
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Volt-c Puchón nyomda? A kérdés két részre oszlik. Nem két
séges ugyanis az, hogy az 1710-es években CHRASTINA DÁNIEL Puchóra 
telepíti át a zsolnai nyomdát és ettől kezdve Puchón dolgozik vele. 

Az ellenben GULYÁS PÁL e folyóiratban közölt cikke alapján1 

vitássá vált, hogy volt-e nyomda Puchón a XVII . században, még 
pedig közvetlen akkor, amikor a Csehországból elmenekült cseh-
morva testvérek lelkészei a lcdnici Rákóczi-birtokon nyertek menedé
ket s RIBAY GYÖRGY tudomása és tanúsága szerint magukkal hoztak 
Csehországból egy nyomdát is. 

A második kérdés egyelőre azon dől el, hogy mennyire értékel
jük RIBAY tanúságát. 

A magam részéről azért nem kételkedem benne, mert több moz
zanat támogatja. 

Mégpedig a következők-
1. Hogy volt-e a cseh-morva testvérközösségnek nyomdája Cseh

országban, azt a rendelkezésemre álló forrásokból nem tudom meg
állapítani, azonban RIBAY tanúságát e tekintetben ténynek veszem. 
Ha volt nyomdájuk, ezt Cseh- és Morvaországból való menekülésük 
után — tehát 1628 körül — kellett áthozniok magukkal. 

2. Mivel Magyarországon nem mehettek akárhova, hanem csak 
a lednici uradalom fogadta be őket, a nyomdát is a lednici uradalom 
területére kellett szállítaniuk. 

3. Puchó a lednici uradalom területén feküdt s a menekültek 
vezetői itt telepedtek le, valószínű, hogy a nyomdát is ide hozták 
magukkal. 

4. Mivel a trencséni nyomda „első biztos terméke — GULYÁS PÁL 
szerint — csak 1637-ből való" a Puchóról áthozott nyomda 1628-tól 
1637-ig, más adatok szerint ellenben 1628-tól 1632-ig dolgozhatott 
Puchón. 

j . Hogy felállították-e és dolgozott-e, azt aligha lehet külsőleg 
és első pillanatra megállapítani impressumai alapján azon egyszerű 
okból, mert az ilyen üldözött és lappangó nyomdák nem szokták volt 
a XVII . században sem kiírni nyomtatványaikra mindazokat a pon
tos adatokat, amelyek alapján ellenségeik rájuk akadhattak volna. 

1 A trencsén—zsolnai könyvnyomda. MKSzle 1943. 118—123. 1. 
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Ç. De ha 1632-ben került át Trencsénből — amiről WOLFIUS 
ADÁMnak KENSCH ZSUZSANNA fölött tartott s KLEIN szerint állítólag 
Trencsénben meg is jelent halotti beszéde2 tanúskodhatnék, ha meg
volna, — akkor erre a négy esztendőre azért lehetett szüksége, hogy 
ILLÉSHÁZY GÁSPÁR gróffal, Trencsén földesurával megállapodhassak 
letelepedési engedélye s átköltözése tekintetében. 

SZABÓ KÁROLY nem tud a puchói nyomdáról s a trencsénivel 
szemben erősen szkeptikus álláspontot foglal el, mint RMK II. 480. 
és II. 483. számánál tett megjegyzései mutatják. 

Ezzel szemben RIBAY és KLEIN adatai ellenére ez a kérdés nem 
csupán a fellelhető nyomtatványok és már megjelent publikációk 
figyelembevételével dönthető el, hanem kutatás stádiumában levőnek 
tekintendő. 

RIBAY és KLEIN adatai a kutatás terét elég határozottan körül
határolják azzal, hogy a puchói nyomdát a cseh-morva menekült 
csoporttal hozzák kapcsolatba, ami annál jelentősebb, mert a nyomda 
Trencsénben, Zsolnán és később Puchón is mindig szorosan meg
maradt ezzel a menekült körrel rokonságban levő tulajdonosok bir
tokában s mert CHRASTINA DÁNIEL is azért tette át az 1710-es évek
ben Puchóra, mert maga is onnan származott. 

A puchói nyomda termékeit tehát elsősorban a cseh-morva tesvér-
közösség e korból való meglevő kiadványai között kell keresnünk s 
pontos betűvizsgálat alapján kell megállapítanunk, hogy a trencséni 
nyomda betűivel — mert ez a biztos kiindulópont —, mikor és mely 
cseh-morva testvérközösségi kiadványokat nyomtatták s ebből az 
anyagból főként DRABIK MiKLÓsnak és COMENIUS AMOS JÁNOsnak a 
kiadványai jöhetnek elsősorban figyelembe. 

TRANOWSKY GYÖRGY azért rossz példa, mert evangélikus lelkésszé 
lett s mert benső üzleti kapcsolatokat régibb egyházi közösségével és 
baráti körével már ezért sem igen tarthatott fenn, bár lehet, hogy a 
sem SZABÓ KÁROLY, sem SZTRIPSZKY HIADOR jegyzékeiben elő nem 
forduló „Odarum, sive bymnorum libri trés" című 1628-ban meg
jelent műve a puchói nyomdából kerülhetett ki.8 

A kutatás ezen a ponton átvezet Lengyelországba s egyáltalán 
nem lehetetlen, hogy ez a betűvizsgálat több ilyen testvérközösségi 
nyomtatványról kimutathatja a magyarországi — puchói, trencséni 
vagy zsolnai — eredetet. 

A kérdés más vonatkozásban való eldöntése meg levéltári kuta
tásokat igényel, mégpedig abban a vonatkozásban, hogy a cseh-morva 

3 SZABÓ RMK.: II. 480 sz. 
3 ZOVÁNYI JENŐ cikkei a „Theologiai Lexikon" részére a magyarországi 

protestantizmus történetéből, — Budapest, 1940. — 498—499. 1. 
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testvérek vezetői milyen alapon, milyen engedélyek birtokában, milyen 
felszereléssel telepedtek le a lednici uradalomban. 

A lednici uradalom 1669. és 1684. évi urbáriumaira való utalás 
ebből a kutatásból csak egy odavetett ízelítő, amely máris tovább
vezet azon a ponton, hogy a trencséni nyomda WOKAL JÁNOS VEN
CEL nevű tulajdonosa nem „valami", WOKAL volt, hanem szintén a 
lednici menekültek köréhez tartozó cseh-morva testvér lehetett.4 

A felkutatandó anyag harmadik része a közösség tagjai műveiből 
tárható és tárandó fel. COMENIUS ÁMOS JÁNOS „LUX e tenebris" és 
„Lux in tenebris" című munkájában pl. egész sorozat testvérközösségi 
fagy DRABIK és az ő tollából megjelent apró munkára vonatkozd 
utalás található. Én ezekben a puchói nyomdára való közvetlen uta
lásra nem bukkantam. Ez a munka azonban azért szükséges, hogy a 
betűvizsgálat céljaira szóbajövő anyag bizonyos vonatkozásban szű-
kíttessék. 

Ez a három kutatási terület sok anyagot igér, de oly különleges 
képességeket és ismereteket tételez fel, hogy megfelelően csak egy 
szlavista tájékozódhatik mind a hármon — már e kiadványok leg
nagyobb része cseh nyelvére való tekintettel is. 

Mi egyelőre csak adalékokat nyújthatunk e nyomda történetéhez. 
Hogy pedig ezek keresése mennyire nem reménytelen, arra bizonysá
gul eggyel megint és máris szolgálhatok. Ez persze nem a puchói 
nyomda első korszakára vonatkozik, hanem a másodikra, amikor 
1720-ban egy feljelentés kapcsán vizsgálat indul e nyomda ellen s ez 
a vizsgálat a nyomdát létében veszélyezteti. 

A szóbanforgó okmány Trencsén megye hivatalos jelentése 1720. 
május 29-éről a magyar kir. kancelláriához, amelyben egy CHRASTINA 
DÁNIEL puchói nyomdája ellen lefolytatott vizsgálatról számol be. 
A vizsgálat feljelentésre indult s rendeltetett el. A feljelentés azonban 
még nem került elő s nem tudható, hogy milyen műre vonatkozik. 
Hasonlóan nincsenek a jelentés mellett CHRASTINA bizonyságai sem s 
így nem állapíthatjuk meg, hogy CHRASTINA milyen engedélyekre 
hivatkozott s milyen kiadványait terjesztette elő. De a jelentés egy
maga is jelentős a cenzuratörténet szempontjából s azt mutatja, hogy 
egy nyomdával szemben ebben a korban közelebbi vizsgálat és bizo
nyítékok nélkül eredményre vezethetett volna az a mellékvágányra 
terelt eljárás, hogy a nyomdának milyen privilégiuma és engedélyei 
vannak s ha ezek nem volnának rendben, a nyomda egyszerűen be-
szüntettetnék. 

A hivatkozott jelentés egyébként egész terjedelmében így 
hangzik : 

* MKSzle, 1942. 185. 1. 6. jegyzet. 
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Excellentissimi, illustrissimi et reverendissimi, spectabiles ac magnifia, 
perillustres item ac generosi domini, domini fautores et patroni nobis colendis 
simi, gratiosissimi. 

Salutem et obligatissimorum humillimorumque servitiorum nostrorum 
eommendationem. Gratiosam praetitulatarum dominationum vestrarum, de dato 
adhuc die 21-. mensis Mártii anno currenti infrascripto emanatam, nobisque 
de ac super eo, quatenus de certi cujusdam typographi in oppido Pucho, 
eomitatüi hocce nostro existente ac situato incolatum agentis citraque benigni 
privilegii caesareo-regii indultum, libros etiam prohibititos (!) accurata 
alias censura dignos, pro privata duntaxat suo libitu imprimere, typisque 
mandare haud formidantis, ad praenuncupatum oppidum semet colloca-
tione, authoritate nostra magistratuali inquirere, originemque typographia-
ejusdem indagare, ac per consequens instrumenta ejusdem eo spectantia statim 
et eo facto occupare et ad sequestrum ponere, peractisque demum peragendis 
pfaetitulatas dominationes vestras eo in passu quanto citius ac genuine infor-
mare vellemus, nec intermitteremus, sonantem ac intitulatam intimationem 
quemadmodum die adhuc 2-da mens-is currentis Maji, sub particulari congre-
gatione nostra in oppido-Illava celebrata, honorificé ac débita cum submissione 
percipientes perlegi curassemus ita eorum et eo facto promptissime obligationi 

— qua ergo praetitulatas dominationes vestras semper ferimur — pro munere 
etiam authoritatis nostrae magistratuali per omnia satisfacere cupientes egre-
gium ADAMUM NAGY judicem nobilium et ANDBEAM PRILEVSZÏY juratum assei-
sorem nostros, pro indigatione nominis ejusdem typographi et inquisitione 
originis, qualiter nimirum eorsum devenisset? quadve? ac quales libros ordina-
rie ac a potiori typis mandare soleret? sed et instrumentorum ejusdem occu-
patione ac ad sequestrum sumptione exmisimus. 

Qui demum abinde reversi et occassione praesentis pariter particularis 
congregationis nostrae e medio nostri assurgentes, unanimiter et fideliter re-
tulerunt: Qualiter idem, nominanter autem circumspectus DANIEL CHRASTINA 
sic dictus typographus, percepta et intellecta gratiosa commissione praetitula
tarum dominationum vestrarum et magistratuali pariter nostra exmissione, 
semet eidem humili cum submissione conformare cupiendo, instrumentaque 
universa, praemissae typographiae suae in sequestrum summi ac per praenomi-
natos judicem nobilium et juratum assessorem nostros obsigillari permittendo, 
originem ejusdem typographiae suae in se et cointeressatos suos condivisionalcs 
per viam successionis devolutam ac per consequens ex oppido Solna — ubi 
idem in acquirenda promotionis ejusdem scientia quinquennium insumpsisset 
— per se, veluti ab antiquo in oppido Pucho radicatum, adeoque qua talern 
ad propria redeuntem incolam translatam fuisse, medio demissi memorialis sui 
ex annexorum non nullorum in vidimatis paribus nobis praesentatorum lite-
ralium instrumentorum suorum genuine et fideliter remonstrare, per idque —-
cum praeter censurata calendaria et scholaria, vulgo Donáti Rudimenta, ac 
certum librum precatorium aliud nihil impressisse allegaret — indemnitati suae 
prospicere intenderet. 

Hinc nos de munere nobis gratiose concredito et commisso et a potiori 
quidem cum nullum benigni caesareo regii privilegii productum nobis re-
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monstrari potuerit, idem demissum DANIELIS CHRASTINA typographi memó
riáié et annexa ejusdem vidimata literalium documentorum paria, pro altiori 
et gratiosa indagine praetitulatis dominationibus vestris debito cum respectu 
et obsequenti submissione nostra transmittimus et insuper ut centuraliter tibi 
imprimi permissorum librorum onginalia repraesentare ac indemnitatem suam, 
per id contestari quiret, cum librorum prohibitorum per eundem quodam 
modo practicata impressio hactenus nullatenus apparere videretur, ut ipsémet 
sese personaliter coram praetitulatis dominationibus vestris humillime sistere 
vellet, eidem coisimus commendantes eundem officiose simul ac obsequiose, 
quatenus per sequestrum hocce modo praevio sibi impositum diutius damni-
ficari, de gratioso eorundem patrocinio et favore non sineretur. 

De reliquo nos obsequiose et perdemisse recommendantes cupimus, ser
vet deus praetitulatas dommationes vestras ad vota propria diu salvas et in-
columes. 

Datum ex particulari congrégation* nostra in oppido Belussa celebrau 
die 29-na Mensis Maji anno 1720. 
Praetitulatarum dominationum vestrarum 

servi obliqui humillimi 
status et ordines comitatus 

Trenchiniensis.8 

Ez az okmány egyelőre egyedül áll. A vizsgálat következ
ményeit és az eljárás eredményét még nem sikerült megállapíta
nom, közlése azonban önmagában is rávilágít arra a közjogi hely
zetre, amiben nyomdáink ebben a korszakban élnek s fogalmat 
nyújt a nyomdák ellen követett eljárásról a pozsonyi cenzori 
hivatal felállítása előtt, amely a kancellária és a vármegye közbe
jöttével folyik. SZIMONIDESZ LAJOS 

Pcthe Ferenc „Gazdaságot Tzélzó Ujság"-jának néhány pro
blémája. Az első magyar gazdasági folyóiratról SZILY KÁLMÁN 
a Magyar Könyvszemle 1898-i évfolyamában1 megállapította, hogy 
a három címváltozáson keresztülment lapot kisszántói PETHE FERENC 
csak a 25. számmal bekövetkezett első címváltozástól kezdve szer
kesztette. A SZILY által ismertetett és tökéletesen meggyőző belső és 
külső érveken kívül igazolja a megállapítást még az is, hogy a Nem
zeti Múzeum Hírlaptárának birtokában levő példányon a Magyar 
Újság utolsó és a Gazdaságot Tzélzó Újság első száma közé kötve 
nyolcoldalas „Hír-adás a' Gazdaságot Tzélzó Újságról" című mel
léklet található s ennek utolsó oldala a „Károli fordítása szerint 
Ultrajektomban 1794-ben megjelent Magyar Bibliáról" is közöl tudó-

5 Országos Levéltár, Kanc. Lit. comitatuum, 226 ex 1720. 
1 *7°—273- 1-
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sítást. Az utrechti bibliakiadást pedig PETHE rendezte sajtó alá; az 
akkori angol régens, a későbbi IV. GYÖRGY király meg is jutalmazta 
érte.2 

Az ultrajektomi biblia a hirdetés szerint ugyanott kapható, ahol a 
Gazdaságot Tzélzó Újság; a megrendelést így kell címezni: „An die 
Königl. Ungarische Zeitungsexpedition des Herrn v. Schönfeld". Ez 
a J. F. SCHÖNFELD volt a Magyar Újságnak, illetve a Gazdaságot 
Tzélzó Újságnak és a Vizsgálódó Magyar Gazdának a kiadója is. 
Életrajza és irodalmi múltja adja meg talán a Magyar Újság alapí
tásának történetéhez az első nyomot, mert hiszen SZILY KÁLMÁN meg
állapításai és a fent elmondottak is mutatják, hogy az alapításban, 
valamint az első 24 szám szerkesztésében PETHÉnek még nem volt 
része. WURZBACH életrajzi lexikona szerint JOHANN FERDINAND 
RITTER VON SCHÖNFELD 1750-ben született Prágában. Apja prágai 
udvari könyvnyomtató volt; a fiú apjának nyomdáján nagy vagyont 
szerzett, az ugyancsak apjától örökölt műgyüjteményből pedig kifej
lesztette a „Schönfeldsches Museum"-ot. Ezt 1799-ben Bécsbe helyezte 
át; maga is Bécsbe költözött; a császárvárosban nyomdát és könyv
kereskedést nyitott. Számos munkái között a gazdasági vonatkozá
súak figyelemreméltók, így egy „Oekonomisches ABC-Buch" (Wien, 
1792) és a „Neues Lehrbuch der Industrie und Spéculation für 
Künstler und Handwerker" (Wien, 1792). Az utóbbinak a címe külö
nösen gondolkodóba ejt, hiszen a Magyar Újság néhány cikkénél 
jelzi, hogy a benne foglalt hírt ,,a' Prágai (der Industrie und Spé
culation) Újság" nyomán közli. Megállapítandó volna, vájjon SCHÖN
FELD nem adott-e ki már Prágában ilyen című újságot. Tény, hogy 
1793-ban — három évvel a Magyar Újság indulása előtt — Prágá
ban megjelent egy „Politisches Handlungs- und Industrie-Jour
nal"} A Magyar Újság egyik fametszetének aláírásából pedig ki
derül, hogy az Prágában készült. Tehát egy már előzőleg, vagy egy-
időben megjelent németnyelvű és Prágában megjelent újság képeit 
és cikkeit kívánhatta SCHÖNFELD magyar nyelven is megjelentetni. 
Hogy Magyarországon gazdasági lapra szükség van és hogy annak 
szépszámú olvasót is lehetne gyűjteni, az köztudomású lehetett. Külön
ben SÁNDOR ISTVÁN Magyar Könyvesházában — mint már SZILY 
közölte4 — a Magyar Újságnak egy elődjéről is tud, amely 1783-ban 
„Királyi Magyar Újság a Földművelésről" címen Pozsonyban jelent 

2 SZINNEYI: Magyar írók. X. 890. 
s ERNST VICTOR ZENKER: Geschichte der Journalistik in Österreich 

Wien, 1900. 11. 1. 
* MKSzle, i. h. 
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Tolna meg. De ennek a gazdasági újságnak ezidőszerint éppúgy 
nyoma veszett, mint egy állítólag már 1778-ban ugyancsak Pozsony
ban élt „Ungrische Agrikultur Zeitung"'-nak.5 A gazdasági szaklap 
gondolata a XVIII . század végén más példákból kitűnőleg is időszerű 
volt.8 A gazdasági ismeretek terjesztésére a hivatalos körök is súlyt 
helyeztek s céljuk elérésére a sajtót is igénybevették. A Wiener Zei
tung például 1796. január 16-i számában felsőbb utasításra közöl 
cikket a „robinia pseudo-acaciáról", amelynek elterjesztéíét kívána
tosnak tartja a birodalom minden tartományában. A cikket a Magyar 
Újság 10—11. száma magyarul is hozza. 

Éppen ez a cikk jelenti a fordulópontot a Magyar Újság életében. 
Mert a szerencsétlen fordítás akácfa helyett, „amerikai kökény-fáról" 
beszél. A Magyar Újság közönsége rá is olvassa a hibát a magyarul 
rosszul tudó szerkesztőre,7 valamint azt is, hogy az „amerikai kökény
fát" ugyan nem, de az akácot Debrecen vidékén is jól ismerik. Hogy 
ez a hiba, vagy más volt-e a közvetlen oka, nem tudjuk, de tény, hogy 
PETHE FERENC azért kerül SCHÖNFELD gazdasági lapjának élére, mert 
végre olyan embert kívánnak az olvasók, aki igazán tud magyarul.8 

Ettől kezdve azután a régi magyar gazdasági újság tartalmában és 
szellemében is teljesen függetlenné válik osztrák és cseh elődjeitől. 
Jogos önérzettel írja PETHE a folyóirat augusztus í-i számában: ,,a' 
mely hasznos dolgokat mi e' Gazdaságot Tzélzó Ujság-levelünk-
ben hétről-hétre bészerkeztetünk, annak nagyobb és hasznosabb része 
egyenesen a' mi tapasztalásunkból, 's tulajdon vizsgálódó agy-velőnk
ből foly, és soha az semmi nyelven nem volt közönségessé téve sem 
könyvben, sem Heti vagy Hónapi Újság-Levelekben." 

De ne legyünk igazságtalanok első gazdasági folyóiratunk bécsi 
kiadójával szemben sem. SCHÖNFELD — vagy ismeretlen nevű szer
kesztője — a lap legelső számában, beköszöntőjében hangoztatja, 
hogy Magyar Űjság'j&val többek közt az is a célja, hogy a magyar 
nyelvet terjessze. Ne csak Magyar- és Erdélyországban tudjon min
denki magyarul, hanem a határos német tartományokban is terjedjen 
a magyar nyelv, hogy ezáltal megélénküljön a kereskedés.9 A XVIII . 
század német szerzőinek ezt az álláspontját, amely a magyar nyelvet 

8 BALLUS: Pressburg und seine Umgebungen. Pozsony, 1823. 
6 V. ö. TR. Z. Ki látta az Ungrische ökonomische Zeitung*ot? MKSzle, 

I9i9- 3 1 2 ' 1- — KOSA JÁNOS: Ungarische Oekonomische Zeitung — a leg
régibb magyar gazdasági szaklap. MKSzle, 1941. 390—392. 1. 

7 1796. 33- sz-
8 L. a fentebb idézett „Hír-adást". V. ö. még DEZSÉNYI BÉLA: Leg

régibb gazdaságpolitikai folyóiratunk. Kárpátmedence, 1941. 508—515. I. 
• Magyar Újság, 1796. jan. 1. 
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a némettel még teljesen egyenjogúnak és — a kereskedelem, az 
anyagi és szellemi értékek kölcsönös forgalma érdekében — német 
nyelvterületen is terjeszteni érdemesnek tartja, a Magyar Újság korá
tól kezdve egyre ritkábban találjuk meg. D. B. 

Könyvkiadásunk a múl t század elején. Valahányszor a szak
irodalom a XIX. század könyvkiadási viszonyait vizsgálta, a túl 
szigorú cenzúrában látta az írói munkának, az irodalom terjesztésé
nek, a könyvkereskedelem fellendülésének legnagyobb gátját.1 

Tagadhatatlan, hogy METTERNICH, a Szent-Szövetség élén álló 
osztrák kancellár teljes erejével igyekezett az államfelfogásával és 
gyakorlati politikájával ellenkező eszmék terjedését a hatalma alá 
eső területeken megakadályozni s rendőrminiszterével, SEDLNITZKYVCI 
foganatosított óvintézkedései nagyon megnehezítették a szellemi élet 
kibontakozását. Köztudomású mindamellett, hogy az egymástkövető 
szigorúbbnál-szigorúbb rendeletek ellenére, minél távolabb volt az író, 
könyvkiadó, a nyomda a bécsi központi cenzúrahivataloktól, annál 
inkább kijátszhatta azokat, annál enyhébb, annál felületesebb végre
hajtó közegekre talált. így volt ez nálunk is, sőt a szabadabb cenzú
rát még rendeletileg is alátámasztották 1813. március 24-én. 

FERENC császár ugyanis 1792. május 12-én elrendelte, hogy a 
magyar nemzetre és annak jogaira vonatkozó munkák kizárólag a 
magyar udvari kancellária tudtával és beleegyezésével nyomathatók. 
Maguk a vármegyék kérték ezt a rendelkezést a császártól, hogy 
ilyen úton-módon kerülhessék el a magyar alkotmányt és a nemesség 
kiváltságait támadó sajtótermékeket. Húsz esztendő sem telt bele, 
Bécs, de vele együtt hazánk is egyformán érezte e rendelet tarthatat
lanságát s 1810. május 26-án a bécsi központi cenzúrahivatalhoz ér
kezett felterjesztés sürgeti cenzuraszabályaink sürgős reformját. Több 
szempontból: hiányzik nálunk az állandó könyvvizsgáló hivatal 
(Bücher-Revisions-Amt) s ennek következtében a könyveket az egyes 
könyvkereskedők boltjában vizsgálják át, mely igen sok visszaélés 
forrása, minthogy a könyveknek rendszerint csak egy hányadát mu
tatják be a furfangos könyvkereskedők a felülvizsgálóknak. — A kéz
iratok revíziója is szabálytalan; egyházi férfiak gyakorolják leg
inkább és így csak a vallásos tartalmú iratokra terjed ki figyelmük és 

1 WERTHEIMER EDE: Ausztria és Magyarország a XIX. század első 
évtizedeiben. Budapest, 1892. — JOH. GOLDFRIEDRICH : Geschichte des deut
schen Buchhandels. Leipzig, 1909. — KARL GLOSSY: Literarische Geheim
berichte aus dem Vormärz 1833—1847. Wien, 1913. Jahrb. der Grillparzer-
gesellschaft. XXL, VIII. 1. — FRIEDRICH SCHULZE: Der deutsche Buchhan
del und die geistigen Strömungen der letzten hundert Jahre. Leipzig, 192 j . 
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szigorúk. — Nem kevésbbé tarthatatlan a magyar udvari kancellária 
magatartása, mely a Magyarországra vonatkozó munkák nyomását 
nem engedélyezi s ezzel az országnak a külfölddel való megismerte
tését is lehetetlenné teszi. 

A császár elfogadta e bajok orvoslására történt javaslatokat s 
1810. szeptember 14-én hazánkban a sajtó, különösen pedig az or
szágra vonatkozó munkák közlése terén a szabadságot kiterjesztette. 
Rendelkezését sok fellebbezés és kérelmezés követte, a császár azon
ban nem tért el határozatától s 1813. március 24-én végérvényesen 
életbeléptette.2 

Ennek az enyhébb cenzurarendelkezésnek köszönhető, hogy 
könyvkiadásunk — a viszonyokhoz mérten — meglehetősen fellen
dült. A hazai írókon kívül, Ausztria, Németország vezető írói egyé
niségei is felkeresik kiadóinkat, hogy a hazájukban tiltott műveiket 
megjelentethessék.3 

Évi könyvtermésünk ettől kezdve valóban emelkedik, hiszen az 
enyhébb cenzúra az állameszmébe, közerkölcsbe nem ütköző műveket 
akadálytalanul ellátja „Imprimatur"-ral, sőt még a politikai tartal
múak is, kisebb-nagyobb „húzások" árán megjelenhetnek. Főleg pesti 
és pozsonyi nyomdáinkban nincs szó munkahiányról; az öt pesti és 
budai nyomdában egymást követik a megrendelések. A Magyar Tudós 
Társaság is „odanyilatkozik, hogy a budapesti sajtók megszaporo
dása nemcsak hasznos a literatúra fő tényezőire, az írókra és kiadókra, 
hanem egy naponként kínosan érzett, valóságos szükség".* Annak 
ellenére, hogy az egyre nagyobb lendülettel dolgozó író, a közönség
nek évről-évre növekvő irodalmi beavatottsága, érdeklődése még szá
mos pesti nyomdavállalatnak biztosíthatta volna megélhetését, sőt 
megvagyonosodását, az üzemben lévő kartársakon erőt vesz a 
kenyérféltés, valóságos versengést folytatnak privilégiumuk megvédé
séért és még a legravaszabb furfangtól sem riadnak vissza: a lapok 
hasábjain eladásra kínálják „heverő sajtóikat a szakadatlani typográ-
phiai munkásság hiányában" vidéki szaktársaiknak. így akarják félre
vezetni és elrettenteni őket az esetleg tervbevett pesti letelepedéstől.5 

ä WERTHEIMER EDE: A magyarországi cenzúra történetéhez. Századok, 
1898. 294. 1. 

8 SZEMZŐ PIROSKA: Német írók és pesti kiadók a XIX. században 
(1812—1878), Budapest, 1931. 

* FiRTiNGER KÁROLY: ötven esztendő a magyarországi könyvnyomta
tás közelmúltjából. Budapest, 1900. 80—82. 1. 

5 DEZSÉNYI BÉLA: írók, szerkesztők, kiadók és nyomdák viszonya 
1845-ben. MKSzle, 1940. 2. sz. 172—175. 1. 
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A nyomda- és kiadóvállalatok ebben az időben nem elégedtek 
meg egyedül e tisztességtelen versennyel; monopolizált jövedelmüket 
a munkadíj határtalan emelésével is fokozták s csak abban az esetben 
álltak el követelésüktől, ha bizonyosra vehették, hogy a megrendelő 
— szerkesztő, vagy író — a könnyebb fizetési feltételek miatt, másik 
vállalattal készítteti el a munkát. Ez azonban csak a legritkább eset
ben fordult elő, mert a nyomdák e téren „rendkívül szolidárisak" 
voltak s nem engedtek a megszabott árakból. A megszorult szerkesztő
nek, írónak még egy megoldás állhatott rendelkezésére: a vidék, vagy 
a külföld. 

A vidéki nyomda akkor még nem eléggé fejlett tipográfiai tel
jesítményei miatt nemigen jöhetett számításba; a külföld hasonló
képen, hiszen — mint már fentebb említettük — a cenzúra miatt még 
inkább bennünket kerestek meg az irodalom és a politika emberei. 

íróink felháborodva küzdenek a nyereséghajhászó kiadókkal és 
nyomdákkal s a sajtó, minden korok közvéleményének hűséges kifeje
zője, melléjük szegődik. Üjságaink szüntelenül támadják őket és hasá
bokramenő rovatokban követelik az illetékes hatóságok beavat
kozását. 

„Minél gazdagabb valaki, annál könnyebben gyakorol egyed-
árússágot, összevesz minden mezejébe vágó cikket s árulja, ahogy neki 
tetszik" — olvassuk a Világ 1841. márc. 13-án közreadott példányá
ban. „Hisz a nyerészkedés egész fortélya (melyet én kereskedésnek 
restelek is nevezni) nem egyéb, mint amennyire lehet mellőzni bevá
sárlás idején a versenytársakat s eladás idején is concurrentia nélkül 
á l l n i . . . Nagy kérdés az, nincs-e a literatűra mezején egyedárusság? 
Sajtónk több van Budapesten is, más városokban is, mindamellett igen 
érezzük az egyetemi sajtónak Budán lételét, melynek ha fele Pestre 
jőne, meg vagyunk győződve, üdvös concurrentiát fogna szülni. 
Gyorssajtóink szaporodnak, de az író pénzbeli nyereséget nem lát 
általa: a könyvkiadás oly irtóztató drága, mint azelőtt vala. Semmi 
nem valóbb mint az, hogy legjótékonyabban gyakorolná jogát a kor
mány, ha még egy pár sajtószabadalmat adna literatúrával pezsgő 
városunkban. Literátor szabadon lehet akárki, írhat, ami neki tetszik, 
s nyomtathat mindent, mit a censura megenged: de kérdem, minő 
kilátás van nyereségre? . . . " 

E névtelen cikk szerzője (írását csupán „V."-vel jelzi) „tapasz-
talásbul" tovább is folytatja panaszait: az író csak abban az esetben 
győzné művei előállításának költségét fedezni, ha heverő tőkéje lenne, 
mert hogyan „konkurrálhasson az Académiával, mely ajándékpénzen 
nyomtat, könyvkereskedőkkel, kik a kamatokat maguk rakják zsebbe 
s maguk kiadásaira vannak főfigyelemmel, míg az író kiadásait mel-
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lőzik s mégis minden száz forintjábul huszonötöt (talán éppen a nye-
reségi részt) eltesznek; vagy e könyvnyomtatókkal, kik egyszersmind 
kiadók és mindnyája kereskedő is egy személyben, tehát hármas hasz
not nevez magáénak? Mindezek az egyedáruskodások megnehezítik a 
magános író pályáját . . ." 

KOVACSÓCZY MIHÁLY és STÁNCSICS MIHÁLY lapja, a Közlemé
nyek az Élet és Tudományok Köréből, majdnem teljes egészében át
veszi az idézett cikket s hogy a közönségnek fogalma legyen az írói 
jövedelemről, még egy „esetet szolgáltat világosításul: X úr esztendeig 
dolgozott egy munkán. Elkészítvén azt, megalkuszik a könyvnyom
tatóval, ivéért (ötszáz példányban) fizet 15 ezüst forintot. A munka 
10 ívre terjedt, tehát a nyomtatás 150 forintba került. A könyvkötő
nek fizetett (példányát 3 kr. számítva) 25 ezüst forintot. Négy hir
detésért négy külön hírlapban (egyik hírlapban 6 p. ft., másikban j 
p. ft., harmadikban szinte $ p. ft.; a negyedikben csak 3 p. ft.) 19 
pengő forintot; e hirdetést négy vásári alkalomkor ismételte, ez tett 
36 ezüst forintot. Az eddigi kiadás összesen 211 p. forint; esztendő 
alatt elkelt a munkából 250 példány; egy-egy ára volt 48 kr. tehát x 
250 példány ára összesen 200 ezüst forint. Ebből egy negyedrészt a 
könyvárus levont azért, hogy boltjában volt; és így az író most kapott 
150 ezüst forintot évi munkájáért, azaz 61 ezüst forintot vesztett, s e 
veszteségből kellett volna két egész esztendeig élnie. Irígylésreméltó 
sors!" — teszi még hozzá.8 

Lehet, hogy a Közlemények által szemléltetett „eset" nem ment 
minden túlzástól s a cikkíró tollát a „kiszolgáltatott írók" sanyarú 
helyzete faragta ilyen élesre; de az egykorú lapokban folytatott szem
lénk meggyőzött bennünket a cikkben rejlő igazságról: a XIX. század 
elején az irodalom semmi esetre sem jelentett megélhetési forrást, csu
pán erkölcsi sikert. íróink legtöbbször „biztos jövedelmű polgári állá
sok" birtokában csak „hódoltak írói elhivatottságuknak", vagy azért 
írtak, hogy irodalmi, nemzeti, politikai eszméiket terjeszthessék, 
A könyvkiadók viszont csupán „nyereségre dolgoztak", üzletet láttak 
vállalkozásaikban, kalmárszellemük még nem értette meg azt a fen
séges hivatást, amit a magyar szellem termékeinek a képviselete jelent. 

Még a század második felében is, mikor az írók és kiadók vi
szonyát már szerződések szabályozzák, író és kiadó egymás biztosí
tására jogviszonyba lépnek, még mindig napirenden vannak — a leg
nagyobb kiadóvállalatoknál is — a „kibúvásra" alkalmas szerző
dések. 

Gondoljunk például ARANY JÁNOS- és HECKENAST GuszTÁvra. 

• Id. lap, 1841. 44. sz. 
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ARANY ugyanis 1853. július 25-én eladta Toldi első részét, 1854. 
április 18-án Toldi estéjét HECKENASTnak azzal, hogy mindegyiket 
kétféle, dísz- és népszerű kiadásban jelenteti meg. Míg a kiadás el nem 
fogy, ARANYnak nincsen joga Toldit külön kiadni, három év múlva 
azonban összegyűjtött munkái keretében kiadhatja. — HECKFNAST 
még 1853- és 1854-ben megjelenteti mindkettőből a díszkiadást, a 
népies kiadásról azonban hallgat. ARANY sem sürgeti, ö t év múlva 
azután elszánja magát a népkiadásra s el is küldi a költőnek a korrek
túrákat. ARANYt a kiadó fortély ossága végtelenül elkeseríti: „Akkor e 
szerződés nekem jónak tetszett" — panaszolja CSENGKRY ANTALIIOZ 
írt, segítségért folyamodó levelében — „mert bona fide azt véltem, 
hogy a kétféle kiadás nem lesz két kiadás, hanem nyomban fog egy
másra következni. Most látom a kibúvó ajtókat benne s ilyen kettő 
is van. 

1. Óvatosan kerülte a fogalmazó a kiadás, különösen a nép-_ 
szerű kiadás megjelenését időhöz szabni. Ezért még tíz évig is elhúz
hatta volna a Volks-Ausgabet egy kis malitiával. Ebből foly 

2. Hogy a három év, miután műveimmel csak némileg is ren-
delkezhetem, az akármely későn megjelenő népkiadástul számíttatik. 
Tehát így eladtam a Toldiakat 600 és 8co forintért Heckenastnak 
örök-időkre, mert mindegy. Most kiadja néhány ezer példányban, 
hogy eléglegyen a késő utókornak is!"7 

CSENGERY DEÁK FERENceel is megvitatta az ARANY—HECKENAST-
ügyet; mindketten peres utat tanácsoltak ARANYnak. Már akadtak 
•ügyvédek is, akik hajlandók voltak ingyen szolgálni az „irodalom 
ügyét", de HECKENAST 200—200 forinttal megpótolta a szerződésben 
foglalt összeget és a békeszerető költő elfogadta, mondván: „ez leg
kevesebb rossz vért csinál." 

A XIX. század utolsó évtizedeiben — kisebb szerződésszegések
től eltekintve — mindjobban kialakul az író és a kiadó jogi viszonya, 
az író mindnagyobb védelemben részesül és éppen ez magyarázza és 
teszi lehetővé, hogy íróink, ha jól-rosszul is, de kezdenek „megélni" 
munkáikból. 

A századeleji íróink „keserves helyzetének okát" tehát nem he
lyes egyedül a cenzúraviszonyokban keresnünk. SZEMZŐ PIROSKA. 

Olvasó-egylet Budán száz év előtt. Néhány évvel ezelőtt 
ezeken a hasábokon közölte SZEMZŐ PIROSKA úttörő cikkét első köl-
csönkönyvtárainkról, majd ugyancsak SZEMZŐ számolt be ugyanitt 
egy erdélyi egyesületi könyvtárról. (A magyar kölcsönkönyvtárak 

7 ARANY JÁNOS levelezése íróbarátaival. Budapest, 1889. II. köt. 285., 
286. és 287. levél. 

Magyar Könyvszemle 1943. III . füzet. 20 
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kezdetei. MKSzle 1939. 165—175. 1. — A kolozsvári jóasszony súgok 
könyvtara száz esztendővel ezelőtt. MKSzle 1940. 171—172. 1.) Az 
olvasás megkönnyítésére, a drága könyv hozzáférhetővé tételére egy 
harmadik, minden megelőzőnél eredetibb megoldást valósított meg á 
Budai Olvasó Egylet, amleyről a Jelenkor 1846. december 17-én meg
jelent 100. számában közöl tudósítást. (607. 1.) Az egylet HOICSY 
MIKSA indítványára és eszméje szerint 1843. október i-én alakult. 
Olvasóközönségét illetőleg sem a rang, sem a mód tekintetében nem 
támasztott magas követelményeket: tagja lehetett „rang- és nem
különbség nélkül mindaz, ki a* társaság bizalmát bírta", a tagsági díj 
pedig mindössze 20 p. krajcár volt; ezért élvezhették a belépettek Ü. 
hazai és külföldi irodalom „nemesb terményeit". Az egylet otthont 
olvasásra kölcsönözte ki a könyveket „arány szerint szabott időre" és 
a szabott időn túl visszatartott könyvtől mérsékelt bírságot szedett. 

De az egylet anyagi megalapozása és szervezése érdemel különös 
figyelmet. Könyvek beszerzésére és szétosztására alakult „fogyasztási 
szövetkezet"-féle elgondolásra vall, hogy az egylet három évre ala
kult „akép, hogy a 3 év elteltével a' könyvek 's bútorok a' tagok 
mint tulajdonosaik között voltak felosztandók; de mivel ez gyako-
rolhatatlannak tapasztaltatott, a' könyvek a' tagok között árverésre 
bocsáttatván, az abbul bekerült pénzen a' tagok befizetett díjaikhoz 
képest osztoztak 's lőn a következés, hogy ámbár a' kezelési költség, 
könyvkötési bér, könyvtárnok és szolgafizetés, könyvtári szállásbér 
'st. ef. nem csekély összeget tettek, mégis minden tag befizetett díjai
nak 2/3-dát visszanyerte — tehát 3 évig 4 p. fton a legválogatot
tabb munkákat olvasta és azon kívül egy egylet tagja is lévén, tanács
kozási 's más tisztes jogokban részesült, egy szóval a* művelődésre 
kívántatható legszebb tért vásárolta meg magának." 

íme: az olvasókör a könyvtár és a régi „spóregyletek" elő
nyeit egyesíti. Nem kétséges, hogy ez az eszme csak budai polgárok 
agyából pattanhatott k i . . . 

Az első három évben a tagok száma 150 volt; a könyvek szá
máról azonban nincs adatunk és így az intézmény teljes szociá
lis és gazdasági jelentőségét nem mérhetjük fel. De tény, hogy 
a szociális és gazdasági szempontot a Jelenkor cikkírója is szem 
előtt tartotta, amikor olvasóinak az egylet működéséről beszá
molt. Ezért részesíti erős bírálatban az 1846-ban újjáalakuló egy
let szabályzatát, amely már nem mondja ki a három év utáni 
kötelező feloszlatást, hanem a tagok kétharmad részének hatá
rozatától teszi azt függővé. Pedig az előbbi megoldás — a vagyont 
idővel a tagok között szétosztó „takarékegylet" mintájára — éppen 
a vagyontalan tagok érdekét szolgálja és számukra jelent vonzó erőt. 
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Márpedig a vagyonosak tarthatnak saját könyvtárt is, tehát a 
vagyontalanokat kell előnyben részesíteni. 

Persze, a három-három évenkint összegyűjtött könyvtár elkótya
vetyélése nehezen egyeztethető össze a könyvekbe zárt kultúrjavak iránti 
tisztelettel. „Az ember szíve fáj — mondja a Jelenkor cikkírója —* 
ha egy szép könyvtárt pár nap alatt megürülve lát, de ne legyünk 
szűkelvűek 's gondoljuk meg, hogy a' könyvek nem török romboló 
körmei, hanem azt anyai szeretettel ölelő kezek, előbbi olvasóik kezei 
közé jutván, a' könyvtár dohos szögleteiben talán történt heverésből 
a' tágas világba széthordatva szép rendeltetésük új apostolkodás 
leend." 

De nemcsak a hároméves határidő feltételessé válása kelt aggo
dalmat a Jelenkor gyakorlatias érzékű cikkírójában, hanem az a 
rebesgetett hír is, hogy az újjáalakult egylet a tagok felvételénél „ava-
kodandóbb" kíván lenni és abba holmi mesterembereket és keres
kedő-legényeket nem óhajt bebocsátani. „Azt, hogy önök a' budaiak 
rovására budai olvasóegyletet alakítván, abból aztán a' budai polgáy 
rokka leendő becsületes kereskedő és mesterlegényeket kizárni készül-, 
nek, rosszalás nélkül nem hagyhatni." 

A „budai" érdekeket hevesen védelmező cikkíróban lehetetlen 
nem felismerni a széles néprétegek művelésére törő tudatos könyvtár
politikus ősét. Egészségesen anyagias és gyakorlati gondolkodását 
ideális célok szolgálatába állítva akarja kijelölni az egyesületek 
könyvterjesztő hivatását: „Tegyük félre a' magyar üres nagylelkűsé
get és az anyagi önérdeknek nyújtsunk egyesületinkben eledelt, akkor 
buzgalmunk nem lesz szalma lángú s egyesületink nem elfojtó füstöt, 
hanem tápláló gyümölcsöt termendnek." DEZSÉNYI BÉLA. 

Még valami a vidéki kaszinók könyvtárairól . A MKSzle 
1943. évi első számában JALSOVICZKY KÁROLY tollából egy megelőző 
rövidebb közlésünkkel kapcsolatban magvas cikk jelent meg.x Az ál
talunk idézett egyik régi forrással ellentétben — amelynek a kaszinók 
rovására elfoglalt általánosítva rosszaló álláspontját magunk is kétel
kedéssel fogadtuk — JALSOVICZKY a nagykőrösi „Közönséges Olvasó 
Társaság" és a „Nagykőrösi Kaszinó" példájával igazolja, hogy ezek a 
vidéki társaskörök a könyv- és hírlapkiadás tekintetében mind az 
általunk idézett forráscikk megjelenése idején, mind későbbi fenn
állásuk alatt inkább serkentőleg, mint kártékonyán hatottak. Idézett 
forráscikkünk általánosságban tartott kifogásaival szemben JALSO-

1 Használtak-e a kaszinók a könyv- és hírlapkiadásnak? MKSzle, 1943-
78—83. 1. — V. ö. MKSzle, 1942. 423—426 1. 
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VICZKV KÁROLY konkrét példán mutatta be a vidéki városi kaszinó 
kulturális szervező munkájának lehetőségeit és teljesítményeit. 

H a az alábbiakban ismét visszatérünk a kérdésre és egy másik 
szerzőnek ismét elítélő véleményét közöljük a vidéki társaskörök 
könyvgyűjtő politikájáról, ezzel csak az adatgyűjtés teljesebbé tételét 
kívánjuk szolgálni, nem pedig valamely végső következtetést levonni 
oly kérdésben, amely szélesebbkörü tanulmányozást is megérdemelne. 

A Veszprém című hírlap 1883. évi 3. számába SZOMAHÁZY IST
VÁN: „A Casinók könyvtárairól" írt cikket. A veszprémi polgári tár
saskör példáján véli bemutathatni azokat a mulasztásokat, amelyek 
— szerinte — a vidéki társasköröket terhelik. „A veszprémi polgári 
társaskör bibliothekájában — írja SZOMAHÁZY — nincs meg Arany 
János sem. Hiányzik a Katona József Bánk bánja, az újabb magyar 
költői irodalomról pláne szó sincs. No de ez ellen azt a könnyen meg
cáfolható kifogást lehet tenni: hogy ha meg is volna, kevés akadna, 
aki elolvasná. Ámde a regény és beszélyirodalom is, melyet a kis
városi közönség leginkább fogyaszt, nagyon szánandó módon van 
képviselve. Jókai és Jósika megvan. Igaz. De hol lehet megtalálni Tol
nait, Mikszáthot, Ábrányi Kornélt, Peteleit, Gyulai Pált, Vadnai Ká
rolyt, Vértesi Arnoldot s e műfajnak sok egyéb jelesét?" — De a kül
földi irodalom is csak rosszul fordított ponyvaművekkel van kép
viselve. „Hol vannak Thackeray, Daudet és a többi jelesen fordított 
elbeszélései?" 

Még gyarlóbb a helyzet, SZOMAHÁZY szerint, a folyóiratok tekin
tetében. Hírlapokat még csak járat a kaszinó, de „hol van a Századok, 
a Történelmi Tár, a Magyar Történelmi Társaság két jeles közlönye, 
amelynek előfizetési ára oly csekélység . . . Hol vannak a Kisfaludy-
Társaság kiadványai, amelyek között annyi, kitűnő kritikával meg
választott hazai és külföldi munka található?" 

A hiányok megállapítása után szerzőnk felveti a kérdést: miért 
van ez így? Az első kifogás rendesen az szokott lenni, hogy pénz 
nincs. De ez — szerinte — nem helytálló, mert a veszprémi társas
körnek 150-nél rendszerint több tagja van. Ezek mindegyike 4 forint 
évi tagdíjat fizet. Hatszáz forintból pedig lehetne irodalomra is ál
dozni valamit. Azután ezenkívül rendezhetne a társaság könyvtára 
gyarapításának céljára táncvigalmakat, műsoros estélyeket. Nem is a 
pénzügyi kérdés az igazi baj. „Ha egy bizonyos összeget rá is szán
nak a könyvek vásárlására: azt ahhoz nem értő emberek belátására 
bízzák, akik nem a qualitást, hanem a quantitást tekintik irányadóul. 
S ezek persze, hogy mindenféle pony vamunkat összevásárolnak, csak 
a könyvek száma minél több legyen. Valósággal megcsodálják azt a 
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hirdetést, amely háromszázötven kötet regényt hirdet hetvenöt 
forintért." 

SZOMAHÁZY talán maga sem veszi észre, hogy utolsó mondatával 
a kaszinók ellen intézett vádat, legalább is részben, a könyvkiadókra 
hárítja vissza. Könnyű fajsúlyú munkákból összeállított hangzatos 
című sorozatok reklámjai között hogyan találja meg a vidéki közön
ség az értékest s hogyan küszöbölje ki a selejtes nyomdatermékeket? 
Itt érintjük talán a kérdésnek még ma is időszerű oldalát, azt, hogy 
a vidéki művelt közönség olvasmányai terén alig támaszkodhat biz
tos vezérfonálra. Népkönyvtáraink egyre örvendetesebben fejlődnek; 
fejlődésüket elősegíti az is, hogy komoly értékű írók és költők nép
szerű munkái, meg könnyen érthető ismeretterjesztő művek olcsó, 
filléres kiadásai újabban egyre-másra jelennek meg. Ezekből akár a 
falusi és városi napszámos és gyári munkás is gyűjthet magának 
könyvtárt és még a népkönyvtárra sincs rászorulva, amely pedig 
kultuszkormányzatunk megértő gondoskodásából ma már a tanyai 
központokban is rendelkezésére áll a maga néhányszáz kötetével. — 
De a vidéki vezetőréteg, az ú. n. „középosztály" ki van téve a csil
logó köntösű és idegen szellemű „bestsellerek" csábításának. Könnyen 
érthető, ha az ilyenek a vidéki társaskörök könyvtáraiba is behatol
nak és kiszorítják az igazi művelődési értéket jelentő szépirodalmat, 
valamint a könnyen érthető tudományos összefoglalásokat, rendszere
zéseket. A „magyar művelődés szempontjából nagyjelentőségű, olcsó 
és népszerű, de mindenkor a legmagasabb irodalmi és tudományos 
színvonalú sorozatok" kihalására e folyóirat már egyízben felhívta a 
figyelmet.2 Ezek a nagy példányszámban nyomott, könnyen és arány
lag olcsón hozzáférhető sorozatok — mint az Olcsó Könyvtár és a 
Magyar Könyvtár — évtizedeken át eredményesen szolgálták a ma
gyar közönség művelődési igényeit. Adtak szépirodalmat, történelmet, 
bölcseletet, esztétikát, az általános műveltséghez, a szellemi életben 
való tájékozódáshoz szükséges ismereteket. 

A vidéki társadalom vezetőinek ilyen természetű művekkel való 
ellátása komoly és eddig kielégítően meg nem oldott könyvtárpoliti
kai és könyvkiadáspolitikai probléma. Talán csak nagyobb vidéki 
gócpontjaink városi könyvtárai jelentenek e téren többé-kevésbbé 
tökéletes megoldást. De kisebb kultúrközpontok kialakítására is szük
ség volna. E téren a kaszinók tevékenysége igen nagy horderejű és 
még nagyobb horderejűvé válhat, amint ezt a JALSOVICZKY által be
hatóan ismertetett nagykőrösi példa örvendetesen mutatja. Tudomá
sunk szerint éppen egyes vidéki törvényhatóságaink részéről az olcsó 
ismeretterjesztő sorozatok felújítása iránt is nemrég történt kezdemé-

s Sorozatok elvirágzása. Irta: TB. Z. MKSzle, 1940. 443. i 
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nyezés. Népművelésünk egyre érezhetőbbé váló eredményei után a 
vidéki vezetőréteg művelődési problémái is megérdemlik, hogy be
hatóbban foglalkozzunk velük. Hiszen ennek a rétegnek feladata, 
hogy saját színvonalára emelje fel az egész népközösség műveltségét. 
Példája, eredményei öntudatlanul is hatnak azokra, akik tőle várják 
a kezdeményezést. Munkájában joggal számít hozzáértő támogatásra. 

DEZSÉNYI BÉLA. 


