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Котand*,Antonint 

AZ ANTIKVÁRIUM TEGNAP ÉS MA

I. Az antikvárium a kapitalizmusban

Az első antikváriusok, akikről az antik irodalomból értesült 
mlndenekfelétt jő'kereskedők voltak. Az üzleti szempont később ie 
fokozottan érvényesült.«. Schottenloher "Das a lte Buch" clmü kön) 
vében a következő élethü jellemzését adja az antikvárius tevéken) 
eégének: "A modern könyvgyUJtés legjobb ismerője mindig az antik
várius,, aki jó l ismeri a divat legérzékenyebb rezgéseit is , nap
ró l- napra figyelemmel k íséri a keresletet és kínálatot, résztvess 
az aukciókon, ismeri a gyűjtők kívánságait és becsléssel meg tud
ja állapítani a könyvritkaságoké értékét. Kár azonban, hogy ezeket 
az Ismereteket üzleti titokként kezeli és nem akarja e lá ru ln i"...

Az ipari termelés fe jlesztése és az ezzel járó fokozódó 
könyvtermelée fontos változást hoz az antikvár kereskedelem f e j 
lődésébe... Az antikvárkereskedelem két részre hasad: a rég i, 
ritkabecsü könyvek és nyomtatványok kereskedelmére és a modern, 
használt könyvek kereskedelmére. A szóbanforgó két ág közül az 
első igen választékos és kifinomult ismereteket és főleg a humán, 
il le tv e  társadalmi tudományok gondos tanulmányozását követeli 
meg. Ezzel szemben a másik ágazatban a dllletantlzmus és az üz
le t i  rátermettség ü li diadalát, melyet csak némileg fékeztek a 
lib erá lis  iparűzési Jogszabályok. Nincsenek i t t  sem esztétikai 
törvények, sem egyéb szakmai magatartási normák. Az antikvár- 
kereskedelem ezen ága a világgazdasági válság Idején az úgyneve
zett modern antikváriumban kulminál, melyet e két szóval Jelle
mezhetnénk " . . .  helyett, osák A modern antikvár könyvek k i
árusításának kísérő jelenségei közt éppúgy megtalálhatjuk a t is z 
tességtelen versenyt, mint az ebből folyó áranarchiát.

A ritkabeosü könyvek eladási árát a magángyüjtők érdekel 
szerint állapítják meg az árveréseken és nincs olyan törvény, 
amely meghatározná a beszerzési és az eladási ár közti különbö- 
zetet /feszültséget/. A közületeket a ritkabecsü kiadványok 
hallatlanul magas ára már eleve távol ta rtja , s Így a kiadványok 
a tőkések könyvtáraiban tűnnek e l,  hiszen a gyengén dotált köz- 
intézmények nem tudják velük felvenni a versenyt. A közületeket 
egyébként sem látják szívesen, tek in tettel a könyvrendelésnél 
követett bürokratikus eljárásukra és a számlák vontatott k i f i 
zetésére. •.

A lib erá lis  időszak, melyet még az állami liberalizmus is 
tudatosan táp lá lt, visszatükröződik az antikváriumok területén is
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"U j, a lig  olvasott", "Fel nem vágott példány” , "Egéaz könyvgyűj
teményt néhány koronáért", - ezek voltak azok a .leiszavak, melyek 
a gazdasági válság idején az antikvár kereskedők céhének mélypont
ját jelezték. Az anarchia a nagy könyvkiadók csődjében csúcsoso
dott ki, melynek folytán a szociális viszonyokkal összhangban nem 
álló  mértékben megteltek a piacok olyan könyvekkel, amelyek a lig , 
hogy megjelentek, máris az antikvár kereskedelem boltjaiba kerül
tek jóval e lő á llítá s i árukon a lu l.* . Mindezek a tények a második 
világháború alatt jelentősen meggyorsították az antikvár könyvek
kel foglalkozó kereskedelem hanyatlását. I t t  volt a legfőbb ideje, 
hogy gyökeresen megváltoztassuk az antikváriumok munkájának eszmei 
tartalmát, bevezessük az ellenőrzőt gazdálkodást, kiépítsük a meg
felelően elhelyezett bolthálózatot s az antikvár kereskedelmet a 
szocialista társadalom szolgálatába állítsuk.

XIо A szocialista antikvár kereskedelem 6s annak keletkezése

A második világháború befejezése, a termelőeszközök szocia
lizálása és a kereskedelem államosítása kihatott a könyvantikvá
riumokra is ,  ahol eddig ellenőrizhetetlen gazdasági és eszmei <*. 
anarchia dúlt /az adózás a ló l való mentesülés, ellenséges á lla 
mok könyveinek .árusítása stbo-Л Az élesedő osztályharc nem hagy- 
'hatta érintetlenül a könyvkereskedelmi szalonok homályos csend
jé t ,  ahol az elhaló burzsoázia olvasgatta uralmi korszakának 
könyvekben őrzött jelképeit és ezekben keresett megnyugvást és 
támogatást az épitő munka és a szocializmus fe lé  vezető ut meg
bontásához. A munkásosztály kép \;elői nagyon jó l  tudták, hogy 
magánkereskedők kezében, ille tv e  politikailag indiferens vagy a 
haladással szemben ellenséges elemek kezében az antikvárium a 
reakció igen veszélyes fegyvere s ezért arra törekedtek, hogy 
az antikvár kereskedelmet államosítsák. Az 1947 novemberében k i
adott rendelet értelmében a magán kisipari szektor megszűnt, az 
antikvár kereskedelem pedig állami monopóliummá vá lt.

Bolthálózat

A magánszektor kikapcsolása után az antikvár kereskedelem 
terén.az állami antikváriátusnak - akkor még az Orbis Kiadónak, 
most pedig a Kniha Nemzeti Vállalatnak - szinte mindent a semmi
ből ke llett kezdenie. Kezdetben csupán egyetlen bolt á llt  a ren
delkezésre. A bolthálózat építését csak Prágára korlátozták, 
ahol hét áruda nyilt /ma már 8 van/| Brnoban 2 boltot nyitottak 
meg... Majd tervszerűen bővül a hálózat Csehország ás Morvaor
szág valamennyi kerületi székhelyén. A végzett nagy munka élénk 
bizonyítéka a 38 antikvárbolt. A Kniha Nemzeti Vállalat eleget 
te tt azoknak a követelményeknek, amelyek monopolhelyzetéből kö
vetkeztek. A szóbanforgó válla lat az antikvár kereskedelmi hálózat 
kibővítésével jelentős mértékben korlátozta Prága és Brno hege
móniáját és enyhítette a cseh ille tv e  morvaországi vásárlók függő
ségét a fővárosoktól«.,.



Eladási módszerek
E módszerek; közt elsősorban kell említeni azokat, amelyek az 

olvasó helyébe juttatják a könyveket olyan helységekben, ahol nin- 
osenek antikvár kereskedelmi boltok. Nehéz körülmények között, vá
logatott könyvekkel felkeressük azokat a vidéki dolgozókat, akik 
nem tudják meglátogatni a várost. Az antikvár kereskedelem propagan 
da- és árusító k iá llítása i igen jelentős kulturális vállalkozások a 
az áru felkínálásának igen finom éa hatásos eszközei...

A boltok előkészületben lévő profilozása Is nagymértékben meg
könnyíti a vásárlóknak az árudákkal való kapcsolatát. Az érdeklő
dőnek nem kell majd több árudával leveleznie, ha valamely különle
ges kívánsága van, hanem közvetlenül felkeresi azt a boltot, amely
nek profiljához tartozik a vonatkozó szakirodalom..•

A szocialista antikvárium ezlntéb kereskedelmi vállalkozás 
és ezért Jövedelmezőségre kell törekednie. Magától értetődik azon
ban, hogy szembeötlő különbség van az á llami antikvárium és a magán 
szektorban működő antikvárium között... Az elavult amerikai eladási 
módszerek ma már nem felelnek meg elárusítóinknak, hanem uj, erköl
csösebb, méltóbb módszerek keresésére törekszünk, melyekkel sokkal 
jobban lehet szolgálni a nagyközönséget, mint a nyereségre éhes 
magánvállalkozók idején. Megszűnt a könyvek tukmálása, nem találha
tunk már a könyvek tartalmáról szóló hamis bírálatokat^ eltűnt az 
emberhez nem méltó hajlongáa és azt a régi Jelszót, hogy na vevő 
a ml urunk" felváltották elvtársaink "a vevő a mi barátunk" mondás
sal,és baráti kapcsolatokat hoztak létre az antikvár boltokban.

Antikvár kereskedelmünk egyik értékes vívmánya a könyvek sza
bad válogatása a polcokon, amelyeknek elrendezése szakterületek 
szerint történik. Sajnos ezzel a rendszerrel a közönség soraiban 
még meglévő fegyelmezetlen egyének visszaélnek« és nem is becsülik 
eléggé. így nap mint nap azt tapasztaljuk, hogy a polookon lévő 
könyveket érzéketlen kezek össze-vissza dobálják s a könyvek és 
brosúrák egyes lapjait és borító it leszakítják. A könyveket hossza
dalmas munkával ke ll ismét rendbe rakni. Évről-évre nagy összege
ket ke ll leírnunk a válogatók gondatlan kezelése folytán tönkre-' 
ment könyvekért.

A közületek képviselői és beszerzői számára külön osztályon 
á llíto ttuk  fe l  a válogató polcokat - ugyancsak szakok szerint ren
dezve - ,  külön választották a keresett és rltkabecsü kiadványokat, 
valamint a nehezen hozzáférhető és megszerezhető szakirodalmat.

Szinte mindennapi esemény az exkluzív kiadványok és gyűjte
mények telefonon 111. táv ira ti utón történő gyors felajánlása. Te- 
lefoir megrendelésekét távolabbi helyekről la kapunk, különösen 
fela ján lási jegyzékeink szétküldése után. Sokszor csak percek dön
tik  e l - a rugalmasabb megrendelő javára - ,  hogy kiknek- küldJük e l 
a kért anyagot.

Arra lehetne gondolni, hogy az 1949.évi novemberi rendelettel 
ez antikváriumból egyszerre eltűntek mindazok a jelenvégek, amelyek
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annyira Jellemezték a könyvárusitásnak ezt az ágazatát a kapita
lis ta  Időkben* A régi rendszer egyik alppvető elve a készpénzért 
történő árusítás V olt * A közintézmények és hivatalok megrendelése
i t  a kereskedők azért nem te ljes íte tték  szívesen, mert a számiák 
Klégyenlitése lassú volt* Az állami szektorral szemben mutatkozó 
averziót a magánvállalkozók üzleteiben nevelt dolgozók az állami 
antikváriumba is magukkal hozták*.« Pedig igen fontos feladat min
denekelőtt az uj könyvtárak, intézmények, tudományos kutató lctéze 
tek és üzemek előnyben részes ítеяэ. A vá lla lat vezetősége az alkal
mazottaknak ezt az alapvető munka feladatát tehát prémiumokkal ősz 
tökélte még mielőtt sikerült volna dolgozóit politika ilag megerő
síteni és meggyőzni őket erről az elengedhetetlen szükségességről*

A kormány á lta l támogatott páratlan kulturális és társadal
mi fellendülés számtalan szak-, tudományos és közművelődési könyv
tárat hívott é letre. Ezek könyv Iránti érdeklődése még a konzer
vatív antikvár kereskedőket is berántotta az építő forgatagba*
Ma bizton kijelenthetjük, hogy a szocialista szektor vásárolja 
az antikvár könyvek túlnyomó többségét, és ez számukra magától 
értetődő Is . . .

Az antikvárium á lta l megvásárolt könyveket gondosan osztá
lyozzák, először a közvetlen b ib liográ fia i adatok alapján, majd 
a sürgősség és szükségesség sorrendjében^ az osztályozás végső 
fázisa a tárgyszókartoték elkészítése* A szak-, tudományos és 
oktató Jellegű könyveket szakcsoportokba osztják s ezekből vagy 
részleges kiajánlási értesítést vagy terjedelmesebb kiajánlás! 
jegyzéket készítenek* A jegyzékeket sokszorosítják és kisebb 
számban, szakaszonként szétküldik, hogy Így megelőzzék azonos 
kladváBynak két megrendelő á lta l történő igénylését* Ezzel a 
módszerrel valamennyi boltunk fokozatosan fe lvette  raktárkész
letét a listákra s a jegyzékeket megküldte azokj^ a elmekre, 
amelyeket az értékesítési ügyosztály bocsát rendelkezésre /meg
fe le lő  kiegészítésekkel/* Az Intézmények címtárát állandóan re
videáljuk és a szocialista munkaversenyben való helyezésüket f i 
gyelembe vesszük*

A címtáron kívül minden boltban kartotékot vezetnek az egyes 
konkrét igényekről^ a kartoték céduláit a szerzők betűrendjében 
ille tve*az egyes szakok tárgyszavai szerint rendezik* A kiaján
lásokat a bolt levelezőlapokon küldi meg, ehhez a megrendelő mun
kájának megkönnyítése végett válaszlapot is mellékelnek* A külö
nösen jelentős müvekről a boltok különleges ajánlást Írnak, rész
letesen ismertetve a szóbanforgó kiadványt.

Nagyobb könyvgyűjtemények esetén, főleg szakkönyveknél a 
. boltok meghívják az érdeklődőket az állomány közvetlen megtekln- 
' ' tésére* Az lenne a helyes, ha a könyvtáros és az antikvár keres

kedő személyes kapcsolata a beszerzők munkatervének részét ké
pezné, mert az Írásbeli érintkezés, mégha kifogástalan is ,  soha
sem pótolhatja a személyi érintkezést* A raktárak megvizsgálásá
nál a könyvtárosok nem egyszer régen keresett kiadványokat ta lá l
nak. A tapasztalatok kölcsönös kicserélésével sok olyan fé lreér-
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téa küszöbölhető k l, amelyek eddig éppen ezért merültek fe l ,  mert 
az érdekelt felek nem Ismerték a problémákat.

A könyvtárak szempontjából Igen jelentős lesz a nem te ljes  
példányok, valamint a cseh nyelvű többkötetes müvek egyes részel
nek árusítása /Prága), I I .  Dlázdená ullce/, amely módot ad a müvek 
hiányzó részelnek kiegészítésére. A német és egyéb nyelvű csonka 
példányokat a Jecná u llce-i boltban összpontosítjuk...

Miben különbözik a maganantlkvár kereskedelem az állami antikvár 
kereskedelemtől

A két antikvárium' közti lényeges különbséget az antikvárium 
politika i jelentősége szabja meg. A magánantikvárium eleget te tt 
a furcsa gyüjtőszenvedélyeknek is), nem vette figyelembe az általa 
forgalomba hozott irodalom kulturális minőségét, árusított mindent, 
ami nyereséget je len tett, tehát se le jte t, ponyvát és az ifjúság 
számára egyéb) ártalmas irodalmat is . Forgalomba hozott p o litik a i
lag kifogásolható könyveket, melyekkel - mint már fentebb mondottam - 
megzavarta a munkásosztály alkotó erőfeszítéseit és támogatta a 
reakció ellenállását. A rltkabeosü és keresett könyvek tekinteté
ben előnyben részesítette a magánszemélyeket, ugyanakkor a ny il
vános könyvtárak hiába kerestek a szükséges irodalmat. És végül 
- ami szintén nagyon fontos - nem vezetett feljegyzéseket sem a 
vásárlásokról, sem az eladásokról, s Így nagymértékben megkáro
sította  az államot az adó és Ille ték fize tés  terén.

Az állami antikvárium jelentős kulturális és gazdasági in
tézménye a szocialista társadalomnak. Ismét forgalomba kerülnek 
azok a könyvek, amelyek évtizedekig felhasználatlanul hevertek 
hozzáférhetetlen helyeken. A szakemberek gyakran "ástak ki" a 
pincékből és raktárakból igen értékes kiadványokat, és ezeket 
megfelelő elhelyezessél újra életre keltették. Olcsó könyveket 
bocsájtr'unk a városok és falvak dolgozóinak rendelkezésére és se
gítjük a munkásokat, parasztokat és a dolgozó értelmiséget munká
juk jobb elvégzéséhez.

= Knihovna, 1954. 7«az. 205-210. 1ap.


