán időszerű 
és népszerű, mióta magyar magánkönyvtárak fennállnak s ez a magyar 
történeti irodalom és a vele kapcsolatos tudományágak gyűjtése. 
Tulajdonképen a helytörténet és a genealógia is idetartoznak és csak 
azért emeltük ki ezt a kettőt előre, mert éppen ma a szokottnál is 
élénkebb kereslet nyilvánult meg irántuk. De minden más tudományág 
is, amelyik valamilyen formában a magyar múlttal foglalkozik, meg
találja az érdeklődőket ma éppen úgy, mint harminc, ötven, száz és 
százötven évvel ezelőtt. Szükségtelen rámutatni ennek okára, hiszen 
közismert tény, hogy a történelem a legsajátosabb és a leggazdagabban 
kifejlődött magyar tudományág volt mindig és nemzedékről nemze
dékre új meg új szempontú, de állandóan kitartó érdeklődésnek örven
dett olvasók, tudósok és könyvgyűjtők részéről. A magyar szellemi 
életnek úgyszólván legerősebb mozgatója a történeti tudat és művelt
ség s ez ma, a magyar történetírás egyik legnagyobb reneszánszának 
korában élőbb, hatóbb tényező, mint valaha. 

Tudósok, tanárok, papok, arisztokraták s a magyar középosztály 
legkülönbözőbb rétegeiből kikerülő amatőrök hosszú sora gyűjt ma is 
kisebb-nagyobb méretekben történeti tárgyú munkákat, mint ahogy a 
legszebb magyar könyvgyűjtemények tekintélyes százaléka a múlt 
században is ezt a szakot képviselte. Ha némi különbséget a részletek
ben fel is fedezhetünk a múlt század és napjaink történeti könyv
tárainak anyagában és sajátos gyűjtőköreiben, az természetes magyará
zatát leli a történettudomány fejlődésében és a modern ember sok
oldalú érdeklődésében. 

Egyfajta könyv azonban nincs alávetve ezeknek a változások
nak s ez a forrásmunka. Oklevélgyűjtemények, szövegkiadások közt 
egyetlen egy sincs, amelyik antikváriumban vagy árverésen vevőt ne 
találna. Katona História eriticája, Pray Annalesei legfeljebb azért 
kelnek el ritkábban, mert erősen leszállított áron is a drága könyvek 
közé számítanak. Fejér Codex diplomaticusit is kevés magánember 
szerezheti meg, hiszen 2000 pengőn alul teljes példányt ma sem lehet 
kapni. Scbwandtner foliókiadása, Endlicher Monumental, Mátyás Fló
rián Fontest, Theiner egyháztörténeti oklevéltárai, Wagner szepesi for-
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ráskiadványa, Bél Adparatusa., Bongarsius Scriptoresei, Batthyány 
Ignác egyházi törvényei, Fabó protestáns adattára, Kaprinai Hungária 
diplomatieája, a Képes Krónika illusztrált kiadása, Pauler—Szilágyi 
honfoglaláskori kútfői és Szalay erdélyi életrajzkiadványai a ritkább és 
legkeresettebb darabok, de nem maradnak el mögöttük a Monumenta 
Hungáriáé Historica kötetei, az Anjou-kori okmánytár, Veress Endre 
kiadványai, a Hazai okmánytár, az esztergomi oklevéltár, a vatikáni 
okmánytár, a Székely oklevéltár, a kisebb-nagyobb erdélyi forrás
kiadványok s a családi levéltárak (Zichy, Teleki, Károlyi, Sztáray, 
Bánffy, Csáky stb.) publikációi. Állandó szükséglet Marczali Enchiri-
dionja. is, mely a keresettebb magyar könyvek egyike. 

Az összefoglaló történeti müvek azok, amelyek a leghamarabb el
avulnak. A XVIII . század magyar történeti szintézisei közül csak 
Katona, Pray, Engel munkái iránt nyilvánul meg nagyobb érdeklődés, 
forrásértékük miatt. Desericius műve, részben drágasága miatt, már 
alig eladható. Kazy, Palma, Virág, Dugonics s az újabb Jászay teljesen 
értéküket vesztették. A XIX. század két klasszikusának, Szalay László
nak és Horváth Mihálynak művei valaha a legfontosabb kézikönyvek 
voltak és feleslegessé tették Fessier népszerű munkáját. De már a szá
zadforduló körül kiszorította őket is a Szilágyi Sándor szerkesztésé
ben megjelent tízkötetes magyar történet. Ennek a bukása azonban 
még sokkal katasztrofálisabb volt, mint elődeié, mikor a Hóman— 
Szekfű valósággal elöntötte a piacot. Némi elégtétel a régieknek, hogy 
Fessier, Szalay, Horváth könyvei, sőt még Acsády műve is, végered
ményben mégsem szálltak le olyan mélyen árfolyamuk alá, mint 
Szilágyi gyűjteménye. A kisebb méretű régi összefoglalásoknak a végsŐ 
csapást Asztalos—Pethő magyar történetének megjelenése adta meg. 
Ma már a Hóman—Szekfűn, Eckhart Ferencen és az Asztalos—Pethőn 
kívül magyar történeti szintézisek csak szakembereket és gyűjtőket 
érdekelnek. Ugyanez a sors érte Marczali tizenkétkötetes világtörténe
tét. A Magyar Szemle világtörténetének megjelenésekor ez és a Tolnai
világtörténet, nem is beszélve Márki két kötetéről, teljesen kiestek a 
nagyközönség érdeklődéséből s ha néha el is kelnek, nevetségesen olcsó 
árakat érnek el. 

Sokkal szilárdabb a történeti monográfiák árfolyama. Itt a ré
gebbiek is megtartották tekintélyüket. Megfelelő erdélyi történetkönyv 
hiányában Kőváry és Szilágyi tudományosan elavultnak tekinthető 
művei ma is nélkülözhetetlenek. Grünwald két munkája, Pauler Árpád
kori története, Telekinek a Hunyadiak koráról és Salamonnak a török 
hódoltságról szóló monográfiái ugyancsak népszerűek. De más részlet
kérdések feldolgozásainak is megvan a vevőköre. 

Magyar Könyvszemle 1938. III . füzet. ^ ° 
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Aránylag kevesebb érdeklődést kelt az egyháztörténelem s álta
lában a régi vallásos tárgyú irodalom. Ne tévesszenek meg senkit 
egyes munkák elég jól tartott antikváriumi árai, mert ezek csak pium 
desideriumok, eladni nem lehet őket. Egyedül a különféle Biblia
kiadások kelendőek; a régi latinnyelvű teológiai irodalom úgyszólván 
senkinek sem kell. 

Életrajzok és memoárok gyűjtése nálunk soha nem volt kialakult 
kör s így ezen a téren nagy értékek sem fordulnak elő. Egy-egy sze
mélyhez, korszakhoz fűződő gyűjtésről tudunk: így GRÜNFELD ERNÓ 
Körösi Csorna Sándorra, SUPKA GÉZA Martinovicsra, KLEIN DEZSŐ a 
Rákóczi-korra és a szabadságharcra, SZÁSZ ANDOR a szabadságharcra 
vonatkozó irodalmat gyűjt, míg emlékiratokkal KACZIÁN GÉZA és 
PROCOPIUS BÉLA foglalkozik. 

Már a háború előtt, de főleg utána Nagy-Magyarország volt 
nemzetiségeire vonatkozó könyvek, nyomtatványok keresett cikkekké 
váltak. A piac fellendülésében sokat lehet köszönni az utódállamok 
állandóan vásárló könyvtárainak és gyűjtőinek, ezeknek működési 
köre a magyar könyvpiacra is kiterjed. Steiner, Jancsó, Hunfalvy, 
Teutsch munkái nagyon keresettek, ezzel szemben Balogh könyve 
gyakori. A XVIII . század, a nemzetiségi harcok megindulásának kora, 
ebből a szempontból különösen kedvelt gyűjtőkör. Engel s főleg Sulzer 
művei egészen kivételes árakat érnek el. 

A valaha népszerű Turcica—Balcanica-gyüjtés ma már nálunk 
nem olyan élénk. A XVIII . század standard könyvei (Decsy, Schmitth, 
Kéri) elértéktelenedtek, viszont Hammer műve ma is ritka és drága. 
A XVI—XVII . századi törökvonatkozású röplapok, krónikák, képes
könyvek, amint már említettük, alig keltenek érdeklődést. BÁRCZY 
ISTVÁN folytatja ezt a szép hagyományú gyűjtést. Ami forgalom mégis 
észlelhető, az a külföldi érdeklődéssel magyarázható. Ez is olyan szak, 
melyben magyar és külföldi gyűjtési körök egybeesnek. 

Kialakult és nemzetközisége miatt jelentős gyűjtési ág volt ennek-
előtte a Judaica szak is. Magyar gyűjtők szép számmal voltak, bár 
magyar anyag, különösen értékesebb, alig akadt. Mára azonban, nem
csak nálunk, de a nemzetközi piacon is ez a gyűjtési kör is felszámolt. 
A legszebb gyűjtemények Németországban voltak, tulajdonosaik jó
részt kivándoroltak, könyvtáraikat eladták s új gyűjtők nem jelentkez
tek. Tipikus példája annak, hogyan pusztulnak el virágzó könyvgyüj-
tési ágak. Magyar gyűjtők közül megemlítjük PAPP DÁVID, PROCOPIUS 
BÉLA, BEDŐ MÓR, VARRÓ ISTVÁN és WERTHEIMER ADOLF neveit. 

Nemzetközi viszonylatban is számottevő gyűjtési ág a magyar
országi régészeti és műemlék-irodalom. Tulajdonképen itthon is csak 
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az az anyag keresett, ami a külföldet érdekli, nem utolsó sorban az 
Archeológiai Értesítő folyamai. Forster, Pulszky, Henszlmann, Rómer, 
a klasszikusok, még mindig nem avultak el, gyakran akad vásárlójuk. 
Műemlékeink két nagy képeskönyve (Radisich—Szendrei és Czobor— 
Szalay), bár sokat estek árban, vonzanak még gyűjtőket. Sajátosan 
magyar gyűjtési ág a szent koronára vonatkozó irodalom. Két gyűjtő
ről, W O H L ALADÁRról és ESZLÁRY IsTvÁNról tudunk. Ebben a szakban 
Decsy és Lackhner könyvei a népszerűek, míg Petrus de Rewa letűnt. 
A numizmatika iránti érdeklődés sem halt ki teljesen. Réthy, Palma, 
Weszerle, Sambucus, Schönwisner, Rupp jó nevek a magyar könyv
piacon. A segédtudományok (paleográfia, kortan) persze nélkülözhetet
lenek gyűjtők és kutatók szempontjából egyaránt. így például Knauz 
Kortan-z, bár SZENTPÉTERY kis naptára sok hívét elhódította, ma is 
kelendő cikk. 

Ez az általános kép, amit a történelmi irodalom kelendősége 
mutat. Gyűjtő is van szép számmal. Egyetemeink professzorai mellett 
szép könyvtárral rendelkeznek SZENDEFFY ALADÁR és KÓCZÁN LÁSZLÓ. 

Irodalomtörténet és nyelvészet. 

A magyar szépirodalommal együtt fellendült a magyar irodalom
történet és nyelvészet gyűjtése is, bár ez a két ág, mivel sokfelé ágazó 
történeti vonatkozásokkal is bír, mindig gyűjtés tárgyát képezte, tehát 
nem kizárólag a XX. századi bibliofilia fejlődésének eredménye. 

A magyar irodalomtörténet első nagyjai közül talán csak Pápay 
és Wallaszky vesztettek népszerűségükből, Czwittinger, Bod, Rotarides 
ma is jó nevek. Az újabb irodalomtörténet művelői közül valaha kere
sett volt Bayer, színészettörténeti munkái napjainkban már nem tudják 
elérni régi jó árfolyamaikat. Leszállt az értéke Beöthy szintézise ré
gebbi kiadásainak, csak a Badics-féle átdolgozás kelendő. Ugyanez a 
sors érte Heinrich négykötetes világirodalomtörténetét is. 1937-ig a 
piacon Pintér kétkötetes rendszerezése vezetett, de most megjelent 
hasonló méretű munkája az előbbit nemsokára teljesen ki fogja 
szorítani. 

A nyelvészet a történelemmel együtt úgyszólván fogyasztási 
tömegcikk lett. Egész kis terjedelmű értekezések is elkelnek, nem is 
szólva az igazán jóhírű munkákról. Otrokócsi Fóris Ferenc, Gyar-
mathy Sámuel, Sajnovics, a magyar nyelvészet megindítói sok gyűjtőt 
érdekelnek s különösen keresik Simonyi és Balassa nagy nyelvtanait és 
Zolnai Gyula nyelvemlék-kiadványát. Az Árverési Csarnok aukcióin 
egyik legszilárdabban tartott és mindig jól menő ág a nyelvészet. 

20* 
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Szótárakban már hullámzóbb a forgalom. Pápai Páriz Dictiona-
rium-zi, tekintettel gyakori előfordulásukra, nem tudnak komolyabb 
értéknívóra vergődni és úgyszólván teljesen elértéktelenedtek Márton 
József lexikonai. Nem igen keresik Calepinus kiadásait sem. Történeti 
értéke van Baróti Szabó, Kassai, Kresznerics, Czuczor—Fogarasi szó
tárainak. Legértékesebbek azonban Budenz, Szinnyei, Szarvas—Simonyi, 
Bartal, Gombocz—Melich és Szily tudományos szótárai. Szép műszótár 
gyűjteménye van ZOLNAI GYULA egyetemi tanárnak. 

Végül, mint állandó szükséges segédeszközök, nagyon becsesek 
a különféle bibliográfiák és életrajzi lexikonok. Ezek között is a leg
előkelőbbek a Szabó, Petrik, Apponyi és Szinnyei, melyek már foga
lommá váltak a magyar szellemi életben. 

Néprajz, szociográfia, jog. 

A háború után a figyelem talán csak a reformkorral hasonlítható 
arányban fordult a magyar nép sorsa felé. A szellemi és a tárgyi nép
rajz s a szociográfia virágkorát éli ma. Régi, elfeledett nevek kerülnek 
forgalomba s ezzel kapcsolatban könyveik is megjelennek a piacon. 
Teschedik Sámuel és Berzeviczy Gergely igazi népszerűsége a legutóbbi 
évtizedek eredménye. Új lendületet vett a gyűjtés is: Malonyai, Huszka, 
Hermann Ottó, Prónay Gábor munkái szépen fogynak s a népkölté
szet gyűjtői, Kriza, Erdélyi, Merényi s a többiek, ismét nagy nevek. 
Ipolyi Magyar mythológiá-jz egyébként is a nagy értékek közé tarto
zott mindig. 

Anekdoták, közmondások, talán ezzel a mozgalommal kapcso
latban, megint előtérbe kerültek. Kisviczay, Bod, Szirmay, Kónyi, 
Andrád, Dugonics, Erdélyi, Margalits, Tóth művei gyakoriságuk elle
nére is értékesek. 

Feltűnő, hogy a háború előtt oly kedvelt elméleti szociológia és 
ennek politikai vonatkozásai ma milyen közönnyel találkoznak. Ezt a 
változást bízvást világnézeti okokból vezethetjük le. 

Ezzel szemben csodálatos a magyar jogi irodalom gyűjtésének 
újkeletű fellendülése. Úgyszólván ez az egyetlen szak, ahol a gazdasági 
válság ma sem érezteti hatását, sőt a könyvek zöme azóta még drágult 
is. Kollár József, a két Kovachich, Eder, Frank, Gustermann, Kelemen, 
Kitonich, Virozsil a legkeresettebb szerzők, de jelentéktelennek látszó 
munkák is keresletnek örvendenek. A Tripartitum régi kiadásai nép
szerűek, egyedül a XVIII . és XIX. századi foliokiadások árai szállot
tak le, a példányok szépsége ellenére is. CSEKEY ISTVÁN és ERDÉLYI 
ALADÁR a nevesebb gyűjtők, de mellettük az egészen fiatal nemzedék 
számos tagja műveli ezt az ágat. 
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Földrajz és természettudományok. 

A földrajz és a természettudományok terén viszont, összehason
lítva a háború előtti helyzettel, mikor ezek nagyon is virágzó gyűjtési 
ágak voltak, a kereslet észrevehetően csökkent. Bél Notitia-ja negyed
áron is nehezen kel el, Tomka—Szászky, Timon semmit sem érnek. 
Csak a szociográfiával és a helytörténettel kapcsolatos statisztikában 
van nagyobb forgalom. Fényes, Csaplovics, Korabinszky ma sem 
értéktelen raktártöltelékek, Schwartner az egyetlen, akit elhanyagolnak. 
Értékes és ritka ma is Orbán Székelyföld-je. Az Osztrák-magyar Mo
narchia írásban és Képben nyomdatechnikai szempontból nem képes a 
modern igényeknek megfelelni. Aránylag a legnagyobb értékek a törté
neti földrajz standardművei (Csáky, Ortvay, Rupp). 

Földrajzi képeskönyvek közül csak egészen szép példányok hoz
zák kísértésbe a gyűjtőket. Alt, Hunfalvy, Kubinyi—Vahot tartják 
még magukat, de Ortelius különféle kiadásaiból alig lehet eladni egyet-
egyet. Még leginkább a viseletképek vonzzák a vásárlókat. Timlich 
ritka könyve vezet ezek közt. De a két viselettörténeti főmű is 
(Szendrey és Nagy—Nemes) jó anyag. 

Útleírások, melyeket háború előtt oly sokan szenvedéllyel gyűj
töttek, ma már csak kivételes esetekben találnak piacot. A minket ér
deklők közül Forray, Hering, Jerney, Magyar László utazásai, törté
neti becsük miatt, nem merülnek feledésbe, de Rosti, Teleki, Birly, 
Bölöni s főleg Gáspár inkább csak kirakattöltelékek. Még a térképek 
közül is csak Lipszky és Görög atlaszainak s a debreceni atlasznak 
van komoly kelendősége. 

Mindebből látszik, hogy a földrajz a kihalóban levő gyűjtési ágak 
közé tartozik. Antikváriusok szerint főleg öregurak érdeklődnek még 
szórványosan egy-egy könyv iránt. 

Az orvostudomány sem vonz ma már annyi gyűjtőt, mint régen. 
NÉKÁM LAJOS gyűjteményén kívül alig van már számottevő orvostör
téneti magánkönyvtár. Linzbauer és Weszprémi lexikonait leszámítva, 
ezen a téren csak a régi orvosi művek értékesek. 

A természettudományi irodalomban is hasonlóan siralmas a helyzet. 
Itt is inkább a kézikönyvszámba menő munkákat keresik. A magyar 
bányászatra vonatkozó anyagot gyűjti SCHLEICHER ALADÁR, más ter
mészettudományos szakban nincs tudomásunk komoly gyűjtőről. 

Ha az elsoroltakhoz hozzátesszük még a különféle lexikonokkal 
szemben tanúsított közönyt, melyet legjobban jellemez az antikvár 
Révai-lexikonnak 120 pengős árverési átlagára, körülbelül bemutattuk 
a mai magyar antikvárpiac keresleti és kínálati viszonyait. Nem ma-



310 MAKKAI LÁSZLÓ 

radhat ki azonban a felsorolásból néhány gyűjtőnek a neve, akik egé
szen sajátos gyűjtőkörben dolgoznak. így HOFFER FERENC és DRESCHER 
PÁL magyar gyermekkönyveket, SZUKOVÁTHY IMRE sportirodalmat, 
TRÄGER ERNŐ és TÉGLÁS GÉZA gyorsírási vonatkozásokat, BÉREI SOÓ 
REZSŐ illusztrációkat, HOLL JENŐ exlibriseket és HÜLTL HÜMÉR eroti
kát gyűjtenek. Ez a nem kimerítő, de mégis elég részletes körkép 
körülbelül megmutatja, hogy mi érdekli ma a gyűjtőket és miben áll 
a régitől különböző tipikus XX. századi magyar bibliofilia.1 

A nagy válság évei. 

A háború utáni évtizedben új értékrangsor, új piac, új gyűjtési kö
rök kezdtek megszilárdulni, végleges körvonalakat kapni, mikor az 
ú. n. konjunktúraévek után egyszerre beköszöntött a nagy gazdasági 
válság s ezzel a magyar könyvpiacnak első komoly krízise is. Tudva
levő dolog, hogy a szükségbe került ember először is kultúrszükségleteit 
áldozza fel s ezek közt is az első a könyv, amelyet leginkább nélkü
lözni tud. Az anyagi gondok közé került gyűjtők egymásután adták 
el könyvtáraikat, a többieknek viszont nem állt rendelkezésére a régi 
anyagi erő. Csodálatos dolog, hegy e végzetes circulus vitiosus ellenére 
sem ment tönkre a könyvpiac, sőt felvevő ereje sem csökkent a vár
ható méretekben. A válság jele tulajdonképen csak az árzuhanásokban 
nyilvánult. 1930 és 1936 között a középárak 50—60 százalékkal rom
lottak, aminek többek között a tisztviselői fizetések leszállítása is oka 
volt. Meg lehet számolni azokat a könyveket, melyek áresés nélkül 
továbbforognak a piacon. De olcsó áron is, leszállított igények mellett 
is, az emberek tovább vásárolnak. Jellemző a magyar kultúrigények 
tiszteletet parancsoló kitartására, hogy e legnehezebb években sem 
ment tönkre Budapesten komoly antikvárium. RANSCHBURG és LANTOS 
háború utáni gyakorlatuk alatt is néhány szép magánykönyvtárat 
(KOLLÁNYI FRIGYES, SCHMIDT JÓZSEF, SZABÓ JÓZSEF, SCHLAUCH LŐRINC, 
TARNAY JÁNOS, SZILASI MÓRIC, illetőleg BETTELHEIM MÓR, SZALAY 
JÓZSEF, KACSÓH PONGRÁC, POLÓNYI DEZSŐ, CHAMBORD gróf, GAAL 
GASZTON, BRAUN RÓBERT, FELEKI GÉZA, GYÖRGY JENŐ könyvtárait) 

1 Ezen a helyen kell megemlékeznünk néhány háborúutáni magyar 
könyvgyüjtőről és gyűjtési körükről, akik már meghaltak ugyan, de nem 
maradhatnak ki a névsorból: Dr. Balogh Elemér (reformáció), Ernszt Lajos 
(magyar könyvtulajdonosok nevével és jegyzeteivel ellátott könyvek), Szalay 
József (utólag illusztrált: grangerizált művek), Virág János (régi kéziratok, 
jog), Ballagi Aladár (művelődéstörténet), Braun Róbert (szociológia), György 
Jenő (első kiadások), Aldássy Antal (történelem). 
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vették meg és közvetítették a gyűjtők számára. Nem lehet mondani, 
hogy nem szép eredménnyel. 

A magyar bibliofil-társadalom lassanként az új életszínvonalat is 
megszokta. Nem tudta kedvét szegni sem a pénzhiány, sem — a nagy 
kínálat ellenére is fellépő — ritkasága az értékes anyagnak. Sőt, 1937-
ben határozott javulás volt észlelhető, a válság hatásai elmúlóban vol
tak. Napjainkban azonban közéleti események külföldön is, nálunk is 
újra rossz hatást gyakoroltak a könyvpiacra, melynek szúnése egyelőre 
nem mutatkozik. 

Az Árverési Csarnok. 

A háború utáni piac új tényezője a Postatakarékpénztár Árverési 
Csarnoka, amelyik 1934 őszén kapcsolódott be komolyabban a könyv
fogalomba. Magyarországon a könyvaukció intézménye sokáig ismeret
len fogalom volt. 1836-ban rendezett IVANCSICS ZSIGMOND pesti könyv
kereskedő árverést, utána egy évtizedig nem akadt vállalkozó. LANTOS 
ADOLF újította fel 1923-ban. A Postatakarékpénztár zálogházában 
évről-évre felgyűlt és visszamaradt anyag végül is szükségessé tette, 
hogy komolyabb méretekben rendezzenek könyvaukciókat. 1934 őszén 
alkalmaztak először könyvszakértőt, PASTINSZKY MIKLÓS személyében. 
Az Árverési Csarnok csakhamar fontos tényezője lett a könyvpiacnak. 
1935-től kezdve már a Jahrbuch der Bücherpreise is közölni kezdte 
eredményeit. A magyar középosztály bizalommal fordult a nagyobb 
nyilvánosság előtt működő intézményhez s valóban kisemberek szá
mára, kis könyvtételek esetében a várakozásnak teljesen meg is felelt. 
Kérdéses még az, hogy a nagy könyvtárak, melyeknek az árverésen 
rendesen csak jobb anyaga talál vevőre, nem előnyösebben tudnának-e 
antikváriusok révén megfelelő ellenértéket hozni tulajdonosaik szá
mára? Kétségtelen, hogy a könyvárverések nagy érdeklődéssel talál
koztak és olyanok is megfordultak a Csarnokban egy-egy olcsó vétel 
reményében, akik egyébként nem sokat áldozhatnak könyvekre. A ka
lapács alá kerülő anyag is elsőrangú. A Széchényi-könytár duplumai, 
GÁL H U G Ó , VESZÉLY TIBOR, gr. CSEKONICS ENDRE, SZEMLÉR LŐRINC, 
gr. KÁROLYI MIHÁLY, BOGNER MIHÁLY könyvei, a budai KARÁTSONYI-
és a bodakajtor-felsőszentiványi ZiCHY-könyvtárak gazdag és sokoldalú 
választékot biztosítottak az érdeklődőknek. Az árverések 1938-ig 
mind jobban mentek, legjobb esztendők 1936 és 1937 voltak. Az ezévi 
két aukció azonban, az általános depressziónak megfelelően, rosszul 
sikerült. 

Az antikváriumok természetesen erős ellenfélre találtak az Árve
rési Csarnokban, mely széles vevőkört és főleg nagy anyagot von el tőlük, 
ami a piac állandóan panaszolt megüresedésének egyik oka. Talán első 
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eset a magyar könyvkereskedelem történetében, hogy jó régi könyv 
hiánya komoly gondot okoz az antikváriusoknak, akik az egyensúlyt 
úgy igyekszenek helyreállítani, hogy maguk is résztvesznek az árveré
seken. Másik következménye az aukciók megindulásának a félszáz 
év alatt már-már megszilárdult magyar könyvértékrangsor megbom
lása. Nem is beszélve arról, hogy általában az elfogadottnak tartott 
érték alatt kel el a könyvek többsége, a legkomolyabb tünet az árak 
terén szükségszerűen beállt ingadozás, hiszen egy-egy könyv ára a 
véletlentől függ, attól, hogy van-e ott történetesen két vagy több vevő, 
akik egymást túllicitálhatják. Ezért a megjelenendő táblázatnak utolsó 
oszlopában feltüntetett árverésen elért árak jelentőségének értékelésénél 
ezt mindig figyelembe kell venni, ioo—200 százalékos különbség sem 
ritka ugyanazon könyvnek különböző napokon elért árai közt. Vég
eredményben azonban az Árverési Csarnok könyvosztálya, főleg 
PASTINSZKY MIKLÓS agilitásának tulajdoníthatólag, hasznos munkát 
teljesít a való árak megállapításának és a magyar könyvkultúra 
terjesztésének ügyében. 

Extra Hungáriám . . . 

A magyar könyv általában nem nemzetközi cikk. Egyes szakok
nak (nemzetiségi kérdés, régészet, Turcica, utazás, nyelvészet, térkép, 
természettudományok) meg vannak ugyan a maga elég élénk külföldi 
kapcsolatai, de sem mint felvevő, sem mint leadó, a magyar könyv
piac nem komoly súly világviszonylatban. Kétségtelen azonban, hogy 
a külföldi változások hatásai nálunk is visszhangra találnak s egyes 
gyűjtési körök (ősnyomtatvány, judaica) magyarországi alakulása tel
jes mértékben a nyugati viszonyok függvénye. A magyar törzsanyag 
azonban ezektől függetlenül érte el mai értékrangsorának kialakulá
sát s ennek sorsába a külföldnek legfeljebb közvetve, a ránk is kiterjedő 
gazdasági válság révén van beleszólása. A magyar könyvgyűjtés ön
célúan, saját szellemi fejlődésünk és könyvpiacunk törvényei és lehető
ségei szerint alakul s míg gyűjtőink sokoldalú, idegen anyagra is ki
terjedő érdeklődése megóvja az elszigeteltségtől, a magyar kultúrába 
és viszonyokba gyökerező fejlődéstörténete a nemzet megtett szellemi 
útját illusztrálja. 

MAKKAI LÁSZLÓ. 

Megjegyzés. Ez a cikk bevezetésül szolgál a szerzőnek nemsokára meg
jelenő művéhez, mely a magyar antikvár könyvpiac áralakulásairól ad tör
téneti áttekintést. (Szerk.) 


