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POLZOVICS IVÁN 

Dokumentáció és információ 

Az NDK dokumentációs központja, az Inst i tut für Dokumentation 
h. igazgatójának tollából az intézet dokumentációs szakfolyóiratában leg
utóbb gyakorlati szempontból figyelemre méltó tanulmány jelent meg.1 

Célul tűzte ki a dokumentáció és az információ szakkifejezések tartalmának 
és fogalmi elemeinek tisztázását, s ennek nyomán az e téren fennálló fogalmi 
bizonytalanság elhárítását. A két fogalom tartalmi elemeinek részletes elem
zésével, s ennek során magának a dokumentációs tevékenység céljainak messze
ható vizsgálatával arra az eredményre jutott , hogy az információ néven meg
jelölt tevékenységi kör nem azonos a dokumentációval, de része sem annak, 
hanem attól elkülönült feladatkör, amely általában a dokumentációs szolgál
tatásokra támaszkodva ugyan, de a dokumentációtól független működést 
fejt ki. Mégpedig 1. osztályozva tárolja a dokumentációs anyagot, 2. feltett 
vagy iniciative választott kérdésre feltárja a dokumentációs anyagot és 3. 
közvetíti az informálandó részére a feltárt anyagot, ül. annak tartalmát. 
Ehhez képest a dokumentáció feladatkörében e bontás nyomán csak a követ
keze tevékenységi körök maradnának : 1. a primer szakirodalom dokumen
tációs feldolgozásra való alkalmasságának megállapítása, 2. a dokumentációra 
kiválasztott szakirodalmi termékek tartalmi elemzése és 3. az így elkészült 
dokumentációs anyag osztályozása. A dokumentáció tartalmi feladatköré
nek e gondosan végrehajtott elemzéséből szembetűnik, hogy bár külön fogalmi 
elemként veszi fel, hogy a dokumentációs feltáró munkába bevonandó szak
irodalmi anyag arra érdemes legyen (Feststellen der Dokumentierwürdigkeit 
der lachlich einschlägigen Dokumente), figyelmen kívül hagyja a feltárt anyag 
közreadási (diszeminativ) feladatkörét, ami pedig a dokumentációnak mind 
eredetében, mind mai tartalmi alakulásában egyik leglényegesebb eleme. 

A dokumentáció tartalmi köréből eszerint lefejtődik mindaz, ami a 
fenti három tevékenységet megelőzi és követi. Ami a megelőző feladatköröket 
illeti, e tekintetben a tanulmány részletes elemzéssel mutat rá a régebben 
általában idevont egyes tevékenységi körök helyes hovatartozására. Neve
zetesen maguknak az irodalmi termékeknek előállítása a kiadók, valamint 
a nyomda- és sokszorosítóipar, azok kialakítási szabályainak meghatározása 
a szabványosítás szerveinek feladatkörébe tartozik. A szakirodalmi ter
mékek gyűjtése, beiktatása és rendszerezése pedig maguknak a könyvtárak
nak fő tevékenységi köre, amihez járul még az így gyűjtött állományuk fel
tárása bibliográfiai eszközökkel. A dokumentáció ugyan maga is használja 

1 KOBLITZ, Josef : Dokumentation und Information. Eine terminologische Unter
suchung. Dokumentation 6 (1959) 1, 3—10. 1. 

1 Magyar Könyvszemle 
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azt az anyagot, amelyet a könyvtár (adott esetben a dokumentációs intézmény 
könyvtára) gyűjt, de más célból és eltérő módszerekkel. Mindaz, amit a tanul
mány ebben a vonatkozásban összefoglalóan kifejt,2 egy évtizedeken át folyt 
és sok helyütt (főleg a szakkönyvtárosok körében) még napjainkig sem lezárt3 

vitának a józan értelem eszközeivel megvont tisztázása annak az elvnek 
megfelelően, hogy miután a dokumentáció más céllal és módszerekkel foglal
kozik a primer szakirodalommal, mint a könyvtár, attól különálló sajátos 
tevékenység, s ezért e két funkciót — a könyvtárit ós a dokumentációs tevé
kenységet — még egységes szervezet esetében is egymástól különállóknak 
kell tekinteni. 

Azok a gyakorlati példák, amelyek a tanulmányban a könyvtári és 
dokumentációs munka egységes szervezetű külföldi megvalósulásai közül 
megemlítést nyertek, s amelyek között névszerint is szerepel a magyar 
Országos Műszaki Könyvtár, e sorok írójának véleménye szerint is nem 
döntik meg a két tevékenység elkülönülő sajátos alakulását. A tanulmány
ban közölt okokon felül és továbbmenőleg azért sem, mert pl. az Országos 
Műszaki Könyvtárban folyó dokumentációs tevékenység az 1949-től 1952-ig 
önálló műszaki Dokumentációs Központ tevékenységének, sőt belső szer
vezetének a volt Központi Technológiai Könyvtárral való egyesítése után 
is változatlan fenntartását mutatja. A szervezeti egyesítés egy ilyen irányú 
művelődéspolitikai áramlat következménye volt (csakúgy, mint Csehszlovákiá
ban), de korántsem minősítette magát a funkciót könyvtárivá. 

Mindazzal tehát, amit a kitűnő tanulmány a dokumentáció fogalmi 
körének szűkítésére a megelőző funkciók lefejtésével összefoglal, egyet lehet 
érteni. Vagyis ma már meghaladottnak tekinthető a dokumentáció minden 
olyanfajta fogalmi meghatározása, amely az Institut International de Biblio
graphie (ma : Fédération Internationale de Documentation) még 1901-ből 
származó következő szélesen megvont fogalmazásán alapszik, ül. annak 
szövegezésbeli változata : „Documentation c'est réunir, classer et distribuer 
des documents de tout genre dans tous les domaines de Factivité humaine". 
Ez a meghatározás egyébként már születése pillanatában is csak egylajta 
tevékenységet t a r to t t szem előtt : az I IB alapítóinak (Paul ÖTLET ós Henri 
L A FoíTTAiNE-nak) kezdeményezését és 1918-ig gondozott nagy tervét, a Brüsz-
szelben vezetett és 15 millió kartonra duzzadt központi kartotékot az embert 
tevékenység mindenfajta eredményeiről. De valójában már akkor is pontat
lanul fogalmazott kodifikációnak minősülhetett, mert hiszen ebben a gyűj
teményben nem a dokumentumokat magukat, hanem csak a róluk készült 
tájékoztatásokat gyűjtötték, s így ez a meghatározás messzemenően túllőtt 
a célon. Arra azonban mindenesetre megfelelő lett , hogy több mint fél év
századon át könyvekben, tanulmányokban, kongresszusi jelentésekben, elő
adásokban Stb. — nyilván a fogalmazás kollektív bölcsességébe vetett mély
séges bizalom folytán — százak és százak ezt a fogalmi meghatározást ismé
teljék és variálják, értelmének és helytállásának közelebbi vizsgálata nélkül. 

1953 óta ugyanez a fogalmi meghatározás a FID-hen már a múlté, 
mert az 1953-i alapszabályokban (2. cikk a. pont) a dokumentációnak — 

2Vö. I. m. 5—6. 1. 
3 Vö. FISCHER, Norbert : Verbindung von Dokumentation und traditioneller Biblio

theksführung G. előadását, ill. az azt követő vitát az Arbeitsgemeinschaft der technisch.— 
wissenschaftlichen Bibliotheken 1958. ápr. 24/26-án Kielben tar tot t 7. évi ülésszakán. 
Bericht über die 7. Tagung. Essen 1958. 68—75. 1. 
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már haladottabb fogalma szerepel, s ezt terjeszti levelezésben is a FID 
eímszegély formájában azóta is. Eszerint a dokumentáció nem más, mint 
,,collection et conservation, classification et sélection, dissémination et 
utilisation de toute information".4 Az új fogalmazásban tehát — helyesen — 
a gyűjtés és tárolás nem a dokumentumokra vonatkozik, hanem az azokból 
készített tájékoztatásokra. így tehát a nemzetközi tekintélyűnek tekinthető 
új fogalmi meghatározás is elejti azt a tevékenységi kört, amely a dokumen
tációs feltáró tevékenység alapjául szolgáló primer irodalom termékeinek 
gyűjtésében és megóvásában, a könyvtárak sajátos tevékenységében ölt testet, 
s ennélfogva e tekintetben egyezik az idézett terminológiai tanulmány fel
fogásával az ún. megelőző funkciókra nézve. 

Nem így azonban a szűkebb értelmű dokumentációs feltáró tevékeny
séget követő fogalmi elemek tekintetében. Bár ez a nemzetközi fogalmi meg
határozás nem említi a dokumentáció fogalmi elemeként a kétségtelenül 
annak tekintendő tartalmi feltárást, s ekként a dokumentumokból készülő 
tájékoztatásokat mintegy a dokumentációtól függetlenül létrejöhetőnek veszi, 
azok gyűjtését, megóvását, osztályozását, válogatását, szétsugárzását és felhasz
nálását a dokumentáció lényeges elemeinek minősíti. Ezek közül pedig a 
szóbanlevő terminológiai tanulmány csak a válogatást (bár más értelemben, 
mint i t t)5 és az osztályozást tekinti a dokumentáció fogalmi elemeinek (mint
hogy a szétsugárzásról sem a dokumentáció, sem az információ körében nem 
szól), a többit (a felhasználás kivételével), amelyet megragadhatatlannak 
tart,6 az információ fogalmi jegyei közé sorolja. Nyilvánvaló ekként, hogy a 
FID új fogalmi meghatározása az információ fogalmi elemeit is a dokumentáció
fogalmi körében állóknak tekinti, míg az idézett terminológiai tanulmány a 
dokumentáció fogalmát a fentebb ismertetett három tevékenységre szűkíti, 
és tartalmi körének jó részét a tőle önállósult információ fogalmába utalja át. 
A FID-fóle fogalmazásban az információs elemek nemcsak a dokumentációs 
anyag gyűjtésében ós megóvásában, hanem és főleg felhasználásában jelent
keznek, minthogy az anyag felhasználása nem más, mint a dokumentáció 
által feltárt szakirodalmi eredmények közvetítése, konkretizálása valamely 
felmerült elméleti vagy gyakorlati szakkérdés megoldására. 

A Szovjetunióban — mint köztudomású — maga a „dokumentáció" ter
minus nem honosodott meg. Ennek szerepét minden vonatkozásban az 
„informacija" szakkifejezés tölti be. Valamennyi központig dokumentációs 
intézmény a CITEIN-től (CentraFnüj Insztitut Tehniko-Ékonomicseszkoj 
Informacii) kezdve az ITEIN-en (Insztitut Tehniko-Ékonomicseszkoj Infor
macii) át a VINITI-ig (Vszeszojusznüj Insztitut Naucsnoj Tehnicseszkoj 
Informacii) nevében viseli a tájékoztatási jelzőt. Ugyancsak így jelölik az 
egyes ipari tárcák központi dokumentációs hivatalait (CBTI = CentraFnüj 
Bjuro Tehnicseszkoj Informacii) és az üzemekben szervezett tájékoztató 
irodákat (BTI = Bjuro Tehnicseszkoj Informacii). Mindezekben egyaránt 

4 Közli : Guide de la Fédération Internationale de Documentation. Partie I I . La 
Haye 1955. FID Publication N° 267. 5. 1. A FID most közzétett új alapszabálytervezete 
a fenti fogalmi meghatározást érdemben változatlanul fenntartja, s azon csak egy szó 
felváltásával mindössze annyit módosít, hogy a „dissémination" kifejezés helyett a „distri
bution" megjelölést alkalmazza. 

5 A FID-féle fogalmazásban a válogatás nyilván a közreadást megelőző funkció ; 
a KoBLiTZ-féle válogatás pedig a dokumentációs feltárást megelőző értékelése a doku
mentálásra alkalmasságnak. 

«Vö. I. m. 6. 1. 

!* 
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folyik a szakirodalmi anyag közvetlen dokumentációs feltárása, s a köz
pontiak a feldolgozott anyag szétsugárzásáról is gondoskodnak különféle 
dokumentációs kiadványokban. Ugyanakkor a feltárt irodalom adatainak 
rendszerezését, megőrzését, s abból konkrét tájékoztatási féladatokat is ellát
nak, azaz általában a dokumentáció mindkét fajta tevékenységét együtt 
folytatják, sőt annak igénye nélkül is, hogy a kétfajta dokumentációs tevé
kenység megjelölésére külön terminológia álljon rendelkezésre. 

Az angol nyelvterületen az információ és a dokumentáció terminusok 
vagy azonos fogalmat fednek, vagy információn a dokumentációs tevé
kenységnek kiegészítő, visszakereső részét értik. Az első esetben az információ 
egyértelmű a dokumentációval, a másodikban pedig annak része, s így nem 
•esik a dokumentáció fogalmi körén kívül. A legújabb gyakorlatot jól szem
lélteti a Western Reserve University (Cleveland, Ohio) által 1956-ban tar to t t 
Conference on Documentation,7 amely a dokumentáció kérdéseiről szólván, 
majdnem valamennyi jelentésében az „information" terminust alkalmazza, 
amikor is az vagy a teljes dokumentációs, vagy a visszakereső feladatkört 
jelenti. A második értelmet pedig az ugyanezen a konferencián bemutatott 
dokumentációs terminológia8 szemlélteti, amely ugyan az információ kifeje
zésének ama általános szóhasználatából indul ki, amely szerint az valamely 
ténynek, tárgynak vagy eseménynek bármely közreadható formában való 
ismeretével egyenlő, de annak dokumentációs rendeltetést is tulajdonít, továbbá 
meghatározza az információnak mint tevékenységnek tartalmát.9 Ez utóbbi 
értelemben az „information" nem azonos tartalmú a „documentation" fogal
mával, hanem a dokumentációs tevékenység körében alkalmazva annak 
€gyik szektorát képviseli. 

Az amerikai szakirodalomban a dokumentáció tárgykörében a leg
kiterjedtebb figyelmet a dokumentációs eszközökkel már feltárt szakirodalmi 
forrásoknak konkrét kérdések megoldására való igénybevételére szentelik. 
Az 1958 novemberében Washingtonban tar to t t International Conference on 
Scientific Information10 (ahol az „information" terminus megint a teljes 
irodalomfeltárást jelenti, dokumentáció fogalmával egyértelmű) 7 
tárgykörbe csoportosított, összesen 75 beszámoló előadásából az általános 
kérdéseket felölelő 13 bevezető és az összefoglaló perspektivikus feladatokat 
megjelölő 9 befejező előadáson kívül a legbővebb érdeklődéssel a dokumentá
ciós anyag rendszerezése, megóvása és visszakeresése, információ felé 
fordult a ligyelem (a 4., 5. és 6. csoportban összesen 33 előadásban). Az angol 
nyelvű irodalom azonban az „information" ez utóbbi szűkebb fogalmára más 
terminust is alkalmaz, éspedig a francia gyökből (retrouver) képzett „retrieval" 
kifejezést, amellyel szűkíteni tudja az information átfogó fogalmát. Ehhez 
képest aztán az angol nyelvű nomenklatúrában a dokumentáció két tevékeny-

7 Anyagát közli : SHERA, J . H . — K E N T , A.—PERRY, J . W.: Documentation in 
Action. New York—London 1956. Second Printing 1957, 471 1. 

8 L . i. ni. 15—26. 1. 
9 „Information — 1. Knowledge concerning somé particular fact, subject or 

event in any communicable form ; for purposes of documentation, it has tbree basic 
eriteria : existence, availability and semantic content. 2. Operationally, information is 
that wbicb adds to or changes a représentation of what is known or believed to be known." 
I . m. 21. 1. 

10 Átfogó ismertetését lásd PIETSCH, E.: Die Internationale Konferenz über das 
wissenschaftliche Informationswesen in Washington, D. C. vom 16—21. November 1958. 
Bericht und Betrachtungen. Nachr. Dok. 9 (1958) 4, 199—202. 1. 
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sége : a folyamatos szétsugárzó és az eseti visszakereső funkció (dissémination 
and retrieval) mint ugyanannak a szakirodalmi dokumentációs feldolgozó 
munkának összetartozó két arculata szerepel. Ez a kettős megjelölés a doku
mentáció kétíajta tevékenységére más terminológiával egyébként — főleg 
régebben — az európai nomenklatúrában is jelentkezett, amikor előbbit (a 
szétsugárzó funkciót) aktív dokumeritáció, utóbbit (a visszakereső feladat
kört) passzív dokumentáció néven jelölték. 

A dokumentációs elméletnek a két fogalom egységét kifejező fenti 
állásfoglalásán túlmenően ezt az egységet fejezi ki a dokumentáció nemzet
közi gyakorlata is. A referáló lapok szerkesztőségei kivételével alig ismerünk 
olyan jelentősebb dokumentációs intézményt, amely csak a dokumentáció 
feladatkörének egyik szektorát : a feltáró és szétsugárzó tevékenységet 
látná el. Valamennyien maguk gyűjtik és a visszakereső munkára rend
szeresen készenlétben tartják az általuk feltárt (áöt gyakran más szervek
től is beérkező) dokumentációs anyagot, s abból megkeresésre vagy öntevé
kenyen információs szolgáltatásokat nyújtanak. Sőt valójában a jól szer
kesztett referáló folyóiratok tárgyi indexek közzétételével maguk is ellátnak 
információs feladatokat, mert az éven át folyamatosan nyújtott dokumentációs 
közleményeiket az indexek útján a visszakereső felhasználásra alkalmassá 
teszik.11 De nem hagyhatók figyelmen kivül az olyan, leghaladottabb doku
mentációs szolgáltatások sem, amelyek egy menetben szorosabb értelemben 
vett dokumentációs s egyúttal információs szerepet is ellátnak azáltal, hogy 
egyes szakkérdések anyagára úgy gyűjtik egybe és dolgozzák fel a legszámot
tevőbb szakirodalmat, hogy az minden további visszakeresomunka, cl ZcL Z el Z 
eredeti szakirodalom áttekintése nélkül már önmagában kellő tájékoztatást 
nyújt.12 Az ilyen, általunk harmadfokúnak nevezett dokumentációs szolgál
tatások esetében13 a dokumentáció két arculata szétbonthatatlan egységben 
áll az olvasó előtt, s külön információs tevékenységre ennek nyomán nincs is 
szükség. 

Természetesen a dokumentációs munka változatos alakulásában, és
pedig főleg a műszaki dokumentáció alsó szintjén (az üzemekben folyó doku
mentációs munkában) találkozunk olyan alakulással is, hogy az információs 
tevékenység teljesen különválik a szorosabb értelemben vett dokumentációs 
munkától, mert az üzemben berendezett dokumentációs szerv maga rend
szeres irodalomfeltáró funkciót nem lát el, hanem csak a központi dokumen
tációs intézményektől beszerzett dokumentációs anyagot közvetíti, s annak 
alapján nyújt tájékoztató szolgáltatásokat. Ez az alakulás azonban az üzemi 
szakirodalmi dokumentációs munkára nem szükségképpen jellemző, mert 
emellett a közvetítő funkció mellett az üzemek egy részében (a nagyobb 
üzemekben) szorosabb értelemben vett dokumentációs munka is folyik, 
rendszerint házi használatra. Ennek keretében olykor házi referálólapot is 

11 Erre egyébként a szóbanlevő terminológiai tanulmány maga is utal, vö. 10. 1. 
2. bek. 

12 Vö. POLZOVICS Iván : Uj irányok a dokumentáció gyakorlatában (Neue Rich
tungen in der Praxis der Dokumentation). Az Országos Műszaki Könyvtár Jubileumi 
Évkönyve. Bp. 1958. 141—181. 1. 

13 Harmadfokúnak tekintjük a tartalmi feltárás következő lépcsőzetességére tekin
tettel : 1. fok a csak címadatokat vagy annotációt közlő bibliográfiai kiadványok ; 
2. fok a feltárt irodalmat referátumokban ismertető hagyományos dokumentációs szol
gáltatások ; 3. fok az irodalmat az eredetit helyettesítő bő kivonatokban (digestekben^ 
feltáró leghaladottabb dokumentációs kiadványok. 
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szerkesztenek, a legtöbb esetben dokumentációs gyorsszolgáltatásokat (íolyó-
irat-tartalomjegyzékfordításokat, címdokumentációs füzeteket) adnak ki, azaz 
ilyen módon a dokumentáció kettős tevékenysége it t is együttesen iolyik. 
Másrészt viszont a kisebb üzemekben a dokumentációs szerv önmagában gyakorta 
nem képes ellátni az információs (visszakereső) tevékenységet sem, s csak arra 
tud vállalkozni, hogy ezt a munkát is másoktól (irodalomkutatást ellátó köz
ponti vagy területi szervektől) közvetítse. 

Az eddig előadottakból két tény tűnik ki. Először is, hogy az elmélet 
irányadó megnyilvánulásaiban a dokumentáció fogalmát két fő funkciójára 
kiterjedően úgy vonta meg, hogy mind a rendszeres feltáró és szétsugárzó, 
mind az eseti visszakereső tevékenység együttesen vagy vagylagosan a dokumentáció 
lényeges tartalmát teszi. Másodszor pedig, hogy a két tevékenység a dokumen
táció gyakorlatában a dokumentációs intézmények íelső szintjén általában 
együttesen jelentkezik, s csak a műszaki dokumentáció alsó szintjén mutatkozik 
olyan alakulás is, hogy a dokumentációs szerv csak tájékoztató tevékenységet 
nyújt. 

Mindezek következtében a szóbanlevő terminológiai tanulmánynak az 
az osztályozása, amely az információt nem a dokumentáció egyik funkciójá
nak, hanem attól független tevékenységnek minősíti, véleményünk szerint 
nem folyik az elmélet általános felismeréseiből, és nem következik az általános 
gyakorlatból sem. Az kétségtelen, hogy a dokumentáció gyakorlatában, 
a történeti alakulás során bizonyos dokumentációs funkciók csoportja külön 
elnevezéssel jelölt kategóriává, az információ fogalmi körévé képződött ki, de ez 
az alakulás a dokumentáció körében, az azzal való szerves kapcsolat feladása 
nélkül ment végbe. Sőt a dokumentáció elmélete és gyakorlata különös gond
dal és rendkívüli gyakorisággal építgeti ki — mint sajátjait — azokat az esz
közöket és eljárásokat, amelyek a forrásanyag visszakeresését hatékonyabbá 
tehetik. Ha ez a tevékenység tőle független lenne, bizonyára nem tekintené 
a dokumentáció egyik mai legfőbb feladatának, hogy a szükséges intéz
ményeket és eljárásokat kidolgozza, és a dokumentációs gyakorlat rendelke
zésére bocsássa. 

De erre törekszik valójában a Német Demokratikus Köztársaság központi 
dokumentációs szervezete is, amikor az üzemekben a dokumentáció szolgál
tatásainak hathatósabb felhasználására információs hálózatot kíván az 
eddig működő dokumentációs hálózat mellett kiépíteni. Innen — az NDK 
határain kívül — mindenesetre úgy látszik, hogy a fogalmaknak a szóban
levő terminológiai tanulmányban való tisztázása gyakorlati okokból éppen 
ennek a hálózatnak szabatos elnevezése ós ahhoz alakuló funkciói meghatá
rozása érdekében vett elméleti elindulást is. Az általunk előadottak nyomán 
azonban egyúttal úgy látszik, hogy az információ fogalmának teljes elkülönítése 
a dokumentációtól kevéssé megokolt és — tegyük hozzá —a fenti gyakorlati 
célra nem is szükséges, sot kontraindikált. 

Ha ui. azokat az üzemi felhasználási helyeket, amelyek maguk nem 
folytatnak szorosabb értelemben vett (v. aktív) dokumentációs tevékenységet, 
e sajátságuk megjelölésére az információs jelzővel akarjuk ellátni, ezt köny-
nyebben megtehetjük annak elméleti előrebocsátása nélkül, hogy az infor
máció fogalmilag nem tartozik a dokumentációs tevékenység körébe. Ehhez 
csak arra van szükség, hogy egyes dokumentációs (passzív) funkciókat külön 
dokumentációs feladatkörnek tekintsünk, amely az aktív dokumentációs 
tevékenység mellett szintén dokumentáció, de annak körülhatárolt területe. 
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Ilyen módon helyes lesz a megkülönböztetés a teljes dokumentációs feladatkört 
ellátó Dokumentationsstelle és a csak passzív tevékenységet, a dokumen
tációs anyag közvetítését, cLZclZ cl tájékoztatást ellátó Informationsstelle között. 
Ha azonban a fogalmi elhatárolást úgy hajtjuk végre, hogy az információt 
a dokumentáció íogalmi köréből ki is rekesztjük, akkor az új terminológia 
csak a dokumentációs anyag tárolását, feltárását és felhasználását végző 
passzív szervekre lesz helyes, de legott hiányokat idéz majd elő a Dokumen-
tationsstellék elnevezésében. Ezek ugyanis a dolog természetéből folyóan 
nemcsak aktív dokumentációt látnak el kifelé, központ útján a teljes 
hálózat számára, hanem gyűjtik, rendszerezik és visszakeresésre felhasználják 
a dokumentációs anyagot egyrészt a saját részükre, de, mint tudjuk, 
irodalomkutatást, iniormációs szolgálatokat látnak el megkeresésre mások 
részére is. Ha pedig most már az információnak semmi köze nem lesz a do
kumentáció fogalmához, akkor elnevezésük funkciójuknak csak egy részét : 
az aktívat fogja fedni, az információs tevékenység azonban megnevezetlen 
marad. Ezért a két fogalom elkülönítése nyomán utóbbiakat okszerűen 
Dokumentations- und Informationsstellék-nek kellene átkeresztelni. 

Mindezekből pedig az következik, hogy az NDK-ban folyó dokumen
tációs munka ós a fennálló, 111. kiépítésre váró dokumentációs szervezetek 
gyakorlata sem ad megokolt magyarázatot az információ fogalmának a 
dokumentációtól való elkülönítésére. Sőt a magunk részéről úgy látjuk, 
hogy a dokumentációs anyag felhasználásának biztosítása éppen a szocialista 
országok jól szervezett dokumentációs rendszereiben különös nyomatékkal 
kívánja meg a dokumentáció részéről való gondviselést, ami szükségképpeni 
csak akkor lehet, ha ez a tevékenység is a dokumentáció szerves részének tekin
tendő. Emiat t pl. ha elvileg és gyakorlatilag arról lenne szó az egész világon, 
hogy a dokumentáció hasznosítása kívül maradna a dokumentáció feladat-
és hatáskörén, a mondott okból indokoltnak látnánk éppen egy olyan 
kezdeményezést, amely ezt a feladatkört is a dokumentáció munkájába 
vonná be. 

Van végül még egy alig elhanyagolható szempont. Több évtizedes 
gyakorlati munka és a dokumentáció irodalmának folyóiratokban közre
adott , ezrekre menő publikációi nyomán a dokumentáció ismeretköre nap
jainkra beérett arra, hogy a tudományok hierarchiájában önjogú tudomány
ággá14' váljék. S amikor a dokumentáció tudománya éppen megszületőben van, 
máris leszűkíteni igyekszik saját hatáskörét, s ezt éppen az utóbbi években, 
ül. évtizedekben jelentkező olyan korszerű problémáktól ós megoldásoktól kívánja 
mentesíteni, amelyek további fejlődésót és megizmosodását nagyban előmozdí
tanák. A tudományok fejlődése más területeken nem ezt a képet mutatja. A kü
lön részterületekké összeálló tudományszakok egy-egy tudományág körében 
igen hosszú ideig — gyakran évszázadokig — ennek szerves részeként fejlőd
nek, s csak amikor már maguk is önálló egészet mutatnak, és sajátos igényeik 
kielégítésére az alaptudományszaktól eltérő külön törvényszerűségek és mód
szerek összefüggő rendszerét megalkották, differenciálódnak, válnak ki az 
alaptudományszak köréből. Lehet, hogy az információ diszciplínája is ezt az 
uta t fogja bejárni. De megítélésünk szerint korai lenne ma már ezt az ismeret
kört kiejteni a dokumentáció ballon-kosarából. Ezzel az ismeretlen helyen érne 
földet (nem tudjuk, hol találná meg helyét?), ugyanakkor pedig ettől a doku-

14 Ugyanígy Pietsch, E.: i. m. 201. 1. 
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mentáciő tudományága biztos, hogy nem emelkednék magasabbra. Ellenkezőleg, 
ismét oda jutna vissza, ahonnan a múlt század harmincas éveitől referátumok 
szerkesztésével és referálólapok, valamint kartonszolgálatok kiadásával el
indult. 

IVÁN POLZOVICS: DOKUMENTATION UND INFORMATION 

In Theorie und Praxis der Dokumentation sind für die Grundbegriffe der Doku
mentation zwei Termini verwendet, u.zw. : Dokumentation und Information. Der 
Inhalt dieser beiden Begriffe ist aber bis heutzutage nicht eindeutig festgelegt. Man 
versteht unter Information in vielen Sprachgebieten und bei mehreren Autoren den 
Begriff der Dokumentation selbst, in anderen Fällen nennt man aber Information bloss 
einen Teil der Dokumentationstätigkeit, u. zw. die Rückforschung und Darbietung 
des gesammelten (und bereits veröffentlichten) Dokumentationsmaterials. In diesem 
letzteren Sinne ist der Termin Information mit dem Begriff Dokumentation nicht iden
tisch, sondern stellt im Kreise der Dokumentationstätigkeit lediglich einen Sektor 
desselben dar. Eine neueste Auffassung (bei Josef KOBLITZ : Dokumentation und Infor
mation. Eine terminologische Untersuchung. Dokumentation. 6/1959 (1. S. 3—10.) 
macht in dieser Richtung einen weitere a Schritt, und trennt die beiden Begriffe in der 
Weise, dass der mit dem Termin Information bezeichnete Aufgabenkreis weder mit 
dem Begriff Dokumentation identisch sei, noch einen Teil desselben bilde, sondern als 
ein abgesonderter Tätigkeitsbereich anzusehen wäre, der zwar auf Leistungen der Doku
mentationsarbeit gegründet ist, jedoch eine von ihr unabhängige Tätigkeit darstelle. 
Der vorliegende Aufsatz analysiert die These und Begründung dieser letzteren Auf
fassung, und beweist an Hand theoretischer und praktischer Untersuchungen zwei Tat
sachen. Erstens : massgebende theoretische Äusserungen haben den Begriff Dokumen
tation in dem Sinne umrissen, dass sowohl die fortlaufend erschliessende und weiter
leitende, als auch die fallweise unternommene rückforschende Tätigkeit und Darbietung 
entweder zusammen, oder alternativ den wesentlichen Inhalt der Dokumentation be
deuten. Zweitens : die beiden Tätigkeiten werden in der Praxis auf der höchsten Stufe 
der Dokumentation im allgemeinen zusammen ausgeübt, und bloss auf der unteren 
Stufe der technischen Dokumentation begegnet man gelegentlich einer Form, bei welcher 
die Dokumentationsstellen lediglich informative Leistungen darbieten. 



CSAPODI CSABA 

A proveniencia elve a könyvtárban 

A XIX. században könyvtárakban és levéltárakban egyaránt a szakok 
szerinti rendezés elve érvényesült. Könyvtárakban ez a szakok szerinti 
fölállítás a legrégibb időkre visszamenő hagyomány volt, s még nem is olyan 
régen megdönthetetlen alaprendszernek látszott ; levéltárak szakszerinti 
rendezése ellenben csak a múlt század talámánya volt, a francia racionális 
levéltári elv általános alkalmazása. Azóta a szakok szerinti rendezés mód
szere mind a könyvtárakban, mind a levéltárakban elvesztette uralmát. 
Könyvtárakban egy mechanikus, levéltárakban egy organikus elv váltotta 
lel: a numerus currens, illetőleg a proveniencia elve.1 

A levéltárak számára ezt a döntő változást a holland M U L L E R — F E I T H — 
FnuiN-léle kézikönyv2 megjelenése hozta 1898-ban, amely — főleg a német 
nyelvű kiadás megjelenése (1905) után — általánosan elfogadottá te t te az 
ún. proveniencia elvét. Ez az elv azt mondja ki, hogy „a levéltári test orga
nikus egész, az anyagot létrehozó szerv működésének szerves lecsapódása, 
melynek egysége meg nem bontható, meg nem zavarható s meg nem csonkít
ható. Tehát sem különböző szervek működéséből produkálódott anyagok 
össze nem keverhetők, sem egy-egy levéltári testen belül annak eredeti rendje 
meg nem változtatható (állagából bizonyos iratok ki nem szakíthatok, abba 
idegen hovatartozási! iratok bele nem illeszthetők). Ellenkezőleg : ha az 
anyag eredeti állapota idők folyamán bármi ok miatt megzavarodott volna, 
az — amennyire csak lehetséges — helyreállítandó.3 

Első pillanatra úgy tűnik föl, hogy egy ilyen elv alkalmazásának nem 
lehet helye a könyvtárakban, mert a könyvtárak nemcsak anyagukban, 
hanem keletkezésükben, fejlődésükben és használatukban is teljesen mások, 
mint a levéltárak. A levéltárak valamely intézmény működése folyamán 
szervesen kialakult, nagy részben az intézményben magában keletkezett, de 
mindenképpen ott nyilvántartásba vett iratokat (regisztratúra elve) tar
talmaznak. Levéltárt tehát nem lehet különböző anyagok összegyűjtésével 
létrehozni, legfeljebb idők folyamán szétszóródott levéltárakat helyreállítani. 
Ezzel szemben a könyvtárak tudatos, rendszeres gyűjtőtevékenységgel szedik 
össze állományukat, s ennek az állománynak csak jelentéktelen töredéke 

1 ENDERS, Gerhard : Probleme des Provenienzprinzips. Archivar und Historiker 
Berlin 1956. 24—44. 1. Schriftenreihe der Staatlichen Archivverwaltung 7. 

2 MÜLLER—FEITH—FRTJIN : Handleiding voor het Ordnen en Beschriften van 
Archieven. Groningen 1898. A német fordítás Hans KAiSERtól : Anleitung zum Ordnen 
und Beschreiben von Archiven. Leipzig 1905. 

3 A meghatározás VARGHA Endre cikkéből : A proveniencia elve. Levéltári Közi. 
1938. 30. 1. 
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olyan, amely a könyvtárban vagy annak működése során keletkezett. A 
könyvtárak állománya tehát nem szerves működésből nő ki, mint valami 
növény, hanem halmozás, kumuláció útján jön létre ; ennek következtében 
az állomány növelhető, az állományból egyes darabok vagy egész állagok 
kiemelhetők anélkül, hogy a könyvtár lényegén ezáltal nagyobb változás 
menne végbe. 

De ha alaposabban megvizsgáljuk a kérdést, mindjárt látni fogjuk, 
hogy a proveniencia olyan elv, amely bizonyos területeken használható 
rendező szempontokat adhat a könyvtáraknak is. Természetesen csak akkor, 
ha ezt a kifejezést nem a levéltárak számára speciálisan körülhatárolt, le
szűkített értelmében alkalmazzuk, hanem eredeti jelentésében, értelmének 
leglényegesebb jegyeit meglógva. 

A proveniencia szószerint előjövést, keletkezést jelent. A könyvtárakat 
pedig — bármennyire eltérnek is a levéltáraktól a keletkezés módjában — 
mégsem szabad valami mechanikusan létrejövő, előzmények nélkül létező, 
szervetlen könyvhalmazoknak tekinteni. A könyvtárak is élő, fejlődő szer
vezetek, melyeknek az anyaggyűjtés terén is megvan a maguk kibontakozó 
élete. A könyvtári állomány is végeredményben a könyvtárak élete, műkö
dése során, külső anyagból ugyan, de belső elvek irányításával összekerülő 
állomány. (Ne félejtsük el, hogy a levéltárak állagát létrehozó hivatal, intéz
mény működése is igen nagy részben nem belülről induló tevékenység ered
ménye, hanem az életből hozzá érkező kérések, javaslatok, indítások elinté
zésével kapcsolatos!) Az eredet, a kibontakozás, a szerves összetartozás elvét 
tehát a könyvtárakkal kapcsolatban sem kell teljes mértékben elejtenünk ; 
sőt sok olyan indítást kaphatunk belőle, amely a könyvtári munkát jobbá, 
a könyvtár állományát a kutatás számára használhatóbbá teszi. 

Természetesen i t t nem azokról a könyvtárakról van szó, amelyek új 
keletkezésűek, s csak új anyaggal rendelkeznek, amelyekkel kapcsolatban 
tehát a proveniencia elve csak a jövőben fog fölmerülni, hanem olyan könyv
tárakról, amelyek régi könyvállományokkal rendelkeznek. Akár olyan 
módon, hogy a könyvtár már hosszú múltra tekinthet vissza, akár úgy, hogy 
külső, gyűjtő tevékenysége során nemcsak folyamatosan beszerzett modern 
könyvekhez jut , hanem már meglevő, régebbi könyvtártesteket is meg
szerez. 

A modern és a régi könyvanyag között határozott különbséget kell tennünk, 
olyan különbséget, amely rányomja bélyegét a kétféle könyvek földolgozásá
nak, őrzésének, használatának egész menetére. Miben áll ez a különbség? 
Modern könyvanyagnak tekintjük azt a könyvtári állományt, amelynek 
megvan még az eredeti funkciója, vagyis amelyet azok az olvasók használnak, 
akik számára íródtak és olyan szempontból használják, amilyen szempontból 
írójuk létrehozta az illető műveket. Régi könyvvé akkor válik a könyv, amikor 
eredeti célja, funkciója használata megváltozott. 

Egy példa mindjárt világossá teszi, mit akarunk ezzel mondani. Nyilván
való, hogy egy kétszáz évvel ezelőtt az elektromosságról, az optikáról, a takar
mányozásról vagy az anatómiáról í r t könyvet szerzője azzal a céllal í r t meg, 
hogy a maga korának tudományos ismereteit, esetleg akkor legújabbnak 
számító eredményeit közölje. A könyv olvasója pedig : a fizikus, mező
gazda vagy orvos a maga tudományszakjához vagy a gyakorlati élethez 
szükséges ismereteket akart belőlük meríteni. Természetes, hogy egy mai 
szaktudós vagy gyakorlati ember ilyen könyvet nem vesz a kezébe ismeretei 
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gyarapítása céljából. Annál inkább használja értékes forrásként a tudomány
történész, a gazdaságtörténész, az orvostörténész. Ugyanígy SziGVÁRTot és 
KÁETiGÁMot nem szórakozni vágyó, romantikus széplelkek olvassák ma, 
hanem az irodalomtörténeti kutatás tárgyává lettek. Megváltozott tehát a 
könyv eredeti funkciója. Más olvasó és más céllal használja, mint akinek 
és amilyen célra eredetileg szánva volt. Élő könyvanyagból forrásanyaggá 
vált. 

Természetesen azt az időpontot, hogy egy könyv mikor veszti el eredeti 
funkcióját, és mikor válik régi könyvvé, nem könnyű eldönteni, és nem 
lehet sem helyileg, sem tárgyában egyöntetűen megállapítani. Más ós más 
volt a tudományok fejlődésének üteme országonként, íoleg pedig más és más 
az elavulás időpontja tudományszakonként. Egy-egy kitűnő történelmi 
forráskiadványt ma is ilyenként használunk, pedig esetleg már több száz éves. 
Ugyanakkor valószínűleg egy tíz-húszéves atomfizikai vagy gyógyszertani 
könyvnek már alig lehet más, mint történeti értéke. Egy szakkönyvtár tehát 
a maga területén bizonyára egészen másként fogja megvonni a régi és a modern 
könyvek közti időhatárt, mint egy másik szakma könyvtára és ismét más
ként, mint egy általános gyűjtőkörű tudományos könyvtár. 

A modern könyveknek régi könyvvé válásában ugyanaz a folyamat 
játszódik le, mint ahogyan a hivatalok, intézmények irattárából levéltár lesz 
azáltal, hogy a bennük őrzött iratokat már nem a gyakorlati életben hasz
nálják, egyéni jogok biztosítására, kötelességek tisztázására, hivatali működés 
folytatására, hanem történetkutatók mint forrásanyagban kutatnak bennük 
a maguk sajátos történeti problémáinak földolgozásához, a régi történeti 
élet föltárására, rekonstruálására. Ha így tekintjük a dolgot, a könyvtáros 
szemével, akkor nem látszik olyan abszurdumnak, önmagával való ellent
mondásnak a „könyv-archívum", a „könyv-levéltár" fogalma, mint levéltárosi 
részről gondolják.4 Igaz ugyan, hogy — mint már mondottuk —, a könyvtár 
és levéltár anyagának keletkezése, összekerülése más természetű, de hosszabb 
fönnállása alatt a könyvtár is élő organizmusnak tekintendő, mely a maga 
szervezetébe saját belső törvényei szerint építi be a kívülről merített anyagot 
s nem közömbös sem a rendezés, sem a megőrzés, sem a használat szem
pontjából a keletkezés, az eredet, a történeti fejlődés, tehát a proveni-
encia elve.5 

Ha már most a fentiek alapján elfogadjuk azt az elvet, hogy igenis 
lehetséges dolog a könyv-archívum — mert hiszen mi más a könyvtárban 
egy régi könyvek gyűjteménye, mint könyv-levéltár —, akkor világos, hogy 
a proveniencia elve is alkalmazható rá. Mert hogyan jött létre az ilyen könyv
gyűjtemény, hogyan szerezte egy ilyen könyvtár régi könyvállományát? 
Az alapítás óta való szerves fejlődés, helyesebben fejlesztés útján. Az állo
mány gyűjtésének kettős irányítója : magának a könyvtárnak tudatos 
gyűjtőtevékenysége és az olvasók igénye, szükséglete hozza össze a könyv-

4 MEISNEE, Otto : Archive, Bibliotheken, Literaturarchive. Archivai. Zeitschr 
50—51. 1955. 179. 1. 

5 Hogy egy speciális könyvtári gyűjteményben, a kézirattárban, amely nemcsak 
egyes darabokat, hanem egész kézirat-hagyatékokat is gyűjt, a „szerzeményi eredet 
(proveniencia) szerint való anyag-együttartás" elve a levéltárak módjára alkalmazható, 
arra nézve 1. BERLÁSZ Jenő : Az Akadémiai Könyvtár kézirattárának átalakulása. Bp. 
1957. 16. 1. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai 4. sz. Kny. 
a Magy. Könyvszle. 1957. évf.-ból és Ua.: Kéziratok katalogizálása. Bp. 1958. 21. 1. Az 
Országos Könyvtárügyi Tanács kiadványai 3. sz. 
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állományt. A bekerülő könyvek pedig azáltal lesznek gyűjteménnyé, hogy a 
könyvtár állományába veszi őket, naplózás, katalogizálás útján. Nagyon 
hasonló ez az említett levéltári regisztratúra-elvhez. (A levéltár sem kizárólag 
az intézményben keletkezett iratokat őriz, hanem esetleg ezeknél még nagyobb 
mennyiségben az intézményhez elintézésre beküldött ügyiratokat, s így 
irattárrá, levéltárrá lételükben nem a keletkezés helye, hanem az állományba -
vétel ténye a döntő.6) 

Hogy a proveniencia elvének csírái már nagy könyvtáraink kelet
kezésénél is megtalálhatók, arra nézve nagyon jellemző, hogy a könyvtár 
első törzsállományát adományozó alapítók általában kikötötték, hogy ez az 
állomány a későbbi beszerzéssel nem keverhető össze. Ez volt a helyzet a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának alapításakor is, amikor az 
alapító TELEKi-család föltételként szabta, hogy az eredeti állományt együtt 
kell őrizni.7 Sajnos ennek az elvnek gyakorlati fönntartását a könytárak-
ban akkor uralkodó szakszerinti fölállítási rendszer mindenhol áttörte. El 
sem tudták képzelni, hogy egy tudományos könyvtár másként is fölállítható, 
mint szakrendben (az alapítók törzskönyvtárai is szakok szerint voltak 
rendezve), hiszen a szakrendszer, a szakkatalógus és a fölállítási rend össze 
volt kötve. Valóban nehezen fönntartható állapot lett volna, hogy egy könyv
tár a maga állományát és katalógusát két, egymás mellett párhuzamosan 
fönnálló és még hozzá egymástól eltérő fölépítésű raktári és szakkatalógus
rendben tartsa. Ennek a következménye volt az, hogy a könyvtáraknak 
előbb-utóbb az alapítókat eredeti kikötésük megváltoztatására kellett rá
bírniuk, és így az új szakrendben és új állományban föloldódott az eredeti 
állomány.8 

Pedig éppen az Akadémiai Könyvtár fejlődésén észlelhető világosan 
a rétegeknek eredetük szerint való egymásra rakodása, mert hiszen — nem 
tekintve a nagyértékű periodika-cserét — a könyvállomány legértékesebb 
része egészen az utóbbi időkig mindig egy-egy mecénás könyvtáradományá
ból, egy-egy tudós hagyatékának megszerzéséből jutot t a könyvtárba : 
T E L E K I , BATTHYÁNY, RÁTH, KATONA, K É G L , SISKOVICS, R E I N E R , SZINNYEI, 
V I G Y Á Z Ó , S T E I N s t b . 

Sajnos ezeket a könyvtárba bekerülő könyvtár-egységeket a szakok 
szerinti fölállítás rendszere vagy már kezdetben szétrobbantotta és egyeden
ként sorolta be a könyvtár szakrendszerébe, vagy pedig egy ideig még mint 
egy-egy külön raktári egység csatlakoztak a szakokban álló állományhoz, 
később azonban ezeket is fölbontották, előbb a szakok szerinti fölállítás 
öröklött elvének, utfóbb a sima numerus currens használatának befolyása 
alatt . Pedig — mint alább látni fogjuk — éppen a numerus currens az a 
rendszer, amely nem kívánja meg a korábbi zárt könyvtáregységek fölbontását, 
szétszórását, hanem lehetővé teszi az eredeti rendben való együttartást, a pro
veniencia érvényesítését. A régi könyvtártestek szétszórásának azután nem
csak a történeti kegyelet, a könyvtár előző életét őrző hagyomány vallotta 
kárát, hanem a könyvtártörténeti kutatás is. Ez az oka annak, hogy nagy 
könyvtáraink ma már sok, adományként érkező, de a nagy állomány-

6 M E I S N E R i. m . 172. 1. 
7 P . C S A N A K D ó r a : Az Akadémiai Könyvtár története a szabadságharcig. Magy. 

Könyvsz le . 1959. 48. 1. 
8 U o . 62—63. 1. 
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ban föloldódott hagyatéki könyvtárnak címanyagát sem tudják rekonst
ruálni.9 

Pedig egy könyvtár története szempontjából rendkívül fontos az 
állománygyarapodás összetétele változásainak vizsgálata. A könyvtár nem
csak szervezeti keret, amelynek hivataltörténete van, nemcsak könyvtár-
technikai kérdések változásait, épület- és berendezés-kérdéseket, könyv
táros személyek, vezetők és beosztottak cseréjét, működésüknek mozzanatait 
kell vizsgálni. A könytártörténet legizgalmasabb része tehát éppen az állo
mány vizsgálata : mikor, mit miért szerzett be a könyvtár. 

De ha már le kell is számolnunk azzal, hogy a könyvtárak szakrendi 
fölállítású korszaka visszavonhatatlanul atomizálta a könyvtárakat össze
tevő eredeti rétegeket, akkor is egy-egy nagy könyvtár régi könyvállománya 
a maga egészében hordozza a könyvtár történeti múltját. S így — ha egy-egy 
szakon belül a puszta számsorrend, a beérkezés szerinti numerus currens 
került alkalmazásra (természetesen legtöbbnyire a három nagyságrendnek 
megfelelő továbbtagolással) — legalább is az egyes szakokon belül fölismer
hető az egymásraépülő rétegződés. Csak ha a szakokon belül a könyveket 
a szerzők betűrendjében állították föl, akkor szóródott szét teljesen fölismer-
hetetlenül a könyvanyag a proveniencia szempontjából. 

Nézetünk szerint ezért nem volt szerencsés az a módszer, ahogyan a 
legtöbb magyar könyvtár az elavult katalógusok rekatalogizálásához lógott. 
A rekatalogizálásra szükség volt a katalógusok elavult volta, íőleg pedig a 
szakkatalógusok hiánya folytán. A rekatalogizálásnak azonban nem kellett 
volna összekapcsolódnia átszámozással és ezzel a könyvállomány felállítási 
rendjének, a raktárak struktúrájának gyökeres megváltoztatásával. Az 
eredeti állományrend megtartása helyesebb lett volna, mert egy-egy könyvtár 
történetének az irat tár és a katalógusok mellett legfontosabb forrása mindig 
maga a könyvállomány, amely gyarapodásában, fölállításában, jelzeteiben 
őrzi a könyvtár régi életét, és olykor a könyvtár múltjára vonatkozólag 
értékesebb iölvilágosításokat tud adni, mint a többi forrás. 

Természetesen az át jelzetelés indítéka megérthető a hely és idő alapján, 
ahol és amikor ez az eljárás megkezdődött. Az egész rekatalogizálási irányt 
a Széchényi Könyvtár kezdeményezte 1936-ban. Márpedig éppen a Széchényi 
Könyvtár volt az a könyvtár, ahol régen az egyes szakokon belül a könyvek 
nem a gyarapodás sorrendjében, hanem a szerzők betűrendjében sorakoztak 
az állványokon. Ennek következtében a raktári jelzetek szinte fölismer-
hetetlenekké komplikálódtak idők folyamán, mert az új és új szerzőket, 

illetve munkákat mindig a már meglevő számjelzetek továbbtagolásával 

9 A régi hagyaték-könyvtárak szétszórásának egyes esetekben gyakorlati 
szempontból is hátránya volt. A könyvtárak igen helyesen bizonyos, eredetüknél vagy 
jellegüknél fogva értékesebb gyűjteményekből nem szívesen kölcsönöznek, sőt a minden
napi használatból is kizárják ezeket abban az esetben, ha az illető munkából van másik, 
kevésbé értékes példány is. Amíg az ilyen gyűjtemény külön van fölállítva, és megkülön
böztető jelzet alatt áll, addig könnyű ezt megoldani. így tesz pl. az Akadémiai Könyvtár 
régi könyvgyűjteménye a RÁTH-könyvtár köteteivel. RÁTH-példányt csak akkor kap 
kézbe az olvasó, ha nincs másik példány az illető műből. Ugyanakkor a ViGYÁzó-gyűjte-
mény, amely általában szintén bibliofil jellegű, szép kötésekkel ellátott példányokból 
áll, szintén korlátozott használatú, de mivel ma már nincs külön csoportban fölállítva, 
a példány ViGYÁzó-volta csak akkor derül ki, ha már a raktárból Idhozták, s akkor kell 
a kölcsönzőt fölkérni, hogy keressen a maga számára másik példányt. Ez pedig érthető 
módon sok kellemetlenséggel és időveszteséggel jár. 
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lehetett csak beiktatni. Ez a komplikált jelzetrendszer forrásává lett a köny
vek gyakori elosztásának, a szakkatalógust helyettesítő szak-inventáriumok 
pedig áttekinthetetlenekké váltak. Ilyen körülmények közt az új raktári 
rendre való átállítás és átjelzetelés a racionalizálás szempontjából nemcsak 
kívánatos, hanem kényszerítően szükséges is volt. De nem kívánta meg a 
régi rend fönntartását a proveniencia elve sem, hiszen a betűrendes beosztás 
miatt a szakokon belül a beszerzés időrendjében való szerves fölópülés úgy
sem érvényesült i t t . 

Ezen a speciális körülményen kívül érthetővé teszi a rekatalogizálással 
kapcsolt átszámozási eljárást az időpont is, amelyben ez a módszer elkezdő
dött. 1936-ban a Széchényi Könyvtárban és még sokáig más könyvtárakban is 
az egyetlen, sima numerus currens jelzetelés volt érvényben. A sokféle, 
komplikált rövidítésből összeállított szakjezetekkel szemben az egyetlen 
számsorban futó iolyószám nagy előnynek látszott, és a centiméterpontos
ságig megtartott nagyságrend jelentékeny helymegtakarítással is járt . Mióta 
azonban a könyvtárak általában rátértek a betűindexes vagy az ugrószámos 
numerus currensra, illetőleg a különböző segédkönyvtárakban elhelyezett 
könyvek számára ismét komplikált betűcsoportokat alkalmaznak, azóta az 
egyetlen számrendet biztosító ós sok helyet megtakarító sima numerus currens 
előnyei is csak kis részben maradtak meg. A mai körülmények közt tehát 
a rekatalogizáláshoz továbbra is csatlakozó átszámozás a legtöbb könyv
tárban nem indokolt. Előny kevés jár vele, hátrány annál több : fölösleges 
munkaerőfogyasztás és hibaforrás. Hiszen az új jelzeteket végig kell vezetni 
a beszerzési naplókon vagy régi inventáriumokon, törölni a könyveken kívül, 
belül. Ez pedig nemcsak hibaforrás, hanem a könyveket rongálja is és el
csúfítja. A proveniencia elve tehát i t t azt kívánná, hogy rekatalogizálás esetén 
se változtassunk a könyvtár régi állományának eredeti rendjén és jelzetein.10 

Sokkal helyesebb egy bizonyos időponttól kezdve, tehát az újonnan folyama
tosan beszerzett könyveknél kezdeni meg az új fölállítási rendet, a numerus 
currenst, és a régi, szakokban álló anyagot hagyni, hogy idők múltával foko
zatosan elválva a modern, élő anyagtól, a maga egészében régi könyvgyűjte
ménnyé váljék a maga korának megfelelő rendben, jelzetekkel, a beszerzést 
eláruló sorrenddel.11 

Kivételesen előfordulhat azonban olyan eset is, ahol a rekatalogizálással 
kapcsolatban nemcsak hogy elkerülhetetlen az átszámozás — mint a Széchényi 
Könyvtár esetében láttuk —, hanem éppen az átszámozás teszi lehetővé a 
korábban föladott proveniencia elvének új alkalmazását. Ez történt az Akadémiai 
Könyvtárban az ősnyomtatványgyűjtemény új katalogizálása alkalmával. 
1954 előtt ősnyomtatvány-gyűjteményünknek csak kisebb részéről volt 
katalógus, arról, amelyet még 1886-ban HELLEBRANT Árpád dolgozott 
föl és közölt nyomtatot t katalógusában.12 Ez a katalógus időrendben 
adta az anyagot, előbb a datált ősnyomtatványokat a megjelenés évrend
jében s azon belül a megjelenés helye szerint, azután a datálatlanokat. 
A gyűjtemény raktári jelzeteit a HELLEBRANT-katalógus számai adták. 

10 Ezt az elvet BEBLÁSZ Jenő vetette föl először az Akadémiai könyvtárban. 
11 Ezt a módszert követi 1953 óta a budapesti Egyetemi Könyvtár. L. DOMA-

NOVSZKY Ákos : A leltározás és raktározás új rendje a budapesti Egyetemi Könyvtárban. 
Magy. Könyvszle. 1955. 161 — 167. 1. 

12 A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában levő ősnyomtatványok jegyzéke. 
Bp. 1886. 
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Azaz csak adták volna, mert hiszen az ősnyomtatvány-kötetek igen nagy 
százaléka kolligátum. Egy-egy kötetben olykor hat-hét mű is található, 
nem is mindig csak ősnyomtatványok, hanem gyakran vegyesen XVI. századi 
munkák is. Mármost az egyes kötetek azt a raktári jelzetet kapták kolligátum 
esetén, ami a kolligátum első darabjának felelt meg. így azután a H E L L E -
BRANT-katalógus alapján könnyen meg lehetett találni azokat az ősnyom
tatványokat, amelyekből egy kötetben csak egy darab volt, illetőleg ugyan
így a kolligátumok első darabjait. De a kolligátumok többi darabját semmi
féle módon nem lehetett előkeresni. Ezt a jelzetrendszert okvetlenül meg 
kellett szüntetni, mielőtt az 1886 óta megszerzett, de feldolgozatlan anyagot 
hozzájuk soroltuk volna. 

Az új fölállítás és beszámozás a proveniencia elvének, a szerzeményi 
egységeknek a figyelembevételével történt úgy, hogy először négy csoportba 
rendeztük a gyűjteményt : 1. TELEKi-féle anyag, 2. a TELEKi-adomány 
utáni szerzemények, 3. ViGYÁzó-hagyaték, 4. ViGYÁzó-adomány utáni szer
zemények. (A 3. csoportban, ha megállapítható volt több darabról, hogy ua. 
személytől erednek, azok is egymás mellé kerültek). A RÁTH-gyűjtemény 
ősnyomtatványai természetesen továbbra is megmaradtak a külön kezelt 
RÁTH-gyűjteményben. Minthogy pedíg sem a TELEKI- , sem a ViGYÁzó-ióle 
ősnyomtatványoknak nem volt eredeti, régi jelzetük, egy-egy csoporton 
belül a köteteket pontos nagyságrendbe rendeztük. Az így rendezett négy 
csoportot azután „ I n c / ' rövidítés után folyamatos numerus currens jelzet 
foglalja össze. Ez felel meg a legjobb helykihasználásnak és az állomány
védelem és tisztántartás követelményeinek, mert nem kerül nagy kötet 
mellé kis kötet. (Az egyes gyűjteményekben alkalmazott óvrendi fölállítást 
nem tartjuk helyesnek, mert a kolligátumok miatt ilyen fölállítás sohasem 
vihető keresztül következetesen, félig keresztül vi t t elv pedig nem éri meg 
az alkalmazást.) 

Hasonló módszerrel oldhatják meg a könyvtárak az állományukba 
kerülő zárt könyvtártestek fölállításának problémáit is. Addig, amíg a szakok 
szerinti fölállítás rendje uralkodott, a könyvtárak vagy azt az uta t válasz
tot ták — mint említettük —, hogy az egyes könyvtáradományokat egy
szerűen beolvasztották a törzsállományba, s ezzel eltörölték eredetüket, 
vagy pedig külön gyűjteményként, mint valami külön szakot tar tot ták meg. 
Csakhogy ez a módszer csak még növelte az amúgyis nagyszámú szakok 
mennyiségét, főleg pedig az volt a baj , hogy ezek a külön könyvtárak nem 
kerülhettek nyilvántartásra a szakkatalógusokban, pedig sokszor egy-egy 
tudományszak jelentős képviselője gyűjtötte össze ezeket a könyveket egy 
élet folyamán. 

A numerus currens rendszer ellenben lehetővé teszi, hogy az ilyen 
könyvtártestek úgy olvadjanak bele a könyvtár egészébe, állományába és kata
lógusaiba, hogy mint könyvtár-testek önállóságukat, egybetartozásukat továbbra 
is megőrzik. Nem kell mást tenni, mint az eredeti rend megtartásával — vagy 
ha ilyen nem volt, egyszerűen pontos nagyságrendbe sorolással —, a legjobb 
helykihasználásnak megfelelően beállítani a numerus currensba, bizonyos 
számtól bizonyos számig, amennyit éppen ez a könyvtár-test kitesz. így az 
állomány a könyvtár életének megzavarása nélkül együtt van, esetleg készít
hető róla külön possessor-katalógus is. Ha azután valaki azzal a tudóssal 
vagy íróval foglalkozik, akinek a könyvtáráról i t t szó van, úgy találja együtt 
ezt a könyvtárt , mint egy levéltárt, együtt talált anyagban kutathat , nem 



340 Csapodi Csaba 

kell a katalógus és a raktár száz meg száz helyéről összekeresni. De a kegyeleti 
szempontnak is eleget te t tünk. Egy könyvtár-műemléket hoztunk létre 
anélkül, hogy a könyvtár többi részét megzavartuk volna, s bármiiéle külön 
kezelési gondot okoznánk. 

Ilyen módon oldottuk meg az Akadémiai Könyvtárban VÖRÖSMARTY 
Mihály könyvtárának elhelyezését.13 Ez a kicsi, de kegyeleti szempontból 
nagy értékű gyűjtemény a VönösMARTY-leszármazottak adományaként 
régebben az Akadémia VöRÖSMARTY-szobájában állt. Budapest ostromakor 
az Akadémia épületét ért sérülések során a VÖRÖSMARTY-szoba is megsemmi
sült, de a könyvanyag megmaradt. Uj VöRÖSMARTY-szoba berendezésére 
azonban nem került sor, hanem a könyveket a kéziratokkal együtt a Könyvtár 
kapta meg. Ezeket a könyveket — amelyeket mind elláttunk az eredetet 
feltüntető bélyegzővel —, egyszerűen beállítottuk a könyvtárunk régi könyvei 
számára fenntartott numerus currens-szakaszba, és ezáltal nemcsak hasz
nálatuk, hanem együtt tartásuk is biztosítva lett. 

Ezt az elvet és módszert széles körben lehetne alkalmazni könyvtáraink
ban. Nem VÖRÖSMARTY az egyetlen költő, aki megérdemli, hogy könyvtára 
a maga eredeti állagában fönnmaradjon. Irodalom- és tudománytörténeti 
szempontból pótolhatatlan veszteség, ha egy-egy nagy ember könyvtára 
halála után szétszóródik, vagy éppen elpusztul. Ilyen veszteség volt például 
a második világháborúban ARANY János könyvtárának megsemmisülése vagy 
korábban BATSÁNYI János könyvtárának szétszóródása.14 

Jelentős személyek könyvtárainak külön őrzésére sokfélé találunk pél
dákat. Például a moszkvai Egyetemi Könyvtár nem kevesebb mint 60 ilyen 
külön könyvtárgyűjteményt őriz, melyekhez hagyatékokként jutott.15 így 
őrzi Prágában a Nemzeti Múzeum Könyvtára §ALDA könyvgyűjteményét.16 

Az általunk ajánlott módszer alkalmazása esetén nemcsak nagy könyv
tárak, hanem kisebbek is követhetnék ezt az utat . Egy-egy tudós könyvtára 
alapja lehetne egy-egy új intézet könyvtárának, főleg azonban a tudományos 
könyvtárrá fölfejlődő megyei könyvtáraknak lenne szép feladatuk, hogy 
megmentsék a pusztulástól és szétszóródástól a megye területén élt és működött 
írók, tudósok könyvtárait — természetesen csak a legnagyobbakat —, s így 
növelhetnék műemléki könyvtáraink számát. 

A műemlékkönyvtárak fönntartását és újak alakítását ugyanis szintén 
főleg a proveniencia elve indokolja. Ne gondoljuk azt, hogy egy-egy volt 
főúri vagy szerzetesi s egyéb hasonló könyvtár állományának esztétikai 
vagy idegenforgalmi érdekessége lehet csupán. Nem. A régi könyvtárak, 
ha életük fejlődése megszakadt is, a maguk egészében válnak történelmi 

13 CSAPODI Csaba : Vörösmarty Mihály könyvtára. Magy. Könyvszle. 1956. 
65—67. 1. 

14 BABÓTI Dezső—TARN AI Andor : Batsányi széljegyzetei a Magyar Museum 
köteteiben. (írod. tört. Közi. 1953. 213—216.1.) Ez a cikk rendkívül tanulságosan támasztja 
alá az általunk elmondottakat. Nemcsak annyiban, hogy kitűnő példája annak, milyen 
értékes lehet egy költő könyvekbe írt bejegyzéseinek vizsgálata, hanem annyiban is, mert 
az derül ki belőle, hogy BATSÁNYI könyvtára 1852-ben a Széchényi Könyvtárba került, 
minthogy azonban beolvasztották a könyvtár állományába, fölöspéldányok értékesítése 
alkalmával BATSÁNYi-bejegyzéses kötetek is kerültek kiselejtezésre. Egyes ilyen kötetek 
változatos út után egy könyvtárrendezés alkalmával véletlenül bukkantak elő a szegedi 
egyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézete könyvtárában. 

15 SZPIBINA, E. V.: A moszkvai Egyetemi Könyvtár. Kcnyvt. Figy. 1958. 9. 22.1. 
16 LIFKA, Bohumir : Knihovna F. X. Saldy. Rocenka Univeisitní Knihovny v 

Praze 1957. Praha, 1958. 64., 72. 1. 
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emlékekké, emlékeivé egy korszak műveltségének. Tehát nem pusztán 
az egyes könyveknek, a könyvtárakban található könyv-egyedeknek van 
tudományos értékük, és nem elég, ha gondoskodunk használatuk lehetőségé
ről azáltal, hogy az ilyen könyveket megtartjuk, nem engedjük elpusztulni, 
valamely nagy könyvtár állományába iktatva belőlük azokat, amelyek 
ot t éppen nincsenek meg. Az egész ebben az esetben is sokkal többet ér, 
mint a részek összessége, egy régi könyvtártest sokhal nagyobb forrásérték, 
mint az eredeti összefüggésükből kiszakított egyes könyvek. 

Ez a meggondolás nagy mértékben érvényesült Csehszlovákiában, 
ahol nem kevesebb, mint 20Ö kastélykönyvtárt tar tot tak meg eredeti állo
mányával, eredeti fölállítási rendjében, sőt a kétszázból hetvenet eredeti 
helyiségeiben, köztük olyan nagyszerű gyűjteményeket, mint a cseh nemzeti 
mozgalomban nagy szerepet játszott NoSTic-család könyvtárát, a KINSKY-
könyvtárt, a CHOTEK-könyvtárt. Ezek a könyvtárak természetesen nem 
gyarapodó, élő könyvtárak, hanem mindegyik egy-egy önálló provenienciát 
képvisel : sem elvenni belőlük, sem hozzájuk tenni nem lehet. Használatuk 
akár a helyszínen történhetik, akár úgy, hogy a kívánt könyveket beszállítják 
Prágába a Nemzeti Múzeum Könyvtárába, amely kezelésében tartja őket.17 

Magyarországon sajnos az egykori főúri könyvtárak majdnem kivétel 
nélkül megsemmisültek. Közülük ma már kevés kivétellel csak azoknak a 
könyvanyaga van meg, amelyek már korábban az állam vagy valamely 
közület birtokába mentek át (SZÉCHENYI Ferenc, APPONYI Sándor, T E L E K I -
család, VIGYÁZÓ Ferenc, RÁDAY-család). Egyetlen eredeti helyén megőrzött 
volt főúri könyvtárunk a keszthelyi FESTETics-könyvtár, a Széchényi Könyv
tár kezelésében. Ha a volt szerzetesi könyvtárak többségének állománya 
nem is került ilyen sorsra, mégis sajnálatos volt az az eljárás, hogy a könyv
tárak államosítása után ezeknek a könyvtáraknak állományát könyvegyeden
ként és nem könyvtárakként kezelték. Az egykori Országos Könyvtári Köz
pont kitűnő munkát végzett azzal, hogy megmentette és beszállította ezek
nek a könyvtáraknak tekintélyes részét, de sajnos a begyűjtött könyvanyag 
tekintetében ugyanaz az elbánás következett be, ami Franciaországban 
másfél századdal korábban, és ami a francia könyvtárügynek egy évszá
zadra szóló problémát okozott, míg úrrá tudot t lenni a nemzeti raktárakba 
beszállított könyvtári csődtömeg fölött, s aminek eredményeként a nagy 
múltra visszatekintő francia könyvtári világ ma talán a legrosszabbul áll 
régi könyvtárak tekintetében.18 

A leghelyesebb eljárás lett volna ezeket az állami birtokba vett könyv
tárakat muzeális gyűjteményekként eredeti helyükön, eredeti berendezésük
ben meghagyni úgy, ahogyan ez a gyöngyösi és zirci könyvtár esetében meg 
is történt. Csakhogy mivel erre az eljárásra a legtöbb helyen nem lehetetett 
mód, másik megoldásnak az kínálkozott volna, ha a megfelelő vidéken ille
tékes megyei vagy városi könyvtárba beszállítva, ott kezelték volna muzeális 
gyűjteményként. Ha a kezelés olyan módon történt volna, mint föntebb 

17 C S A P O D I Csaba : Tudományos könyvtárak és könyvtártudomány Csehszlovákiában. 
Magy. Könyvsz le . 1958. 370. 1. 

1 8 K Ő H A L M I Béla : Nyolcmillió könyv sorsa. A szerzetesrendek k ö n y v t á r a i , a 
főúri m a g á n k ö n y v t á r a k és k ö z k ö n y v t á r a k a francia fo r rada lomban . K ö n y v t á r ü g y i 
Szemle 1950. 21—25. 1. — K L A I B E B , L u d w i g — K O L B , A l b e r t : Die französischen Biblio
theken seit der Renaissance. ( M I L K A U — L E Y H : Handbuch der Bibliothekswissenschaft. 
I I I . 2. 7 0 8 - 7 2 0 . 1.) 
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ajánlottuk, beállítva a numerus currens sorozatába, akkor a könyvtárakat 
semmiféle különgyűjteménnyel járó munkatöbblet nem terhelhette volna, 
s mégis érvényesült volna az együttartás, a proveniencia követelménye. 

A könyveknek egyedekkénti kezelése folytán az államosított régi 
könyvtáraknak Magyarországon nyomtatot t anyaga, — ami a szétosztás
kor először került sorra, — már szótszóródott a legkülönbözőbb könyvtárak 
között. A magyar anyag szétszóródása azonban bármilyen sajnálatos is, nem 
teszi fölöslegessé a proveniencia elvének legalább a még szétosztatlan kül
földi nyomtatványokra való alkalmazását. Tévedés azt gondolni, hogy régi 
könyvtárak a hungarica-anyag nélkül már könyvtártörténeti vagy művelődés
történeti szempontból értéktelenekké váltak. Ellenkezőleg. Történeti szem
pontból éppen a külföldi eredetű anyag az érdekesebb. A hazai anyag meglétele 
a könyvtárakban természetes és a XVIII. század végóig majdnem sztereotip. 
Szerzetes könyvtárak állományában a nagyszombati, kassai, egri stb. nyom
tatványok, protestáns iskolai könyvtárakban a debreceniek, kolozsváriak stb. 
A történelmi kutatás számára éppen az az érdekes, hogy külföldi természet
tudományi, filozófiai, irodalmi irányzatok hol, mikor, milyen mértékben 
bukkannak föl a magyar könyvtárakban. Ezen a téren a kutatás még alig 
indult meg, pedig rendkívül tanulságos eredményeket hozhatna a magyar 
tudománytörténet számára, és mindazok számára, akik a magyar társadalom 
múltbeli műveltségét kutatják. Annak a fontosságát is hangsúlyoznunk 
kell i t t , hogy az említett kutatások számára nem elég annak a megállapítása, 
hogy valamilyen munkából egyáltalán található példány Magyarországon, 
tehát elég lenne egy példány fönnmaradása bárhol, hanem egy-egy munka 
általános, szélesebb körű elterjedése a lontos, erre a megállapítására pedig 
csak az ad módot, ha minél több régi gyűjteményt tudunk fönntartani. 

Természetes, hogy egy könyvtár, ha már nem a maga teljességében 
áll együtt az állomány, hanem például csak a külföldi eredetű könyvei, vagy 
még azok sem teljesen, sokat vesztett forrásértékéből, de mégsem veszti el 
műemlék-jelleg ét. A művészettörténészek és muzeológusok sem pusztítják el 
vagy engedik pusztulásnak az ókori és középkori épületromokat csak azért, 
mert már nem ép állapotban maradtak ránk, sőt esetleg már nem is maradt 
fönn más belőlük, mint az alapfalak. Hanem minden értékes maradványt 
föltárnak és konzerválnak a további pusztulás ellen. Ugyanez az elv vezet
hetné könyvtárainkat is. Megyei könyvtáraink egy évtized komoly munkája 
u tán most fejlődnek tudományos könyvtárakká. Számukra múltat adna, 
helytörténeti értékeket fölkutató és megőrző tevékenységük jelentékeny gyara
podása volna, ha igyekeznének összegyűjteni a megye területén egykor fönn-
állott értékes könyvtárak rom-emlékeit azáltal, hogy átvennék ezeket a 
Könyvelosztótól. Ne felejtsük el, hogy gyakran kétszáz, kétszázötven éves 
könyvtárak maradványairól van szó. Egykori főúri könyvtárainknak exlibri-
sekről, bélyegzőkről könnyen fölmérhető maradványait pedig a keszthelyi 
könyvtár mellé csatlakozva lehetne könyvmúzeumi gyűjteménnyé szervezni. 

A proveniencia elvének legmagasabbfbkú végrehajtása még egy lépéssel 
tovább vezet. Ez pedig a széthullott régi gyűjtemények tényleges vagy vir
tuális (képleges) rekonstruálása. A virtuális rekonstruálás azt jelenti, hogy 
egy könyvtár az állományában föloldódott könyvtártesteknek a katalógusát 
állítja össze possessor-katalógusokban. Ilyenkor a régi könyvtár nem a maga 
kézzelfogható, bemutatható valóságában áll együtt, hanem csak a tükörképe 
katalógus alakjában. Ebben a tekintetben remélhetőleg a könyvtárak el 
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fognak egykor jutni arra a fokra, hogy régi könyveik összes egykori tulaj
donosait föl tudják tárni ilyen possessor-katalógusban, s ezáltal páratlan értékű 
segédeszközzel látják el a könyvtártörténeti, irodalomtörténeti és tudomány
történeti kutatást , s egyben a katalogizálók olykor lélektelenül egyhangú 
munkáját is sokkal magasabb szintre emelhetik. 

A tényleges rekonstrukció pedig abban áll, hogy egy-egy szétesett könyv
tá r t a maga eredeti egészében állítunk helyre. Ez történt meg az Országos 
Széchényi Könyvtár Gyöngyösi Tudományos Könyvtárával,19 és ez indult 
meg a másik legrégibb, középkori magyar könyvtár, a szegedi alsóvárosi 
ferences könyvtár esetében. De minden könyvtár megteheti ezt, ha egy-egy 
kivételesen fontos könyvtárral kapcsolatban helyesnek látja azt, hogy állo
mányából kiválogassa és egyesítse azt. Erre mutat példát a RÁDAY-könyvtár , 
amely a névadó RÁDAY Pál és Gedeon korábban az állományban szótszórt 
könyveit kiválogatta és újra egyesítette. Ugyanilyen, de már sokkal töredé
kesebb és nehezebb rekonstruáló munka lenne az, ha egy könyvtár meg
próbálná fokozatosan összeszedni egy-egy jelentős személy könyveit, amelyek 
bárhol felbukkannak, antikváriumokban vagy magánkézen. 

Talán sikerült az elmondottak során rendszerezni a proveniencia-elv 
könyvtári alkalmazásának széleskörű lehetőségeit. Olyan lehetőségeket, 
amelyeknek figyelembevételére fejlődésük folytán a magyar könyvtárak 
egyre inkább képesekké válnak, és amelyek szoros, szinte kézzelfogható kap
csolatot tudnak létrehozni a könyvtári élet és a könyvtártörténet között. 
De azt is észrevehettük, hogy a provenienciaelv alkalmazása a történeti 
jellegű kutatások támogatásán túl egyszersmind könyvtári műemlékvédelem is. 

Soha Magyarországon nem költöttek annyit, nem összpontosítottak 
annyi erőt műemlékvédelemre, műemlékek fölkutatására, helyreállítására, 
konzerválására, mint ma. Ezt a törekvést az a szempont vezeti, hogy minden 
élet fejlődés során bontakozik ki, mindennek megvan a történeti előzménye, 
semmi meg nem érthető múltjának ismerete nélkül. Ehhez a munkához 
csatlakozhatnának a maguk sajátos módján a könyvtárak is, amelyek mű
emlék-jellegű könyvtárakat, könyvtárrészlegeket védenek vagy rekonstruál
nak. Remélhetőleg ily módon a magyarországi műemlékekről szóló szép 
kiadványokhoz, amelyeket a művészettörténészek hosszú sorban bocsátanak 
ki, idővel csatlakozhatnának a magyar könyvtárak — nagy könyvtárak és 
megyei városi könyvtárak — kiadványai a birtokukban levő régi, értékes 
könyvtárak történetéről, állományáról. 

CSABA CSAPODI : DAS PROVENIENZPRINZIP UND IHRE ANWENDUNG 
IN BIBLIOTHEKEN 

Im XIX. Jahrhundert kam sowohl in den Bibliotheken als auch in Archiven das 
Prinzip der systematischen Ordnung und Aufstellung zur Geltung. Dieses System wurde 
im XX. Jahrhundert in den Archiven durch das Prinzip der Provenienz, in den Bibliothe
ken durch den »numerus currens« abgelöst. Das Prinzip der Provenienz (Zusammenhal
tung des Materials der Herkunft nach) sagt aus, dass das archivalische Material in der
selben organischen Einheit zusammengehalten werden muss, in der es ursprünghch 
zustande kam : weder darf man Akten aus der ursprünglichen Ordnung herausheben, 
noch Dokumente fremden Ursprungs beifügen. Verfasser weist in seinem Aufsatz darauf 

19 BÁN Imre : Az Országos Széchényi Könyvtár Gyöngyösi Tudományos Könyvtára 
Magy. Könyvszle. 1955. 144—146. 1. 
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hin, dass so sehr auch Bibliotheken und Archive sich voneinander unterscheiden, sind 
doch auch die Bibliotheken lebendige Organismen. Auch der Bücherbestand ist ein 
Material, das während des Lebens, während der Tätigkeit der Bibliothek, von inneren 
Prinzipien geleitet zusammenkam. Deshalb gibt das archivalische Prinzip der Provenienz 
viele Gesichtspunkte, die auch in Bibliotheken gut anwendbar sind. In erster Reihe 
natürlich in solchen Bibliotheken, die über ein älteres Büchermaterial verfügen. Es 
besteht nämlich ein wesentlicher Unterschied zwischen altem und neuem Buch. Ein 
Buch wird zu altem Buch, wenn es sein ursprüngliches Ziel, seine originelle Funktion 
verändert, wenn der lebendige Bücherbestand zu literatur- und wissenschaftsgeschicht
licher Quelle wird. Die alte Bibliothek wird zum Bucharchiv. Die Entwicklung ist ähnlich, 
wie wenn das Schriftgut einer Behörde zum Archiv wird. 

Die Spuren des Provenienzprinzips sind auch bei der Entstehung unserer grossen 
Bibliotheken zu beobachten, denn die Begründer pflegten im voraus zu bestimmen, 
dass der Grundbestand mit den neueren Erwerbungen nicht vermengt werden darf. 
Wegen der systematischen oder Gruppenaufstellung der Bibliotheken war es nicht 
möglich, die später in ihrer Gesamtheit erworbenen Bibliotheken ( von Gelehrten, Schrift
stellern, Bibliophilen) als alleinstehende Körper aufzubewahren und so zerfielen die Bücher 
gleicher Provenienz unter verschiedenen Fächern. Seither aber die Bibliotheken bei 
der Aufstellung auf den »numerus currens« übertgetreten sind, ist kein Grund mehr dafür 
vorhanden, dass die früheren geschlossenen Einheiten voneinander getrennt werden, 
sondern es ist die Möglichkeit gegeben, dass die einheitlich erworbenen Bibliotheks-
körper in der Weise in den Bücherbestand der Bibliothek eingeordnet werden, dass 
sie ihre Zusammengehörigkeit auch weiter behalten und doch das ganze System einer 
Bibliothek nicht stören. Das ist nicht nur aus bibliotheksgeschichtlichem Gesichtspunkt, 
sondern für die Bewahrung der historischen Tradition wichtig. In einem jeden Falle, 
wo eine Bibliothekseinheit zusammengehalten wird, bringen wir ein »Bibliothek-Denkmal« 
zustande. Dies gilt in erster Reihe für die Bibliothek eines bedeutenden Wissenschaftlers 
oder eines Schriftstellers, doch kann auch jede sonstige alte Büchersammlung zum 
Bibliothek-Denkmal werden. In besonderen Einzelfällen kann auch von der Wieder
vereinigung und Aufbewahrung früher zerstreuten Bücherbestände einer Bibliothek 
die Rede sein. Ein ähnliches Verfahren wurde unlängst mit dem Bestand der ältesten 
bis auf unsere Zeit erhaltenen ungarischen Bibliothek, mit demjenigen der ehemali
gen Franziskanerbibliothek zu Szeged unternommen. 



LÉCES KÁROLY 

A pesti m a g y a r o lvasó-kabine t m e g a l a p í t á s a és k ö n y v á l l o m á n y a 

A XVIII. század magyar könyv- és könyvtárkultúrájának vizsgálata 
az utóbbi évtizedek során sok elvi megállapítással és adalékkal gazdagította 
ismereteinket. Ezek között foglalnak helyet azok a tanulmányok is, melyek 
a század két utolsó évtizedének speciális könyvtártípusával, az olvasókabine
tekkel foglalkoznak.1 

Sajnos, az adatok kis száma nem engedi meg ezek működésének és 
hatásának összegezését. Számos kérdést azonban az eddigi szakirodalom 
mellőzött. Így nem világított rá, hogy ezekben az években, egymástól függet
lenül élt az olvasókör, a kölcsönkönyvtár és az olvasókabinet. Mindhárom 
típust általában kölcsönkönyvtárat említve tárgyalták, s ez sok esetben 
fogalomzavart idézett elő. Az olvasókör az 1790-es évek magyar radikális 
értelmiségének titkos szervezete volt. BENDA Kálmán tanulmányában a 
következőket írja az értelmiségről : „Fejlődésük első jellegzetes állomása, 
hogy a rokongondolkodásúak egymásratalálnak, s túlnőve a szabadkőműves 
program reformizmusán, kiválnak a páholyokból és külön csoportosulnak. 
Pesten és Budán olvasóköröket alapítanak, önképzőtársulatokat szerveznek 
— a rendőri jelentések ezeket kluboknak nevezik. A Budai Olvasókör alapítói 
közt HAJNÓCZY, SZENTMARJ A Y, BERZEVICZY, VERSEGHY nevével találkozunk, 
s a tagok közt megtaláljuk a fővárosi értelmiség színe-javát." Ugyanezt látjuk 
Kassán, Nagyváradon, Kőszegen, Késmárkon és Lőcsén is.2 

Tehát az olvasókörök elsősorban a politikai szervezkedések titkos gócai 
voltak, programjukban helyet kapott az olvasás is. Rövidéletűek, mert a köz
társasági mozgalom bukásával felszámolták őket. 

Az olvasókörök mellett alakultak ki ebben a században azok az olvasó-
társaságok, melyek havonként meghatározott összeg lefizetése ellenében 
könyvkereskedőktől könyvet vásároltak, s azokat elolvasva, kölcsönkönyv-
tárakat állítottak fel a meglevő könyvanyagból és pénzért kölcsönöztek. Ezek 
képezték — főleg Franciaországban — egyrészt a pártklubok, másrészt az 
irodalmi szalonok könyveinek magvát.3 

1 CSATKAI Endre : Régi soproni könyvgyűjtők, könyvkereskedők és olvasókabinetek 
Magy. Könyvszle. (továbbiakban MK.) 1939. 54—61.1. SZEMZŐ Piroska: A magyar 
kölcsönkönyvlárak kezdetei. MK. 1939. 165—175.1. TÍMÁR Kálmán: Az első „Olvasó Kabi
nét" Győrött. Győri Szle. 1930. 179—180. 1. Az első magyar kölcsön-könyvtar alakulása 
Pesten 1793-ban. Corvina. 1887. 67—68.1. SENNOWITZ Adolf : A budai és pesti könyvkeres
kedelem a múlt század második felétől 1831-ig. Corvina. 1897. 17—18., 48—-50.1. KÓKAY 
György: Az első magyar kölcsönkönyvtárak történetéhez. MK. 1957. 271—275. 1. Sok adalé
kot tartalmaznak még GÁRDONYI Albert és STEINHOEER Károly művei. 

2 BENDA Kálmán : A magyar jakobinusok. Bp. 1957. VTH—IX. 
3 SZEMZŐ i. h. 
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A könyvkereskedők és a könyvkötők, felismerve a megnövekedett olva
sási igényt és ebből hasznot remélve, olvasókabineteket alapítanak. Igen nehéz 
különbséget tenni a kölcsönkönyvtár és az olvasókabinet közt. A korabeli 
nyelvhasználatban egyaránt ilyen néven szerepelnek, vagy idegen nyelvi 
változataikat használják, mint „cabinet de lecture", „Lektür-Cabinet" vagy 
„Lese-Cabinet". Különválasztásukat, önálló tárgyalásukat két tény indokolja. 
Az egyik, hogy hazánkban a korabeli rendeletek éles különbséget tesznek 
kölcsönkönyvtár és olvasókabinet közt. Olvasókabinetnek csak a könyvkeres
kedők és könyvkötők birtokában levő kölcsönkönyvtárakat tekintik, az egyéb 
könyvet kölcsönző intézményeket sohasem nevezik olvasókabinetnek. Míg az 
olvasókabineteket a király már 1798-ban, addig a kölcsönkönyvtárakat 1799-
ben tiltja be. A másik tény, hogy a kölcsönkönyvtárak sohasem adhattak el 
könyvtáruk állományából könyveket, az olvasókabinetekben ez természetes 
volt. Tehát látjuk, hogy a magyar viszonyok nem egyeznek meg teljesen a 
külföldiekkel, ahol a névhasználat és a funkció is azonos volt. Magyarországon 
a kölcsönkönyvtárak csak kölcsönöztek, az olvasókabinetek ezen felül még 
árusítottak is. így érthető teljesen PÁPAY Sámuel találó elnevezése az olvasó
kabinetekre : „Olvasó Bolt" ; árulják az olvasást és könyvet egyaránt. 

Az első magyar nyelvű híradások egyike, mely minta és követendő példaként 
említi a „felsőországi" kölcsönkönyvtárakat, olvasókabinetnek nevezve ezeket, a követ
kezőket mondja róluk : „Minthogy azokat a' sokféle s' Külömböző materiákra tartozó 
könyveket, mellyek minden hónapban szaporodnak, minden különös személynek meg
szerezni lehetetlen : a' végre gondoltattak-ki ezek az Olvasó Kabinétok, mellyek Felső 
Országokon tsak nem minden Városokban találtatnak. A' ki illyet állít-fel valamelly 
Városban, igyekszik az abba beszerezni minden-féle új könyveket, mellyek a' külömböző 
ízlésű embereknek gyönyörűséges mulatságokat szerezhetnek. A' nyomtatásban ki
adott, laistromokból ki ki láthatja, mellyik könyv néki való, 's ki hozza onnan olvasni, 
's fizet tőle egy xrt. napjában. Ez az olvasni szeretőknek nagy ösztön, 's azonban az 
Olvasó Kabinét' Birtokosa is ki-keresi lassanként könyveinek árrokat. . . . Bár tsak 
Hazánknak minden nagyobb Városaiban valamelly tehetős és érdemes Hazafi, Kalmár 
vagy Könyv-kötő, illyen Olvasó Kabinétet állítaná-fel."4 

A magyar olvasóközönség még túl szerény száma nem lehetett a kölcsön
könyvtárak biztos bázisa. A könyvkereskedők és könyvkötők azonban, hogy 
a csőd elől meneküljenek és nagyobb jövedelmet szerezhessenek, szívesen fel
karolták az ügyet. Ennek eredménye, hogy könyvkereskedők és kötők egy
aránt olvasókabinet nyitására kérnek engedélyt. 

A XVIII. századi magyarországi könyvkereskedelem eredete és jellege 
is német. Ugyancsak idegen, főleg német származású legtöbb városunk polgár
sága. Ez érezteti hatását a könyvek iránti igényben is. Nem véletlen, hogy az 
új kabinetek zöme —, melyek városokban alakultak és a városi polgárság 
igényeit voltak hivatva kielégíteni — túlnyomó részben német könyvanyagot 
tartalmazott . Viszonylag gyors elterjedésük és nagy számuk arra mutat , hogy 
ez volt a kor egyik legáltalánosabb olvastatási központja, s népszerűségét 
sokban „olvasótermének" is köszönhette. 

Az e kérdéssel foglalkozó tanulmányok szerint Magyarországon KLEINOD 
Antal soproni könyvkereskedő kért először engedélyt olvasókabinet nyitá
sára 1787-bdn.5 Viszont GLEIXÜSTEK János pesti oívasókabinetje már 1787-
ben megnyitotta kapuit,6 s ugyanebben az évben még katalógusa is meg-

4 Mindenes Gyűjtemény H. 1789. 135—136. 1. 
5 SZEMZŐ i. h. 
6 LUKINICH Imre : A magyar bibliográfiaírás első kísérletei. MK. 1925. 12. 1. 
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jelent.7 Valószínű, hogy KLEINOD kérése idején már Pozsonyban is működött 
olvasókabinet. Ezt bizonyítaná, hogy 1788-ban a DOLL és SCHWAIGER könyv
kereskedőcég kiadja kabinetje katalógusát,8 mely az I. Fortsetzunggal együtt 
1490 egységet tartalmaz. A könyvek nagy száma, a katalógus igényes szer
kesztése és szakcsoportosítása arra enged következtetni, hogy már tapaszta
latokkal rendelkező kabinetről van szó. 

Az olvasókabinetek alakulása egybeesik nálunk az értelmiségi és nemesi
nemzeti mozgalmakkal. Politikai harcunk mellett egyre nagyobb erővel tör 
utat magának irodalmi mozgalmunk is, és fokozott mértékben jut szerephez 
a magyar nyelv ügye. Ezért nem közömbös kérdés számunkra, hogy az olvasó
kabinetek milyen mértékben vállalnak részt a magyar nyelvű művek terjesz
téséből, a nemzeti törekvésekből. 

Amint már említettük, a magyarországi kabinetek zömmel németek 
voltak. Csak két olyan olvasókabinetet ismerünk az országon belül, melyek 
jellegüket tekintve magyarok voltak. Közülük az egyik Győrött, a másik 
Pesten működött. A győri kabinet tulajdonosa, MÜLLER Ferenc könyvkötő 
működéséről és hatásáról SZEMZŐ Piroska és KÓKAY György tanulmányai 
számolnak be. 

Pesten MOSSÓTZI INSTITORIS Gábor alapított olvasókabinetet 1792-ben. 
Alapításáról, könyvanyagáról és működéséről vajmi keveset tudunk. MOSSÓTZI 
INSTITORIS Gáborról mint könyvkereskedőről szóltak legtöbbet, mellékesen 
megjegyezve, hogy „kölcsönkönyvtárat" alapított. Az eddigi közlések, 
melyek figyelembe vették az olvasókabinetet, a korabeli sajtót tekintették 
forrásanyagul, s így csak az ott közölteket ismerték. 

A Mindenes Gyűjtemény az olvasókabinetekről a következőket említi 
meg 1789-ben : „ I t t Komáromban is most szándékozik egy érdemes Hazafi 
hasonlót állítani".9 1792. június 9-én10 pedig egy kórvény érkezik Pest város 
magisztrátusához, melyben MOSSÓTZI INSTITORIS Gábor letelepedési engedélyt 
kér azzal, hogy könyvkötő mesterségét ezentúl i t t gyakorolhassa és magyar 
olvasókabinetet állíthasson fel. Feltehetően összefüggés van a két adat között. 
INSTITORIS ezt megelőzően 16 éven át a Komárom megyei Bókodon volt könyv
kötő. Valószínű, hogy már ekkor foglalkoztatta egy magyar olvasókabinet 
felállításának terve. MOSSÓTZI INSTITORIS Gábor kérvényét a nemességére, 
bokodi illetőségére és megbízható erkölcseire vonatkozó mellékleteivel lát ta el 
és adta be a városi magistrátushoz. 

A kérvény vonatkozó részei a következők : 
„Endesgefertigter nimt seine Zuflucht zu Einem Löbl. Stadtmagistrat, und 

bittet in die K. f. Stadt Pesth, als Bürger und Buchbindermeister, mit der Freyheit ein 
ungarisches Lese-Kabinet errichten zu dürfen an und aufgenomen zu werden. . .Was 
endlich und ü l . die Errichtung eines ungarischen Lese-Kabinets anbelangt, so weiss ich 
hier davon nichts anderes zu sagen, als dass die Errichtung derselben, für alle diejenigen, 
eine angenehme und nüzliche Erscheinung werden müsste, welche die Verbreitung, 
Kultur und Vervollkomnung der ungarischen Sprache wünschen. 

7 Verzeichniss der Bücher, welche in dem Lesekabinet des Johann Gleixner. . .gegen 
die gewöhnliche Bezahlung. . .zum Lesen ausgegeben werden. Pest, 1787. 67 1. 

6 Neue National-Lesebibliothek oder Verzeichniss auserlesener Bücher.. .welche 
zum lesen ausgegeben werden von Alois Doli und Gompag. Pressburg, 1788. 

9 Mindenes Gyűjtemény LT. 1789. 136—136. 1. 
10 GÁRDONYI Albert a kérvény beadási időpontjául tévesen 1794. június 4-ét 

közöl (Régi pesti könyvkereskedők. Bp. 1930. 55. 1.) 
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Da ich nun hiemit meinem ansehnlichen Theile des Stadt- und Landes-Publi-
kums nüzlich werden kann : so hoffe ich fest, dass dieser dreyfache Gesuch gewährt 
werden wird. Ich verbleibe mit aller Hochachtung. 

Eines Löblichen Stadtmagistrats 
Pest den 9 Juny 1792 

Unterthäniger Diener 
Gabriel Institoris von Moschoz, 

Buchbinder in Bokod in Komarner Komitat."1 1 

A magistrátus a kérvényt elfogadja és június 12-én átküldi a városi 
könyvkötő céhnek véleményezés végett. Az ügy gondozásával személyesen 
MÜLLER Antalt, a helyi könyvkötő céh vezetőjét bízza meg a magistrátus. 

INSTITORIS hiába bízik az ügy gyors elintézésében, rövid időn belül 
választ nem kap. Ezért július 20-án kéri a magistrátust a minél előbbi elinté
zésre. Július 31-én INSTITORIS ismételten sürgeti a végzés meghozását. A városi 
tanács mindkét esetben továbbítja INSTITORIS sürgetését a könyvkötő céhnek, 
mely már július 30-án12 eljuttatja véleményét a magistrátushoz. 

A céh a leghajmeresztőbb kifogásokkal indokolja, hogy INSTITORIS nem 
folytathatja mesterségét Pesten, mert ezzel a tönk szélére ju t ta tná a már ott 
működő könyvkötőket. Letelepedése a könyvkötők általános elszegényedésére 
vezetne. " 

„Weil allso durch ihre weitere Vermehrung nur die brodlose Klasse verstärket 
würde welche in solchen Falle dem Publicum zur Last fallen muss." Ennek következ
ménye már, hogy a gyermekeiknek koldulniuk kell, lányaik pedig nem mehetnek férjhez 
s idegen helyen cselédnek kell beállniok. Ezek előrebocsátása után foglalkoznak csak 
a kabinet kérdésével, s a következőket állapítják meg : „Was nun aber den dritten 
Zweig seines Gesuchs, nemlich die Freyheit der Errichtung eines Lese Kabinets und 
Bücher Handels anbelanget : Ob nun zwar in dieser Hinsicht die hiesigen Buchhändler, 
billigermassen angehört werden müssen, ist es doch offenbar, dass sowohl der eine, als 
der andere punct seines Vorschlags überflüssig sey ; das Lese Kabinet zwar, weil der 
Buchbinder Meister Anton Müller,13 da er aus der Profession keine hinlängliche Subsi-
stenz findet, ein bestens eingerichtetes, und mit den ausgesuchten Ungarischen Büchern 
versehenes Ungarisches Lese Kabinet, zu welchen er schon lange Handangeleget hat, 
bereits eingerichtet hält : der Buchhandel hingegen, weil das hiesige Publicum mit Buch
händler auf öffentliches Vorwdssen überlänglich bereits versehen ist, aus diesen allen 
bittet allso die unterzeichnete Zunft den Gabriel Institoris, um so mehr von seinem 
Gesuche abzuweisen, weil seine Unterkunft, Überflüssig, und nur mit dem unvermeid
lichen Verderben der unterzeichneten verknüpfet wäre. 

Das Mittel der Burg. Buchbinder Meister allhier."14 

A könyvkötők véleményét a magistrátus augusztus elsején közli INSTI-
TORisszal. ö természetesen nem hagyja annyiban, s augusztus 3-án válaszol 
a céh kiíögásaira. Részletesen foglalkozik minden kérdéssel és sorra cáfolja 
az érveket. Megélhetésük szerinte biztosítva van, mert a pestiek még így is 
idegenben köttetnek. Őt azért nem akarják befogadni, mert protestáns.15 

Ezután foglalkozik az olvasókabinet kérdéseivel. 

11 Bp. 1. sz. Állami Levéltár (továbbiakban BL) Pest Város. Eel. Arch. medii 
1756. 

12 A céh nem keltezte beadványát, i t t a magistrátus iktatási idejét közöljük. 
13 GÁRDONYI Albert tévesen MAYER Antalt közöl. Régi pesti könyvkereskedők. 

Bp. 1930. 55. 1. 
14 B. L. uo. 
15 INSTITORIS a berlini származású, Aszódon letelepedett MORLIN Károly könyv

kötőre hivatkozik, kitől Pesten kötött házassága alkalmával esküt vettek, hogy nem kéri 
letelepedését Pesten. 



A pesti magyar olvasó-kabinet megalapítása és könyvállománya 349 

„Der zweite wesentliche Einwurf wider mein Begehren ein ungarisches Lese-
Kabinet errichten und einen Verlag gebundener Bücher halten zu dürfen, ist 
der, dass 

1. Über den letzten Theil meiner Bitte die hiesigen Buchhändler angehört werden 
müssten. Das ist eine Ausflucht, und nichts anders. Denn die ganze Welt weiss es, dass 
die Buchhändler vorzüglich mit rohen, die Buchbinder aber vorzüglich mit gebundenen 
Büchern handeln, dass sie solche demnach halten von Verlagern, und also den Buch
händlern kaufen, und solche dem Publiko gebunden, theils in Jahrmarkts, theils ausser 
den Jahrmarkten-Zeiten, es sei wo immer anbieten dürfen, und dies ist was ich angesucht 
habe, und womit ich kein fremdes Gewerbe beeinträchtigen will. 

2. Dass Anton Müller ein mit den ausgesuchtesten Büchern versehenes ungarisches 
Lese-Kabinet bereits eingerichtet habe. Dies ist worüber ich öffentlich, als ein unbe-
z weif elter ungarischer Edelmann protestierte, der Löbliche Stadt-Magistrat wird selbst 
dergleichen Elusionen rechtschaffener Manner, unter deren Zahl ich mich, ohne Scheu, 
und Selbstschmeicheley, Kraft meines Betragens, und meiner Zeugnisse rechne, vorzüg
lich aber wenn sie noch den Vortheü des Adels für sich hoffe es zu seiner Gerechtigkeits 
liebe und Partheylosigkeit, nicht erlauben. Der Gedanke, ein ungarisches Lese-Kabinet 
in Pest mit Erlaubniss zu eröfnen, ist mein Eigenthum. Es ist also mehr als Plágium, 
es ist ein Raub, ein wahres Spolium, wenn sich der Buchbindermeister Anton Müller, den 
Gedanken jetzt zueignen, und gleichsam vom fremden Zaun abbrechen will, gerade um 
mir bei meinem Einkommen zu schaden. Ich will es, wenn es nothwendig sein wird, gericht
lichbeweisen, dass ich mit diesem Gedanken schon lange umgegangen bin, dessen Früchte 
ein anderer ungerechter Weise geniesen will ; beweisen, dass man in Pest von einem 
ungarischen Lese-Kabinet nichts wusste, ehe ich meine Bittschrift dem Löblichen Stadt-
Magistrat eingereicht habe, und welche das Buchbindermittel, bloss darum so lange 
behalten hat, um mich auf diese nie erhörte Weise erneueren."16 

A magistratus INSTITORIS cáfoló iratát elfogadta, és 1792. augusztus 
6-án foglalt állást ebben az ügyben. 

Véleményét a következőkben összegezi : „In Ansuchung der angeführten Beweg
gründen, wird dem Bittsteller sein Gesuch gewähret, und hat Ihme Herr Zunfts Kommissär 
bei der hiesigen Buchbinder Zunft praestitis praestandis einverleiben zu lassen, auch 
wird ihme die Befugnüs ein blos Ungarisches Lese-Cabinet, jedoch mit genauerster 
Beobachtung der bei derlei Lese-Cabineten höheren Orts vorgeschriebenen Bedingnissen 
zu errichten eingeraumet."17 

Amint látjuk, a városi tanács INSTITORIS cáfolatának teljes mértékben 
helyt adva, engedélyezte minden kérését. Nem így a céh. INSTITORIS kálváriája 
valóban csak most kezdődött, de ez az olvasókabinetet már nem érintette. 
Ugyanis, miután a könyvkötők korábbi tiltakozása nem járt eredménnyel, 
INSTITORIS mesterlevelének bemutatását kérték. Ezt INSTITORIS nem tudta 
felmutatni, és a céh 1792. november 21-én hozott döntése alapján a városi 
tanács, előbbi határozatával szemben, nem engedélyezi mestersége gyakor
lását . 

A kabinet felállítását a városi magistrátuson keresztül a Helytartó
tanács engedélyezte. A könyvkötőkkel folyó harc, mely INSTITORIS minden 
figyelmét lekötötte, ennek megalakulását is elodázta. Csak 1792. október 4-én 
nyújtja be kérvényét, melyről a Helytartótanács kedvező döntést hoz, de 
megszorításokkal. 

A Helytartótanács véleménye INSTITORIS tervéről a következőképpen hangzik : 
„Supplicanti ea cum Juriditione extentari: Proprietarium hujus Instituti omnes cujus-
cumque generis libros in suo sic dicto Lese-Cabinet asservare et omnibus indiseriminatim 
ad legendum dare posse, exceptis tarnen libris prohibitis et cum transeat notatis ; et 
quia Consignationes librorum tam admissorum quam prohibitorum pro manibus localium 

16 B. L. uo. 
17 B. L. uo. 
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Revisorum existèrent, huic nihil aliud reliquum esse, quam ut idem Supplicans Cathalo-
gum librorum jam effective comparatorum, aut subseque adhuc comparandorum prae-
vie semper, priusquam publica ad legendum tales libri exponantur, concernenti revisori 
exhibent, ulterioremque ejusdem Juriditionem praestoletur. Ex Consil. 12. Oct. 
792."18 

Tisztán áll most már előttünk., hogy a kabinet sem „prohibitus", sem 
„transeat" jelzésű könyvet nem tar thatot t , és a helyi revizor engedélyétől 
függött, milyen új könyveket szerezhetnek be. Ugyancsak be kellett mutatnia 
iNSTiTOKisnak az eddig összegyűjtött olvasásra szánt könyveit. 

Az akták világában így alakult meg INSTITORIS olvasókabinetje. A kora
beli magyar sajtó is viszonylag nagyon gyorsan számol be e közérdekű 
hírről. 

A bécsi Magyar Hírmondó 1792. szeptember 21-i számában megemlítik INSTITO-
Rist, „ki most állít fel egy Magyar Olvasó Kabinétet (Lectur Cabinet) a Ketskeméti 
utcában". Majd a következő év május 24-én ad hírt a bécsi magyar újság a működő 
kabinetről : „Pestről. Mosótzy Institoris Gábor eggy igen derék Hazánkfia, már fel állí
tot ta ezen Városnak Ketskeméti uttzájában a Magyar Olvasó Kabinetjét . . . Már is 
meghaladja a két százat az abban lévő külömb külömbféle Magyar könyveknek száma. 
Kéretteti általam a Magyar Tudósokat, ne sajnállják a most újonnan ki adott, vagy 
ezentúl ki adandó könyvekből legalább is három nyomtatványokat pénzéért Kabinetje 
számára meg küldeni. Ajánlja szíves szolgálatját, akármely Hazánk jovára tzélozó 
munkáknak általa leendő elárulásokra. Nem sokára ki adja nyomtatásban a Kabinetjében 
található könyveknek Laistromát."19 

Az utóbbi hír és az említett katalógus 1793-ban jelent meg. Ennek alap
ján a kabinet nyitási évét is 1793-ban látják az eddigi közlések. Ezt a feltevést 
nem támasztja alá e két adaton kívül semmi. A levéltári forrásanyag arra 
enged következtetni, hogy INSTITORIS még 1792 végén megnyitotta kabinetje 
kapuit. 1792 októberében már pesti lakos,20 és könyvanyaga már megvolt, 
amint ez a városi magistrátushoz intézett kérvényéből kitűnik. A kabinet helye 
szintén biztosítva volt még 1792 szeptemberében, amiről a bécsi újság híradásá
ból értesültünk. Tehát bizonyosra vehető, hogy a kabinet 1792 végén már 
fennállt. 

INSTITORIS olvasókabinetjének alakulását a hivatalos források birtoká
ban nyomon tudtuk követni. Működéséről azonban vajmi keveset tudunk. 
Ellentótben MÜLLER győri kabinetjével — melynek alakulásáról nincs biztos 
képünk —, a korabeli sajtó a pesti magyar kabinetről hallgat. Az olvasó
kabinetről szóló vagy működése idején ír t iNSTiTORis-levelek lappanganak. 
Valószínűleg a pozsonyi líceum könyvtárában feldolgozás alatt álló, INSTITORIS 
Mihály21-iéle levelezés, melyben számos INSTITORIS Gábor-levél is van,22 több 
fényt derítene erre. 

Egyelőre csak arra vállalkozhatunk, hogy eddig elveszettnek hit t kata
lógusa nyomán bemutassuk a kabinetet és annak állományát. 

18 Országos Levéltár. Helytartótanácsi Levéltár. Dep. Rev. Libr. 1792. fons 4, 
pos. 1. 

19 A katalógus meg is jelent, Pontos címe : Könyvek' Lajstroma mellyek Pesten 
a'Ketskeméti uttzában lévő Arany ökörnél Nro 409. Mossótzi Institoris Gábor' ujdon állít
tatott Magyar Olvasó-Kabinétjában találtatnak. 

20 ÖL. Helytartótanácsi Levéltár. Dep. Rev. Libr. fons 4. pos 1. 
21 INSTITORIS Gábor rokona, pozsonyi evangélikus lelkész. 
22 SZATJDER József személyes közlése. 
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A katalógust, részeit felsorolva, először 1887-ben ismertetik.23 Az ezt 
követő közlések már csak erre az adatra támaszkodnak, magát a katalógust 
nem ismerik.24 Élőbeszéde március 10-én van keltezve, de május végén még nem 
jelent meg.25 Pontos megjelenési idejét nem tudjuk, de bizonyára még 1793-ban 
kiadták. Ezt igazolja a címlap is. 

A katalógus nagyszerű élőbeszéde, melyet INSTITOKIS az „Olvasásban 
Gyönyörködőkhez" intéz, több mint puszta előszó. A magyar könyv hiva
tásos terjesztője tesz hitet benne nemzete és anyanyelve mellett. Nála lel 
otthonra először a magyar könyv, és ő buzdít az „üres órák"-nak jó magyar 
könyv „hasznos olvasásával" való eltöltésére. Megérdemli, hogy sorról-sorra 
kövessük. 

„ELŐ-BESZÉD 
Az Olvasásban Gyönyörködökhez 

Tsak el-hiszem, tsudálkozni fognak némelly Hazafiak azon, hogy én is más szom
széd Nemzeteknek nyomdokit követvén, merészlettem anyai nyelvünkön irt, míg ugyan 
tsekély számú könyvekből Magyar Olvasó-Kabinétet állítani. De minthogy minden 
egyéb dolgaimat, úgy ezt is nem tsupán tulajdon akaratomból követtem ; hanem Hazánk
nak sok tudós és érdemes Fiaitól ösztönöztetvén, bátorkodtam ezen márig(!) is bajos 
munkába kapni. 

Mert, meg-kell vallanom, hogy igyekezetemnek mindjárt első zsengéjében talál
koztak olly irigy szemek, kik minden utón s módon azon iparkodtak, hogy el-tökéllett 
szándékomat le-nyomhassák.26 De édes Nemzetemhez vonszó buzgó szeretetem annyira 
vitt, hogy nem kéméllvén még a leg-sulyosabb költségeket is, mind addig fáradoztam, 
míg fel vett tzélomnak jég-töréssel utat nem nyitottam. 

Reménylem mindazáltal, hogy ez első út tal senki tőlem azt nem kívánja, hogy 
munkámnak mindjárt kezdete olly tökélletes légyen, mint azt egy jól el-rendelt Olvasó-
Kabinétnek igaz jussa méltán hozhatná magával, és így eleinte minden Olvasó igényének 
eleget tegyek. — Mert ki-ki tudja azt, hogy minden dolognak nehéz a kezdete, valamint 
ennek is. Hanem idővel, ha az Isten életemnek kedvez, egész tehetségemet arra forditom-
hogy minden Hazánkban található ritka és tudós Magyar könyveket fel-keressek, mely-
lyeknek bé-szerzésében, egyéb szorgos foglalatosságimtól hátráltatván, mind eddig szert 
nem tehettem. 

Hogy pedig Kabinétembe olly fogású könyveket is kevertem, mellyek igaz rend 
szerint abba éppen nem illenek, úgymint : Imádságos és Prédikátziós Könyveket, 
külömbféle Bibliákat, s más egyebeket, nem más okból tselekedtem, hanem ez által 
azt akartam tudtára adni az Érdemes Olvasónak, hogy mind azon könyvek, mellyek 
Olvasó-Kabinétemben találtatnak, nem tsupán naponként való költsönös kiadásért 
állanak benne, hanem, a kinek úgy tetszik, akármellyiket is tőlem illendő áron meg, 
veheti, minthogy majd mindenikből 3, 4, s több nyomtatványokkal is bővelkedek. És ez 
által olly könnyebbségére leszek Hazámnak, hogy nálam minden rendbéli régi és új 
magyar könyveket fel-találhat. 

A mi a könyveknek naponként való költsönös ki-adását illeti, annyiban határoz
tam meg az árát, mint a német Olvasó-Kabinétnek birtokosa az övéinek ; tudniillik 

23 Az első magyar kölcsön-könyvtár alakulása Pesten 1793-ban. Corvina 1887. 68. 
1. A cikk névtelenül jelent meg. Szövegét SENNOWITZ Adolf : A budai és pesti könyv
kereskedelem a múlt század második felétől 1831-ig. Corvina. 1897. 48—49.1.) c. munkájában 
majdnem szószerint átveszi, és a szerzőt ismeretlennek mondva, elmarasztalja téves 
adataiért. Lehetségesnek tartom, hogy az 1887-i cikket is SENNOWITZ írta. 

24 Igaz, hogy többnyire csak az Országos Széchényi Könyvtárban keresték, 
hiába. Jelenleg egy példánya megtalálható a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapesti 
Gyűjteményében ; eredeti tulajdonosa PETÉIK Géza volt. 

25 Magyar Hírmondó. 1793. május 24. 
26 INSTITOBIS i t t valószínűleg a könyvkötő céh gáncsoskodásait érti, és MÜLLER 

Antal tervére utal. 
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minden darab könyvnek egy egész napra való olvasásáért egy krajtzárt ; avagy a kinek 
ugy tetszene, egy hónapra 30 kr. praenumerálhat. És így az utóisóknak szabad lészen 
akármelly könyvvel, minden ki-fogás nélkül, kedvek szerént élni. 

Ezek azok, mellyeket rövidesen az Olvasásban gyönyörködőknek előre jelenteni 
kívántam ; olly reménységben lévén, hogy minden igaz Magyar anyai nyelvének díszéért, 
s kedvéért minden igyekezettel azon lészen, hogy még többekre is törekedő igyekezetemet 
minden módon segedelmeskedni, és üres óráikat a jó magyar könyveknek hasznos olva
sásában töltögetni el nem mulatják. Mellynek szíves óhajtása mellett mindenkori hív 
szolgálatomat ajánlván, vagyok minden 

igaz Hazafinak 
Pesten, Böjt más Havának 

10. napján 1793. 
kész kötelességű szolgája 
Mossótzi Institóris Gábor." 

Ezek INSTITÓRIS célkitűzései, s ennek megfelelően válogatja össze 
könyvanyagát. Tehát nemcsak az olvastatás, hanem ugyanolyan mértékben 
a kereskedés is helyet kap a kabinetben. Kétségtelen, s ezt INSTITÓRIS maga 
is vallja, a kereskedés felhígítja könyvállományát. A magyar felvilágosodás 
könyveinek mégis szép és gazdag tárházát találjuk meg katalógusában. 

Összesen 272 tételben sorolja lel a nála meglevő müveket. Egy tétel 
azonban sokszor négy-öt könyvet is tartalmaz, — különösen a drámáknál 
szembetűnő ez a jelenség. Állománya így meghaladja a 300 kötetet. 

A katalógus a könyvanyagot műfaji és tárgyi csoportosításban közli. Az 
alábbiakban igyekszünk ennek alapján hű képet közölni az állományról. 

Csoportok : I. Erköltsi Könyvek 
n . Prédikációs Könyvek 

Hl . Levelek 

összesen 84 tétel 
12 „ 
10 „ 

IV. Külömbféle Versezetek 32 „ 
V. Külömbféle Krónikák, 

Történetek, Históriák, 
Románok, Orvosi s más 
elegyes Könyvek 

VI. Víg és Szomorú Játékok 
összesen 119 tétel 

15 „ 
Együtt 272 tétel 

Eredeti ,,és honosított" magyar munkák 
I. 

H. 
H l . 
IV. 
V. 

csoportonként : 
67 
10 
5 

22 
67 

VI. 7 
Összesen : 178 mű. 

Idegen nyelvű munka összesen 7 található a katalógusban, három ezek közül magyar 
négy idegen szerző műve. 

Érdekes szemügyre venni természettudományos, műszaki, ismeretterjesztő anya
gát is. Ez a következőképpen oszlik meg : 

Botanika 1 Mérnöki ismeretek 2 
Orvostudomány 5 Ásványtan 1 
Állattenyésztés 4 Földrajz 1 
Földművelés 3 Csíziókról, kalendáriumokról 1 
Fizika 4 Divatról 1 
Matematika 3 Együttvéve 26 mű. 
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Végighaladva INSTITORIS katalógusán, meg kell állapítanunk, hogy az 
egyik legszínesebb, legváltozatosabb korabeli katalógus, és amivel külön fel
hívja figyelmünket, magyar könyveket tartalmaz, legalábbis magyar nyelvűe
ket, túlsúlyban. Vegyük alaposabb vizsgálat alá az egyes csoportokat : 

Az ,,erköltsi könyvek" csoportjában foglalnak helyet FALUDI, ARANKA, 
BALASSA, BOD Péter, PÉCZELI Józsel művei. Mellettük sorakozik fel a Cantus 
Catholici, SZENT TAMÁS bizonyságai, KEMPIS Tamás több műve és PÁZMÁNY 
Kalauza. 

A „prédikációs könyvek" között találjuk PÁZMÁNY, MOLNÁR János és 
PÉCZELI prédikációit. 

A „Levelek" csoportban közölt tíz mű közül kitűnik KAZINCZY Bács-
megyei]e, s ugyancsak i t t értesülünk arról, hogy INSTITORIS tulajdonában 
van BORNEMISZA Péter Posztillájának 1575-ben megjelent harmadik része. 

A „Külömbféle Versezetek" 32 darabja is arról ad számot, hogy a kor 
legszínvonalasabb költői műveit egyesíti kabinetjében és ajánlja „az olvasás
ban gyönyörködőknek". GYÖNGYÖSI művei mellett nagyrészt a kortársak 
kötetei alkotják e csoport zömét. DUGONICS, FALUDI, BARÓTI SZABÓ, GVADÁNYI, 
RÉVAI Miklós, PÁLÓCZI HORVÁTH Ádám, R A J N I S József, ORCZY, BARCSAY 
eredeti munkái fémjelzik ezt a könyvanyagot. Az eredeti munkák mellett 
ennek a résznek fordításirodalma is számottevő. VoLTAiRE-fordítóink, PÉCZELI 
és SZILÁGYI Sámuel egymás mellett szerepelnek a katalógusban. Ugyancsak 
helyet kap VERSEGHY OVIDIUS fordításával és R A J N I S VERGILIUS Eclogáiv&l. 

Az Ötödik csoport nyújtja — már tárgyánál fogva is — a legváltozato
sabb képet. Az „irodalmi", „történeti ' művek között INSTITORIS helyet szorít 
„más elegyes könyveknek" is. Kétséget kizáróan ez a katalógus leggazdagabb 
és ugyanakkor legjelentősebb része. Ami különös figyelmet érdemel, hogy 
INSTITORIS a nyelvművelés történetileg fontos évében igyekszik megfelelni a 
társadalmi igénynek. Igaz, hogy ezt az igényt a korabeli művek csak korlátolt 
mórtékben elégíthették ki, de a fellobbanó nemzeti mozgalmak idején már 
maga a magyarnyelvűség is nagy szerepet töltött be. 

Ennek a csoportnak művei a magyar nyelvű próza zsenge hajtásai. 
Szépirodalom és mineralógia, história és orvostudomány egyaránt helyet 
kapnak; eredeti, idegenből átdolgozott („honosított") művek és fordítások 
váltakoznak benne. A népszerű olvasmányok és a kialakuló magyar nyelvű 
tudományos irodalom első darabjait hirdetik, hogy INSTITORIS kabinetjében 
összegyűjti a kor számottevő magyar műveit. Ilyenek : DUGONICS művei, 
BARCZAFALVI SZABÓ Szigvártja, MOLNÁR János Magyar Könyvháza, DECSI 
művei, SZENTJÓBI SZABÓ Kassandrája, KAZINCZY GESSNER-fordítása, SZEKÉR 
Magyarok eredete, BARCZAPALVI SZABÓ A tudományok magyarul, BARÓTI SZABÓ 
Kisded szótára,, K Ó N Y I Demokritusa, GVADÁNYI XII. Károlya, BENKŐ Magyar 
mineralogiája, ERASMUS Panaszolkodó felesége, KAZINCZY Helikoni virágok, 
a még élő széphistória {Fortunatus) stb. Megtalálható a kabinetben a Mindenes 
Gyűjtemény és a Sokféle. CSAPÓ József, NAGYVÁTI művei, MÉSZÁROS Kartigám]a, 
Az utak és uttzák építésének módja, Újmódi magyar selyem ruha c. művek 
szintén előfordulnak a katalógusban. Még folytathatnánk a sort, de már 
eddig is meggyőződhettünk e csoport színes könyvanyagáról. INSTITORIST dicséri 
mindez, aki tudatosan a korízlést és igényt szem előtt tar tva állította kabinetje 
polcaira az érdekesnél érdekesebb műveket. 

Ugyanezek a szempontok érvényesülnek az utolsó csoport könyv
anyagában is. A magyar dráma első hajtásai mellett főleg a korabeli német 
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drámákkal kedveskedik INSTITORIS az olvasóknak. A néző-, szomorú-és érzékeny 
játékok közt találjuk SZENTJÓBI SZABÓ darabját, a Mátyás királyi, Soós 
Márton Magyar Pénelopédét és ENDRŐDY AZ arany peretzek c. átdolgozását. 
Mellettük sorakoznak fel MÖLLER Ferdinánd, HOLBERG, LESSING, B R Ü H L , 
KOTZEBUE, GEBLER darabjai. VOLTAIRE drámáinak magyar fordításait 
közli. 

MOSSÓTZI INSTITORIS Gábor olvasókabinetje megfelelt mindazoknak a 
célkitűzéseknek, melyeket élőbeszédében leszögezett. Részben igazuk van 
azoknak a véleményeknek melyek INSTITORIS olvasókabinetjében burkolt 
könyvkereskedést látnak. Ezt igazolja, hogy az olvasókabinet megalapítása 
után egyre növekvő mértékben vállalkozik kiadásra és terjesztésre. Ez a 
korában merész vállalkozás idő hiányában sem engedhette meg a kabinet 
fokozott fejlesztését. 

INSTITORIS 1793-ban megígéri, hogy a kabinet katalógusát folytatni 
íogja. 1796-ban meg is jelenik egy katalógus27 de ez már tisztán kereskedelmi 
célokat szolgál. Címlapja értesít arról, hogy a könyvek az új helyen kaphatók 
az „olvasókabinétban". Míg az 1793-ban megjelent katalógus — figyelembe véve 
az olvasókat — tárgyi csoportokban rendezi a könyvanyagot és árat nem jelöl, 
az 1796-iban tárgyi csoportosítás nincs, és árakat közöl. 

Amint láttuk, MÜLLER Ferenc győri és MOSSÓTZI INSTITORIS Gábor 
pesti olvasókabinetje „mások ösztönzésére" alakult meg. Kik lehettek az 
ösztönzők? Erre pontos választ nem adhatunk. Feltehető, hogy MÜLLER 
inspirátorai között döntő helyet foglaltak el a győri írók, RÉVAI , R A J N I S és 
társai. iNSTiTORisnak sugalmazója valószínűleg a „Komáromi Tudós Társaság" 
lehetett. Hisz, amint láttuk, még Bókodon tartózkodása idején —foglalkozott 
olvasókabinet alapításának a gondolatával. 

Mindeddig ismeretlen az olvasókabinetek olvasóközönsége. Forrás-
publikációkban nem foglalkoztak a kérdéssel, csak egyetlen közlésünk van, 
mely a győri kabinet olvasóit veszi számba. „A' tanuló Deákok közzül : 
Budinszki Lajos, Czeglédi János és Ignátz, Ehrlinger János, Gosztonyi József, 
Grőszing János, Hertelendi János, Kartsi Ferentz . . . sok magyar könyveket 
vesznek, s olvasnak is."28 Eszerint a győri kabinet tözsgárdája a tanulóifjúság 
volt. Valószínűleg ugyanez tapasztalható többi kabinetünknél is. Hogy az 
értelmiség és polgárság mennyiben veszi igénybe, erre vonatkozó adatunk 
mindeddig nincs. 

Kétségtelen, hogy az olvasókabinetek jelentősége nagy volt a magyar 
nyelvű művek terjesztésében és az olvasók ízlésének alakításában. Ezt 
támasztja alá PÁPAY Sámuel, aki a kortárs szemével látta és figyelte ezek 
tevékenységét. A következőképpen számol be róluk : „. . . nem minden olvasni 
szeretőnek vagyon módgya abban, hogy sok könyvet öszveszerezhessen : azért 
nem lehet tagadni, hogy azon Olvasóbóltok intézete, a" hol a' könyvek a' 
végett gyűjtetnek egybe, hogy bizonyos tsekély napi bérért az Olvasóknak' 
kiadassanak, igen hasznos a' Literatura' terjesztésére. Felette megszaporíttyák 
az Olvasók' számát ; és ha viszszaélés eshetik is bennek, de hiszen könnyű 
azoknak aJ kormányzás" szemes vigyázása által eleit venni, és ha tsupána* 
viszszaélésekre tekintünk, nem kellene-e ezek miatt sok szent Intézeteket is 
eltörülni? Ezokáért megérdemli Mossótzi Institoris Gábor Pesti Könyváros, 

A könyv-laistrom eránt rövid Tudósítás. 1796. 
Hadi és más Nevezetes Történetek. 1790. febr. 26. 
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a' ki 1792-ben Magyar Olvasóbóltot nyitott , hogy ezen hazafiúi szép igyekeze
téért, a' neve jó emlékezetben legyen a" Magyar Literaturában."20 

PÁPAY is, a korábbi fejtegetések is utaltak már arra, hogy a kabi
netek állandó hatósági felügyelet alatt álltak. A király felismerve ezek 
jelentőségét a felvilágosodás eszméinek terjesztésében, a magyarnyelvűség 
szerepét a nemzeti mozgalom erősítésében, uralkodásának egyik legsötétebb 
esztendejében betiltja az olvasókabineteket. 

A rendelet 1798 nyarán érkezik meg a helytartótanácshoz. Ez utasítja 
a revizorokat jelentéstételre. Ezek nyomán az ország 11 városában összesen 
16 olvasókabinetet tiltanak be.30 A reakció ezzel még nem tetőzte be munkáját. 
Egy esztendővel ezután, 1799-ben kerül sorra az ország minden működő 
kölcsönkönyvtárának megszüntetése. 

Ezek az évek már a sorvadás esztendei. Politikai mozgalmunk véresen 
elbukott, irodalmi mozgalmainkat rövid felvirágzásuk után a nyelvművelés 
szűk területére szorították vissza. 

A ferenci reakció sötétséget árasztó politikáját CSOKONAI szavai illusztrál
ják leghívebben : „Alig serkentünk fel ama lomha álomból, melyben száza
dokig aludtunk, s újra szunnyadozunk. Oda vagyon minden igyekezetünk, 
serénységünk ismét megszakadt. Imé alig jön ki esztendőnként egy-két vala
mit érő könyv, a typográfiák megint imádságos könyvekre s kalendáriumokra 
szorultak, teátrumunk a maga bölcsőjében megholt, az olvasás a közönségben 
megcsökkent, legjobb literátoraink vagy meghaltak, vagy szerencsétlenségbe 
estek, a többiek elhallgattak, nincs aki őket serkentgetné/*31 

KÁROLY LÉCES: DIE GRÜNDUNG DES UNGARISCHEN LESEKABINETTS 
IN PEST (1792) UND SEIN BÜCHERBESTAND 

Am Ende des XVTH. Jahrhunderts finden wir den charakteristischen Biblio
thekstyp der Epoche, das Lesekabinett, auch in Ungarn auf. Die geringe Zahl der Quellen 
erlaubt jedoch die Zusammenfassung ihrer Tätigkeit und Wirkung nur lückenhaft. 

Parallel mit den Lesekabinetten funkzionierten auch Lesezirkel und Leihbib
liotheken. Sämtliche drei Typen wurden als Leihbibliotheken behandelt, so dass es zu 
einer Begriffs Verwirrung kam. Die Lesezirkel waren die geheimen Zentren der ungari
schen politischen Organisationen, welche im J . 1794 mit dem Fall der republikanischen 
Bewegung der sog. „Ungarischen Jakobiner" verboten wurden. Die Leihbibliotheken 
wurden im allgemeinen von Lesegesellschaften gegründet. Ihre Bücher wurden gegen 
Leihgebühr verliehen. Die Besitzer der Lesekabinetten waren dagegen stets Buchhändler 
oder Buchbinder. Auch sie verliehen ihre Bücher für Geld, aber sie beschäftigten sich 
auch mit dem Verkauf der Bücher. König FRANZ I. verbot die Tätigkeit der Lesekabi
nette im J . 1798, die der Leihbibliotheken im J . 1799. 

Ursprung und Charakter des ungarischen Buchhandels im XVTH. Jh . war deutsch. 
Ebenso war die Bürgerschaft unserer Städte im grössten Teil deutscher Abstammung. 
Das merkt man auch an ihrem Anspruch für Bücher, so ist es kein Zufall, dass die ent
stehenden Lesekabinette meistens deutsche Bücher enthielten. 

Das erste Lesekabinett in Ungarn entstand in Pest, im J. 1787. Sein Besitzer, 
der Buchhändler Johannes GLEIXNER, führte in seinem noch in diesem Jahre publizierten 
Katalog ausschliesslich deutsche Bücher an. 

Die Entstehung der Lesekabinette in Ungarn fällt mit den adeligen-nationalen 
Bewegungen zusammen, neben dem politischen Kampf bahnt sich die ungarische Litera-

29 PÁPAY Samuel : A' magyar literalura esmérete. I. köt. 1—2. rész. Veszprém. 
1808. 479—480. 1. 

30 Ol. Helytartótanácsi Levéltár. Dep. Rev. Libr. 1798. fons 25. 
31 Levél Széchényi Ferenchez 1798. január 23. CSOKONAI Összes Művei. 1922. H. 2. 
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turbewegung mit immer grösserer Kraft den Weg. Die Frage der ungarischen Sprache 
kommt immer mehr zur Geltung. Es ist also nicht gleichgültig in welchem Masse und 
in welcher Weise die Lesekabinette an der Verbreitung der ungarischen Werke, an 
•den nationalen Bestrebungen teilnehmen. 

Wir kennen nur zwei ungarische Lesekabinette u.zw. in Györundin Pest. Die 
bisherigen Publikationen erwähnten nur das Lesekabinett von Győr, mangelhaft war 
unsere Kenntnis das Pester Kabinett betreffend. 

Im J . 1792 gründete Gábor MOSSÓTZI INSTITOBIS, Buchbinder das ungarische 
Lesekabinett in Pest. Seine Ansiedlung wurde von den Zünften fast unmöglich gemacht, 
er bekam die Erlaubnis zur Niederlassung und zur Öffnung seines Kabinetts nur nach 
einer halbjährigen Streitigkeit. 

Er publizierte seinen Katalog im J . 1793. Der Bestand enthielt mehr als 300 Bände, 
unter denen nur 7 fremdsprachige Werke waren. Neben den wichtigsten zeitgenössischen 
ungarischen Büchern trifft man auch viele Übersetzungen der Werke von ERASMUS, 
VOLTAIRE, GESSNER, LESSING, KOTZEBUE, GEBLEB, USW. 

Am Ende der 90er Jahren widmete sich MOSSÓTZI INSTITOBIS immer mehr der 
Verlagstätigkeit und* im J. 1798 wurde das einzige Pester ungarische Lesekabinett 
auf königliche Verordnung eingestellt. 



K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

A hazai újságolvasás történetéhez. Sajtótörténeti irodalmunkban ismeretes, 
hogy XVIII. századi hírlapjaink nagy része — valamilyen módon — kapcsolatban 
volt a korabeli iskolázással.1 E kapcsolat CoMENiusra vezethető vissza, aki a sáros
pataki kollégium tanáraként megalkotott Scholae Pansophicae Delineatio című tervezeté
ben a tanulók foglalkoztatásának rendjébe felvette az újságolvasást is. A terv megvalósí
tására a pietista FRANCKE hallei iskolájában került sor, és ennek nyomán elterjedt a század 
folyamán más németországi iskolákban is. Hazánkban BÉL, Mátyás nevéhez fűződik 
az iskolai újságolvasás bevezetése. BÉL tanulmányait Halléban végezte, hírlapja a 
Nova Posoniensia pedig szorosan kapcsolódott az általa megreformált és pietista elvek 
szerint újjászervezett evangélikus iskolához. Az iskolai újságolvasás célja CoMENiusnál 
és követőinél is az volt, hogy segítségül legyen a tanulóknak a latin nyelv, a földrajz 
és a jelenkori történelem tanulásánál. 

A pietista hagyományokon kívül még az a körülmény is hozzájárult XVIII. 
századi hírlapjaink és az iskolák közötti kapcsolat létrejöttéhez, hogy az 1777-ben 
kiadott Ratio Ediicationisba is belevették a gimnáziumok tantervébe, rendkívüli tárgy
ként az újságok olvasását és magyarázását (Collegium no vor um publicorum). E tervvel 
függ össze a Nova Posoniensia után következő latin újságunknak, a KERESZTÚBY József 
által szerkesztett Ephemerides Vindobonensesnek az indulása : minden bizonnyal e lap 
töltötte be azt a szerepet, amelyet a Collegium novorum megvalósításához tervbe vett 
egyetemi újságnak szántak.2 De a század többi latin és német nyelvű hírlapjáról is 
kimutatható, hogy valamiképpen iskolákkal voltak kapcsolatban.3 Sőt a 80-as, 90-es 
években meginduló és kifejlődő magyar nyelvű hírlapok esetében is rámutattak már erre.4 

Tisztán látjuk tehát az iskolai újságolvasás gondolatának gyökereit, ismerjük 
hazai megvalósítóit és azokat a lapokat, amelyeket a század folyamán iskoláinkban 
olvastak. Azt is tudjuk, hogy nagyarányú, minden iskolára kiterjedő mozgalom nem lett 
belőle, csupán néhány iskolában valósították meg. Aránylag keveset tudunk azonban 
arról, hogy ahol folyt újságolvasás, kiknek a részvételével, miképpen, milyen körülmé
nyek között folyt. E kérdéseket szeretnénk az alábbiakban néhány adattal megvilágí
tani a századvégi magyar újságokkal kapcsolatban. 

1 A hazai iskolai újságolvasásra nézve 1. KOBNIS Gyula, A magyar művelődés 
eszményei. Bp. é. n. I. köt. 15. 1.; MÁTÉ Károly : Sajtó és nevelés. Bp. 1947. és DEZSÉNYI 
Béla : A Nova Posoniensia és az újságolvasók a X VIII. században. Magyar Századok. 
1948. 142—163. 1. 

2 Vö. DEZSÉNYI i. m. 158. 1. és KÓKAY György : Az Ephemerides Vindobonenses. 
Magy. Könyvszle. 1957. 347—359. 1. 

3 így az Ephemerides Budensesvöl is tudjuk, hogy olvasták egyes iskolákban. 
A német nyelvű XVIH. századi lapjaink közül az Ofnerischer Mercurius kivételével a 
többi mind az iskolázással függött össze. (DEZSÉNYI, i. m. 158. 1.) 

4 DEZSÉNYI Béla : A magyar hírlapirodalom első százada. Bp. 1941. 34—35. 1. 

3 Magyar Könyvszemle 
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PÉCZELY József, a komáromi Mindenes Gyűjtemény szerkesztője (aki Németor
szágban és Svájcban ismerkedett meg a felvilágosodás eszméivel, és talán a hírlapok 
jelentőségével is), lapja 1790. március 20-i számában többek között ezt írja : ,,Ditsé-
rettel említhetnénk mi is némelly érdemes Urakat 's T. Prédikátorokat, a'kik a' Magyar 
könyveket nem tsak magok meg-szerzik, hanem Hallgatóikkal is meg-szereztetik. — 
Vágynak ollyanok, a'kik mikor a' Gyűjteményt, Hadi Történetet vagy Magyar Kurirt 
veszik, 's ollyat látnak benne, melly a' szegénységnek is hasznára vagyon, tizet tizen
kettőt magokhoz hivatnak, 's el-olvassák előttök. — Tegyük fel, hogy minden T. T. 
Plébánus és Prédikátor Urak ezt tselekednék, mennyire mehetnénk tsak hat esztendeig!"5 

E sorokból kiderül, hogy valóban voltak olyanok az értelmiség soraiban, akik felolvas
ták az újságokat a nép előtt. Erről eddig csak a kormányzati tényezők — rosszaló értel
mű — felterjesztései alapján volt tudomásunk.6 De PÉCZELI előbb idézett soraiból azt 
is látjuk, hogy ő másokat is, főleg lelkésztársait a példa követésére buzdította. És hogy 
nem eredménytelenül, bizonyítják az alábbiak. 

A Hadi és Más Nevezetes Történetek című bécsi magyar újság, amely indulásakor, 
1789-ben már kijelentette, hogy a magyar ifjúságot tekinti fő céljának, és e célból jelentős 
mennyiségű ingyen-példányt küldött az iskoláknak, 1791. december 23-án az alábbi 
levelet tette közzé Palotáról :7 

„Melly nagy betsületben legyenek nálunk az Uraknak betses Leveleik, magokkal 
eggyütt : észre vehetik leg-közelebb abból, hogy előbb ugyan négyen öten magunk 
olvassuk el azokat, azután magyaráztatjuk Tanulóinknak ; most kivált a' télen, Vasár
nap, dellyesti Isteni-szolgálat után olvastatjuk az Oskolában számosan fel-gyülekező 
Mester-embereink' 's Legényeinknek. A' gyakorlást magam kezdettem egy rövid Beszéd
del, mellyet az Újság-olvasásnak hasznairól mondottam. Midőn halaszthatatlan foglala
tosságaim nintsenek, fel szoktam menni mindenkor magam az Oskolába, hogy a' neve
zetesebb Újságokat ne tsak olvastassam ; hanem magyarázzam is. Tapasztalatom 
szemlátomást újdonnan új szerzeményemnek óhajtott gyümöltseit. Sok Mester-legény 
azt az időt a' kortsmán szokta tölteni, pénz', egészség', betsület' vesztegetéssel ; de 
így lassanként a' valósághoz kezd szokni, vigyázóbbá tétetvén nem tsak az Újságokból, 
hanem a' Szükségben segítő, és más nevezetes Könyveknek némelly szakaszaikból, jövendő 
életének nevezetesebb környülállásaira. Kezünk' ügyében vagyon, Európának Oskolánk
ban régen függő közönséges Táblája, mellyből örömmel tanulgatnak Raff Geográfiája 
szerént gyermekeink, 's midőn olvastatnak az Újságok, vátig tsudálják a' Jelenlévők 
Tanulóinknak okos feleléseket. — Egyébaránt az Újságok szakaszonként bé-köttetvén, 
Oskolánk' hasznára fordíttatnak akképp' is, hogy nevelni fogják azon tsekély oskolai 
könyves Tárunkat, mellynek fundamentumát kivántam vetni holmi gyermekeknek 
szükséges kézi könyveknek meg-szerzések á l t a l . . . " 8 

E levélből megtudjuk, hogy a Hadi és Más Nevezetes Történetek című újságot 
1791-ben felolvasták a várpalotai iskolában, mégpedig nem csak a tanulóknak, hanem 
téli vasárnapokon, az istentisztelet után a mesterembereknek és legényeiknek is. A lelkész 
magyarázatokat fűzött az újsághírekhez. I t t is — miként COMENITIS tervezetében és 
BÉL Mátyás iskolájában — főleg a földrajzi tanulmányok kiegészítésére szolgált az 
újságolvasás a tanulók számára ; a mesterembereknek és legényeiknek azonban már 

5 Mindenes Gyűjt. 1790. márc. 20. — HL 368. 1. 
6 SÁNDOR Lipót nádor 1795. április 16-án a királyhoz intézett memorandumában 

hívta fel az uralkodó figyelmét arra, hogy falusi jegyzők egyes helyeken felolvassák a 
parasztoknak a franciaországi eseményekről beszámoló és ezért károsnak tekintendő 
újságokat. MÁLYÜSZ Eleméi : Sándor Lipót főherceg nádor iratai. Bp. 1926. 828. 1. 

7 Valószínűleg Várpalotáról van szó. 
8 Hadi és Más Nevezetes Történetek 1791. dec. 23. 

'. 
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többet is jelentett : számukra a hírlapok már a műveltségnek és a felvilágosultságnak, 
sőt a politikai ismereteknek is a forrásai voltak. Általuk tanulták meg szabad idejükben 
helyesen felhasználni, és „vigyázóbbá" lenni a „valóság" iránt. E kifejezések 1791-ben 
sok mindent jelenthettek, különösen, ha meggondoljuk, hogy e lap ebben az időben 
bőségesen beszámolt a francia forradalom eseményeiről és a magyarországi politikai és 
irodalmi mozgalmakról. 

1790-ben Sopronban az evangélikus lyceum tanulói megalakították a soproni 
magyar társaságot. Az alapítók (Kis János, NÉMETH László) már az előző évektől kezdve 
rendszeresen járatták és olvasták a magyar újságokat : a Mindenes Gyűjteményt, a 
Magyar Kurírt és a Hadi Történeteket. Érdeklődésük főleg a francia forradalom híreire 
és az angol parlamenti eseményekre, valamint a hazai politikai és szellemi élet közlemé
nyeire terjedt ki. Azt, hogy milyen izgatottan várták az újabb híreket, mi sem bizonyítja 
jobban, mint az a körülmény, hogy többször még az üléseket is félbeszakították azért, 
hogy az éppen akkor érkező újságokat átnézhessék. A soproni társaság fennállásának 
első éveiben éppen a hírlapok vonzották leginkább az ifjúságot a társaságba. Hírlap
jaikat nem csak ők, hanem mások is olvasták Sopronban. A kiolvasott újságokat a 
könyvtárban helyezték el.9 

A soproni evangélikus líceum hallgatói számára tehát az újságolvasás már nem 
felülről elrendelt, kötelező tárgy, hanem önként vállalt, saját érdeklődésüket kiegészítő 
időtöltés volt. Általa igyekezett a soproni ifjúság tájékozódást szerezni a világ eseményei 
és a hazai politikai és irodalmi mozgalmak között. 

Az eddig említettek azt mutatják, hogy az iskolai újságolvasás a század végén 
főleg protestáns iskolákban élt tovább. Érdekes, hogy 1791-ből van adatunk katolikus 
iskoláról is : a tatai piarista gimnáziumról tudjuk, hogy ott is olvastattak az ifjúsággal 
újságot, de nem magyar nyelvű lapokat, hanem az EPHEMERIDES BuDENSESt,10 amely 
felvilágosult szellemű újság volt ugyan, de latin nyelvű. Mégsem mondhatjuk ki álta
lános szabályként azt, hogy a protestánsoknál a magyar nyelvű, a katolikusoknál pedig a 
latin nyelvű újságok olvastatása lett volna divatban, hiszen azt is tudjuk, hogy a pozsonyi 
szeminárium hallgatói lelkes olvasói voltak a magyar újságoknak,11 és láttuk, hogy 
PÉCZELY nem csak lelkészekről, hanem plébánosokról is beszélt. 

Az 1790-körüli mozgalmas időkben felélénkült az újságok iránti érdeklődés, és 
ez megnyilvánult az iskolákban is. A későbbiek során valószínűleg — mint ahogy minden 
téren — itt is hanyatlás állhatott be : a kormányzati tényezők a cenzúra segítségével 
elszíntelenítettók az újságokat. Hogy mégis szokásban maradt még ezekben az időkben 
is az újságolvasás egyes iskolákban, kitűnik a Magyar Hírmondó 1796. június 17-i szá
mából. Ebben a szerkesztők arról értesítik az olvasókat, hogy a következő fél évben 
ismét közölnek majd folytatásos cikkeket, mint ahogy ezt a múltban is tették. ,,A' 
Szülék, Nevelők és Tanítók, kik a' gondvisselésekre bizattatott Nevendékekből, szerent-
sés okos lakosait kívánnak formálni a' Világnak, nem keveset segíthetnek e' nagy mun
kára nézve magokon, tsak az említett tizenkét Előadásokból is. Tsalhatatlan igazság 
az, hogy gyenge korú embertárssainkra nézve leg-könnyebb 's foganatosabb tanítás 
módja az, mikor az ő előttök lévő dolgokból vétetik az oktatás' tárgya. Alkalmatos 
példája találtatik az illyen tanítás' módjának, Hírmondónk' 39-dik Darabjában : Mint 
lehet p. o. tsak egy durva posztóból készültt ruhának szemlélése által is figyehnetességre 
ébreszteni a' gyermek' lelkét, 's a' szemei előtt lévő tárgyakról ollyanokra is el-vezetni 
képzelődéssét, a'mellyeket nem lát, 's eképpen lassan lassan hozzá szoktatni a' gondolko-

9 L. KOVÁCS Sándor: A soproni ev. lyceumi magyar társaság története. 1790—1890. 
Sopron, 1890. 

1 0 KORNIS i. h. 
" T A K Á T S Sándor: Péteri Takáts József. Bp. 1890. 11. 1. 

3* 
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dáshoz, 's a' Meg-törttént dolgok' és a' Világ' fekvése' esméretének (az az a' Históriának 
és Geographiának) 's egyéb Tudományoknak is meg-ízelítéséhez. Még nagyobb hasznát 
lehet e' szerént az Oskolákban is venni ezentúl a' Hírmondónak : úgymint a' mellynek 
olvasása által magok a' tanuló Iff jatskák is, jó Tanítóiknak útmutatása mellett, óhajtott 
épületet vehetnek egy olly közhasznú tudományban, melly még jókor széllyelebb tekin
teti őket a' Világban, s' eszközül szolgálhat jövendőbeli életek' módjának alkalmatos 
választására, melly vajmi nagy nyereség!. . . "1 2 

Tehát ismét visszaérkeztünk a földrajzhoz és a történelemhez, ahhoz a kerethez, 
amelyet 1790 körül már áttört a korszellem a felvilágosult eszmék és a politika irányá
ban. 1796-ban a bécsi Magyar Hírmondó ismét csak azok között a határok között mozog, 
amikor az újságolvasás hasznáról beszél, amint azt régen COMENIUS és követői tették : 
a szemléltetés fontosságát hangsúlyozták különösen a földrajz és a történelem tanítá
sánál. 

Az iskolai újságolvasás ezután egy ideig még fel-felbukkant különböző javas
latokban : az 1801-i felterjesztés már nem javasolja, és 1806-ra, a Ratio Educationis 
második kiadásából pedig már egészen hiányzik, és ezzel végleg el is tűnik iskoláinkból.13 

A fenti adatok, ha csak mozaikszerűen is, de bizonyos képet adnak a XVIII. század 
utolsó évtizedének iskolai újságolvasásáról. Annyit mindenesetre elárulnak, hogy a 
pietistáktól indított mozgalom hazánkban éppen abban az időben lendült fel, nyilván
valóan nemzeti hírlapirodalmunk kifejlődése következtében. E magyar nyelvű lapok 
ugyanis kiküszöbölték az iskolai újságolvasás elterjedését akadályozó két tényezőt : 
az érdeklődés hiányát, és azt, hogy a tanároknak nem volt anyagi lehetőségüli az újságok 
előfizetésére. A magyar hírlapokat — mint láttuk a Hadi Történetek, illetve a bécsi 
Magyar Hírmondó esetében — ingyen küldték meg az iskoláknak és — főleg 1790 táján — 
az érdeklődés sem hiányzott irántuk : nemzeti nyelvük és tartalmuk időszerűsége 
feloldotta azt a közönyt, amellyel latin és német nyelvű elődeiknek szembe kellett néz-
niök. Jórészt ennek köszönhető, hogy az iskolai újságolvasás átlépte az addigi határokat : 
tanítók, tanárok, lelkészek nemcsak az ifjúságnak, hanem felnőtteknek is : mégpedig 
elsősorban a „szegényeknek" : mesterembereknek, legényeiknek, és — mint máshonnan 
tudjuk — egyes jegyzők parasztoknak is felolvasták az újságokat. A fentiekből való
színűnek látszik, hogy e szokás is az iskolai újságolvasásból fejlődhetett ki, és vált olyan 
jelentős eseménnyé, amelyre a kormányzatnak is fel kellett figyelnie. Az iskolai újság
olvasásnak is szerepe volt abban, hogy a XVIH. század végén a magyar újságok közle
ményei —ha csak közvetve is — de eljutottak a néphez. 

KÓKAY GYÖBGY 

Kazinczy Ferenc könyvtárából származó ko Ili gátam. A könyvbarát tiszta, 
rendes külsejű könyveket kíván gyűjteményébe, de ugyanakkor nagy örömöt okoz neki az 
olyan könyv, amely valamely híres ember hagyatékából származik, és magán viseli 
egykori tulajdonosának kezenyomát olyan formában, hogy az illető megjegyzéseket 
írt bele. És ez nem egy nagyunknak szokása volt. KAZINCZY Ferenc írja 1807. nov. 4-én 
Kis Jánosnak : ,,Most csak annyit könyvedről, mert még be nem firkáltam széleit, 
a mit csak az olly könyvekkel szoktam, a melyekből tanulni kell. Ha bé lesz firkálva, 
közleni fogom gondolatimat."1 Roppant érdekes TÁNCSICS Hunnia függetlensége (1847) 
c. könyvének az a példánya, amelyet Széchenyi István birtokolt és amelyet támadó 

12 Magy. Hírmondó 1796. jún. 17. 
13 MÁTÉ i. m. 7—8. 1. • 
1 Kazinczy Ferenc levelezése. Kiadta VÁCZY János. V. köt. 213.1. (A továbbiakban 

Levelezés.) 
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és helyeslő széljegyzetekkel l á t o t t el (Jelenleg a soproni Liszt Ferenc Múzeumban) . 2 

De e sorba k ívánkozik K O S S U T H Lajos is. Mikor ugyanis még életében k ö n y v t á r á t a 
m a g y a r nemze t meg a k a r t a vásárolni , ezt m o n d t a a közvet í tő E Ö T V Ö S K á r o l y n a k : 
„Sok k ö n y v e m e t i t t - o t t jegyzete immel te le f i rká l tam. N e m gondol ják majd o t t h o n 
némelyek , hogy ez csökkenti a k ö n y v e k é r t é k é t ? " Mire E Ö T V Ö S d rasz t ikusan felelt : 
„ N e m hiszem, hogy a k a d n a olyan hülye m a g y a r ember , a k i i lyen gondola t ra jönne. 
Hiszen főleg a telefirkált könyveke t aka r juk a m a g y a r nemze t számára megsze
rezn i . " 3 

N e m vagyok könyvgyű j tő , de szívesen megszerzek m i n d e n o lyan könyve t , amely
nek kapcso la ta v a n K A Z I N C Z Y Ferenccel , ak i rő l annak ide jén doktor i ér tekezésemet 
í r t a m . Nemrég iben egy idősebb soproni , egykori könyvgyű j tő kerese t t fel e ladásra 
k íná lva egypár könyve t . Főleg X V I — X V I I . századbeli m u n k á k vol tak , m i n d részemre, 
mind a vezetésem a la t t álló m ú z e u m számára é rdekte lenek ; szinte u to l sónak ke rü l t 
kezembe egy igen szerény, vékony kol l igá tum, ame ly H O R V Á T E n d r e , rég elfeledett 
Győr megyei köl tőnek k i sebb-nagyobb a l akú füzeteit t a r t a l m a z t a . Minthogy K A Z I N C Z Y -
évet é lünk, és m ú z e u m u n k kiál l í tással k í v á n megemlékezni e nagyunkró l , ezért ezt a 
ko l l igá tumot m e g v e t t e m . Csak a tüze tesebb v izsgála tná l t ű n t azonban k i , hogy egypár-
be jegyzés a ko l l igá tumot ér tékessé teszi , legalábbis ér tékesebbé, m i n t m a g a a 
t a r t a l m a . 

H O R V Á T E n d r e személye eléggé e lhomályosodot t m á r . T a g a d h a t a t l a n u l jól gör
dü l t ek versei a görög—lat in mér t ékben , gondda l is dolgozott , n a g y m ű v é t , az Árpádiász 
eposzt hosszú éveken á t csiszolgatta. E g y é b k é n t a d u n á n t ú l i í rókhoz szí tot t , ak ik K A Z I N 
CZY nyelvúj í tásá t , b í r á l a t a i t rossz szemmel nézték. K A Z I N C Z Y a m a g a jóhiszeműségében 
ú g y gondol ta , hogy személyes ta lá lkozás ki t ud j a egyenl í teni az elvi és egyéni el lentéte
ke t , és így amikor 1815-ben Bécset keres te fel, ú t j á b a n Győrből k i r ándu l t Té t re , ahol 
akko r iban H O R V Á T plébános vol t . Benyomásai akkor jók vol tak . K i s J á n o s n a k ezt ír ja : 
, , H o r v á t szerete t re mél tó ember , " 4 de később sok m á s b á n t ó d á s u t á n visszaemlékezve 
a t é t i ú t r a , ezt írja 1825-ben Z Á D O R Györgynek : „ N e h é z egy h i t e n lenni E n d r é v e l . " 5 

H O R V Á T E n d r e , 1814-ben még A n d r á s néven Zirtz emlékezete c ímmel a d t a k i az 
apá t ság t ö r t éne t é t hexamete res versekben. Megvolt KAZiNCZYnak is. Tét i l á toga t á sa 
P É T E R I T A K Á C S Józsefnek, a kö l tőnek és k i a d ó n a k is szólt, tőle k a p t a . 1824. márc ius 
25-én így számol be K A Z I N C Z Y G Ü Z M I C S Izidor pannonha lmi bencés b a r á t j á n a k : , ,Az én 
Zirczem sohol sem ta lá l t a t ik , pedig Takács ke t tőve l ereszte-el magá tó l . Bár Te kü ldhe tné l 
eggyet s zámom ra Vitkovicshoz, H o r v á t h n a k a M. T h e a t r o m felől í r t hexametere ive l , 
mel lyeke t soha sem l á t t a m . " GuzMicsnak n e m ke rü l t n a g y o b b fá radságába a közeli 
fa luban megszerezni a ké r t verseket , és íme jún ius 28-án tudós í t ja K A Z I N C Z Y , hogy 
előző n a p o n érkeze t t haza , és o t t t a l á l t a a V I T K O V I C S ú t j á n megkü ldö t t Zircet és egyéb 
d a r a b o k a t . „Mondjad , édes b a r á t o m , E n d r é n e k , hogy le lkem leborulva hódol az ő Géniu
s z á n a k . " Majd jillius 14-én : „ E n d r é n e k n a g y o n köszönöm m i n d a. m i n d é g csudál t 
Zirczet, m i n d ap róbb Versei t ."6 

Már mos t a ko l l igá tum első da rab ja a Zirtz emlékezete. A c ímlapon ez a bejegyzés : 
„ K a z i n c z y Gáboré . 1834. K . F . könyve ibő l " . A 61 . lapon pedig a vershez í r t j egyze tekben 

2 C S A T K A I E n d r e : Széchenyi István széljegyzetei egy Táncsics Mihály-könyvben. 
i r oda lomtö r t éne t 1947. 1—2. sz. 

3 E Ö T V Ö S Káro ly : Károlyi Gábor följegyzései. H . kö t . B p . 1902. 253. 1. 
4 Levelezés X H . k ö t . 539. 1. Más ízben u g y a n c s a k e l á toga tássa l kapcso la tosan : 

„ A n n a k az embernek Virág Benedeki lelke v a n . " X H . kö t . 550. 1. Az egész K A Z I N C Z Y -
kör a k k o r i b a n még t i sz te le t te l övezi HoRVÁTot. K Ö I Í C S E Y írja : „ A n n a k az embernek 
philológiai gazdagsága v a n . " Levelezés X I I . kö t . 516. 1. 

5 Levelezés X I X . kö t , 465—6. 1. 
6 Levelezés X I X . kö t , 8 6 , 138., 159. 1. 
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DRÉTA Antal apát életrajzához KAZINCZY Ferenc sajátkezű írását ismerhetjük fel : 
„Megholt 1824. Febr. 15d."7 

Mint láttuk, KAZINCZY megemlékezik a mellékelt egyéb kisebb versekről. A Zirtz 
emlékezete után negyedrét alakú, valamivel kisebb füzet következik, durva, de színes 
mintás borítólappal : Horvát Istvánhoz Horvát András. Két oldal, egy levél, ez eredetileg 
a Magyar Kurírban jelent meg ; volt, aki KAziNCZYnak tulajdonította, maga HORVÁT 
Endre KAZiNCZYtól tudta meg, hogy megjelent : „megdöbbent bosszúságában, hogy 
elküldték a .KwWrnak".8 A borítólapon ismét bejegyzést találunk : „Jegyzet. Horvát 
Andrásnak — már most Endrének — illyen több apróságai ki jöttek 1832 Pesten Beiméi
nél. Kisebb Költemények név alatt. Birom. 

Ez apróságokat, ide Nagy-bátyám maga tévé. Ó mily gaz és hálátlan vala barátja, 
ki tetszik Sas X kötetéből lap 1 — 10. Irék ellene és elküldeni. 

S. Patak. Id. Június 1834. 
Kazinczy Gábor." 

A fentiekből elsősorban az az érdekes, hogy a kolligátum külső megjelenése is 
KAZINCZY Ferenc nevéhez tapad. Hiszen utal is rá, hogy a Zirtz emlékezetével egyéb 
kisebb versek is érkeztek. De tudjuk azt is, hogy szokott könyvkötéssel pepecselni, 
bár Sárospatakon bizonyára dolgozott könyvkötő, 1795-ben SZABÓ János működött.9 

De maga írja KAZINCZY 1825-ben, hogy „térítgetői" leveleit, köztük éppen HoRvÁTét 
is egy quartkötetbe maga varrta össze.10 De KAZINCZY Gábor keserű hangú bejegyzése 
utal a két író viszonyának elmérgesedésére is. 1831-ben, halála évében, KAZINCZY ellá
togatott Pannonhalmára, ott határtalan tisztelettel fogadták, kedvéért odajött a szom
szédságból, akkor már Pázmándról HORVÁT Endre is. Egy kis tapintatlanság történt : 
HORVÁT kertjében fát szentelt minden magyar írónak, a főapát azt kérdezte, vajon 
KAZiNCZYt is megtisztelte-e így, HORVÁT kénytelen volt megvallani, hogy nem. Ez eshe
tet t rosszul KAZiNCZYnak, mert útjának hamarosan kiadott leírásában azt a jelenetet 
említi, HoRVÁTról pedig így nyilatkozik : „Lelke elevensége egészen elhagyta ; ritkán 
lobban dévajságra, vagy csak erővel." Az első mondat nem éppen hízelgő az öregedő 
emberre,11 és GYULAI Pál az Olcsó könyvtár 114 — 115. sz. füzetében újból kiadván az 
útleírást, el is hagyta (1878). A maga idejében persze igen kellemetlen hatást tet t ez 
Pannonhalmán, és különösen GUZMICS, a közvetítő barát érezte igen fonáknak, hogy 
KAZINCZY a kis nyomtatványt vele kívánta átadatni HoRVÁTnak, ki is haragra gerjedt 
és DÖBRENTEI Gáborral együtt Felvilágosítás Kazinczy Utjának 25-d lapjára címmel 
a Sas című folyóiratban álnév alatt közzétett támadó választ, jóllehet a kolera KAZIN-
czYt már 1831-ben, nagy részvétre, elragadta. KAZINCZY Gábor, a rokon nem állt egyedül 
a felháborodásbein.12 

7 A Széchényi Könyvtárban levő kéziratokkal való összehasonlítás alapján két
ségtelenül KAZINCZY írása. 

8 Levelezés XII . köt. 550. 1. 
9 Magy. Hírmondó I. köt. 1795. 324. 1. 

10 Levelezés XIX. köt, 439. 1. 
11 Minden egyéb sértődés eléggé rosszhiszemű és felfújt. Ilyen az is, hogy HOR

VÁT nem a plébániaházban lakik, hanem a tulajdon házában. Maga GUZMICS írta 
KAZiNCZYnak már 1824-ben : „Endrének terhes a fárája, sok agsága, azért Árpád 
nehezen halad." Levelezés XIX. köt. 308. 1. Lehet, hogy erre alapozta KAZINCZY a kissé 
elsietett megjegyzést. 1 

12 Levelezés XXI . köt. 543., 582. 1. A Sas című folyóirat 1831-ben indult meg és 
1833-ig járt ; THAISZ Elek szerkesztette, általában KAZiNCZYval nem rokonszenvező 
írók dolgoztak bele. Levelezés XXI. köt. 706—707. 1. L. még SZINNYEI : Magyar írók, 
IV. köt, 1171. has. 
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A kolligátum harmadik darabja : A felkelő nemzetnek a bozogányos vitéz magyarok' 
nak. Irta Horvát András téti plébános. 1809. Nyomda neve nélkül, nyolc lap. Következik : 
Méltóságos Paintner Mihály püspök urnák Győrből Budára lett által-kelésére 1816. Horvát 
András téti plébános. Győrben Streibig Leopold betüjivel. Jelenleg csak a 7. lap van meg 
egy versszakasszal. Az utolsó darab : A nemes szívű magyarokhoz a pesti Nemzeti Teatrom 
ügyében. Intézte Horvát András téti plébános. Budán, a Királyi Universitas betűivel. 1815. 
15 lap. A VITKOVICS révén kézhez vett darabok között azonban megzenésített versek 
is voltak, ezekről írja KAZINCZY az első levelében : „Inkább azt az eggy két éneket, 
mint még Zirczet is. Pedig ő tudja, és Pápay, mi Zirc nekem." VÁCZY János, a levelek 
kiadója, nem ismerte e dalokat, úgy hitte, hogy esetleg a Teátrumhoz csatolta HORVÁT.1 3 

Azonban a kolligátumból hiányoznak. Lehet, hogy még küldött HORVÁT más verseket 
is, igen termékeny volt a nagyurakat, főpapokat köszöntő versek terén, bár azok nem 
sok figyelemre méltatták, élete egyetlen nagyobb eredménye az volt, hogy szülőfalujá
ban tölthette öreg éveit, ahol kis birtoka volt. KAZINCZY is enyhén megrója ezekért a 
verseményekért, amikor második említett levelében GuzMicsnak ezt írja : „Melly kár, 
hogy az illy tisztelt férjfiakat nem ismerjük. Sokkal melegebben olvassa az effélét az 
Olvasó, ha őket ismeri, s tudja, hogy a Magasztalás érdemlett."14 

A kolligátum útját egy darabig tehát a bejegyzés szerint követhetjük. KAZINCZY 
Ferencnek eredeti könyvtára már 1806-ban eladásra került, az 1511 nyomtatványt, 
1081 rézmetszetet a pataki főiskola vette meg.15 A költő halála után 53 050 ft adóssága 
maradt a szerencsétlen családra, az Akadémia pedig hosszú ideig húzta-halasztotta a 
kéziratok megvételét, így KAZINCZY Istvánné, Ferenc unokaöccsének özvegye csoda
gyermek számba menő Gábor fia számára vásárolgatott a hagyaték könyveiből,16 így 
került a kolligátum is Gábor birtokába, aki, amint a bejegyzés tanúsítja, nagy tiszte
lettel őrizte, sőt védte rokona emlékét. KAZINCZY Gábor hagyatékának sorsa ismeretlen 
előttem, de egy bizonyos körülmény azt sejtteti velem, hogy elkallódott. Ugyanis 1925 
körül a berlini LIEPPMANNSOHN kéziratkereskedésben több magyar író kéziratát szereztem 
meg, amelyek közül legalábbis egy KAZINCZY Gáborhoz intézett levél volt.17 

A kolligátumnak tehát, bármely szerény, van valamelyes irodalomtörténeti 
értéke és legalábbis igazolja TERENTITTS gyakran idézett mondását : Habent sua fata 
libella. 

CSATKAI ENDRE 

13 Levelezés XIX. köt. 138. 1. 
14 Levelezés XIX. köt. 159. 1. Különös véletlen, hogy míg a Zircz emlékezetében 

és egyéb verseiben rég elfeledett egyházi nagyságokat dicsőit, Zirc igazi nagy szülöttje 
REGTJLY Antal, a finn— magyar »nyélvrokonság nagy kutatója. HORVÁT ennek a tudomá
nyos felfogásnak nagy ellensége volt, és Árpádiászanak VHI. könyvében gúnyosan írja : 
„Kelle nevetnem, Zsir s redü ette rogosz kunyhóját hagyva miként fut A fitos órú Lapp 
és Finn had." Egyébként a Tud. Gyűjtemény 1823-i évfolyamának második kötete is hoz 
HoRVÁTtól nagyon erélyes állásfoglalást a finn nyelvrokonság ellen : A Magyar Nemzet 
nem Finn származatú címmel. 

16 Levelezés XIX. köt. 159. 1. 
16 SZINNYEI : Magyar írók. V. köt. 1268. has. 
16 Gábort anyja gyermeki évei alatt már bemutatta atyja nagybátyjának, Ferenc

nek, ennek halálakor azonban még csak 13 éves volt. SZINNYEI : Magyar írók. V. köt. 
1291—2. has. 

17 TOMPA leveleit KAZINCZY Gáborhoz ABAFI Lajos közölte a Figyelőben (1881), 
e közölt levelek egyike verődött a berlini bolt révén gyűjteményembe. 
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A Pressfreie Flugblätter első száma. A legújabb 1848-i sajtóbibliográfia a pécsi 
Pressfreie Flugblätter két számát tartja nyilván : az elsőt április 6-i kelettel a Pécsi Egyetemi 
Könyvtárban, és a második, az április 9-i számot az Országos Széchényi Könyvtárban.1 

Minthogy sem VÁRAD Y baranyai monográfiájának sajtótörténeti része,2 sem KARDOS 
Emilia, a pécsi német sajtó feldolgozója3 nem említi a Pécsi Egyetemi Könyvtárban 
őrzött példányt, az alábbiakban röviden ismertetjük alaki és tartalmi szempontból a 
NEUWiRTH-féle újság első számát.4 

A négy számozott lap terjedelmű, fél ívrét alakú példány a KLIMÓ-könyvtár 
SzEPBSY-termének Y. I. 15. jelzetű kolligátumkötetébe van kötve.5 Állapota hibátlan. 
Tipográfiailag több egyezést találunk benne a szintén NEUWIRTH által nem sokkal utóbb 
létrehozott magyar nyelvű melléklap, a Pécsi Tárogató június 11-i számával, főképpen 
a lapfejben alkalmazott léniák, a keltezés és a sorszám elrendezése tekintetében. A Press-
freie Flugblätter első számán azonban a szerkesztő-tulajdonos neve fel van tüntetve, és 
a címsor és a név között tipográfiai ornamens is van, A keltezés szerint a lap e száma 
1848. április 5-én jelent meg.6 

A lapfej alatti kettős lénia alatt jobbra áll az újság ismeretes jelszava : ,,Für 
Freiheit! Volk und Vaterland." Ezután következik egyhasábos tördeléssel a program 
szövege, amelyet vékony kettős lénia választ el a vezércikktől. A lap a továbbiakban 
végig két hasábra tördelt. A szöveg elejétől végig fraktúr szedésű, kivéve az utolsó lapon 
levő könyvkereskedői hirdetésben előforduló magyar művek címeit. 

Az újságot a Lyceum nyomda állította elő, a negyedik lapon található jelzés sze
rint. Ugyanitt a szerkesztőségi közlemények arról tudatnak, hogy a lapra a REICHARD-
féle könyvkereskedésben, a Lyceum nyomdában és a postahivatalokban lehetett elő
fizetni. Az előfizetési díj negyed évre 1 forint 40 krajcár volt, a postaköltség nélkül. 

A tartalmat illetően a Pressfreie Flugblätter első számáról még nem mondható 
el, amit KARDOS Emilia a lapról általában szólva ír, hogy ti. a hírek alkotják az újság 
le gnagyobb részét.7 Ebben a számban két hosszabb lélegzetű cikk után egy részletes 
zágrábi jelentés olvasható csak, egyéb híranyag nincs benne. 

A pécsi német újság céljait és szellemét a következőképpen körvonalazta NETJ-
WIRTH a ,,próbaszám"-ban közölt programban : „Indem wir hiermit dem geehrten 
Publikum die ersten Probenummern unserer Pressfreien Flugblätter in deutscher Sprache 
vorlegen, versprechen wir f e i e r l i c h s t dass wir eifrig bemüht sein werden auch 
bald ähnliche Blätter in der National-Sprache hervorzurufen. Übrigens soll die deutsche 
Sprache die in diesen Blättern gesprochen wird, nur die Interesseneinheit des nunmehr 
freien und grossen ungarischen Staatsverbandes befördern, alle Gemüther versöhnen, 
alle Parteien vereinigen, alle Land essprachen gegenseitig verschwistern, kurz nur Ein ( ! ) 
Ziel und Eine (!) Richtung im Auge haben und zwar die natürliche und vernunftrecht
liche ,,G l e i c h h e i t u n d F r e i h e i t Aller vor dem Gesetze" vertheidigen, und 

1 KEMEJSTY G. Gábor : Társadalom és nemzetiség a szabadságharc hadi lapjaiban. 
A sajtóbibliográfiát összeállította BUSA Margit. Bp. 1957. 133. 1. 

2 VÀRADY Ferenc : Baranya múltja és jelene. I. köt. Pécs, 1896.427—-428. 1. 
3 KARDOS Emilia: A pécsi német sajtó és színészet története. Pécs, 1932. 19. 1. 
4 NEUWiRTHtal és általában az 1848-i pécsi sajtóval kapcsolatban vö. még H E R -

NÁDY Ferenc : A Pécsi Tárogató két száma, Magy. Könyvszle. 1958. 67—73. 1. és ua. 
klny. Pécs, 1958. 9. 1. (Közi. a Pécsi Egyet. Könyvtárból. Űj sor. 1.) 

5 Coll. [29.] A javarészt 1848-i aprónyomtatványokat tartalmazó kötet már évek 
óta a könyvtár igazgatói szobájának kézikönyvtárában áll. 

6 KARDOS Emilia és talán az ő nyomán a legújabb sajtóbibliográfia is egy nappal 
későbbre teszi a lap megindulását. VIDA Mária a helyes keltezéssel vette fel a Press-
freie Flugblätter első számát a pécsi nyomtatványok időrendes jegyzékébe. L. Közi. a 
pécsi Erzsébet-Tudományegy. Könyvtárából. 1932/9 21. 1. 

7 KARDOS i. m. 19. 1. 
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die intellectuelle Bildung, sowie die zeitgemässe nationale und soziale Verbrüderung 
im Sinne der richtig aufgefassten Freiheit verbreiten, bewerkstelligen und erweitern 
helfen. Ferner werden wir die neuesten Erscheinungen im Gebiete der legislativen und 
administrativen Fortschritte sowie der industriellen bürgerlichen Entfaltung in mög
lichst kurzen und bündigen Kritiken in den Kreis unserer Besprechungen ziehen."8 

Az újság beköszöntő programja után kezdődik a szerkesztő-tulajdonos Pressfrei
heit und Pressgesetz című vezércikkének első része. Ebben azt fejtegeti NEUWIRTH, hogy 
minden „szociális és polgári erősbödésnek" előfeltétele a sajtószabadság. Nem minden 
pátosz nélkül írja, hogy a sajtószabadságban benne rejlik a jövendő fejlődés csírája, 
a nép minden óhaja, sőt még a népek jövője és nagysága is. Ezután a sajtó művelődési 
és politikai jelentőségét vázolja.,,. . .A sajtó űzte vissza a skolasztikát és a feudális rend
szert a múlt éjszakájába. . ., a sajtó szülte a reformációt és az egyetemes tudományt . ., 
a sajtó eredményeképpen kellett megérniük a királypártiaknak, mint hullik szét egész 
Európában mesterségesen összetákolt despota rendszerük", — írja egyebek között 
NEUWIRTH, majd azt a hatást ismerteti lelkes szavakkal, amelyet egyrészt a sajtószabad
ság kivívása, másrészt a gyűlölt METTERNiCH-rendszer bukása váltott ki. 

A második lap derekán kezdődik a Pressfreie Flugblätter első számának másik 
elvi jelentőségű cikke. Kroatien, die diplomatische Sprache und ein eigenes Ministerium 
címmel a horvát kérdéssel kapcsolatos állásfoglalását fejti ki benne NEUWIRTH. Véle
ménye szerint a horvát mint nemzeti nyelv teljes mértékben jogosult a közigazgatás
ban és az igazságszolgáltatásban, de a magyarnak mint államnyelvnek az államtest 
érdekében meg kellene maradnia. I t t NEUWIRTH utal a bécsi udvarnak a török invázió 
óta tartó németesítő törekvéseire, majd óvatosságra int ti a horvát-szlavón szeparatistákat, 
nehogy olyan politikát űzzenek, amely — szándékuk ellenére — a közös ellenfél érdekét 
szolgálná. 

A horvát kérdéssel foglalkozó cikk első része után a harmadik lap kétharmada 
és az utolsó lap egy része a zágrábi ideiglenes nemzeti bizottság március 25-i gyűléséről 
számol be. A jelentés tüzetesen leírja a zágrábi eseményeket és felsorolja a horvát nép 
harminc pontba foglalt követelését.9 A zágrábi beszámoló után a Humorist című rovat 
három rövid aktuális élce és a REICHARD-könyvkereskedés hirdetése, majd végül a 
szerkesztő közleményei következnek. NEUWIRTH itt kilátásba helyezi, hogy kellő támo
gatás esetén a lap többször is meg fog jelenni, mint hetenként kétszer. Eddigi tudo
másunk szerint azonban erre nem került sor. 

HERNÁDY FERENC 

Balogh Károly—Balogh Károly György. SZINNYEI József (Magyar I rók l . 474) 
baranyai származásúnak mondja BALOGH Károlyt, egy Gyászdal szerzőjét és az 1843-i 
Pécsi Aurora című almanach B—gh Károly jelű szerkesztőjét. Keresztlevele szerint 
azonban (galántai) BALOGH Károly nem Baranyában, hanem a Pest megyei Pomázon 
született (1818), ahol apja gazdatiszt volt. Csak később, árvaságra jutása után, kecskeméti 
kispaposkodását félbehagyva került el Pécsre. A jog elvégzése után a közigazgatásban 
helyezkedett el, s ettől fogva használja második keresztnevét is. 1867 után ügyvédi 
gyakorlatot folytat Németbolyban, Mohácson, Zentán, majd újból Mohácson. Zentán 
írja meg, s adja ki 1891-ben Történetpolitikai tanulmányok Eugen Savoya hercege életraj
zához című művét, BALOGH Károly György néven. 

8 NEUWIRTH ritkításai. 
9 Irodalmi vonatkozása miatt megemlítjük a 20. pontot, amely a politikai okok

ból letartóztatott írók kibocsátását kívánta, megnevezve az írók közül Niccolö TOMA-
SEOt, az utóbb kikiáltott velencei köztársaság dalmátolasz származású kultuszminisz
terét. L. Enciclopedia Italiana XXIII . köt, Roma, 1937. 1008—1010. 1. 
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Feltehetően a két keresztnév használata miatt szerepel kétszer GULYÁS Pál 
bibliográfiájában, egyszer BALOGH Károlyként (II. 134), másodszor pedig BALOGH 
Károly Györgyként (II. 137).* 

H E R N Á D Y F E R E N C 

Vándorló képek illusztrációnk történetében. Az illusztrációtörténeti, könyvtör
téneti kutatás igen jól ismeri a vándorló képeknek, vándorló motívumoknak a jelenségét. 
A művészettörténészeknek gyakran okoz komoly gondot annak a felderítése, hogy az 
általuk vizsgált mester milyen „előkép" alapján hozta létre alkotását. A könyvtörténészt, 
sajtótörténészt a műalkotás analízisén, szintézisén túl a vándorló motívumokban, képek
ben rejlő tudomány- és társadalomtörténeti összefüggések is érdeklik. Nemcsak arra 
keres választ, hogyan jöttek létre a képek, illusztrációk, mit akarnak kifejezni, milyen 
mértékben végeztek közös munkát szerző és ábrázoló művész, hanem arra is, hogy a 
képet alkotó motívumok mennyiben tükrözik alkotóik korát, társadalmát, valamint azt 
a tudományt, amelyet kifejeznek. 

Hlusztrációtörténeti kutatásom anyagából két érdekes jelenséget emeltem ki 
tárgyam megvilágítására. Az elsőt már érintettem A szenzációs hír és illusztrálása c. 
tanulmányomban.1 Már ekkor rámutattam a WINDISCH Károly Gottlieb által Pozsonyban 
szerkesztett Pressburger Zeitungnak 1765. aug. 10-én megjelent számára, közelebbről 
az Abbildung des reissenden Thiers in der französischen Landschaft Gevaudan aláírású, 
ragadozó fenevadat ábrázoló, fametszetes illusztrációra. A képpel — melynek rajzolóját 
nem sikerült megállapítani — 17 közleményre tördelt szenzációs hírt illusztrál WINDISCH. 
Számról számra dagadó hírt a franciaországi Langogne erdeiben portyázó, szűzragadó 
fenevadról, mely messzeföldön rémületben tartja a lakosságot. WINDISCH híre szerző
jéül párizsi levelezőjét jelölte meg, hogy megtévessze olvasóit, holott közleményeinek 
és illusztrációjuknak egyedüli forrása a Wienerisches Diariumxiak. 1741. okt. 11-én 
megjelent 81. száma volt illusztrációjával együtt.2 Vagyis a bécsi lapnak a képe 24 évvel 
korábban jelent meg, mint a pozsonyié. Egymás mellett szemlélve őket — bár mindkettő 
elég primitív fametsző és rajzoló munkája — a bécsi gazdagabb ábrázolású : több jelenet
részből tevődik össze, míg a pozsonyi csupán a ragadozó fenevadat, a koponyát és a 
bordacsontvázat kölcsönözte. (1., 2. sz. kép.) A főfigura, a fenevad mindkét képen 
oldalnézetben, jobbranéző irányban van felvéve, pamacsosfarkú, karmokban végződő 
lábú ; a koponya és a bordacsontozat a bécsi képen az alsó bal sarokban, a pozsonyin 
az alsó jobban található. WINDISOH természetesen az elszegényítést a származás nyomai
nak eltüntetésére használta fel. A rajzolót nem kellett elhallgatnia, mert a bécsi kép 
sincs szignálva. A Pressburger Zeitung illusztrációja a XVI. sz., sőt a XVII. sz. eleji 
nyomtatványok képeire emlékeztet, művészi igénye nincsen, s minthogy a 17 közlemény 
folyamán az emberáldozatokat követelő sárkánymesék motívumai bontakoztak ki, 
valószerűség, természethűség igényével sem lép fel. Ezért az átrajzolás, helyesebben a 
komikumot célzó átrajzolás. A Wienerisches Diarium gazdagabb ábrázolású képének 
többi jelenete sem ment WiNDiscHnél veszendőbe : szöveggé alakította őket. A bécsi 
lapban csupán egyetlen hírhez társul a kép : ,,Meiland 20. Sept. — Hierbey folget die 
Abbildung des jüngst gemeldeten wilden Thiers, welches vorigen Sommer hindurch so 
viele Leute (sonderlich Kinder) gefressen und in dem Herbst sich ohne, dass jemand 
gewusst wohin, fort gemacht hat. Diesen Frühling aber ist selbes wieder zum Vorschein 

* BALOGH Károly utódai által rendelkezésemre bocsátott okmányok alapján. 
— BALOGH munkásságára nézve. 1. HERNÁD Y Ferenc : Balogh Károly, az elfeledett, 
baranyai irodalcmbarát. Jelenkor. 1959. 102—106. 1. Ua. klny-bar) is. 

1 Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1957. Bp. 1958. 230—-248. 1. 
2 L m . 902—903. 1. 
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gekommen und hat ohne einigen Hund, Schaf, oder anderes Thier anzurühren, nur allein 
unter denen Menschen abermalen eine grosse Niederlag gemacht, sintemalen durch 
selbes in denen Gegenden von Vimmercate, Oreno, Velute, Oldaniga, Cambiago und 
Carogate bis 80 Personen hingerissen worden. Das Thier erschiene auf dem Feld, da es 
die Leute angefallen, mit roten Augen und einer Zunge, gleich einer Schlange, hatte auf 
dem Halse Borsten, gleich einem Wildschwein, aber etwas länger, im übrigen aber 
durchgehends Kosten braune Haare mit schwarzen Flecken ; der Schweif war dem Halse 
gleich an Farbe und Borsten. Es hatte anbey eine solche Behändigkeit, dass es die 
ganze Gegend aida herum in Schrecken setzte, dann obschon man wider selbes mit 
gewafneter Hand auszöge, so war doch alle angewendete Mühe lange Zeit vergebens, 
bis man es endlich den 25-den Juli dieses Jahrs in dem Wald von Conorezzo, da es just 
ein 14 jähriges Mägdlein niedergerissen hatte, und fiasse, im Stand antreffe und glück
lich erlegte."3 

A bécsi lapban mindössze ennyi olvasható, s bár céloz előzményre, híre előtt és 
utána sem hoz még hasonlót sem. Annál gazdagabban ,,hígít" pozsonyi társa. Első közle
ményében szintén az állat leírását adja, de még tarkábban, borzalomkeltőbben, amilyen 
mértékben a bécsi illusztrációt szemlélő WENDISCH fantáziáját megtermékenyítette. 
Nála a 80 főnyi felfalt ember 20-ra csökken, nehogy a két évtizeddel előbb Wienerisches 
Diariumot járató pozsonyi újságolvasó visszaemlékezzék, és gyanút fogjon. Már az első 
hazai közleményből kitűnik, hogy az olvasónak még sok dolga lesz a fenevaddal. A követ
kezőkben a bécsi kép két lesipuskása dragonyos századdá, a farkas által marcangolt 
leány 60 szűz tetemévé, a leány mellett heverő fiúfej azzá az egyetlen nyolc esztendős 
fiúvá alakul, akit a szűzragadó szörny kivételesen felfalt. Nem hiányzanak a halálra
rémült anyák, a kétségbeesett lakosság és a tehetetlen hatóságok sem. íme a bécsi kép 
szavakká formált vándormotívumai, 17 finom komikummal átszőtt, szellemes közle
ményre telt WiNDiscHnek belőlük anélkül, hogy a hír valótlanságát bárhol — a záró
közleményt is ideértve — bevallotta volna. Mindvégig megtartotta a franciaországi 
színhelyet is, míg a Wienerisches Diarium hírét Olaszországba helyezte. A pozsonyi 
szerkesztő a helyszíncserét is megtévesztésre használta fel. Meg kell jegyeznünk azt is, 
hogy a bécsi lap nemcsak hírkölcsönzésül szolgált : „előképe" volt a pozsonyinak. 
Az utóbbinak a külseje (4°, inkább könyv-, mint újságalakú), megjelenésének módja 
(hetenként kétszer), tartalma ugyanazokra a szerkesztési elvekre épült. Négylapos 
két hasábra tördelt, jól olvasható nagy frakturbetűs példányai tipikus barokk újságot 
tükröztek. Először beszámoltak a Monarchiában történtekről, hazai híreket hoztak, 
azután földrajzi sorrendben városonként következtek a külföldiek. Volt hírközlés az 
elhalálozásokról is, hirdetés — inkább gazdasági dolgokra és könyvekre vonatkozóan. 
Nyomon követve a Pressburger Zeitung fejlődését, később is példaképe a bécsi újság, 
benne is kialakulnak a tárca- és egyéb tudományos rovatok, hoz könyvismertetéseket is, 
majd kiad folyóiratmellékleteket (Der Freund der Tugend stb.). Történetét egybevetve a 
bécsiével, amelyet 250 éves fennállására a közelmúltban megírtak, megtaláljuk benne 
állításaink bizonyságát.4 Például : „ . . .Die journalistischen Qualitäten dieser barocken; 
Halbwochenschrift sind garnicht so gering. Es handelt sich natürlich, wie schon betont, 
um ein reines Nachrichtenblatt, das sich darauf beschränkt, zu referieren und höchstens 
durch die Wahl des Ausdrucks leise Zustimmung oder Missbilligung verraten darf. Immer 
aber ist die Sprache kräftig und anschaulich, der Ausdruck knapp und meist gut formu
liert. Seit 1729 wird es üblich, die Nachrichten nach Ländern zu ordnen. Die Anzeige 

3 Wienerisches Diarium i. h. 
4 BÖHM Wilhelm : Geschichte der „Wiener Zeitung". 250 Jahre Wiener Zeitung. 

Eine Festschrift. Wien, 1953. 8—15. 1.— DEZSÉNYI Béla—NEMES György: A magyar 
sajtó 250 éve. Művelt Nép. Bp. 1954. 20—21. 1. 
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nimmt immer breiteren Raum und immer grösseres Interesse in Anspruch. Während 
des ganzen 18. Jahrhunderts sind es überwiegend Buchanzeigen, die sonstigen Inserate 
aber bringen schon sehr bald alles das, was wir heute noch zu sehen gewohnt sind. 
. . . Es ist interessant zu beobachten, wie sich, kaum dass die Zeitung, wenn man so 
sagen kann, ein feuilletonistisches Ventil erhalten hat, sogleich die verschiedenen Arten 
des Feuilletons entwickelten, selbst gegen den Willen der Behörden."5 E legutóbbi 
megállapítás is jellemző a Pressburger Zeitungra, mert tudvalevő, hogy éppen a folyta
tásokban közölt szenzációs hír romantikus, fantasztikus tartalmával tekinthető a tárca 
előfutárának, s így a bécsi lapból kölcsönzött hírrel WINDISCH lapjának tárcarovatát 
munkálta meg. 

Bár a mi illusztrációnk rajzolóját nem deríti ki, mégsem hagyhatjuk említés 
nélkül, hogy a bécsi lapét valószínűleg Andreas vagy Josef SCHMTTTZER készíthette, akik 
abban az időben a bécsi lap tulajdonosa : Johann Peter van GHELEN számára dolgoztak 
és Pozsonyban is foglalkoztatták őket. Nem célunk a két igen hosszú életű lap — a pozso
nyi 1764—1929-ig, tehát 165 évig állt fenn, a bécsi Európa leghosszabb életű lapja, 
1703-ban indult és ma is virágzik — további fejlődésének összehasonlítása, el kell azonban 
még mondanunk, hogy a magyar szerkesztő számára a magyarországi hírekkel is gazda
gon átszőtt monarchiabeli „félhivatalos" természetes forrásként kínálkozott;6 (1812-ben 
ténylegesen hivatalos lap lett.) 

Hír- és képkölcsönzése nagymértékben hozzájárult induló lapjának megerősödé
séhez, hiszen a szenzációs hír mindenütt és minden korban megnöveli az olvasók és elő
fizetők táborát. A XVIII. században, újságírásunk kezdőkorában megvetette vele 
tárcarovatunk alapját, és így sajtónk fejlődésére is hatást gyakorolt. Bár nem árulta el, 
hogy szenzációjában maga sem hisz, annak észrevétetően humoros tálalásával vállalta 
a lelkiismeretes, művelt és haladószellemű szerkesztőnek társadalomnevelő és felvilá
gosító feladatát. 

* 

Lépjünk egy századot, ámbár a szemügyre vett korban is igen sok hazai és külföldi 
vándorképet találhatunk, de érdekesebbeket azon XIX. századbelieknél, amelyeket 
vizsgálni fogunk, aligha. 

A fentebb tárgyalt jelenségtől eltérően, e képek mozgatása nem alattomban tör
tént, minden valószínűség szerint tudott róla a képek mindenkori megrendelője : a könyv
kiadó, nyomdatulajdonos és könyvkereskedő HECKENAST Gusztáv, az író : VAJDA 
János és az illusztrátor : BARABÁS Miklós. A vándorlás 1840 és 1859 között zajlott le, 
helyesebben az 1849-től 1859-ig eltelt tíz esztendő alatt és nem hosszú úton : az Iris 
zsebkönyvből vagy almanachból (1840—1848) a Magyar képek albumába (1859). 

A német nyelven HECKENASTnál kiadott Iris ein Taschenbuch für das Jahr.. . 
alapítói, gróf MAILÁTH János és SAPHIR Zsigmond e vállalkozásukkal az 1838-ban Pesten 
pusztító árvíztől károsult HECKENAst Gusztávot akarták segélyezni. A költői és tör
ténetírói munkásságáról ismert MAILÁTH János (1786 — 1855) a magyar írók mellé 
igen sok bécsit, a bidermeier szalonélet legjobbjait, felsorakoztat. Tervét ugyanis 
szélesebbre szabta HECKENAST talpraállításánál : óhaja volt az egyre inkább kiélesedő 
osztrák—magyar politikai helyzetet a két nemzet kiváló szellemi képviselőinek „együtt
működtetésével egyengetni.'7 

5 Uo. 
6 HANSKARL Erzsébet : Budai, óbudai és pesti hírek a „ Wienerisches Diarium" 

első ötven évfolyamában (1703—1752). Bp. (1939) Fővárosi Könyvtár 59.1. 
'SZEMZŐ Piroska: Német írók és pesti kiadóik a XIX. században (1812—1878). 

Bp. 1931. 50—67. 1. (Német phil. dolg. 47) 
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Az almanach szerkesztői és kiadója nagy előkészülettel és körültekintéssel dol" 
goznak az új vállalkozáson, a minél színvonalasabb tartalomhoz méltó köntöst tervez
nek. Ebben az időben írja MAILÁTH ÜECKENASTnak : „Als von der Herausgabe der Iris 
zuerst die Rede war, hatten Sie den Gedanken geäussert, sie mit 8 oder 10 Stahlstichen 
und nach dem Vorbild englischer Eleganz auszustatten — haben Sie darüber schon 
einen bestimmten Entschluss gefasst? Mir scheint dass hierüber der Absatz der Iris 
entscheidend sei. Wenn die wunderschöne Auflage besser geht, als die 'schönere', halte 
ich die veränderte Ausstattung nicht für rathsam."8 Az Iris valósággal díszkiadásban 
jelent meg : aranymetszéssel, vörös selyembrokát kötésben, és bár kötetenként nem 
8—10 acélmetszettel, miként azt MAILÁTH levele szerint tervezte, de általában hattal, 
amelyek viszont a kor igen jó művészeinek, grafikusainak és grafikai intézeteinek munkái 
voltak. Az almanach kilenc kötetében (1840—1848) fél száz igen szép acélmetszet jelent 
meg, bennünket azonban csupán az a tizenkettő érdekel, amelyeket HECKENAST, meg
változott körülmények között, egy másik kiadásába vándoroltatott. 

Az Iris keletkezésének, életének korában, a 40-es években mind forróbb lesz a 
politikai hangulat, mind baloldalibb. A nem magyar mozgalmakban reformpolitikusaink 
ellenünk irányuló politikai törekvéseket látnak, meUyel szemben politikai eszmei harcok
kal védekeznek. Ennek középpontjába a nemzeti eszmét és a szabadságjogokat helyezik. 
A bécsi kormány a reformtörekvésekben rejlő veszély tudatában az irodalmat is csata
sorba állítja, minek következtében örömmel fogadja a több mint aulikus MAiLÁTHnak, 
a bécsi kormány „konfidensének", bizalmasának almanach-vállalkozását. A magyar 
nemzet művelődésének fellendítését és egyáltalán a Monarchia nemzetiségeinek 
kulturális felemelkedését — a bécsi kormány hozzájárulásával — támogathatják az 
osztrák írók, természetesen német nyelven. MAILÁTH János, báró MEDNYÁNSZKY Ala
jossal és GAAL Györggyel kiadja német nyelven a magyar népmesék, mondák romantikus 
feldolgozásait : költőink tárgyi forrásait. Bécs reméli, hogy nálunk is a biedermeier 
életkereten belül az almanachok, albumok, a divat, házi társaságok, műkedvelő szín
játszás német darabokkal, ének, zene, kva rtettek, németes mulatságok és a német könyv
kiadás még egy ideig fenntartják a német szellemet és akadályozzák a reformtörekvé
seket. A kapcsok azonban mindjobban lazulnak, és a német forrásokból is a magyar 
kultúra izmosodik. Egyre szélesebb rétegek ismerik fel a gyarmati elnyomatásban, a 
feudalizmusban az elmaradottság kórokozóit. Elterjed az a meglátás is, hogy a fejlett 
ipar és kereskedelem elengedhetetlen feltételei az országos jólétnek. A 40-es évek követ
kezetes előkészítői voltak a diadalmas 1848-nak, és egyben nevelői annak a sok kivételes 
magyar tehetségnek, akik forradalmunk főszereplői lettek. Ilyen körülmények között éri 
meg az Iris a forradalmat. Nem kellenek már a „bécsi rajzok" (Wiener Skizzen), az érzelmes 
novellák, az „Oriens csodálatos világába" vezető történetek, a szentimentális almanach-
líra ; még akkor sem, ha sok a magyar vonatkozásuk : színhelyük a magyar puszta, 
hősük a törökverő magyar vagy pusztáink fia, a cigány, pedig ilyent is bőven kapott 
az Iris olvasója. Volt olyan verses útleírás is benne, mely az új áramlatokra, cenzúra — és 
vámviszonyainkra is célzott, Heinrich Ritter von LEViTsCHNiGGnek Nádor c. verses 
útleírása : 

Ich aber sehe, fühle mit Frohlocken, 
Durch Ungarn's Adern wogt es frisch und rot, 
Drum, Volksvertreter, lasst die Redefreiheit, 
Die eurem Mund erlaubt ist, weil er spricht, 
Und sorgt, und wirkt, dass auch der Handelsfreiheit 
Uralte, zentnerschwere, Kette bricht. 

8 Mailáth János levele Heckenast Gusztávhoz. 1839. okt. 10. — Bécsi Városi 
Könyvtár . 
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Nem érnek már rá időzni az almanach illusztrációi mellett sem, melyekből árad 
a biedermeier leheletfinom bája és érzelgőssége, a „poétái hangulat". Lemondó hangon 
írja MAILÁTH HECKENASTnak 1848. máj. 18-án : „Die Iris wird wenigstens schöner 
zu Grab getragen als die ungarische Verfassung" — s ugyanakkor utasításokat ad az 
almanach utolsó évfolyamához. 

HECKENAST Gusztáv az Irist egyik legkedvesebb német irodalmi vállalkozásának 
tekintette ; ennek köszönhette nagy íróbarátját, Adalbert SiiiTERt, német kiadásainak 
büszkeségét, ekkor kerül közelebb hozzá Franz GRILLPARZER, aki Der arme Spielmann 
c. klasszikus novelláját az IWsben jelentette meg először. Szorosabbra fűződik barátsága 
a művészekkel, Johann N. GEiGERrel, BARABÁS Miklóssal, valamint új kapcsolatai 
keletkeznek más illusztrátorokkal, grafikusokkal, rokonvállalatokkal. Érthető, hogy 
megszűnése érzékenyen érintette. Az Iris a magas előállítási költségek ellenére is kifize
tődő volt,* az osztrák szalonokban éppen tigy voltak olvasói, mint a magyarokban, hiszen 
tartalmával, gyönyörű illusztrációival klasszikus kifejezője és kiszolgálója volt a bieder
meier társadalomnak. Mindez megmagyarázza HECKENASTnak vele kapcsolatos újabb 
próbálkozását 10 esztendő múlva : albumban kívánja megjelentetni az egykori Iris 
acélmetszetei közül BARABÁS Miklós alkotásait, vagyis csupán a magyar művész illuszt
rációit a megmagyarosodott Pesten. Az illusztrációk, tekintettel a megváltozott politikai 
körülményekre, nem lehetnek ugyanazoknak a szövegeknek : német elbeszéléseknek, 
verseknek stb. kísérői, amelyeknek az Irisben díszül és tolmácsul szolgáltak, újakat 
kell hozzájuk költeni magyarul, mert a biedermeier irodalom is elavult. Az almanachok 
legnagyobb számú olvasói mindenütt a „hölgytársadalom"-ból kerültek ki, HECKENAST 
az albumot is elsősorban a magyar „úri hölgyeknek" szánja. íróját sem kell keresnie, 
mert úgysem akadna VAJDA Jánosnál alkalmasabbra, aki szerkesztője éppen az ő kiadá
sában megjelenő legnépszerűbb hazai női lapnak, a Nővilágn&k. Az 1857. jan. 1-én meg
indított lap 1859-ben már annyi nőolvasóval, előfizetővel rendelkezik, mint hazai divat
lapjaink együttvéve. Vajda abban az időben nagyon népszerű, ért a nők nyelvén, a kri
tika is elismeri. írói exisztenciájának kibontakozását, később létfenntartását HECKENAST 
évtizedekig támogatta. Számos művét kiadta és nem egy sajtó vállalkozásának szerkesz
tésével bízza meg.9 Az 1856-ban kezdődő ismeretséget — akkor szerződött VAJDA a 
TÖRÖK János szerkesztésében, HECKENAST kiadásában megjelenő Magyar Sajtóhoz 
munkatársnak — azonos politikai állásfoglalásuk is elmélyítette. VÉRTESSI Arnold 
szerint „a 67-es kiegyezésnek legelkeseredettebb ellensége Heckenast v o l t . . . a Deák
párti vezérférfiakról mindig úgy beszélt, mint hazaárulókról, akik eladták Magyarorszá
got" — e sorok VAJDÁRA is rávallottak volna.10 

VAJDA vállalta a Magyar képek albumát ; bár impresszumában nem szerepel év, 
1859-ben jelent meg 87 lapon 12 képpel.11 A képeket egytől egyig az Iris zsebkönyvből 
aláírások nélkül vették át. I t t idéznünk kell KOMLÓS Aladárnak 1954-ben megjelent 
VAJDÁI, értékelő művéből az Albumról írtakat : „a Magyar képek albuma, amely Bara
bás Miklós acélba metszett rajzaihoz írt szövegeit tartalmazza, iparszerűen készített 
cikkecskéket, aminőket Vajda nagy mennyiségben kényszerült írni élete folyamán és 
amelyek a jómódú olvasó számára készült drága kiadványban, nem voltak alkalmasak 
Vajda igazi nézeteinek kinyilvánítására."12 KOMLÓS, nem ismerve a metszetek vándor-

* HECKENAST általában 6—8 aranyat fizetett egy-egy acélmetszet-illusztráció
ért a művészeknek. Vö. BARABÁS Miklós idézett önéletrajzát. 

9 Vö. KOMLÓS Aladár : Vajda János. Bp. 1954. 
10 Visszaemlékezései. A Hét. 1896. 164. 1. 
11 Magyar képek albuma. BARABÁS Miklós rajzai után acélba metszve. Szövege 

VAJDA Jánostól. Pest, é. n. Heckenast Gusztáv. 87 (1) 1. 12 képpel. 
12 KOMLÓS Aladár i. m. 90. 1. 

4 Magyar Könyvszemle 
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lását, nem érthette meg, hogy miért sikerültek a „cikkecskék iparszerűre". Nem egyedül 
azért, mert VAJDÁT létfenntartási gondjai élete folyamán és akkor is ilyenek írására 
kényszerítették, inkább azért, mert 59-ben már távol állt tőle a biedermeier negédes 
játékossága, behízelgő finomkodása, a pózos bájolgások, egyszóval mindaz, ami a bie
dermeier társadalomban kötelező volt és azt jellemezte. Már a ,,hölgyek", a Növilág és 
Magyar képek albumának, olvasói is megmosolyogták volna azt a modort, amely az Iris-
beli novellákban és költeményekben uralkodott. Viszont a képeket azok illusztrálására 
alkotta BARABÁS Miklós, ezért nem volt könnyű dolga VAJDÁnak ,,nézetei kinyilvání
tására". Közönsége is elvárta tőle az újszerűt és változatosat, amelyet igyekezett a vele
született pózmentes természetességgel, igazsághűen tolmácsolni. Vizsgáljuk meg, hogyan 
sikerült VAJDÁnak kora megváltozott társadalmának nyelvére fordítani BARABÁS Miklós 
biedermeierét. 

Az Album első írása A postagalamb a hasonló tárgyú acélmetszettel (Szignált : 
„N. v. Barabás gez. — Stahlst, v. C. Mahlknecht in Wien." Az Irisben ugyanígy, az 
aláírás : Die Brieftaube).™ [3. sz. kép.] Az Iris IV. 1843-i évfolyamában Johann Gab
riel SEIDL osztrák költőnek Die Brieftaube c. érzelmes költeményéhez készítette BARA
BÁS az átkölcsönzött képet. Szentimentális hangulatával szemben VAJDA így ír : ,,. . . A 
kedves galambokat pedig nem ölelik dobogó hókeblekre a bársonynál puhább kacsok, 
nem csókolják csőreiket tüzes mézes szűz ajkak, beszélvén hozzájuk, mintha megérte
nék, bizalmas forró szavakban, melyekben el volt mondva körülményesebben, ami a 
levélben csak e mindent mondó szavakkal volt kifejezve „szeretlek"! 

Ah szép idők, ti elmulatok 
És mindörökre tán! 

. . .A házi galambdúcok pedig kizárólag a konyhakés számára hizlalják szende lakóikat, 
többé nincsenek lovagvárak, de hála Istennek! — annál keményebb utaink, pontosabb 
postahálózatunk s néhány krajcárért Amerikába is elviszik leveleinket, melyekben börze
állapotról, netto-brutto jövedelemről, agio-, disconto-, sporco s más efféle költői dol
gokról tudósítjuk egymást." — íme a feltörekvő kapitalista társadalom szelíd gúnnyal — 
s tán az elmúlt iránt némi költőhöz illő nosztalgiával — szembeállítva a biedermeierével, 
így már érthetőbb a cikkecske és nem is olyan iparszerű. . . Mindez természetesen 
nem azt jelenti, hogy VAJDA érzéketlen volt BARABÁS Miklós művészete iránt, annál 
kevésbé, minthogy őt is megörökítette 1855-ben a Hölgyfutár megrendelésére;14 a Galamb
posta eredetileg festményként lett híres, amelyről BARABÁS önéletrajzában így ír vissza
emlékezve az 1839—40-es évekre : ,,. . .Amíg megtudták, hogy megint Pesten vagyok, 
kevés dolgom akadt s ekkor festettem a Galambposta című képemet, melyet még kétszer 
másolnom kellett. Az 1840-dik év június havában nyílt meg a pesti műegylet első tárlata, 
s a műegylet ezt a képemet megvette és kiállította".15 Ezután csinálja meg 1841-ben 
HECKENASTnak a tusrajzot 10 aranyért az Iris számára, és 1843-ban az Egerben élő 
VÉGH fiskálisnak barátságból olajba.16 

Az Album második VAJDA-írása A virágárus-leányka acélmetszettel (szignált : 
,,N. v. Barabás del. — Preisel et Geyer sculp." Az Irisbeii ugyanígy, az aláírás : „Das 
Blumenmaedchen Pcsth G. Heckenast").17 A kép az Iris VI. 1845-i évfolyamában Das 

13 Karl MAHLKNECHT (1810—1893) a bécsi MAHLKNECHT festő-család tagja, 
rézmetsző arcképeket és almanach-illusztrációkat metszett, később fényképész lett. 

14 MÁRKOSFALVI BARABÁS Miklós Önéletrajza (műveinek jegyzékével). Bev. és 
jegyz. ell. BÍRÓ Béla. Kolozsvár, 1944, Erdélyi Szépmíves Céh. 270. 1. 22 képpel. 

15 Uo. 172., 245. 1. 
16 Uo. 247., 251., 306. 1. 
17 Kristóf PREISEL (1818—?) ügyes rajzoló és metsző, Münchenben és Bécsben 

működött. — Konrad GEYER (1816—1893) ismert rézmetsző, Münchenben működött. 
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Blumenmädchen címen megjelent J . G. SEiDL-költeményhez készült. VAJDÁÍ itt sem a 
női szépség ragadtatja el, SEIDLIBI ellentétben a nőkérdés egyik súlyos problémájára 
utal, azokra a veszélyekre, amelyek a szép szegény nőkre a kapitalista társadalomban 
leselkednek. A virágot áruló leányka tussrajzát BARABÁS 1843-ban készítette HECKE-
N A S T n a k . 1 8 

Az Album harmadik írása Az utcasepröfiú hasonló tárgyú metszettel (szignált : 
,,N. v. Barabás del. — C. Mahlknecht u. J . Axmann se. Viennae." Az Irisben ugyanígy, 
az aláírás : Der Gassenkehrerjunge). [4. sz. kép.]1 9 SEIDL J. G. Der Gassenkehrer junge 
c. költeményéhez készítette a magyar művész rajzát, mely az Iris V. 1844-i évfolyamában 
jelent meg ; az osztrák költő is már megérezteti a kenyérkereső szerszámja — a hatalmas 
seprő — mellett szinte eltörpülő fiúcska nehéz életének keserűségét, amelynek társadalom
vádoló élét azonban letompítja a szegénységet tündérfátyolba burkoló biedermeiernek 
bája. VAJDA lefejti a fátylat, és mintha MÓRICZ Zsigmond Riportjait olvasnánk a pesti 
gyermekről vagy a kis állami Árvácskáról — az ő írása is agitációs bangót üt meg : 
mindennap ott látni a ,,ki tudja, kié lehetett" rongyos piszkos felnőtt-télikabátba bur
kolózó fiúcskát fényes Pestünk utcáin. Télen benne hál, nyáron benne lakik. Jó, hogy a 
kabát térden alul ér, mert a gyengébb idegzetű járókelők nem tudnák elviselni felsebzett, 
piszkos lábainak látványát. Ki tudja, hogy 10—15 év múlva nem lesz-e belőle, társa
dalmunk közömbössége folytán, a „legrafinirtabb" zsebtolvaj vagy még rosszabb. . . 
Ugyanaz a kritikai realizmus, mint MÓRiozé az intelemmel együtt : a könyörület koldus
fillére nem számolja fel gyökeresen az ínséget, a szülők szegénységét kell megszüntetni. 
Hol van ez a társadalmi szemlélet attól a BARAB 4s-illusztrációtól, amelyért 1843-ban 
8 aranyat fizetett HECKENAST a művésznek.20 

A negyedik írás A csikós acélmetszettel [7. sz. kép] (szignált : ,,N. v. Barabás del. 
— Jos. Axmann se. Viennae." Az JnVben ugyanígy, aláírása : Der Csikós). Az illuszt
rációt BARABÁS eredetileg BECK Károlynak 1841-ben Lipcsében kiadott versesregényé
hez : Jankó, der ungarische Rosshirt készítette és innen vette át HECKENAST az almanachba 
apósának, WIEGAND Otto lipcsei könyvkiadónak hozzájárulásával. 1843-ban BARABÁssal 
tusrajzot készíttetett róla, hogy 1844-ben az Iris V. évfolyamában megjelenhessék. 
Szöveget nem csatolt hozzá, csupán utalást eredetére : BECK Károly művére.21 

VAJDÁNAK it t sem könnyebb a dolga ; e tipikusan biedermeier témához ugyanazt 
a gúnyos, álszentimentális hangot használja, mint a Galambpostához : ,,A puszták 
vadontermő lovagja, a népdalok és a regék hőse, mit a civilizáció és a hasznosítás szelleme 
maholnap hazánkban is betemetend, s amelyről a jövő nemzedék már csak a költők 
és regényírók könyveiből nyerend mythicus fogalmat. A hasznosítási szellem halad 
tovább, tovább feltartóztathatatlanul kelet felé. . . A szelíd szépregéknél rettenetesen 
drágábbak a borzasztó szépregék, mert azok ára a halál, s mit sem lehet arról tenni, 
hogy a költőtársaknak a síkság félelmetes némaságánál jobban ízlik a tormás hurka és 
a fejes saláta." A hasznosítás szelleme a kapitalizmusból áradt, és az éteri költőiség 
helyébe a tormás hurka- és fcjessaláta-realizmus lépett. KARINTHY Frigyes is így írta 
volna meg, ha valamelyik kiadójának történetesen szintén eszébe jut letűnt korok mű
vészi termékei nyomán leckét feladni. 

Az erdélyi oláhlány, acélmetszettel (szignált : „Barabás gez. — Stahlst, v. Mahl
knecht in Wien." Az Irisben ugyanígy, aláírása : Gilli). BARABÁS a tusrajzot az alma-

18 BARABÁS önéletrajza, 252. 1. 
i a Josef AXMANN (1793—1873) Bécsben működő réz- és acélmetsző volt, igen sok 

külföldi — magyar —• mű illusztrálásával jó nevet szerzett. Daguerrotipiával is foglal
kozott. — Vö. még SZEMZŐ Piroska : Peter J. N. Geiger és Heckenast Gusztáv könyv
illusztrációnk történetében. Bp. 1942. 10—11. 1. 

20 BARABÁS önéletrajza 250. 1. 
21 Uo. 
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nach első évfolyama részére készítette, de valószínűleg a cikkíró, MAILÁTH János nem 
készült el, s így a csak III. 1842-i évfolyamban jelenhetett meg.22 A Oilli, die Märchen
erzählerin. Erklärung des Kupferstiches c. szöveg valóban csak a kép felhasználása érde
kében születik. MAJLÁTHnak jó alkalom arra, hogy kora női szépségideálját leírja : 
,,karcsú, finom középtermetű alak, mint az élővé vált holdsugár, a halvány arcot éjfekete 
fürtök keretezik s innen ragyog a mandula vágású s z e m . . . " Ezzel szemben VAJDA 
élvezetes formában a hazai oláhságról s annak nőtagjáról ad jólnépszerűsítő, etnográ
fiai leírást. 

A parasztfiú, acélmetszettel (szignált : „Barabás gez. — Stahlst, v. Mahlknecht 
in Wien." Az iWsben ugyanúgy, aláírása : Der Sohn der Haide). A tusrajzot a kiadó 
KÖFFINGER János Pál Der Sohn der Haide c. költeményéhez, az Iris IV. 1843-i évfolyama 
számára rendelte.23 Míg KöFFiNGERt biedermeier költőhöz illően „a puszták fia" ének
lésre ihleti, VAJDA csak mosolyogni tud a szalonok úrhölgyei számára rajzolt paraszt
fiún : ,,Ez a kis élet- és vérteli kamasz, milyen szolid és minden békességet ígérő arcu
lattal áll a takaros új ruhájában, mintha csak hála fejében ígérné, hogy ő ezennel, mint 
afféle jóravaló, becsületes és tisztességteli ember, már csak büszkeségből is, nem megy 
ezentúl lopni a szőlőhegyre. . ." Az Iris hozta a kép és a vers párját is a következő évfo
lyamban : Die Tochter der Haide ugyancsak KöFFiNGERtől (a képszign.: ,,N. v. Barabás 
gez. — Stahlst, v. Preisel und Geyer" aláírás nélkül),24 ezzel azonban VAJDA már nem 
tudott mit kezdeni, s így kimaradt az Albumból.25 

Magyar úri hajadon, ugyanolyan tárgyú metszettel (szign.: „Barabás gez. — 
Stahlst, v. Carl Mahlknecht in Wien." Az Jn'sben ugyanúgy, aláírás nincsen, helyette a 
metszetet előállító nyomda és a kiadó neve szerepelnek : „D. v. Kaufmann. Pesth G. 
Heckenast"). Az Iris VI. 1845-i évfolyamának címlapjával szemben található metszethez 
nem járult szöveg, a kor nőideáljának portréja csupán az almanach díszéül szolgált. 
Bizonyítja BARABÁsnak e művéről való feljegyzése : „Heckenástnak az Irishez egy tus 
rajz ideal fej 8 arany."26 VAJDÁNAK viszont alkalmat adott a magyar nő jellemzésére. 

A dádé rajkóival. A hozzáválogatott metszeten [8. sz. kép] a német aláírás : 
Die Zigeuner Familie. (Szign.: „Barabás gez. — Stahlst, v. Carl Mahlknecht in Wien." 
Az Irisben ugyanígy). BARABÁS a metszetet az Iris I. 1840-i évfolyama számára készítette 
Heinrich R. v. LEVITSCHNIGG osztrák költő Die Zigeuner Familie c. életkép-verséhez.27 

VAJDA ezt a képet is etnográfiai szempontból fogja fel, a „falu végén termő vad géniek" 
sátoros életét idézve : adomaként élnek, és adomagyűjteményekben örökíti meg őket 
az irodalom. Bölcsek élnek e fajtában, akik sokszor mélyebb és igazabb életfilozófiát 

22 Uo. 241. 1. 
23 BARABÁS önéletrajza 248. 1. — KOFFINGERÎ, a Nürnbergből Pestre származott 

kórházi főorvost, irodalomtörténész-költőt az Iris szerkesztőjéhez fűzte más közös 
munkájuk is : J . v. MAILÁTH — J. P. KÖFFINGER : D. Koloczaer Codex. Pest, 1817. — 
Hartmann v. d. Aue c. tanulmánya kéziratban az OSzK Kézirattárában. 

24 BARABÁS önéletrajza 250. 1. 
25 Az Albumban, megjelentetett képek kb. a felét jelentik azoknak a BARABÁS-

rajzoknak, amelyek az Irist díszítették. A válogatás főszempontjául VAJDA az aktuali
tást választotta (melyik kép a legalkalmasabb aktuális szöveg illusztrálására), vagyis 
irodalmi és nem műbíráló szándék vezette. — I t t jegyezzük meg, hogy tudunk egy olyan 
BARABÁs-rajzról, melyet MAILÁTH valószínűleg az Iris 1842-i évfolyamában akart 
hozni, azonban MAILÁTH, Bécsre való tekintettel, ellenezhette. Vö. BARABÁS önéletrajza 
247. 1. A tusrajz KOSSUTH Lajos portréja. Ebben az időben MAJLÁTH Antal kancellár 
METTERNiCHhel együtt „höchst gefährlich"-nek tartja KossuTHot, s nem megenged
hető, hogy a Pesti Hírlap mellett portréja is hozzájáruljon a szerkesztő népszerűsítéséhez. 
Vö. SZEMZŐ Piroska : A „Pester Zeitung" egy XIX. századbeli kormánylap története. 
Bp. 1941. 6—10. 1. 

26 BARABÁS önéletrajza 253. 1. 
27 Uo. 243., 311. 1. 
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vallanak, mint az igazi filozófusok : lia megkérdik a sok purdés dádét, minek a rengeteg 
rajkó, azt feleli, hogy ki ne pusztuljon a világ, s lehet, hogy igaza van. 

A szölőpásztor, acélmetszettel (szign.: „Barabás rajz. — Acélba metszé Mahl-
knecht." Az Jn'sben : „Barabás gez. Stahlst, v. Carl Mahlknecht in Wien." Aláírása : 
Der wallachische Weinhüter). A tusrajz az Iris II . 1841-i évfolyamába, LEVITSCHNIGG-
nek az aláírással egyező című verse mellé kerül.28 Az Album e balladájának szerzője 
LISZNYAI D. Kálmán. Talán azért választotta ezt a versét VAJDA, mert össze lehetett 
kapcsolni az illusztrációval, és ráadásul LISZNYAI író-barátjai közül való volt. 

A cimbalmos, a hasonló tárgyú metszettel (szign.: „N. v. Barabás del. — Jos. 
Axman se. Vienae." Az ingben ugyanígy, aláírása : Der Cymbalschläger). Az Iris VI. 
1845-i évfolyamában LEViTSCHNiGGnek a képaláírással megegyező című verse mellé 
került e BARABÁS illusztráció.29 Az Albumban VAJDA ezúttal maga írja a verset hozzá, 
melyet 1860-ban felvesz Vészhangok c. költeményes kötetébe.30 

A magyar hölgy, illusztrációval [5. sz. kép] (szign.: ,,N. v. Barabás gez. — Stahlst. 
v. C. Mahlknecht in Wien." Az insben ugyanígy, aláírása : Isabella Zápolya). Az Irishen 
MAILÁTH szerkesztőnek a képaláírással egyező című közleményét illusztrálja 1843-ban 
BARABÁS (IV. évf.)31, az Albumban VAJDA Jánosnak a magyar hölgyet jellemző cikkét. 

A fürdő, acélmetszettel [6. sz. kép] (szign.: „Barabás rajz. — Mayer K. metszette." 
Az Jnsben : „Barabás gez. — Carl Mayer's Kunstanstalt in Nürnberg." Aláírása : 
Dandár und Isidora).32 A képátvételek közül ez az egyetlen, amelynél VAJDA és HECKE
NAST követik az eredeti illusztrációs tervet. Az almanach III. 1842-i évfolyama JÓSIKA 
Miklós Abafijának II . kötetéből átveszi Isidora elrablásának jelenetét. VAJDA nem 
változtatja meg, csupán megtoldja magyarázattal a „támadó szenvedély s a védő lemon
dás" ábrázolását. Ennek kiadópolitikai magyarázata is van ; bár az Abafi akkor a 
divatos könyvek közé számít még, HECKENAST nem tarthatta szükségtelennek legked
vesebb prózaíróját reklámozni, hiszen igen sok JósiKA-sorozatot rendezett sajtó alá.33 

A Magyar képek albuma a vándorló képeknek egész különleges esetét képviseli. 
A szerző, illusztrátor és kiadó megegyezése folytán jött létre. Az osztrák munkatársak 
valószínűleg nem tudtak róla, amiért a kiadó nem is volt anyagilag felelős, hiszen az 
illusztrációk az ő tulajdonát képezték, az illusztrátor pedig nyilván, ebben az esetben is, 
megkapta az alkotói honoráriumot. Arról nincs tudomásunk, hogy a tusrajzok után 
metszők (AXMANN, GEYER, MAHLKNECHT, MAYER, PREISEL) vagy az akkor már elhalá
lozott MAILÁTH hozzátartozói elszámolási viszonyban voltak-e HECKENASTtal. 

Mint minden kiadvány, ez is hasznot hajtó üzleti vállalkozás volt, bár nem tudjuk, 
hogy mekkora példányszámban jelent meg, és kelendőségéről sem tudunk többet. Ma 
igen kevés példányát ismerjük, ami a kis példányszám mellett bizonyít ; hiszen XIX. 
századbeli könyvről van szó, több is megmaradhatott volna belőle. Az egykorú olvasó, 
ha észre is vette, hogy valamikor az JnVben már találkozott ugyanazokkal a képekkel, 
kortárs lévén, még nem értette meg, hogy az Album nemcsak bibliofil kiadvány, tükör-

28 Uo. 241. 1. 
29 BARABÁS önéletrajza 252. 1. 
30 Vészhangok (Költemények). Pest 1860, a szerző kiadása. Ny.: Landerer és 

Heckenast. 144 1. — KOMLÓS idézett művében A cimbalmost csupán a V észhangokban 
veszi fel, nem azonosítja az Albumban megjelent költeménnyel, mert ot t a verset 
VAJDA nem írta alá, s így megjelenését egy évvel későbbre datálja. 

3 1 BARABÁS önéletrajza 248. 1. 
32 Nem sikerült BARABÁS Önéletrajzában nyomára akadnunk. 
33 HECKENAST 1839. máj. 18-án kötött JÓSIKÁVAL először szerződést. Műveit 

akkor is kiadta, mikor az író emigrációba kényszerült. Számos kiadását bocsátotta 
közre : 8 kötetben, 45 kötetben, 51 kötetben. Vö. Egy magyar könyvkiadó regénye. 
Összeáll. RÉVAY József és SCHÖPFLIN Aladár. Bp, é. n. Franklin. 56—57. 1. 
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képe kiadó, nyomdász, író és művész szoros „szakmai együttműködésének", amely 
nélkül ilyen könyv létre sem jöhet. A szép könyvnek, a könyvművészetnek éppen 
ez a harmonikus viszony, rendszerint már barátság, a titka. A XIX. században 
HECKENAST vállalta azt a feladatot, amelyért nemrégen TEVAN Andort és K N E B Imrét 
ünnepeltük. VAjDÁval kapcsolatban említettük, hogy mennyi szál fűzte HECKENASTÏLOZ ; 
BARABÁS önéletrajzából nemcsak azt olvashatjuk ki, hogy számos és sokfajtájú kiad
ványaihoz ő szállította a rajzokat, hanem azt is, hogy HEOKENASTnak egész családjáról 
s róla magáról is több portrét készített. Mi mást bizonyítanának e családi képrendelések, 
mint a kiadónak a művész iránt érzett baráti megbecsülését.34 

Tükrözi még a kis Album éppen száz esztendő távlatából, egy letűnt korszak 
kicsengését és annak az újnak megindulását, amelynek mi ma egyenes örökösei vagyunk. 

D. SZEMZŐ PIROSKA 

34 BARABÁS Önéletrajza 163., 257., 259., 263., 268., 269., 270., 275. 1. 



FIGYELŐ 

Kőhalmi Béla hetvenötödik születésnapjára. Folyóiratunk szerkesztőjének, 
KŐHALMI Béla professzornak tudta és hozzájárulása nélkül jelenik meg ez a pár sor, 
amely hetvenötödik születésnapján köszönti őt, a magyar könyvtárosok szeretett idős 
mesterét és példaképét. Tudjuk, hogy tiltakozott volna e néhány szó közzététele ellen, 
de mégis meg kell engednie tisztelőinek és barátainak, hogy ebből az alkalomból meg
emlékezzenek róla. 

KŐHALMI Béla életútjának háromnegyedszázados ünnepén egyszerre vagyunk 
könnyű és nehéz helyzetben : igen jó, hogy ma is az alkotó embert méltathatjuk szemé
lyében — s ez mindnyájunk számára a legnagyobb öröm. De egyben nehéz is szólnunk 
életpályájának jelentőségéről, mert ez az eredményekben oly gazdag életpálya nem lezárt 
egész, hiszen KŐHALMI Béla, az idős korában is alkotó szellem, az előremutató mester 
mindig újabb és újabb területeket von be vizsgálódásainak körébe s a magyar könyvtár
ügy fejlődéséért fiatalos lelkesedéssel harcoló társunk és tanítónk továbbra is előttünk 
jár a legjobb tervek szövésében és megvalósításában, a küzdelemben és az eredmények 
kivívásában. 

E folyóirat olvasóinak szükségtelen ezúttal részleteiben is felidézni KŐHALMI 
Béla eredményekben gazdag könyvtárosi és tudósi pályafutásának egyes mozzanatait. 
Szükségtelen, mert mi, könyvtárosok jól ismerjük őt, de főképpen lehetetlen néhány sor
ban elmondani mindazt, amit tudományunkért és a korszerű, szocialista magyar könyv
tárügyért tett . 

1956 márciusában, midőn kormányunk és dolgozó népünk a Kossuth-díjban, tehát 
az alkotó ember számára a társadalmunkban lehetséges legnagyobb kitüntetésben részesí
tette őt, — a szerény, csendes könyvtártudósra felfigyelt az egész ország. E méltó figye
lem reflektorfényében mi könyvtárosok, közeli munkatársai elmondottunk egyet-mást 
jelentőségéről és munkájáról, hatásáról és tudásáról, egyéniségéről és emberségéről. 

így a szakkörökön túl, országszerte is köztudottá vált, hogy KŐHALMI Béla a 
század két első évtizedében SZABÓ Ervin egyik legbensőbb és legkiválóbb tanítványaként 
és munkatársaként a maradi és formalista hivatalos könyvtári felfogással szemben a 
modern, haladó, szocialista tartalommal telített könyvtárügyért állt ki, szóban, írásban 
és tettben egyaránt. Nemcsak a főváros könyvtárügyének egyik legjobb ismerője és for
málója volt, hanem társadalmunk korszerű átalakulásának harcosa is. Közismert az is, 
hogy KŐHALMI Béla lett a Tanácsköztársaság korának egyik könyvtári vezetője és szer
vezője, akinek akkori előremutató gondolatai és alkotásai — amellett, hogy konkrét 
eredményeik azonnal jelentkeztek — ma is példaképpen állanak előttünk. 

Csak az elmúlt másfél évtizedben juthatott KŐHALMI Béla abba a helyzetbe, hogy 
fiatalkori ideáljait — még több tapasztalat, még nagyobb tudás birtokában —- valóra 
válthassa. Szinte hihetetlen munkabírással, fiatalos érdeklődéssel és kedvvel állt mindig 
arra a posztra, ahol szükség volt rá, ahol a legsűrűbb rendet kellett vágni. Törékeny, 
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finom alakja mindenütt látható volt : könyvtárakban, üléstermekben, tanácskozásokon, 
baráti hangulatú megbeszéléseken, viták tüzében, egyetemen, az Akadémia termeiben, 
szerkesztőségi szobákban ; úgy tanított, alkotott és lelkesített, hogy munkatársai szinte 
észre sem vették : generációnk legnagyobb erudíciójú magyar könyvtárosa él és dolgozik 
körükben. Tudásánál és lelkesedésénél csak szerénysége volt nagyobb : mintha állandóan 
bocsánatot kérne azért, hogy ő lát legmesszebbre és ő tud legtöbbet. . . 

Életpályája, munkásságának „grafikonja" sajátosan — és rá jellemzően — alakult : 
midőn a korhatár betöltése után mint gyakorló könyvtárvezető nyugalomba vonult, 
kezdődött meg életének és pályafutásának legaktívabb, eredményekben legsokoldalúbb 
korszaka. Néhány mozzanata ezen „öregkori" — vajon ki tar that vele lépést a jóval 
fiatalabbak közül ! — pályaszakasznak : az Országos Könyvtári Központ, majd az Orszá
gos Széchényi Könyvtár szakmai tanácsadója, az egyetemi könyvtárosképzés nagyhatású 
előadója, majd az Egyetem professzora, az akadémiai Könyvtártudományi Bizottság 
elnöke, az Országos Könyvtárügyi Tanács elnökségének tagja, a Magyar Könyvszemle 
szerkesztőbizottságának tagja, majd a folyóirat felelős szerkesztője. S közben kiadványo
kat és bibliográfiákat szerkeszt, az általa irányított folyóirat, a Könyvszemle kitűnő 
•cikkírója, aki mindig észreveszi a jelentkező újat és előremutatót ; a nálunk annyira 
hiányzó kollektív könyvtári kiadványok — kedvenc szavával „műszerek" — létrehozá
sának propagálója és fáradhatatlan szervező ereje, általában a szocialista könyvtári 
gondolat és gyakorlat egyik legjobb harcosa. 

Felsorolni is nehéz e fiatalos „öregkori" szakasz gazdag termését, egy, a népéért 
és a haladásért küzdő bölcs ember alkotásait. Végső soron mai könyvtáros-nemzedékünk 
nagy tanítómestere ő, aki a szerény és csendes könyvtárosi pálya szokott kereteit túl
nőve, a magyar művelődésügy legjobb képviselői sorába emelkedett. 

Most még tegyük fel a kérdést : hogyan jutott el ide ? 
Utolérhetetlen szerénységgel, akarata ellenére! Midőn kormányzatunk a nép hálája 

és bizalma jeléül kétszer kitüntette a Munka Érdemrenddel és megjutalmazta a Kossuth-
díjjal, KŐHALMI Béla, a csendes és tudós könyvtáros szinte példátlan zavarban vol t . . . 
Ő nem azért dolgozott, hogy kitüntessék és ráirányítsák a közfigyelmet — szokta volt 
mondani munkatársainak. 

Ez a magatartás olyan emberséggel, a humánum olyan átélésével és gyakorlásával 
párosult, hogy egyre inkább példaképpé magasodott. így — bár a legtávolabb állt egész 
életében a népszerűség keresésétől — tudása, erkölcsi tisztasága, bátorsága és humaniz
musa megnyerte közeli és távoli híveinek, környezetének s tanítványainak nemcsak ér
telmét, hanem szívét is. 

Tanítványokat említettem. De nemcsak a tanfolyamok hallgatói és az egyetemis
ták az ő tanítványai, hanem mindnyájan azok vagyunk, akik vele együtt dolgozunk a 
könyvtárosi pályán s szívből örülünk annak, hogy KŐHALMI Bélától tanulhatjuk a tudás 
és művelődés, a könyv és a könyvtár szeretetét. Kívánjuk neki és magunknak, hogy sok
sok éven á t vezessen bennünket a tudomány és az emberiség általa képviselt eszményei 
felé! 

HARASZTHY GYULA 

Ungarn betreffende historische Literatur in der Universitätsbibliothek Jena. 
Vor mehr als fünfzehn Jahren wurde am gleichen Ort (Magy. Könyvszle. 1941. S. 283) 
in einer Notiz von Mihály BTJCSAY zum ersten Male die Ungarn betreffende historische 
Literatur der BUDER-Bibliothek der Universitätsbibliothek Jena der ungarischen Öffent
lichkeit vorgestellt. 

Die BUDER-Bibliothek ist die der Jenaer Universitätsbibliothek testamentarisch 
vermachte Privatbibliothek des Jenaer Polyhistors und Juristen Christian Gottlieb 
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BUDER (1692 —1763). Unter ihren 12 000 Bänden befinden sich zahlreiche Kompendien 
mi t z. T. seltenen Zeitungen und Flugschriften des XVI—XVIII. Jahrhunderts. In der 
Notiz BUCSAY'S ist davon die Rede, daß unter dieser Ungarn betreffenden Literatur der 
BuDER-Bibliothek die Gruppe über den Aufstand THÖKÖEY'S und den Freiheitskampf 
RÁKÓCZI'S besonders gut ausgebaut sei (a. a. 0. S. 283). Daß diese Behauptung nicht 
ganz den Tatsachen entspricht, werden wir weiter unten noch zu beweisen haben. 

Die Zeitungen und Flugschriften der BuDER-Bibliothek wurden in den Jahren 
1921 —1925 in drei Dissertationen untersucht,1 wodurch die einschlägige Wissenschaft 
zum ersten Male auch auf das Ungarn betreffende historische Quellenmaterial aufmerk
sam gemacht wurde. Als BXJCSAY fast zwei Jahrzehnte später die Universitätsbibliothek 
Jena besuchte, um sich über die im Jahre 1857 von zehn ungarischen Studenten errich
tete Bibliotheca Hungarorum zu informieren, wurde er von seiten der Universitätsbiblio
thek auch auf die angeblich vorhandene umfangreiche THÖKÖLY—RÁKÓczi-Literatur in 
der BUDER-Bibliothek aufmerksam gemacht. Seine oben zitierte, auf ihre Richtigkeit 
hin nicht überprüfte Mitteilung wurde auch sofort von der deutschen Literatur über
nommen. Georg STADTMÜLLER schrieb in der Leipziger Viertel Jahresschrift für Südost
europa (Bd. 6. Jg. 1942, S. 208) : ,,Diese Buder-Bibliothek ist überaus reich an seltenen 
auf Ungarn bezüglichen Drucken des 17. und 18. Jahrhunderts, insbesondere an Werken 
über die Aufstände Thököly's und Rákóczi's." 

Auf diese Behauptung hat sich sowohl Othmar F E Y L 2 als auch in allerneuster Zeit 
Karl BULLINC3 berufen. 

Bei unseren durch die Mitteilung BUCSAY'S angeregten Forschungen vor allem 
nach dem Material über den Aufstand THÖKÖLY'S und den Freiheitskampf RÁKÓCZI'S 
stellte sich jedoch heraus, daß gerade dieses Material nicht oder zumindest nicht in dem 
behaupteten Umfange vorhanden ist. Dennoch kann man heute mit Fug und Recht 
behaupten, daß die BuDER-Bibliothek tatsächlich eine interessante Ungarn betreffende 
historische Literatur des XVI—XVTIL Jahrhunderts in Form von Chroniken, Zeitungen, 
Flugschriften, historischen Monographien und Sammelwerken enthält. 

Wir haben diese Literatur nun in Form eines Kataloges chronologisch geordnet, 
wobei uns vor allem die ausgezeichnete Arbeit von Ilona HTJBAY Magyar es magyar 
vonatkozású röplapok, újságlapok, röpiratok az Országos Széchényi Könyvtárban 1480—1718 
[Ungarische und Ungarn betreffende Flugblätter, Zeitungsblätter, Flugschriften in der 
Nationalbibliothek Széchényi 1480—1718) (Budapest, 1948) als Vorbild gedient hat. 
Bei der Sammlung des Materials haben wir uns nicht nur auf Zeitungen und Flugschrif
ten beschränkt, sondern, wTie oben schon erwähnt, auch die Ungarn betreffenden Chro
niken, historischen Monographien und mehrbändigen Werke in unseren Katalog auf
genommen. Gegenstand unserer Forschungen war nicht nur die BXJDER-Bibliothek, 
sondern auch andere Sammlungen der Universitätsbibliothek Jena. 

Der Standort jedes Druckes ist im Katalog durch die Anfügung der Bibliotheks
signatur leicht zu erkennen. Das soll vor allem die praktische Verwendung des Kataloges 

1 PETERSEN, A.: Die öffentliche Meinung in Deutschland während des Koalitions
krieges 1688—97. Diss. phil. Jena, 1923. Masch. — PETRÁN, M.: Die öffentliche Meinung 
in Deutschland während der Jahre 1683—87. Diss. phil. Jena, 1922. Masch. - WUTTEE, A.: 
Die öffentliche Meinung in Deutschland während der Jahre 1697—1706 nach Flugschriften 
der Universitätsbibliothek Jena. Diss. phil. Jena, 1926. Masch. 

2 FEYL, Othmar : Die führende Stellung der Ungarländer in der internationalen 
Geistesgeschichte der Universität Jena. WZ. der Friedrich-Schiller-Univers. Jena. Jg. 3 
1953/54 Ges.-Sprachwiss. Reihe. H. 4/5. S. 411. 

3 BULLING, Karl : Das Vermächtnis des Professors Christian Gottlieb Buder. WZ. 
der Friedrich-Schiller-Univers. Jena- Jg. 7 1957/58 Ges. — Sprachwiss. Reihe. H. 2/3, 
S. 273. 
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erleichtern, da die Drucklegung in der Reihe der Universitätsbibliothek Jena Claves 
Jenensis für 1960 vorgesehen ist. Der historische Katalog wird dann als Beigabe noch 
den systematischen Katalog der Jenaer Bibliotheca Hungarorum enthalten. 

Unser historischer Katalog umfaßt 470 Titel, wobei wir abweichend von den 
bisherigen Titelveröffentlichungen die Titel von Zeitungen und Flugschriften mit vollem 
Text veröffentlichen und nur die Titel bekannter Monographien und mehrbändiger 
Werke so gekürzt haben, daß diese sich in den Rahmen der für Zeitungen und Flug
schriften vom Stadpunkt des Vergleichens wichtigen, möglichst getreuen Wiedergabe 
des gedruckten Titelbildes einfügen können. 

Über die Geschichte der Zeitungen und Flugschriften braucht an dieser Stelle 
nichts gesagt zu werden. Darüber ist eine umfangreiche Literatur vorhanden.4 Hingegen 
ist seitens der deutschen Geschichtsforschung noch keine Stellung zur Frage der Bedeu
tung und des Quellenwertes von Flugschriften und Zeitungen — der umfangreichen 
informierenden Tagesliteratur vom XVI. bis zum Anfang des XVIII. Jahrhunderts — 
genommen worden. Auch die ungarische Geschichtsforschung hat sich außer der Arbeit 
von Kálmán BENDA5 noch nicht zur Frage der Bedeutung von deutschen Zeitungen 
und Flugschriften als Quellen der ungarischen Geschichte geäußert. Tatsache jedoch 
ist, daß es während der zwei Jahrhunderte andauernden türkischen Besetzung Ungarns 
eine zeitgenössische ungarische Literatur des XVI. und XVII. Jahrhunderts nicht oder 
kaum gibt. Unter den mehr als zwölf hundert Titeln bei HUBAY sind nur vierund zwanzig 
ungarländische Drucke zu finden, davon nur drei in ungarischer Sprache. Zwei weitere 
Drucke in ungarischer Sprache stammen aus einer Wiener und einer ungenannten Druk
kerei. Betrachtet man diese fünf Drucke näher, so stellt sich heraus, daß es sich dabei 
um drei „amtliche" Drucke und die Debreciner und Tyrnauer Ausgaben des vom 7. 
Juni 1703 datierten, in lateinischer Sprache herausgegebenen Manifests des Fürsten 
Franz RÁKÓCZI II . aus dem Jahre 1704 handelt. Die „amtlichen" Mitteilungen sind ein 
Leutschauer Druck Reovid, de igen bizonyos Relatio aus der Druckerei Lorenz BREUER 
über den Verrat und die Bestrafung des Fürsten Albert WALLENSTEIN aus dem Jahre 
1634, die Bedingungen des Friedens von 1706 aus der Wiener Buchdruckerei Andreas 
HEYINGER und ein Druck unbekannter Herkunft aus dem Jahre 1707 mit dem Amnestie
angebot des Grafen STARHEMBERG (HUBAY 1125, 1124, 526a, 1138, 1162). Wie die Schrift 
des Péter ALVINCZI Querela Hungáriáé. Magyarország panasza. (Kaschau 1619. HUBAY 
474) wurden auch die Friedensbedingungen von 1706 sowohl in Wien, als auch in Tyrnau 
in einem Druck in lateinischer und ungarischer Sprache in nebeneinanderliegenden Spalten 
publiziert (HUBAY 1135, 1140). Außer zwei deutschsprachigen Preßburger Drucken 
aus den Jahren 1620 und 1621 sind alle übrigen ungarländischen Drucke in lateinischer 
Sprache abgefaßt und gehören vorwiegend in die Gruppe der „amtlichen Mitteilungen." 

Während dieser Zeit hat in Deutschland die Entwicklung und Verbreitung der 
Buchdruckereien im Rahmen des wirtschaftlichen Aufschwunges der Städte und die 
durch die Ereignisse in Ungarn erzeugte „Türkenfurcht" und das damit zusammen
hängende Interesse am Geschehen jenseits der südöstlichen Grenzen des Reiches zu 
einer umfangreichen Literatur an Zeitungen,6 Flugschriften und Chroniken geführt. 

4 Vgl. SCHOTTENLOHER, Karl : Flugblatt und Zeitung, Berlin, 1922. S. 499ff. 
5 BENDA, Kálmán : A törökkor német újságirodalma [Die deutsche Zeitungs

literatur der Türkenzeit] Budapest 1942. (SA. aus : A Magyar Történettudományi 
Intézet 1942. évi Évkönyve). 

6 Wir fassen die informierende Literatur des XVI—XVIII. Jahrhunderts, d. h. 
„Zeitungen, Neue Zeitungen usw.", von der engen bibliothekarischen Definition abwei
chend, auch als Zeitungen auf, machen also vom Standpunkt der Geschichtsforschung, 
die sich nicht mit den äußeren, sondern den inneren Merkmalen dieser Literatur befaßt, 
keinen Unterschied zwischen „Einzelzeitung", „Wochenzeitung" usw. Zeitung bedeutet 
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Jedes bedeutendere Ereignis der Türkenkriege, man nehme nur die beiden Belagerungen 
Wiens in den Jahren 1529 und 1683 oder die Rückeroberung der Festung Buda im Jahre 
1686, hat eine umfangreiche deutsche zeitgenössische Literatur zur Folge gehabt.7 Des
halb haben diese Drucke eben eine besondere Bedeutung, weil sie die Ereignisse der 
ungarischen Geschichte mit den Augen des — wenn auch nicht immer ungarischen — 
Zeitgenossen wiedergeben. 

Es würde über den Rahmen unserer Mitteilung hinausgehen, wollten wir das 
Jenaer Material hier einzeln und ausführlich beschreiben. Im Rahmen unserer Möglich
keiten mußten wir uns ja schon auf eine bloße Publikation der Titel beschränken. 
Die unentbehrliche Textpublikation mußten wir einer späteren evtl. deutsch—unga
rischen Quellenpublikation überlassen. 

Von den Chroniken unseres Kataloges aus dem XVI. Jahrhundert gruppieren 
sich um die bekannte Chronik des BONFINI Herum Ungaricarum (Basel, 1568) eine Nürn
berger Chronik aus dem Jahre 1515 (Chronica Von vil Namhafften Geschichten, Der 
Hungern Chronica des Hans HAUGEN (Augsburg, 1536), die Chroniken des Paulus Jovius 
Rerum Turcicarum und des Wolf gang LAZIUS Rerum Vienensium.. .Commentarii... 
(Basel, 1546) und Des Khünigreich Hungern.. . beschreybung (Wien, 1556), die deutsche 
Ausgabe des BONFINI Ungerische Chronica (Frankfurt a/M. 1581) eine weitere Frank
furter Pannóniáé História Chronologia aus dem Jahre 1596 und die Nürnberger deutsche 
Chronologia Pannóniáé des Levinus HULSIUS aus dem gleichen Jahre. Auch für das 
XVII. Jahrhundert kann unser Katalog zahlreiche Chroniken nachweisen : Die Unga
rische Chronologie des Caspar LORCHIANUS (Köln, 1605), die Ungarische Chronica des 
Wilhelm SCHÄFER gen. DILICH (2. Aufl. Kassel, 1606), die im Auftrage Péter PÁZMÁNY'S 
besorgte erste Ausgabe der Historiarum de rebus Ungaricis libri XXXIV des Johann 
NADÁNYI (Amsterdam, 1663), eine weitere Nürnberger Ungarische Chronica aus der 
Feder Caspar MAURERS (1664), die Hungarische, Siebenbürgische... Chronica des Georg 
KRECKWITZ (Frankfurt u. Nürnberg, 1685), die Regni Hungarici História des Nicolaus 
ISTVÁNFFY, eine weitere Nürnberger Hungarisch—Türkische Chronick aus dem Jahre 
1685 und die von Andreas STÜBEL besorgte Neuauflage der Neu-Vollständigen Beschrei
bung des ganizen Königreichs Ungarn des Martin ZEILLER (Frankfurt u. Leipzig, 1690). 
Für das XVIII. Jahrhundert bringt unser Katalog eine weitere Neuauflage der Regni 
Hungarici História des Nicolaus ISTVÁNFFY (Köln, 1724), besorgt von Johann Jacob 
KETTELER. Neben den Werken von Samuel TIMON, Michael BONBARDUS und Franciscus 
KAZY stehen die wichtigen Quellenpublikationen des Matthias B É L Adparatus ad his-

hier folglich alle in gewissen Zeitabständen erscheinende, einem individuell nicht bestimm
ten Personenkreis zugängliche, informierende Literatur. Dem gegenüber steht die Flug
schrift, die sich nicht darauf beschränkt, bloße Tatsachen mitzuteilen, zu informieren, 
sondern auch die persönliche Meinung des Verfassers zu bestimmten historischen 
Ereignissen vermittelt. 

7 Vgl. hierzu : CAMESINA, A. V.: Fliegende Blätter über das türkische Heer vor 
Wien im Jahre 1529 von Hans Ouldenmundt (Mitteilungen des Wiener Altertums-Vereins. 
1875. S. 106ff.) — EBERMANN, R.: Die Türkenfurcht, Ein Beitrag zur Geschichte deröffent-
lichen Meinung in Deutschland während der Reformationszeit. Halle, 1904.— KABDEBO, 
H.: Der Anteil der Nürnberger Briefmaler Meldemann und Ouldenmundt an der Literatur 
der ersten Türkenbelagerung. (Berichte und Mitteilungen des Altertumsvereins zu Wien. 
15. 1875. S. 97ff.) — Bibliographie zur Geschichte der beiden Türkenbelagerungen Wiens 
1529 und 1683. Wien, 1876. — RÖTTINGER, H.: Die Zeichner der Nürnberger Flugblätter zur 
ersten Wiener Türkenbelagerung. (Monatsblatt des Vereins für Geschichte der Stadt Wien 
3. 1921. S. 126f.) — STURMINGER, W.: Bibliographie und Ikonographie der Türkenbela-, 
gerung Wiens 1529 und 1683. Graz—Köln, 1955. — Buda és Pest 1686. évi visszafoglalásának 
egykorú irodalma [Zeitgenössische Literatur über die Rückeroberung von Buda und Pest 
im Jahre 1686.] 1683—1718. A Fővárosi Könyvtár Evkönyve. V. 1935. 
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toriam Hungáriáé, Notitia Hungáriáé novae historico-geographica divisa in partes quatuor, 
die Arbeiten seines Sohnes Carl Andreas BÉL De Maria (Leipzig, 1742, 2. Aufl. ebda. 
1745) und die erste Ungarn betreffende historische Quellenpublikation von Matthias 
BÉLS österreichischem Schüler Jo. Georg SCHWANDTNER mit dem Vorwort BÉI,S Scrip-
tores rerum Hungaricarum veteres ac genuini (Bd 1 — 2 Leipzig, 1746, Bd 3 Wien, 1748), 
neben Arbeiten des Siebenbürger Jenaer und späteren Hallenser Professors Martin 
SCHMEIZEL De coronis und De insignibus (Jena, 1712 und 1713) die seiner Schüler J . 
JONY (in Jena immatr. 1716 SS.) De auspicio regio Stephani primi (Jena, 1717), De origine 
et progressu juris hunno-hungarici (Leutschau, 1727) und Gottfried SCHWARZ (in Jena 
immatr. 1726 WS.) Initia religionis chrislianae inter Hungaros (Halle-Magdeburg, 1740), 
Samuel rex Hungáriáé (Lemberg, 1761). 

Den Hauptanteil an unserem Katalog haben jedoch die Zeitungen und Flug
schriften des XVI—XVIII. Jahrhunderts. Von den Drucken des XVI. Jahrhunderts 
sind zwei Zeitungen aus dem Jahre 1566 in keiner der bisherigen Sammlungen genannt 
worden.8 Daneben enthält unser Katalog ca. 250 Zeitungen und Flugschriften, von 
denen ca. 100 in den bisherigen deutschen und ungarischen Titelsammlungen nicht 
enthalten sind. Es ist nicht möglich, alle bisher unbekannten Zeitungen und Flugschrif
ten hier einzeln aufzuführen und zu beschreiben. Die Zeitungen und Flugschriften unseres 
Kataloges haben einen nicht unwesentlichen Zuwachs durch die Aufnahme von zwei 
„periodischen" Zeitungen erhalten, von denen die in Frankfurt a/M. erschienene Jacobi 
Franci Relationis Históriáé Continuatio und ihre Fortsetzung, die Relationis Historicae 
Semestralis Continuatio Jacobi Franci mit neun Nummern (1610, 1613—1617, 1627, 
1631) und die in Leipzig herausgegebene Continuatio der Zehenjährigen Historischen 
Relation mit vierundzwanzig Fortsetzungen (1621, 1628—29, 1632, 1638, 1658 — 61, 
1663—64, 1666—67, 1676 — 79) einen interessanten, wenn auch leider lückenhaften 
Überblick über die Ereignisse in Ungarn geben. Neben diesen im Katalog in den betref
fenden Jahren immer wiederkehrenden Drucken finden wir z. B. im Jahre 1644 fünf 
Drucke, die den Aufstand Georg RÁKÓCZI'S I. beschreiben. Davon sind zwei Varia
tionen eines Manifests FERDINANDS III. gegen den Fürsten von Siebenbürgen bisher 
noch nirgends genannt worden. Das Jahr 1657 bringt drei Drucke über den Einmarsch 
Georg RÁKÓCZI' S H. in die „Crohn Polen", wovon ebenfalls zwei Drucke bisher un
bekannt waren (Katalog Nr. 186 u. 188). Über den Freiheitskampf Franz RÁKÓCZI'S 
II . finden wir drei Drucke : Sein Manifest vom 7. Juni 1703 mit der Jahresangabe auf 
dem Titelblatt „1704" und die Kölner und Leipziger Ausgabe des Büchleins über den 
Neunjährigen Rebbelionskrieg in Ungarn und das Leben Rákóczi's aus dem Jahre 1711. 
Was die Literatur über THÖKÖLY betrifft, so wird dieser in einem Titel genannt 
(Katalog Nr. 308), von ihm selbst stammt ein Send -und Entschuldigungs-Schreiben an 
den Papst INNOZENZ IL („Geben Caschau den 12. April. 1684") und von den zeit
genössischen Werken über ihn enthält der Katalog die erste und zweite Auflage der 
französischen Lebensbeschreibung (Köln, 1693 u. 1694), sowie deren deutschen Fas
sung (Berlin u. Potsdam, 1793). Die Jahre 1664 und 1686 sind mit 22, bzw. 13 
Drucken die ergiebigsten Jahre in unserem Katalog. Davon ist ein Bericht Von der 
glückseeligen Eroberung der Königl. Ungarischen Residentz-Stadt und Vestung Ofen. . . 
(s. 1. 1686) noch unbekannt. 

8 Newe Zeitungen welcher massen Herr Lazarus von Schwendi Ritter vnd der Rom, 
Kay. May. Oberster im Zips die Türken vnd Tarlern zum andernmal erlegt, geschlagen 
etliche Schlösser erobert. Vnd was die Türeken gegen beyden Stetten vnd Vestungen Cula 
vnd Ziget weiter fürgenommen haben. 1566. Gedruckt zu Nürnberg durch Valentin Geyßler. 
— Zeittung. Von der Römischen Kays. May. außzug von Wienn ins Feldt Vnd ivas hernach 
von tag zu tag in Vngern erfolget. M. D. LXVI. 
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Einen letzten Höhepunkt der Zeitungs- und Flugschriftenliteratur unseres Kata-
loges bilden die Jahre 1717/18, aus denen 11 Drucke über den „letzten ungarischen 
Feldzug. . . unter hoher Direction des grossen Kaiserl. Kriegs-Helden Hn. Hertzogs 
Eugenii von Savoyen" in unserem Katalog enthalten sind. 

Unter den übrigen unbekannten Drucken des Kataloges finden wir eine deutsche 
Appendix Relationis Hisloricae (Leipzig, 1609) über die Krönung des Erzherzogs MATT
HIAS zu Preßburg am 19. November 1608, einen Ödenburger Druck aus dem Jahre 
1622 über die Krönung der ungarischen Königin ELEONÓRA und den Nürnberger Nach
druck dazu, daneben auch die Beschreibung der Krönung JOSEPHS I. in Preßburg (s., 
1. 1687) und KARLS VI. in Preßburg 1712, die letztere in zwei Drucken, von denen einer 
bisher unbekannt war, während einer schon in der Bibliographie PETRIKS (Bd IV, 16) 
erwähnt wurde. Diese Beschreibungen zeichnen sich vor allem durch gehässige Schil
derungen der Hajdúkén aus. 

Wenn man unseren Katalog aufmerksam durchblättert, wird man feststellen 
können, daß es über jedes wichtigere Ereignis der ungarischen Geschichte der Türkenzeit 
neben Chroniken und historischen Monographien und Sammelwerken eine ganze Anzahl 
Zeitungen und Flugschriften — also zeitgenössische Literatur — vor allem in deutscher 
Sprache gibt. Bei der Sammlung dieser Zeitungen und Flugschriften fiel schon bei den 
Titeln auf, daß die Drucke des XVI. Jahrhunderts mit ihrer Wahl übertriebener Titel 
die neugierig-ängstlichen Bürger zum Kauf von Warhafftigen Newen Zeyttungen aus 
Ungarn anlocken wollten. Die Nachrichten waren natürlich „von einem glaubwirdigen 
freund aus Ungern überschrieben" worden. Deshalb gilt für das XVI. Jahrhundert sicher 
das, was Kálmán BENDA in seiner oben erwähnten Arbeit betont hat, daß nämlich 
dieses Material viel charakteristischer für die einzelnen gesellschaftlichen Klassen des 
konfessionell zersplitterten Deutschlands sei, als für die zeitgenössischen ungarisch
türkischen Realitäten. Für das XVII. und XVIII. Jahrhundert gilt das aber schon nicht 
mehr. Die ausführlichen und bis ins Einzelne gehenden, meist durch genaue Zeichnungen 
veranschaulichten Berichte über Belagerungen und Entsetzungen können ohne Zweifel 
als wertvolle Quellen historischer Forschungen angesehen werden. Daneben erhalten 
die einschlägigen Titelsammlungen nicht zuletzt einen Wert durch den Nachweis der 
verschiedenen „amtlichen" oder „halbamtlichen" Mitteilungen über Friedensbedin
gungen, Amnestieaufrufe usw. 

Eine umfassende Sammlung aller Zeitungen und Flugschriften des XVH. und 
XVIII. Jahrhunderts fehlt bislang noch. Es ist jedoch bekannt, daß in zahlreichen 
deutschen Bibliotheken und Archiven noch ein umfangreiches diesbezügliches Material 
seiner Erschließung harrt. 

Unser Katalog weist bei jedem Druck die bibliographischen Werke nach, die 
diesen Druck nennen. Neben der Titelsammlung enthält der Katalog ein alphabeti
sches Verzeichnis der Autorennamen und der Titel der anonym erschienenen Drucke, 
ein Namens- und Ortsregister und ein Verzeichnis der Druckorte. 

Wir würden uns freuen, wenn durch unsere bescheidene Arbeit die Aufmerksam
keit der einschlägigen Wissenschaft auf ein zu Unrecht vernachlässigtes Gebiet der 
Quellenforschung gelenkt würde und eine deutsch—ungarische Quellenpublikation, 
vor allem aber die unbedingt notwendigen Forschungen nach den Zeitungen und Flug
schriften des VH. und XVHI. Jahrhunderts angeregt würden. 

KARL-HEINZ JTJGELT 

Nemzetközi konferencia az Egyetemes Tizedes Osztályozásról Budapesten. 
A szocialista államok képviselői 1959. július 6 — 9. között konferenciát tartottak Buda
pesten abból a célból, hogy közösen megvizsgálják az ETO, különösen pedig társadalom-
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tudományi osztályainak alkalmazhatóságát a szocialista könyvtárügy, bibliográfia és 
dokumentáció területén, és javaslatokat dolgozzanak ki az ETO elkerülhetetlen módo
sításaira. 

A tanácskozáson a következő szakemberek vettek részt országaik hivatalos 
képviseletében : 

Csehszlovák Köztársaság : HAVLICEK Karel, a prágai Műszaki és Gazdasági 
Dokumentációs Központ (TJTEIN) igazgatója. 

Lengyel Népköztársaság : MAJEWSKI Zygmunt, a varsói Műszaki Dokumentációs 
Központ igazgatója, a FID alelnöke, GAJEWSKI Dionizy, a varsói Műszaki Dokumentációs 
Központ helyettes igazgatója. 

Magyar Népköztársaság : LAZÁK Péter, az Országos Széchényi Könyvtár Könyv
tártudományi és Módszertani Központ könyvtártudományi osztályának vezetője, 
VERED Y Gyula, az Országos Osztályozási Bizottság elnöke, az Országos Széchényi 
Könyvtár főosztályvezető helyettese, KOLOS Miklós, a Marx Károly Közgazdaságtu
dományi Egyetem könyvtárának munkatársa. 

Német Demokratikus Köztársaság : KOBLITZ Josef, a berlini Institut für Doku
mentation helyettes igazgatója, RIEGER Herbert, az Institut für Dokumentation főosz
tályvezetője, PRESSL Lissi, az Institut für Dokumentation osztályvezetője. 

Román Népköztársaság: ZAHARIA Ilié professzor, a bukaresti Műszaki Dokumen
tációs Intézet munkatársa, POPESCU Constanza, a bukaresti Nemzeti Könyvtár munka
társa. 

Szovjetunió : AMBARCUMJAN Zaharij professzor, a pedagógiai tudományok 
kandidátusa, a Moszkvai Állami Könyvtártani Intézet tanára, LAVROVA Alexandrova, 
az Össz-szövetségi Könyvkamara főbibliográfusa. 

A Jugoszláv Népköztársaság megfigyelőt küldött a konferenciára, POPOVIC 
Emil, a belgrádi Bibliográfiai Intézet munkatársa személyében. 

A konferencia részletesen megvitatta elvi és gyakorlati szempontból a kiadványok 
osztályozásának az ETO-val összefüggő főbb kérdéseit, és határozatot hozott, amelyben 

megfogalmazta a szocialista országok állásfoglalását az ETO-val és gyakorlati 
alkalmazásával kapcsolatban, 

kidolgozta azoknak a legszükségesebb azonnali módosításoknak alapelveit, 
amelyek elkerülhetetlenek az ETO alkalmazásához, 

javaslatot dolgozott ki a 3 Társadalomtudományok főosztály egyes osztályait 
érintő legfontosabb módosításokra, amelyeket a konferencián részt vett államok nevében 
Magyarország fog előterjeszteni a FID 1959 szeptemberében Varsóban tartandó konferen
ciáján, 

végül pedig lefektette a szocialista országok további rendszeres együttműködésé
nek alapelveit, egyrészt az ETO gyökeres átdolgozása céljából, másrészt általában a 
dokumentáció és a tájékoztatás területén. 

A népek közötti békés kapcsolatok és a népek kulturális együttműködésének 
fejlődése kifejezésre jut — többek között — a tudományok valamennyi területén mind
inkább megélénkülő kapcsolatokban, egyre növekszik ezzel összefüggésben a nemzetközi 
együttműködés jelentősége a bibliográfiai és a dokumentáció területén is. A bibliográfia, 
a dokumentáció és általában a tudományos tájékoztatás fejlődésében különösen nagy 
szcrepet játszik a dokumentációs anyag osztályozására szolgáló, tudományosan meg
alapozott és a gyakorlatban alkalmazható osztályozási rendszer. 

A különféle kiadványok, dokumentumok osztályozását csakis a tudományok 
osztályozására lehet alapozni ; az osztályozási rendszerek kidolgozójuk világnézetét 
és az adott időszakban az adott országban uralkodó ideológiát tükrözik. Ennek meg
felelően megvalósíthatatlan célkitűzés olyan osztályozási rendszer kidolgozása, amelyik 
egyaránt alkalmazható a szocialista és a kapitalista országokban : a szocialista és a 
kapitalista ideológiát egyszerre tükröző osztályozási rendszer nem létezhet. 
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Mindazonáltal rendkívül fontos olyan osztályozási munkaeszköz kidolgozása a 
szocialista és kapitalista társadalmi rendszer ideológiai ellentmondásainak figyelembevé
telével, amely a nemzetközi együttműködés terén egyaránt felhasználható szocialista 
és kapitalista országok részéről. 

A kapitalista társadalmi rendszer ideológiáját tükröző ETO már megszületése 
időpontjában sem volt tudományos megalapozottság szempontjából kifogástalannak 
tekinthető. Különösen élesen jelentkeznek az ETO logikai szerkezetének hiányosságai a 
társadalomtudományok osztályozására szolgáló osztályokban, elsősorban a 3 Társadalom
tudományok főosztályban. Mindazonáltal figyelembe kell venni, hogy az ETO pozitív 
tulajdonságokkal is rendelkezik, és a legelterjedtebb, számos ország könyvtárosai, biblio
gráfusai és dokumentációs szakemberei előtt legismertebb osztályozási rendszer. Nagy 
előnye más osztályozási rendszerekkel szemben, hogy jelzetalkotásánál kizárólag szám
jegyekre szorítkozik, betűjeleket nem alkalmaz, és így minden ország számára egyformán 
használható, az ABC betűitől független jelzetekkel dolgozik. 

A fenti szempontokból kiindulva lehetségesnek ítélte a konferencia az ETO 
alkalmazását a nemzetközi bibliográfiai és dokumentációs gyakorlatban az alant ismerte
tet t irányelvek szerint végrehajtott módosítások után. 

Az ETO módosítása tekintetében a következő irányelveket és módszereket 
dolgozta ki a konferencia : 

ki kell küszöbölni a táblázatok szerkezetéből és terminológiájából a szocialista 
társadalmi rendszer és a szocialista társadalom jelenségeinek diszkriminálására és nem 
tárgyilagos értékelésére vonatkozó eseteket ; 

új osztályokkal és alosztályokkal kell kiegészíteni a táblázatokat a szocialista 
társadalom fogalmai számára, 

módosítani kell, illetve el kell távolítani azokat az alosztásokat, amelyek a tudo
mány mai állása és a társadalmi gyakorlat szerint elavultak, 

néhány kiemelkedő jelentőségű fogalom jelölésére két jelzetet kell alkotni, ezek 
egyike a szocialista, másika pedig a kapitalista államok használatára szolgál, 

korlátozottan közös alosztással kell megkülönböztetni mindazokat a fogalmakat, 
amelyeknél a fogalom szocialista és kapitalista értelmezés szerinti tartalma megkülön
böztetésére szorul a jelzetben is , 

szükség szerint más helyre kell átcsoportosítani a táblázatokon belül egyes alosz
tásokat, ha ezt a logikai rend vagy a gyakorlati szükségszerűség megkívánja. 

Az ETO táblázataiban a következő fontosabb módosításokat, kiegészítéseket 
javasolja és terjeszti elő a FID varsói nemzetközi kongresszusa szeptemberi ülésszakán : 

A 301 jelzetű fő táblázati rész összefoglaló szövege : Társadalompolitikai tanok és 
elméletek. I t t kerül alkalmazásra először a kétféle jelzet ugyanarra a fogalomra ; egyike 
a szocialista, másika a kapitalista államok használatára. A szocialista országok számára 
301.11 jelzet alatt tartanák nyilván a marxizmus—leninizmus alapvető tanait körülbelül 
olyan terjedelemben, mint ahogyan ez eddig TBOPOVSZKunál 3 K alatt törtónt. Ezek a 
szocialista államokban alapvető tanok így a 3 jelzetű szak élére kerülnek. 

301.5 alatt sorakozik a szocializmus elmélete és története, lényegében az eddigi 
335-nél található tagolásban. Az így keletkező 301.55 jelzetnél tartják nyilván a kapi
talista államok a marxizmus—leninizmus, kommunizmus kérdéseit. Az eddigi 301.195.6 
és 335 jelzet összes alosztásaival megszűnik. 

A társadalmi jelenségek egyes adalékai, amelyeket régebben a 301.15/. 18 szak
csoportjaiban tartottunk nyilván, i t t megszűnnek, illetőleg a 305.5/.8 új szakcsoportban 
az eddigivel teljesen azonos további tagolásban kapnak elhelyezést. Ezek a társadalmi 
élet kisebb jelentőségű vonásait rendszerező táblázatok az alapvető tanokra korlátozott 
301 jelzetű főtáblázati részből kiesnek, de 305.5/.8 alatt eddigi tagolódásukat logikailag 
jobban indokolható helyen megtartják. 

A következő fontos változás a 321.63 jelzet törlése. Ez azért indokolt, mert a 
proletárdiktatúra jellemvonásai nem a tekintélyuralmi rendszerek közé történő besoro
lást kívánják meg. A proletárdiktatúra, a szovjetállam, a népi demokrácia új jelzete 

5 Magyar Könyvszemle 
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321.8 a polgári demokrácia 321.78 jelzetét követve helyesen fejezi ki a magasabbrendű 
politikai szervezetet, a demokrácia fejlettebb formáját. 

A 325 jelzetű főtáblázat-részben jobban kívánjuk elhatárolni a be- és kivándorlás, 
telepítés kérdéseit a gyarmatosítás vonatkozásaitól, s ezért az előbbiket a 3 25.1/. 3 
csoportban kívánjuk nyilvántartani, de úgy, hogy i t t gyarmatpolitikai kérdések ne 
szerepeljenek. Ezek részére megmaradnak a 325.4 s ezt követő eddigi szakcsoportok. 
A szétválasztást a valóságos helyzet, de logikai szükségszerűség is indokolja. 

A kommunista pártok jelzésére 329.15 a kapitalista országokban megmarad, 
míg szocialista államokban a 329.01 kommunista, a 329.02 népfront-pártokat jelez. 
Szocialista országokban a kommunista és népfront-pártok élre helyezése bővebb indoko
lást nem kíván. 

A 330 jelzetű főosztály új címszövege : Politikai gazdaságtan. Gazdaságelmélet. 
A főosztály egyéb beosztását egyelőre érintetlenül hagyva, az élre a szocialista orszá
gokban az alapvető tanok kerülnek, amelyeknek beosztását teljes terjedelmükben 
közöljük : 

330.01 A marxizmus—leninizmus gazdasági tanai 
.011 A kapitalizmus előtti alakulatok 

.1 ősközösség 

.2 Rabszolgatársadalom 

.3 Hűbéri gazdálkodás 
012 A kapitalizmus politikai gazdaságtana 

.1 Monopolkapitalizmus előtti korszak 

.2 Monopolkapitalizmus 
.013 A szocializmus politikai gazdaságtana a maga egészében. Szocialista 

termelésmód 
.1 Átmenet a kapitalizmusból a szocializmusba 
.3 A fejlett szocialista termelésmód politikai gazdaságtana 
.5 Átmenet a szocializmusból a kommunizmusba. 

A közgazdaságtan további részeiben a Sztahanov-mozgalom kifejezés törlését 
javasoltuk a 331.158 jelzetnél, mert a munkaszervezés szocialista módszereit 331.876 
alatt kívánjuk nyilvántartani. Az agrárpolitika szocialista vonatkozásait új jelzetek 
alatt imígyen javasoltuk nyilvántartani : 

333.15 Szocialista mezőgazdasági üzemek 
.151 Állami mezőgazdasági üzemek 
.152 Szövetkezeti mezőgazdasági üzemek 
.16 Paraszti egyéni gazdaságok szocialista viszonyok között, stb. Nagy 

változás még a közgazdaságtan területén, hogy a 332 főosztály megszűnik, illetőleg a maga 
egészében áthelyeződik 336.4 alá, ahol alosztályozása a régi 332 szerint megmarad. Két 
előnyt is látunk ebben a megoldásban. Egyrészt a pénzügyek (bank- és hitelügy, pénz
rendszerek, állami pénzügyek, adók stb.) logikai együvé tartozásuknak megfelelően 
közös főosztályban szerepelnek, másrészt a 332 jelzetcsoportot a rendszer fejlesztésénél 
a továbbiakban majd jól fel lehet használni. 

A jogtudománynál 342.391 új jelzet bevezetését javasoljuk a katonai diktatúrára, 
342.394 jelzetet a fasiszta diktatúrára, végül 342.9 jelzetet az állampolgárok kötelességei
nek, az állami fegyelemnek kifejezésére. Táblázati javaslataink pillanatnyi gyorssegélyt 
jelentenek csupán néhány kérdés megoldására, míg a súlypont majd a részletes kimunká
lással elérhető átfogó megoldásokra á t nem terelődik. 

A szocialista országok jövőbeli együttműködésének megvitatásakor abból indult 
ki a konferencia, hogy az ismertetett módosítások csupán ideiglenes jellegű módszert 
jelentenek az ETO társadalomtudományi osztályai alkalmazásának megkönnyítésére és 
a nemzetközi együttműködés előmozdítására a bibliográfia és a dokumentáció terén. 
Elengedhetetlennek tartotta a konferencia az ETO társadalomtudományi osztályainak 
általános felülvizsgálását a tudományok többi ágával való belső kapcsolatok szem előtt 
tartásával. A gyökeres átdolgozás eredményeként kialakuló javaslatot elő kell terjeszteni 
a PID-hez, és meg kell vitattatni a FID illetékes osztályozási bizottságaiban. 

Az ETO társadalomtudományi osztályainak átdolgozása során meg kell vizsgálni, 
hogy mennyiben válik szükségessé az összes tudományterületek újfajta osztályozása; 
ha szükségesnek látszik, hozzá kell fogni egy új osztályozási rendszer kidolgozásához, 
amelyik seramiképpen sem épülne az ETO jelenlegi beosztására. 
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Annak érdekében, hogy minél rövidebb idő alatt megfelelően megalapozott és 
szakmailag kellőképpen differenciált módosítási javaslatot lehessen kidolgozni az ETO 
társadalomtudományi osztályainak átdolgozására, és hogy a javaslatot minél előbb a 
FID-hez lehessen előterjeszteni, szükséges a munkát célszerűen megosztani a szocialista 
országok között. A munkamegosztás szakterületek szerint történik a következő módon : 

főosztály, osztály az átdolgozást előkészítő országok 
l-f-30/32 Szovjetunió, Csehszlovákia 

33 + 36 + 38 NDK, Románia 
34/35 Magyarország 
37 + 39 Lengyelország 

Az átdolgozást végző országok elkészítik a rájuk bízott terület osztályozásának 
nyers vázlatát, amelyet megküldenek az összes többi országnak 1960. április 30-ig. 
1960 júniusában koordinációs értekezletre jönnek össze, amelyen jóváhagyják a részletes 
kidolgozás alapjául szolgáló nyers osztályozási vázlatokat, meghatározzák a részletes 
kidolgozás határidejét és a további teendőket. Ugyancsak a koordinációs értekezlet 
fog dönteni az ETO többi főosztályainak és osztályainak átdolgozásáról az addig végzett 
munka tapasztalatai alapján. Az ETO átdolgozására irányuló munka irányítására és az 
1960. júniusi koordinációs értekezlet megszervezésére a Szovjetuniót kérte fel a kon
ferencia. Ugyancsak a Szovjetuniót kérte fel a konferencia arra, hogy a budapesti 
konferencián részt nem vett szocialista országok közreműködését az ETO átdolgozásá
ban biztosítsa. 

Miután a kiadványok tartalmának osztályozása rendkívül nagy jelentőségű 
hasznosításuk szempontjából, az eddiginél sokkal nagyobb figyelmet kell az osztályozás 
elméletére fordítani. 

Végül ajánlást fogadott el a konferencia az 1956-ban a berlini konferencián a 
Német Demokratikus Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Román Népköztársaság, 
a Csehszlovák Köztársaság és a Magyar Népköztársaság dokumentációs és információs 
együttműködésére hozott határozatok felülvizsgálatáról és lehetőség szerint min
den szocialista országra való kiterjesztéséről. 

A konferenciát a Művelődésügyi Miniszter nevében SZEKERES Pál elvtárs, a 
Művelődésügyi Minisztérium könyvtárosztályának vezetője nyitotta meg és zárta be. 
A konferencia befejezését követően a Szabó Ervin Kör fogadást adott külföldi vendé
geink tiszteletére, amelyen megjelent a magyar könyvtárügy vezetői között BÍRÓ Vera 
elvtársnő, a Művelődésügyi Minisztérium népművelési főosztályának vezetője is. 

LÁZAR P É T E R — V E R E D Y G Y U L A 

Referátumok automatikus készítése gépi úton. Nemrégiben egyes szakfolyó
iratokban közlés jelent meg, mely a referátumoknak elektronikus adatfeldolgozó géppel 
végrehajtott automatikus készítéséről adott hírt. A közlés a szakemberek körében is 
nagy feltűnést keltett, mert oly találmányról tudósított, mely ha rendszeres alkalmazásra 
kerül, részint a referátumok készítését gyorsítja meg jelenleg még szinte el sem képzelhető 
mértékben, részint pedig a referátumkészítésre igénybe vett hatalmas tömegű szellemi 
energiát más munkák végzésére szabadítja fel. 

Az eljárás feltalálója és kidolgozója H. P. LTJHN, akinek már eddig is több igen 
jelentős dokumentációtechnikai találmánya — mint a LuHN-scanner nevű szelektor, 
a LuHN-féle jelkulcs-rendszer, továbbá az ún. önelhatároló jelkulcs (self demarcating 
codes), stb. — ismeretes. A probléma megoldását adó ötletes eljárást a tőle kapott közlés 
nyomán ismertetjük. 

5* 
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A referátumoknak emberi szellemi munkával való előállítása a tanulmány tartal
mának átvizsgálásán alapul. Arra törekszik, hogy felderítse a tanulmány tárgyát, e 
tárgynak a tanulmányban ismertetett vonatkozásait, törvényszerűségeit, az ezekből 
folyó következtetéseket stb. Mindezek a tanulmány szövegében mint meghatározott 
fogalmak, fogalomkombinációk közötti logikai kapcsolatok nyilvánulnak meg. A referá
tumkészítés alapja e logikai kapcsolatok felismerése. Maga a referátumkészítés pedig e 
logikai kapcsolatok közül azoknak, melyek a téma ismertetése szempontjából nélkülöz
hetetlenek, megfelelően választott szavakkal való tömör kifejezése. A referátumkészítő 
elme előbb értelmező, aztán értékelő és végül összeállító munkát végez. Ezért az ember 
készítette tartalmi kivonat bizonyos mértékig önálló alkotás. Ennek azonban az a követ
kezménye, hogy az ember készítette referátumok minőségét és használhatóságát eset
leges, kiszámíthatatlan és ellenőrizhetetlen személyi tényezők befolyásolják. Nyilvánvaló, 
hogy a referátum, még ha a vonatkozó tárgykörben járatos személy készíti is, függvénye 
az illető képzettségének, a tanulmány speciális tárgya iránti személyes érdeklődési
nek, kivonatkeszitő készségének és gyakorlatának, s nem csekély mértékben pillanatnyi 
diszpozíciójának. Ismert tény, hogy ugyanarról a tanulmányról különböző személyei 
igen eltérő referátumokat készítenek (vessük csak össze valamely tanulmány különböző 
helyeken publikált referátumait!), sőt egyazon személynek valamely tanulmányról 
különböző időpontokban készített referátumai között is — az időintervallum terje
delmével arányban — jelentős eltérések mutatkozhatnak. 

A gépi úton végzett kivonatkészítés egészen más jellegű eljárás. A tanulmánynak 
nem tartalmi vizsgálatán, hanem szó- és mondatállományának statisztikai analízisén 
alapul. A gép készítette referátum pontosan számítható és szigorúan ellenőrizhető 
számszerű adatok, ún. jelentőségi tényezők nyomán készül. Nem érinti sem a műnek 
belső, tartalmi, sem a szövegnek jelentéstani, nyelvtani vonatkozásait, tehát mellőz 
minden olyasmit, aminek gépi úton végrehajtott vizsgálati konkretizálhatósága kérdéses 
vagy nehezen megvalósítható. A statisztikai kiértékelés eredményeképp a tanulmánynak 
egy jól definiálható objektív mértéket megütő mondatai, tehát a szerző eredeti megálla
pításait szószerint közlő mondatok képezik a tartalmi kivonatot („auto-abstract"). 
A gép készítette kivonatok teljesen mentesek az idegen eredetű személyi tényezőktől. 
Mivel a gépi úton végzett statisztikai analízis precízen meghatározott előírások (gép
programok) szerint történik, az egyazon tanulmányból különböző időpontban készített 
kivonatok mindig betű szerint azonosak lesznek. Ugyanez áll valamely tanulmánynak 
a különböző gyártmányú gépeken, de azonos programozással készült kivona
taira is. 

A probléma megoldása abból az alapvető felismerésből indul ki, hogy a tanulmány 
szóállománya két jól elhatárolható csoportra osztható. Vannak szavak, amelyek a téma 
előadásához, míg mások csak a szöveg teljességéhez szükségesek. Az előbbieket, melyeket 
jelentős, elsődleges szavaknak tekintünk, használja fel a szerző a téma fejtegetése során 
mondanivalója lényegét képező fogalmak kifejezésére. Viszont vannak más szavak, 
melyek csak arra szolgálnak, hogy az előbbieket értelmes mondatokká, a mondatokat 
összefüggő szöveggé kapcsolják (nem jelentős, másodlagos szavak). Az elsődleges szavak 
képezik a szövegnek mintegy hálózatos vázát, melynek hézagait a másodlagos szavak 
töltik ki, s teszik a szöveget homogénné. 

Egy tanulmány szövegéből az összes szavakat úgy állíthatjuk elő, hogy kiszűrjük 
közülük a másodlagosakat. Ez pedig könnyen végbe vihető úgy, hogy a másodlagos 
szavaknak, melyeknek száma minden nyelvben sokkal alacsonyabb az elsődleges sza
vakénál, jegyzékét előre elkészítjük, s a szöveg szavait e jegyzékkel rendre összehason
lítjuk. A szövegvizsgálatok azt mutatták, hogy e jegyzék tételeinek száma, bár nyel
venként eltérő, általában 1000 körül mozog. 
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A tanulmány szövegéből így kiemelt elsődleges szavak halmazában az egyes 
szavak nagyon különböző gyakorisággal szerepelnek. A legmagasabb előfordulási gyako
risága azoknak a szavaknak van, amelyeket a szerző tárgyának előadása során legtöbb
ször alkalmaz. Viszont a szerző azokat a szavakat használja leggyakrabban, melyek 
témájával szorosan összefüggenek. Ezt a tényt a szavak fontosságának mérésére hasz
nálhatjuk. Az előfordulási gyakoriságok száma lesz az elsődleges szavak jelentőségi 
tényezője. 

Az elsődleges szavak között vannak azonban olyanok is, amelyek lényegében 
véve egy alapszó variánsai s tulajdonképpen ugyanannak a fogalomnak csupán kifejezés
módbeli árnyalatait nyilvánítják, pl. különbség, különböző, különbözik, különböztet 
stb. Hogy az előfordulási gyakoriságok száma ne a puszta szóképi betű szerinti azonos
ságoknak legyen mutatószáma, hanem a szóképi hasonlóságnak bizonyos korlátai között 
sokkal inkább a fogalmi azonosságot mértékelje, ezeket az azonos tőből származó és 
alapjában véve ugyanazon fogalmakat jelölő szóvariánsokat egyazon szónak kell venni 
és az előfordulások számát eszerint kell számítani. Nyilvánvaló azonban, hogy ezt az 
eljárást korlátlanul nem lehet alkalmazni, mert ugyanazon tőből eredő, azonos betű
kvantummal kezdődő, de folytatólag jelentősen eltérő betűhalmazt tartalmazó szavak 
legtöbbször már különböző fogalmakat jelölnek. Az azonossá-minősülés kritériumát 
tehát úgy kell megválasztani, hogy e két esetet elkülönítse. Az elhatárolás a szavak 
betűállományának és azonossági terjedelmének összemérése nyomán történik. Az azonos 
betűcsoporttal kezdődő szavakat összehasonlítják egymással, és ha közöttük a szóeleji 
betűegyezést követő eltérő betűk számossága 6 vagy annál kevesebb, egyazon szónak 
minősülnek és gyakorisági számaik összegét kell venni. — Kétségtelen, hogy ez az azo
nosítási eljárás nem tekinthető csalhatatlannak, de a vizsgálati eredmények azt mutatták, 
hogy a téves minősítések csak alacsony százalékban (5% alatt) fordulnak elő, s így a 
végeredményt, a kivonatot, nem befolyásolják. 

A szavak jelentőségi tényezőinek megállapítása után következhetik a mondatok 
fontossági elbírálása. Ez is kizárólag a fizikai struktúra vizsgálatán alapszik. Bármi 
legyen is egy tanulmány témája, a tárgyalás kiemelkedő fontosságú helyein bizonyos 
jelentős szavak nagyobb számban lépnek fel és szorosabban kapcsolódnak egymáshoz, 
mint másutt. Ahol tehát a legmagasabb jelentőségi tényezővel bíró szavak a legszűkebb 
fizikai közelségben a legnagyobb számossággal fordulnak elő, ott található — igen nagy 
valószínűséggel — a tanulmány információ állományának legreprezentatívabb része. 
Ezt a megállapítást az a tapasztalati tény támasztja alá, mely mind a beszélt, mind 
az írott nyelvnek, de különösen ez utóbbinak ismert sajátossága, hogy az értelmileg 
legszorosabban kapcsolódó fogalmakat a fizikailag legszorosabban kapcsolódó szavakkal 
szoktuk kifejezni. Az írott szövegnek bekezdésekre, fejezetekre való tagolódása a fogalmi 
kapcsolódás intenzivitási fokának éppen ilyen fizikai megnyilvánulása. 

Számos tanulmány szövegén végzett vizsgálatok azt a további észrevételt ered
ményezték, hogy a mondatok témakifejező készsége inkább függ a jelentős szavaknak 
egymásra vonatkoztatott viszonyától, mint azoknak az egész mondatban való eloszlá
sától. E tényből a mondatok fontosság-elbírálásának finomítására további megszorítást 
lehet bevezetni. A mondatvizsgálati egység nem a teljes mondat, hanem a mondat 
jelentős szavait, vagy azoknak legalábbis egy zártabb csoportját magába záró rész, 
az ún. vizsgálati keret. A keret határai mindig elsődleges szavak, terjedelme pedig 
akkora, hogy a benne levő elsődleges szavakon felül legföljebb 4—5 másodlagos szót 
tartalmaz. A keret határain kívül eső másodlagos szavakat teljesen mellőzzük. Terje
delmesebb mondatok esetén természetesen két vagy több keret is létesülhet. A keret 
az a szócsoport, mely a témára vonatkozó információ egységnyi hordozójának tekintendő, 
s ezért ennek fontosságát kell megállapítani. A keret jelentőségi tényezőjének meg-
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határozása számítás útján történik a benne levő jelentős szavak számának tekintetbe
vétele alapján. Ha a mondat több keretre tagolódik, ezek jelentőségi tényezői közül a 
legmagasabb értékű veendő az egész mondat jelentőségi tényezőjeként. 

A tanulmány mondatai jelentőségi tényezőik mértékszámai szerint rangsorolhatók. 
Ha e rangsorolás elejéről kiemeljük a legmagasabban értékelt mondatokat, akkor a 
tanulmány azon mondatait kapjuk, melyek — a legnagyobb valószínűség szerint — 
a témára vonatkozó legtöbb és legjelentősebb információt adják. E mondatok alkotják 
a tanulmány tartalmi kivonatát. 

Az elmondottak a tartalmi kivonatok készítésének általános eljárását ismertették. 
A referátumoknak azonban föltétlenül nagyobb, ha ugyan nem túlnyomó része a szű
kebb szakterületek speciális dokumentációs céljaira készül. Megvizsgálták tehát azt a 
problémát is, hogy az ún. szakdokumentáció különleges igényei miként érvényesíthetők 
a gépi úton végzett kivonatkészítés során. — A szakterületek speciális dokumentációja 
a vonatkozó irodalmi anyagból az átlagosnál bővebb információ-tartalmú kivonatokat 
kíván. Az ismertetett eljárással könnyen előállíthatók ezek is, mégpedig úgy, hogy a 
mondatok jelentőségi rangsorolásában a leválasztási határértéket kell lejjebb szállítani, 
így a kivonatba több mondat kerül, tehát a témára vonatkozó információs tartalom 
növekedni fog. — De annak sincs különösebb akadálya, hogy a szakterület különleges 
szempontjai a kivonatkészítés során nyomatékosan érvényesíthetők legyenek. E célból 
a szakterület sajátságos szavait jegyzékbe, esetleg rangsorolt jegyzékbe kell foglalni. 
A jegyzékben szereplő szavak általában, vagy ha a jegyzék rangsorolt, minden egyes 
szó egyedileg meghatározott jelentőségi többlet-ért éket kap. A tanulmány összegyűjtött 
jelentős szavait e jegyzékkel kell Összevetni és a vonatkozó szavak jelentőségi tényezői
hez a többlet-értéket hozzáadni. Ennek következtében a szakterület szempontjából 
fontos szavak magasabb rangsorolást kapnak. Ez érezteti hatását a mondatok rangsoro
lásában, és a kivonatba azok a mondatok kerülnek, amelyek a témának a szakdokumentá
ció igényeinek irányába eső információit tartalmazzák. 

A kivonat informálóképessége — elsősorban ugyancsak a szakdokumentáció érde
kében — még különleges felsorolások hozzáfűzésével is bővíthető. Csatolható a kivo
nathoz a tanulmányban előforduló nevek, dátumok, képletek, anyagok, eljárások, 
termékek stb. jegyzéke. Ezek a tanulmány szövegéből vagy egy előre elkészített jegyzék 
nyomán, különleges írásmódjuk alapján válogathatok ki. 

Az eljárás felhasználható a tanulmányoknak információtartalmuk alapján történő 
osztályozására is, aminek szintén főleg speciális dokumentációs kívánalmak esetén van 
jelentősége. Azok az írásművek, amelyekben a mondatok jelentőségi tényezője bizonyos 
minimális értéket nem ér el, eleve kiküszöbölhetők, mivel ezek tartalma a vonatkozó 
dokumentációs igények szempontjából túlságosan általános, s így informáló képessé
gük jelentéktelen. 

Ez az automatikus kivonatkészítés elvi része — vázlatos ismertetésben. A gépi 
művelet lefolyása viszont a következő. 

A tanulmány szövegét mágneses szalagra rögzítik. A szalagot elektronikus 
adatfeldolgozó gép veszi át, amely a mágneses jelzetek formájában átírt szöveget 
leérzékeli és azzal, illetve azon a programozás szerinti alábbi műveleteket hajtja végre. 

A szöveget folyamatosan „olvasva" felbontja egyedi szavakra. Feljegyez minden 
egyes szót s annak szövegtopográfiai adatait : a fejezetet, bekezdést, mondatot amelyben 
találta. Ezt a szóhalmazt aztán alfabetikus rendbe rakja. A rendezett gyűjteményt 
összeveti a másodlagos szavaknak az egyik segédmemóriában tárolt — már előre elkészí
tett és szintén alfabetikus rendbe rakott — jegyzékével, és az egyezések alapján törli 
a szógyűjteményből a másodlagos szavakat. Az elsődleges szavaknak így előállított 
jegyzékéből megállapítja, hogy azok a tanulmány különböző helyein összesen hány 
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esetben fordulnak elő, azaz meghatározza a szavak jelentőségi tényezőit, s azokat a 
szavak mellé jegyzi. Az ugyancsak egymás mellé került azonos kezdetű szavakon lefoly
tatja az azonosítási vizsgálatot, a jegyzéket és a vonatkozó szavak jelentőségi tényezőit 
ennek megfelelően helyesbíti. Ezután a szójegyzéket a jelentőségi tényezők számszerű 
értékei szempontjából vizsgálja át, s az előre meghatározott határértéket el nem érő 
szavakat törli a jegyzékből. A megmaradó szavakhoz csatolja előfordulási helyeik meg
jelölését. A szavak eme helyeken jelentős szavakká minősülnek. Ez az elsődleges szavak 
végleges jegyzéke, melynek elkészültével a gép befejezte a szavak vizsgálatát és áttér 
a mondatok vizsgálatára. A szöveget egyedi mondatokra bontja és azoknak is feljegyzi 
topográfiai adatait. A mondatok szóállományát — mondatonként — összehasonlítja az 
elsődleges szavak jegyzékével, s ennek nyomán meghatározza a mondatok vizsgálati 
kereteit. Ezután kiszámítja a keretek jelentőségi tényezőit, s a vonatkozó jelentőségi 
tényezőket a mondatok mellé jegyzi. A mondatokat a jelentőségi tényezők csökkenő 
sorrendjében rendezi, s a felsorolás elejéről kiemeli azokat a mondatokat, amelyeknek 
jelentőségi tényezői egy meghatározott küszöbértéket meghaladnak. Ezek lesznek a 
tartalmi kivonatot alkotó mondatok. E mondatokat topográfiai adataik szerint, azaz 
szövegbeni előfordulásuk egymásutánjába átcsoportosítja, jelentőségi tényezőikkel 
együtt mágneses szalagra írja, majd arról szövegszerűen lenyomtatja. 

A referátum, mely a gépből közvetlenül olvasható formában kerül ki, tartalmazza 
a dokumentum címét, alcímeit vagy címmagyarázatait, a szokásos bibliográfiai adatokat 
és a vonatkozó szövegrészt. Nyelve természetesen azonos a dokumentuméval, az a nyelv, 
melyre a gép pillanatnyilag be van állítva. A gépi művelet időtartama a vizsgált szöveg 
terjedelmétől függ, de legföljebb néhány percnyi nagyságrendű. 

A mondottak illusztrálására két példát közlünk. 
The Scientific American 106. köt. 2. számának 86 — 94. oldalain jelent meg A. S. 

MARUAZZI Messengers of the Nervous System c. tanulmánya. A gépi kivizsgálás eredmé
nyezte adatok a következők : 

a dokumentum összes szóelőfordulásainak száma 2326 
az egymástól különböző szavak száma 741 
ezek közül másodlagos szavak 170 
elsődleges szavak 571 
a végső szójegyzékben szereplő elsődleges szavak (amelyeknek jelentőségi ténye

zője 4 vagy ennél több) száma 53 

Az elsődleges szavak rangsorolt jegyzéke (jelentőségi tényezőikkel) 

46 nerve 12 body 
40 chemical 12 effects 
28 system 12 electrical 
22 communication 12 mental 
19 adrenalin 12 messengers 
18 cell 10 signais 
18 synapse 10 stimulation 
16 impulses 8 action 
16 inhibition 8 ganglion 
15 brain 7 animal 
15 transmission 7 blood 
13 acetylcholine 7 drugs 
13 experiment 7 normal 
13 substances 6 disturbance 
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6 related 4 block 
5 control 4 disorders 
5 diagram 4 end 
5 fibers 4 excitation 
5 gland 4 health 
5 mechanisms 4 human 
5 mediators 4 outgoing 
5 organism 4 reaching 
5 produce 4 recording 
5 regulate 4 release 
5 Serotonin 4 supply 
4 accumulate 4 tranquilizing 
4 balance 

A géppel készített tartalmi kivonat a 6-nál magasabban értékelt jelentősógi 
tényezőjű mondatokat foglalja magába s a következő : 
Source: The Scientific American, Vol. 196, No. 2, 86 — 94, February, 1957. 
Title : Messengers of the Nervous System 
Auihor : Amodeo S. Marrazzi. 
Editor's Súb-heading ; The internai communication of the body is mediated by chemicals 
as well as by nerve impulses. Study of their interaction has developed important leads 
to the understanding and therapy of mental illness. 
Auto-Abstract : 

I t seems reasonable to credit the single-celled organisms also with a system of 
chemical communication by diffusion of stimulating substances through. the cell, and 
these correspond to the chemical messengers (e. g., hormones) that carry Stimuli from 
cell to cell in the more complex organisms. (7.0) 

Pinally, in the vertebrate animais there are special glands (e. g., the adrenals) 
for producing chemical messengers, and the nervous and chemical communication 
Systems are intertwined : for instance, release of adrenalin by the adrenal gland is 
subject to control both by nerve impulses and by chemicals brought to the gland by the 
blood. (6.4) 

The experiments clearly demonstrated that acetylcholine (and related substances) 
and adrenalin (and its relatives) exert opposing actions which maintain a balanced 
régulation of the transmission of nerve impulses. (6.3) 

I t is reasonable to suppose that the tranquilizing drugs counteract the inhibitory 
effect of excessive adrenalin or Serotonin or some related inhibitor in the human nervous 
system. (7.3) 

A másik példa R. K. PLUMB Chemistry is employée in a search for new méthode 
to conquer mental illness c. tanulmánya, melynek teljes szövegét fakszimilében közöljük. 
A gép által kiválasztott mondatokat most magában a szövegben jelöltük meg. A mon
datok jelentőségi tényezői : 4.0, 5.4, 5.4. 

A gépi úton készített kivonat tulajdonképpen az eredeti szöveg legsúlyosabbnak 
ítélt (pontosabban : mért) mondatainak összessége. Mivel az emberi elme készítette 
referátumoktól lényegesen különbözik, ahhoz, hogy igazán eredményesen felhasználható 
legyen, a felhasználónak meg kell tanulnia értelmezését. Tudnia kell, hogy a kivonat 
mondataiban — amelyek a tanulmány minta-mondatainak tekintendők — szereplő 
bizonyos szavak a témával kapcsolatos tárgyi vonatkozásokat jelölnek, melyek a tanul
mányban valahol részletesen ki vannak fejtve. A kivonat mondatainak egymásutánja 
követi az eredeti szöveg mondatainak sorrendjét, s így a tanulmány gondolatmenetére 
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is rávilágít. De gondolni kell arra, hogy jelentős szövegrészek maradtak ki a mondatok 
közül. A kivonat nem összefüggő egész, hanem a tanulmány gondolatmenetét reprezen
táló szemelvények gyűjteménye. 

Az eljárást a tiszta természettudományok és az alkalmazott tudományok köré
ből vett számos dolgozat áttanulmányozása nyomán dolgozták ki s ugyancsak e tárgy
körbe vágó publikációk dokumentációs feldolgozására van szánva. Azok a megállapí
tások, melyeket az elvi részben ismertettünk, ilyen tárgyú anyagra vonatkoznak. A talál
mány ennek az irodalmi anyagnak sajátlagos tulajdonságait — a szöveg tömörsége, 
a szóhasználat egyszerűsége, a stílus jelentéktelensége stb. — hasznosította. Az eddig 
lefolytatott igen nagy számú — eltérő tárgyú, terjedelmű és jelentőségű publikációkon 
végrehajtott — kísérlet a kapott kivonatok eredményes használhatóságát tanúsítja. 

OROSZ GÁBOR 

Távkölcsönzési forgalom és központi katalógusok a Német Demokratikus 
Köztársaságban. A német -magyar akadémiai egyezmény keretében 1959 áprilisá
ban alkalmam volt tanulmányozni a Német Demokratikus Köztársaság legjelentősebb 
tudományos nagykönyvtárainak munkáját.1 Berlin, Lipcse, Jéna, Halle, Weimar és 
Greifswald könyvtárait látogattam meg. Az úti célnak megfelelően igyekeztem meg
ismerni a német könyvtárügy egyik legfontosabb és legközpontibb problémáját, a táv
kölcsönzési forgalom lebonyolítását s a vele igen szorosan összefüggő központi katalógusok 
kérdéskomplexumát. A még sok egyéb könyvtári tapasztalatot is nyújtó tanulmányút 
tanulságaiból ezt a két kérdést szeretném ezen a helyen ismertetni, annál is inkább, mert 
itthoni feladataink e fontos kérdések alapos megoldását nélkülözhetetlenné teszik. 

Távkölcsönzési forgalom. A német könyvtárosok lehetővé akarják tenni azoknak 
a kutatóknak, akiknek lakhelyükön nem áll megfelelő könyvtár rendelkezésükre, illetve 
a helyi könyvtárban a számukra szükséges könyvet nem tudják megkapni, hogy a kívánt 
irodalomhoz hozzájussanak. Ennek érdekében létrehozták az ún. távkölcsönzési forgal
mat (Leihverkehr). E szolgáltatás keretében — amely egész Németország területéről, 
sőt szükség esetén külföldről is megszerzi és rendelkezésre bocsátja bármely kis helység
ben élő kutatónak a szakirodalmat — érvényesül a legjobban és legszebben a német 
könyvtárak együttműködése és sok áldozatot vállaló segítőkészsége. Sőt a mai politikai 
helyzetben ez a szervezet a német egység egy építőköve, valamint a világ tudósai termé
keny együttműködésének segítője is. 

A könyvtárak közötti kölcsönzés Németországban még a XVI. századra nyúlik 
vissza. 1893 óta pedig — amikor a Berlini Királyi Könyvtár és a porosz egyetemi könyv
tárak megkötötték kölcsönzési szerződésüket — rendszeresen folyik, s 1924-ben vált 
egy rendelet kiadásával az egész országot behálózó szervezetté. 1930-ban szabályozták 
újra, majd a második világháború után két rendelet jelent meg : az 1955 júliusában 
kiadott „Leihverkehrsordnung" (LVO) és a hozzá 1956 februárjában kibocsátott uta
sítás. Utóbbiak szerint a kölcsönzési forgalom alapelvei a következőképpen foglalhatók 
össze : 

A kölcsönzési forgalom a kutatást, oktatást, a tudományos munkát, valamint 
a szakmai és társadalompolitikai továbbképzést szolgálja ; 

kizárólag könyvtárak között bonyolódik le ; 
mindenki igénybe veheti, aki beiratkozott könyvtári olvasó. 
1 Ki kell emelnem a német könyvtáros kartársak kiemelkedő szívességét, amivel 

lehetővé tették tanulmányutam sikerét. Mindenekelőtt köszönettel tartozom Horst 
KUNZE főigazgató úrnak, a Deutsche Staatsbibliothek vezetőjének, továbbá a Deutsche 
Staatsbibliothek vezető munkatársának, Werner DTJBE úrnak s a berlini Akadémiai 
Könyvtár munkatársának, Senta LIND úrhölgynek. 
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Meghatározza a rendelet a kölcsönzési forgalom megszervezését és lebonyolítását 
is. Ennek lényege a következő : az olvasó eljuttatja kérését a hozzá legközelebb eső 
— a távkölcsönzési hálózatba bekapcsolt — könyvtárba. I t t megkezdik a kért mű 
keresését először a járás, majd a kerület könyvtáraiban. Ha ez nem vezet sikerhez, 
akkor — de csak akkor — a kérőlapot meghatározott távolabbi kereső-útra irányítják. 
Amennyiben egy mű lelőhelyét sikerült meghatározni és a dokumentum kölcsönözhető 
(a kivételeket felsorolja a rendelet), a könyvtár a tulajdonában levő könyvet köteles a 
kérő könyvtár rendelkezésére bocsátani. A könyvek szállítása a használó költségére 
történik. A kölcsönzési határidő általában négy hét, folyóiratoknál rendszerint 
kevesebb. 

Bár a rendelethoz kiadott utasítás leszögezi, hogy ez a szolgáltatás csak indokolt 
esetben vehető igénybe, mégis egyre növekszik a kölcsönzési forgalomban keresett 
könyvek száma, és így a munka a könyvtárak számára is egyre nagyobb megterhelést 
jelent. 

Ennek megszüntetésére vagy legalábbis csökkentésére a német könyvtárosok 
természetesen megoldást keresnek. KUNZE professzor meghatározása szerint (Biblio-
theksverwaltungslehre. Leipzig, 1958, Harrassowitz. 269. 1.) a jó szervezés mellett a követ
kező elvi szempontok megtartása könnyíthet a helyzeten : 

1. A kölcsönzési szolgálatot csak komoly esetekben szabad igénybe venni. 
2. Először mindig a helyi megszerzés lehetőségét kell megpróbálni, csak azután 

szabad a kérőlapot útjára indítani. 
3. Minden kérőlapot felül kell vizsgálni, és a helyes bibliográfiai adatokat meg 

kell állapítani. (Sajnos erre személyzethiány miatt nem kerülhet mindig sor, a pontatlan 
adatok viszont nagyon megnehezítik a keresést.) 

4. A cédulák irányítása ne történjék mechanikusan, hanem ésszerűen. Jól kell 
ismernie az irányítónak a német könyvtárak állományát és speciális gyűjtőterületeit. 
Emellett a könyvek és folyóiratok lelőhelyének meghatározására szolgáló könyvtári 
eszközöket minél szélesebb körben kell biztosítani. 

E kérdés megoldásával foglalkozott a Német Demokratikus Köztársaság tudo
mányos könyvtárakban dolgozó könyvtárosainak szakülésén egy külön munkaközösség. 
Ennek tagjai két alapvető tételből indultak ki : egyrészt abból, hogy a kölcsönzési 
forgalom gyors és zavartalan működését biztosítani kell, másrészt abból, hogy egy helye
sen felépített központi katalógus-rendszer nélkül a kölcsönzési forgalom lebonyolítása nem 
lehetséges. 

Központi katalógusok. Amint a vita alapjául szolgáló tézisek egyik pontja kimondja: 
a kölcsönzési forgalom zökkenésmentes lebonyolítása hosszabb időtartamra csak olyan 
regionális központi katalógusrendszer alapján képzelhető el, melynek tagjai a távközlés 
modern eszközeivel (telex) vannak felszerelve. Megállapítja e tézisek egyike továbbá, 
hogy a központi katalógusok haszna nagyobb, mint a felállításukhoz szükséges beruházás : 
munkaerő, anyag, pénz. Ennek bizonyítására közli a Halléban található Zentralkatalog 
der Bibliotheken und Büchereien des Landes Sachsen-Anhalt működésének statisztikai 
adatait, melyek szerint a katalógus alapján 

1951-ben a kérések 16,5%-át 
1955-ben „ 29%-át 
1957-ben „ 38%-át 

lehetett kielégíteni. Ennek alapján az a feltevés, hogy a kiépítendő és az egész országot 
átfogó központi katalógus-rendszer alapján a keresett művek lelőhelyének mintegy 
80—85%-át lehet majd meghatározni. 
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Mint már az első tézisből kiderül, a kérdést nem egyetlen országos központi kata
lógus, hanem az egész országot átfogó központi katalógus-rendszer felállításával kíván
ják megoldani. Az egyetlen országos központi katalógus gondolatát — a német viszonyok 
figyelembevételével — elvetették. Ebben egységes álláspontra jutottak, arra nézve 
azonban már nagyon megoszlanak a vélemények, hogy ezek a kisebb központi kataló
gusok milyen jellegűek legyenek. Sokan képviselik azt a felfogást, hogy ezek a kataló
gusok egy-egy terület könyvtárainak heterogén állományait fogják össze, viszont mások
nak az a véleményük, hogy e katalógusok szakkatalógusok legyenek. Szerintük az lenne 
a helyes, ha egyes tudományos és ipari centrumokban állítanák fel őket (pl. Jenában 
az optikai irodalom központi katalógusát), és ott, ahol egy tudományág szakanyaga 
amúgy is erősen képviselve van, gyűjtenék össze — ha csak katalógusban is — a reá 
vonatkozó, de máshol található műveket. 

Abban, hogy regionális katalógusokat vagy szakterületenkénti részlet-központi 
katalógusokat állítsanak-e fel, még nem sikerült megegyezésre jutni, ez állandó vitatéma, 
amelynek ma még valószínű megoldása sem mutatkozik. 

Bármilyen megoldási módot fogadjanak is azonban el, kétségtelen, hogy a köz
ponti katalógusokat a jobb és gyorsabb munka érdekében modern távközlési eszközzel 
kell összekapcsolni. A tervek szerint az ún. Telex-eljárással sikerülne ezt megoldani. 

Tanulmányutam során a Deutsche Staatsbibliothek Auskunftsabteilung-ja kere
tében felállított katalógusokat : Zentralkatalog der Auslandliteratur (ZKA) 1939 ff. 
és a Gesamtverzeichnis Ausländischer Zeitschriften (GAZ) 1939 //., továbbá két regio
nális központi katalógust, Jénában a Thüringischer Zentralkatalog-ot, Halléban pedig a 
Zentralkatalog der Bibliotheken und Büchereien des Landes Sachsen-Anhalt-ot ismertem 
meg. Ezek közül a legnagyobb arányú a Staatsbibliothek-han felállított két 
katalógus. 

A berlini Deutsche Staatsbibliothek felvilágosító osztályának hivatása elsősorban 
az, hogy a könyvtárba befutó, nagy részben könyvek és folyóiratok lelőhelyére vonatkozó 
kérdésekre választ adjon, és hogy az e felvilágosításokhoz szükséges segédeszközöket 
megteremtse és tovább fejlessze. Ezt a feladatkört közvetlen elődjétől, az Auskunftsbüro 
der Deutschen Bibliotheken nevű intézménytől vette át. (Az Auskunftsbüro-t 1905-ben 
alapították azzal a céllal, hogy megállapítsák, megvan-e egy keresett könyv a német 
könyvtárakban, és ha igen, úgy melyik könyvtárban található az.) 

Az osztályon 30 munkatárs dolgozik, ezek közül két tudományos könyvtáros. 
A munka három különálló csoportban folyik. 

A voltaképpeni felvilágosító szolgálatot 11 dolgozó látja el. Ezek feladata a 
következő : 

a) Választ adnak szóban (telefonon) lelőhelymeghatározásra vonatkozó kéré
sekre. 1958-ban 6200 megkeresés történt és 13 000 címre vonatkozóan adtak felvilá
gosítást. 

b) Ugyanezt végzik írásbeli megkeresésre is. 1958-ban 2000 írásbeli kérésben 
4500 cím lelőhelye iránt érdeklődtek. A kért címek 78%-ára tudtak pozitív választ adni. 

A lelőhelymeghatározás a következő módon történik : először igénybe veszik 
az osztályon található segédeszközöket (ZKA, GAZ, segédkönyvek), és amennyiben 
így nem jutnak a kért mű nyomára, a könyvet a többi német könyvtárban és a szomszé
dos külföld könyvtáraiban keresik tovább. 

A keresés előrenyomtatott levelezőlapokon történik, amelyekre a kért mű adatait 
ormig rendszerrel sokszorosítják. A lapokat azokba a könyvtárakba küldik szét, amelyek
ben a könyv megléte valószínű. E munkában egy kis katalógus a segédeszközük, amely 
a könyvtárakat betűrendben és szakosítva is tartalmazza. Főleg az utóbbi ad támogatást 
a keresőlapok irányításában. 1958-ban 125 000 keresőlapot jut tat tak el más könyvtá-
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r á k b a . Az igényel t könyvek 80%-á t az N D K - b a n , 12%-át Nyuga t -Németo r szágban , 
8%-át pedig külföldön t a l á l t á k meg. 

A keresésből visszaérkezett l apoka t , aká r pozi t ív, a k á r nega t ív e r e d m é n y t rögzí
t enek , beoszt ják az ún . Ergänzungskatalog-ha,, ezek a későbbi kereséseknél ér tékes t á m 
pon tu l szolgálhatnak. 

c) I t t dolgozzák fel ezen k ívü l a m á s k ö n y v t á r a k kölcsönzéseit jelző k ö n y v t á r 
közi kölcsönzési megrendeléseket is. Ezek — amenny iben a Staatsbibliothek á l l ományában 
nincsenek meg — mind ide kerü lnek . 1958-ban 21 000 kérőcédulá t dolgoztak fel. Miu t án 
m u n k a e r ő h i á n y m i a t t n e m t u d t a k a kerese t te l lépést t a r t a n i , csak az 1939 u t á n meg
jelent külföldi könyvek és folyóiratok lelőhelyeit k u t a t j á k fel. A m e n n y i b e n a ke rese t t 
m ű e ka tegór iák egyikébe sem ta r toz ik , a kereső-kölcsönzési lapot m á s k ö n y v t á r a k h o z 
tovább í t j ák . 1958-ban a beérkeze t t kérések 32%-ára t u d t a k pozi t ív választ adn i . 

d) I t t t a r t j á k ny i lván azoka t az egyéb kéréseket is, amelyek m á r n e m a lelőhely
megha tá rozásá ra vona tkoznak , h a n e m bibliográfiai jellegű kérdéseke t t a r t a l m a z n a k . 
Ezeke t n e m az osztály m u n k a t á r s a i , h a n e m rendszer in t a szakreferensek oldják meg. 
I t t csak központ i n y i l v á n t a r t á s u k tö r tén ik . 

e) A n é m e t k ö n y v t á r a k á l landóan haszná l t jelzeteit (betű és számkombináció) 
is ez az osztály t a r t j a ny i lván . Az ú n . Sigelliste készül i t t . 

Az osztá ly ke reső-munká já t h á r o m segédeszköz igénybevételével végzi : 
1. A segédkönyv tá r (kb. 3000 kö te t ) r endk ívü l ér tékes anyago t t a r t a l m a z , ka t a 

lógusokat és bibl iográf iákat , me lyek részben a felvilágosítások segítésére, részben a 
központ i ka ta lógussal folyó m u n k a t á m o g a t á s á r a szolgálnak. 

2. „Zentralkatalog der Auslandliteratur (ZKA) 1939 ff. K b . 200 t u d o m á n y o s és 
ipa r i s z a k k ö n y v t á r 1939 ó ta megjelent külföldi k ö n y v a n y a g á t magában foglaló köz
pont i ka ta lógus . 1953-ban a S taa t s sek re ta r i a t für Hochschulwesen rende le tben kötelezte 
a felügyelete a lá t a r tozó k ö n y v t á r a k a t a bejelentésre, az ipar i k ö n y v t á r a k önkéntesen 
csa t lakoz tak az akcióhoz. 200 k ö n y v t á r (egy-egy egye temi há lóza t g y a k r a n csak egy 
egységnek számít ) kü ld i b e a n y a g á t bejelentéses módszerre l a központ i ka ta lógusba , 
de nemcsak a t u d o m á n y o s i roda lma t , h a n e m m i n d e n új k ö n y v címét . Ezzel a z o n b a n 
a ka ta lógus tú lságosan megnövekede t t , és k ívána tos lenne a n y a g á n a k kor lá tozása a 
t u d o m á n y o s i rodalom te rü le té re . Je lenleg a ka t a lógus k b . 330 000 címet t a r t a l m a z , az 
évi gya rapodás k b . 70 000 új cédula. N e m helyeznek m i n d e n cédulá t a ka ta lógusba , 
egy műrő l csak egy cédulá t — a legjobbat — t a r t a n a k meg . E r r e í r ják fel a többi pé ldány 
lelőhelyét . 

A beérkeze t t a n y a g 5 0 % - á n a k rossz a címfelvétele, de ezekből hasonl í tás u t á n 
(hiszen sokszor m á r b e n n e v a n a m ű cédulája a ka ta lógusban) k b . 2 0 % kiesik. í g y a 
c ímfelvételeknek 30%-a rossz, ezeket azonban m u n k a e r ő h i á n y m i a t t n e m t u d j á k kija
v í tan i , és i lyen á l l apo tban ke rü lnek beosztásra . 

A Staatsbibliothek n y o m t a t á s b a n adja k i Berliner Titeldrucke N. F. c ímen a szov
je t és nép i d e m o k r a t i k u s új beszerzések jegyzékét . E n n e k évi összefoglaló kö te te iben az 
egyes c ímek me l l e t t a ZKA a l ap j án fe l tün te t ik , hogy a k ö n y v a Staatsbibliothek-on k í v ü l 
mely ik m á s k ö n y v t á r á l l o m á n y á b a n t a lá lha tó még meg . í g y ez a k i a d v á n y bizonyos 
mér ték ig n y o m t a t o t t k u r r e n s közpon t i k a t a l ó g u s n a k is t e k i n t h e t ő . A vá loga to t t t udo
m á n y o s a n y a g o t t a r t a l m a z ó jegyzék : Das neue wissenschaftliche Buch. Neuerwerbungen 
der wissenschaftlichen Bibliotheken der DDR, me lye t sz in tén a Staatsbibliothek tesz közzé, 
bizonyos m é r t é k b e n u g y a n e z t a szerepet tö l t i be . K é t so roza tban jelenik meg : Reihe A : 
Naturwissenschaften-Technik és Reihe B: Gesellschaftswissenschaften. Az előbbi o lyan 
m ű v e k címei t is t a r t a l m a z z a a ZKA a lap ján , amelyek a Sraatsbibliothek-hen n incsenek 
meg , az u t ó b b i csak a Staatsbibliothek szerzeményei t közli , e g y ú t t a l m á s k ö n y v t á r a k azo
nos beszerzéseinek lelőhelyeit is fe l tün te t i . 
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3. Gesamtverzeichnis Ausländischer Zeitschriften (GAZ) 1939 ff szerkesztése is 
ezen az osztályon folyik. E katalógus munkálataiban részt vesznek a Staatssekretariat 
für Hochschulwesen fennhatósága alá tartozó könyvtárak, az Akadémia, a Mezőgazda
sági Akadémia és a nagy ipari vállalatok könyvtárai, összesen kb. 120—150 könyvtár. 
A munkák hat éve tartanak, remélik, hogy egy év múlva készen lesznek vele, és hozzá
foghatnak a katalógus kiadásához. 

A könyvtárak külföldi folyóiratállományukat 1939-től jelentik be a GAZ-hez. 
(A „folyóirat" fogalmát az ilyenkor szokásos legtágabb értelemben alkalmazzák.) Álta
lában a teljes állományt egyszerre jelentették be, most az új folyóiratokról adnak hírt, 
vagy az előállott változásokat (a folyóirat megszűnt vagy nem jár többé) jelzik. A beje
lentés a szokásos nemzetközi méretű kartonon történik, előre megadott utasítások alapján. 

A könyvtárak bejelentéseit nagyméretű kartonlapokra írják át. Minden folyó
iratnak csak egy lapja van, erre kerül a címleírás és az egyes könyvtárakban meglevő 
állomány feltüntetése. A címleírást nem a könyvtárak bejelentéseiből, hanem magukról 
a folyóiratokról készítik. Ezért minden folyóiratot maguk is megnéznek. A bejelentett 
folyóiratok 75—80%-a megvan saját állományukban, ezeket könnyen megkapják, 
a többit pedig kölcsönkérik. így pontosan meg tudják állapítani a folyóirat címfelvételi 
adatait. A címen kívül mindig feltüntetik a kiadó testületet, a nehezen érthető nyel
veknél címfordítást is közölnek. Ezen kívül a folyóirat megjelenési helyét is feltüntetik. 
Minden címhez megkeresik az első évfolyam megjelenésének évszámát (ha befejezett, 
úgy az utolsóét is), a címváltozásokat, supplementumokat stb. Pontosságra törekszenek, 
mert bár elsődleges céljuk az, hogy lelőhelykatalógust hozzanak létre, szeretnék, ha az 
egyúttal bibliográfiai segédeszközként is használható lenne. Az összesítő lapon termé
szetesen a könyvtárak állományát is feltüntetik, első helyen a legteljesebb sorozatot, 
majd a kisebb állományokat. 

Amikor az egyes folyóiratok nagy kartonjai ezen a módon elkészültek, akkor 
kezdték kiadni az un. Umlaufsmanuskript egyes füzeteit. A kiadás alfabetikus sorrendet 
követve történt, ma kb. az S betűnél tartanak. A füzetek sokszorosítva jelennek meg. 
Minden résztvevő könyvtár kap egy példányt, és saját szempontjából átnézi a folyó
iratot. Revideálja a címfelvételeket, de főleg saját állományadatainak helyességét 
ellenőrzi. A kéziratot a GAZ szerkesztőségének 14 nap múlva visszaküldik. A nagy 
könyvtárak megtartanak maguknak egy-egy példányt az Umlaufsmanuskript-hől, így 
a teljes mű megjelenéséig is tudnak már az egyes folyóiratok lelőhelyéről tájékozódni. 

A visszaérkezett Umlaufsmanuskript-et feldolgozzák, az esetleges változtatásokat 
az alap-kartonkimutatásra átvezetik. így készül el a végleges cédula. 

Ezt a munkát, mint már említettem, kb. egy év múlva lezárják, és hozzákezdenek 
a katalógus kiadásához. Ez alfabetikus lesz, és a Preussische Instruktion előírásai szerint 
sorolja fel a folyóiratokat. Hogy használatát megkönnyítsék, jól kidolgozott szakmutató
val kívánják kiegészíteni. 

Miután a Marburgban készülő nyugatnémet GAZ-t mechanikus beosztási sor
rendben adják ki, itt is felmerül a kérdés, hogy nem lenne-e helyesebb erre a beosztási 
rendre áttérni. A felfogás azonban általában az, hogy mivel kidolgozott mechanikus 
beosztási rendszerük nincsen, nem akarnak éppen egy ilyen rendkívül drága és nagy 
katalógus kiadásánál újjal kísérletezni. 

Jénában a Thüringischer Zentralkatalog még fiatal intézmény, csak 1955 óta 
működik. Kb. 120 könyvtár anyagát foglalja magában, mégpedig az egyetemi intézeti 
könyvtárak, a Jénában dolgozó akadémiai intézetek, az Ernst Abbe Bücherei, a VEB 
Optik Carl Zeiss, Schott és Jenapharm könyvtárainak anyagát, továbbá Weimar, Erfurt, 
Ilmenau, Gotha, tehát egész Thüringia tudományos jellegű könyvtárainak állományát. 
A könyvtárak 1955. január 1. utáni beszerzéseiket jelentik be, 40 könyvtár azonban 



Figyelő 403 

már teljes állományával szerepel a katalógusban. A további cél az, hogy a terület minden 
tudományos és ipari könyvtárának teljes anyaga belekerüljön. 

A katalógus anyagát bejelentési módszerrel gyűjtik össze. A résztvevő könyv
táraknak címfelvételi mintalapokat küldtek ki, így próbálták a címfelvételek egységessé
gét biztosítani. 

A katalógus ma 75 000 cédulát tartalmaz. (Az évi gyarapodás 20 000 cédula körül 
mozog.) Két részre oszlik, az egyik a monografikus műveket, a másik a folyóiratokat 
foglalja magában. Minden könyvről csak egy cédulát tartanak meg, erre írják rá a többi 
példány jelzetét. A folyóiratoknak ellenben annyi cédulájuk van, ahány sorozatban 
a katalógusban képviselve vannak. 

Halle-ban az Universitäts- und Landesbibliothek 1949-ben kezdte meg a regionális 
központi katalógus : Zentralkatalog der öffentlichen Bibliotheken und Büchereien des 
Landes Sachsen- Anhalt felállítását. A katalógus létrehozását a háború utáni könyvtári 
nehézségek tették szükségessé, a súlyos veszteségeket szenvedett állományok, új beszer
zések összefogása nélkülözhetetlenné vált a kutatómunka számára. Szükséges a kata
lógus az új beszerzések koordinálásához is. 

1949-ben rendelet jelent meg, amelynek értelmében kívánatos, hogy a részvételre 
kötelezett egyetemi intézeti könyvtárakon kívül a terület körzeti és városi könyvtárai, 
valamint az üzemek tudományos szakkönyvtárai is csatlakozzanak a központi kataló
gushoz. A könyvtárakat e rendelet nyomán az egyetemi könyvtár dolgozói végigláto
gatták, és így kérték fel őket a közreműködésre. Ennek eredményeként ma a 81 egyetemi 
intézeti könyvtáron kívül 22 üzemi könyvtár (köztük pl. a Leuna Werke), 57 városi 
könyvtár, illetve társulati és egyesületi könyvtár küldi be anyagát a központi katalógusba. 
A könyvtárak teljes állományát szeretnék a katalógusban egyesíteni, tehát sem időbeli, 
sem szakkorlátozást nem érvényesítenek. A katalógus a külföldi és a német anyagot 
egyaránt tartalmazza. Két részre oszlik, betűrendben tartják a monografikus műveket és 
külön a periodikákat. Jelenleg kb. 735 000 cédulával rendelkeznek, az évi gyarapodás 
60 000 cédula. A könyvtárak anyagát bejelentési módszerrel gyűjtik össze. Egy műről 
csak egy cédula marad a katalógusban, erre írják fel a lelőhelyeket. 

A résztvevő könyvtárak minta-címfelvételeket kapnak, így próbálják a címfelvé
teleket egységessé tenni. Sajnos nem valami jó eredménnyel, mert a beérkezett címfelvé
telek még ezek után is igen egyenetlenek, csak egyharmaduk felel meg a követelmé
nyeknek, kétharmadukat javítani kell. 

Tekintettel arra, hogy a könyvtárak különböző módokon küldik be anyagukat 
(cédula, fénykép a címlapról, jegyzék stb.) a katalógusban a legkülönbözőbb cédulák 
találhatók (felragasztás, nyomtatott, kézzel írott stb.). De a külső formára nem is adnak 
sokat, lényeg az, hogy a katalógus a lelőhelymeghatározás követelményének eleget 
tudjon tenni. 

A katalógust sokan veszik igénybe. Hetenként kb. 250 cím iránt érdeklődnek. 
1958-ban a keresett művek36%-ának lelőhelyét tudták a katalógus alapján megállapítani. 

A tapasztalatok végső összegezése az, hogy ha nem is alakult ki teljes és végleges
nek mondható központi katalógus-rendszer a Német Demokratikus Köztársaságban, 
bizonyos, hogy ezen a téren nagy eredményeik vannak. Saját központi katalógus-rend
szerünk kialakításánál azonban figyelembe kell vennünk az eltérő hazai viszonyokat : 
nálunk mások az arányok, kisebb az ország és kisebbek a könyvtárak is. A német 
„vidéki" könyvtárak (pl. Lipcse, Halle, Jena) milliós vagy annál is jóval nagyobb kötet
számmal rendelkeznek, akkorák, sőt nagyobbak, mint a mi legnagyobb könyvtáraink. 
Más tehát a regionális elv a központi katalógus területén Németországban és másnak kell 
lennie Magyarországon. De a német tapasztalatok alkotó alkalmazása hasznos lehet 
számunkra. Sz. NÉMETH MÁRIA 
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Egy üzemköltségen termelő központi tárca-könyvkötőüzem felállításá
nak tervezete. A Művelődésügyi Minisztérium Könyvtári Osztálya az elmúlt év telén 
megbízta a Könyvtárügyi Tanács Raktározási és Állományvédelmi Szakbizottságát, 
hogy foglalkozzon egy üzemköltségen termelő központi tárca-könyvkötőüzem felál
lításának tervezésével. 

A Raktározási és Állományvédelmi Szakbizottság e sorok íróját bízta meg az 
üzem felállításával kapcsolatos terv elkészítésével. 

Könyvtáraink állományvédelmének korszerűtlen helyzetében a súlyos raktározási 
gondok mellett, a köttetés kérdése az, amely lényegesen nagyobb anyagi befektetést 
kíván, mint a raktári férőhelyek megteremtése. Évtizedes mulasztásokat kell pótolni, 
miután az állomány gyarapodása az első világháború után sokkal nagyobb lépéssel 
haladt előre, mint annak előtte. Ezen igen tekintélyes számú szaporulatnak túlnyomó 
része évről évre kötetlen maradt. 

A felszabadulás után ez a gyarapodási folyamat olyan eddig nem látott fejlődésnek 
indult szocialista államunkban, mellyel köttetési kapacitásunk távolról sem tudott 
lépést tartani. A nemzetközi szokásos normák szerint a könyvtárak bruttóköltségvetéseik 
20—25%-át fordítják könyveik köttetésére. Ez a százalékarány a kimaradt háborús 
évek következtében és a könyvtermelés állandó és rohamos növekedése, de nem kevésbé 
a könyvek fokozottabb olvasottsága következtében felemelendő volna. Bár szocialista 
államunkban most kötetszám szerint sokkal többet köttetünk, mint a második világ
háború előtt, ma mégis könyvtáraink évi költségvetésüknek csak 5, legfeljebb 8%-át 
költik köttetésre, mert állományuk gyarapodása a múlthoz képest sokszorosan meg
növekedett. Tehát az állománygyarapodásnak és a fokozott használatnak megfelelően 
a könyvkötési költségvetést tetemesen fel kell emelni, hogy lépést tudjon tartani a 
követelményekkel. 

A könyvtárainkban működő könyvkötő házi üzemek a múlthoz viszonyítva 
jelentősen fejlődtek (1938-ban összesen 15 könyvkötő dolgozott könyvtári kötészetben, 
a mai 150 személlyel szemben). De ezen házi üzemeket bármennyire is fejlesztjük, mert 
továbbfejlesztenünk feltétlenül kell, sohasem fogják tudni súlyos köttetési problémá
inkat megoldani, ha figyelembe vesszük, hogy könyvtárainkban 6 — 7 millió kötetlen 
könyvet tárolnak. A kötésre szoruló kurrens gyarapodás pedig már most évi 800 000 
kötetet tesz ki, mely szám évről évre erősen növekedni fog. 

A köttetés problémájával kapcsolatban kettős kérdéssel állunk szemben. Egy
részt az állományban levő kötött, de sok olvasás következtében tönkrement könyvek 
javításának és újrakötésének kérdése. Ezen feladatot a könyvtárakban működő házi 
üzemek végeznék el, a fokozódó szükségletnek megfelelően. Ilyen munkálatokat nagy
üzemi módszerrel termelő üzem nem tud elvégezni, mert egyedi munkáról van szó. 
A tapasztalatból is tudjuk, hogy a magánszektort kivéve, semmilyen könyvkötő válla
lat nem vállalja a rongyos könyvek javítását és újrakötését. A másik feladat a könyv
táraink polcain fekvő kötetlen könyvek, periodikák és az új köttetésre szoruló köny
veknek a bekötése. Ezt a kérdést a legolcsóbban egy minisztériumi felügyelet alatt 
működő, rezsiköltségben termelő könyvkötő üzem megszervezésével lehet megoldani. 

Egy ilyen üzem megszervezésére azért is szükség van, mert ha korlátlan mennyi
ségű pénz állana rendelkezésre a köttetésre, akkor sem tudnók azt elvégeztetni, mert 
az ország jelenlegi összes kötési kapacitása még egy kis töredéket sem volna képes 
vállalni. Egyrészt a házi üzemek fent vázolt feladataik következtében, másrészt azállami, 
szövetkezeti és magán könyvkötők annyira túl vannak halmozva munkával, hogy kép
telenek további feladatokat vállalni. 

Nem kevésbé fontos kérdés a kötési költségek arányának összevetése sem. A fel
állítandó tárcavállalat útján könyvtáraink önköltségi áron jutnának kötésekhez, ami 
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a költségeknek 1/3 résszel való csökkentését jelenti, vagy fordítva ugyanazon összegért 
50%-kai több kötést kaphatnának. 

A jelenlegi szakmunkás-helyzet mellett e rezsiköltségben termelő üzem megindulá
sakor (1960) csak kisipari és aránylag kevéssé gépesített jelleggel, legfeljebb az egész 
szervezetbe 70 munkaerőt beállítva, volna megvalósítható. A további években ezen 
üzemből kiindulva, fokozatosan gépesítve, új technológiák bevezetése és új munka
erők képzése folytán, lehetséges csak a magyar könyvtárak szükségletének megfelelő és 
rezsiköltségben termelő tárca-könyvkötőüzem megvalósítása, illetőleg a szükségletnek 
megfelelő kifejlesztése. Az üzem a Művelődésügyi Minisztérium Könyvtári Osztályának 
közvetlen felügyelete és ellenőrzése alatt működnék. 

A további fejlesztésnek két egymással párhuzamos irányban kell haladnia. A szor
timent kötéstechnikát a legszélső és ésszerű lehetőségekhez mérten minél jobban gépe
síteni és az új, fűzésnélküli, ragasztott gerincű gépesített kötéstechnológiát a legszé
lesebb területen kell alkalmazni. 

Mint fent említettem, a jelenlegi könyvkötő-szakmunkás helyzet szerint legfel
jebb 20—22 olyan könyvkötő szakmunkást lehetne verbuválni, kiknek szakképzettsége 
alkalmas lenne a fenti feladatok elvégzésére és ugyanakkor a jövő szakmunkások, ipari 
tanulók képzésére is. A kezdő szervezetben alkalmazandó 20 szakmunkás mellé azonnal 
10 ipari tanulót kellene szerződtetni, előzetes két heti próbaidő után. A próbaidő alatt 
a tanulójelölteknek tanúbizonyságot kellene tenniök arról, hogy a szakma elsajátítására 
alkalmasak, és minden ambíciójuk megvan azt megtanulni. A tanuló létszámot a fejlesztés 
során, de legalább az első tíz esztendő folyamán a kezdeti, de ha lehetséges még további 
12—15 főre kellene emelni. Ebből a sajátképzésű szakmunkás rétegből állana azután 
az üzem fejlődő szakmunkás törzsgárdája. Pillanatnyilag még kétféle előképzettséggel 
lehet könyvkötő tanulókat szerződtetni. Érettségivel másfél év, általános iskolai VIII. 
oszt. végzettséggel pedig három év a tanulmányi idő, vagyis ennyi idő után válnak 
szakmunkásokká az ipari tanulók. Értesüléseink szerint 1960-tól a könyvkötőiparban 
csak érettségivel lehet tanulót szerződtetni. Ez esetben gyorsul a szakmunkás-képzés 
ideje. A szakmunkás utánpótlás csak ezen az úton valósítható meg, s erre azért is nagy 
szükség van, mert a Ságvári Endre Grafikai Szakiskola kizárólag a nagyüzemek, nyomdák 
részére nevel szakmunkásokat, akik végzettségük után azonnal a kijelölt nagyüzemben 
foglalják el munkahelyüket. A szövetkezeti és magánkisipartól pedig nem számíthatunk 
szakmunkás utánpótlásra. 

A szakmunkások mellett szükség van előkészítő munkaerőkre, akik akár az álta
lános iskola VIII. oszt. elvégzése után volnának alkalmazhatók szerződés nélkül és két, 
három hónap alatt taníthatók be. A magas aranyozói és csoportvezetői munkakörökre 
a szakmunkások közül kell kiemelni azokat az erőket, akik szakmai ismeretüknél, szo
cialista emberi magatartásuknál fogva alkalmasak lesznek feladataik elvégzésére. Muzeális 
értékű könyvek, kéziratok restaurálásával és művészi könyvkötések készítésével ezen 
üzem semmiképpen sem foglalkozhatna. Ez a feladat a házi üzemek továbbfejlesztésével 
kapcsolatos kérdés. 

A felállítandó üzemben a szalagrendszerű munkafolyamatot kell megszervezni 
és kialakítani, mert ennek folyamányaképpen érhető el a maximális termelés. Tekin
tettel az igen nagy mennyiségű kötendő könyvre, a munkaerők teljesítménye, azok 
különös megfeszítése nélkül, úgy használható ki a leggazdaságosabban, ha minél kisebb 
részletmunkát jól beidegződve végeznek el. 

A munkafolyamatoknak a következőknek kellene lenniök a kevéssé gépesített 
szortiment kötéseknél ; 

1. Szétszedés, javítás, préselés, előzékelés, fűzés. Ezen munkafolyamatokat beta
nított előkészítő munkaerőkkel kell elvégeztetni. 

6 Magyar Könyvszemle 
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2. A tényleges könyvkötés elkészítése. Eny vezés, körülvágás, préselés, ereszreverés, 
táblakészítés, beborítás és leragasztás. Ezen munkafolyamatok csak szakképzett könyv
kötőkkel végeztethetők el. 

3. Az elkészült kötés címnyomása és minőségének ellenőrzése. Ennél a munka
folyamatnál a magasabb szakképzettségű szakmunkások alkalmazandók. 

A fenti kötéstípust a lehető legmodernebb szalaggyártásban a könyvtári segéd
könyvek, lexikonok, szótárak, egyetemi tankönyvek és pl. a Széchényi Könyvtár vonat
kozásában a muzeális kötelespéldányok bekötésénél kell alkalmazni. 

Mint már említettem, elképzelhetetlen lenne a szükségletnek megfelelő kapacitású 
könyvkötőüzem működése a modern füzésnélküli, műanyaggal ragasztott gerincű tech
nológia igen széles körben való alkalmazása nélkül. Ezen a téren a hazai tapasztalatok 
is igen biztatók, bár gépek és megfelelő ragasztóanyagok hiányában inkább csak kézi
erejű kísérletezés folyik. Külföldön, pl. a Német Demokratikus Köztársaságban, már 
olyan automatikus ragasztott gerincű kötéseket készítő gépeket gyártanak, melyek 
két jól bçtanult szakmunkás kezelésével már évi 25 — 30 000 kötet könyvtestet kötnek 
egybe, egészen a tábla elkészítéséig. Különböző papírokhoz pedig — szívóképességüknek 
megfelelően — kilenc-tízféle műanyagragasztót használnak, amelyek gyárilag elő
állítva készen kaphatók. 

A fűzésnélküli, ragasztott gerincű kötések nagyon jól alkalmazhatók könyvtá
raink szépirodalmi müveinél, esetleg hírlapok, részben folyóiratok, brosúrák, jegyzetek 
bekötésére. Természetesen a külföldi tapasztalatokat a gépek kiválasztásakor előzőleg 
a helyszínen tanulmányozni kell. 

Ha a fenti kötési technológiát a szükségletnek megfelelően kiegyensúlyozva al
kalmazzuk, és a gépeket beszerezzük, azok működtetéséhez a munkaerőket kiképezzük, 
akkor könyvtáraink évi kurrens kötési szükségletét 8—10 év múlva a fenti elvek sze
rinti fejlesztés titán biztosítani lehetne, és a következő években már az elmaradt res
tanciák bekötését is meg lehetne kezdeni, s kb. 25 — 30 év múlva a restanciák felszámo
lása és a kurrens évi szükséglet bekötése után egyenesbe kerülhetnénk könyvállomá
nyunk bekötése terén. Az ez időre kialakult üzem továbbra sem volna felesleges 
vagy túlzott méretű szervezet, mert az évi állandóan növekvő és akkor már előre
láthatólag a jelenleginél 100%-kai magasabb kurrens szükséglet mellett, a közben állan
dóan elhasználódó, illetőleg akkorra már sokkal nagyobb tömegű újrakötés egy időben 
volna elvégezhető, vagyis ezek után nem kellene kötésrestanciával számolni. 

Az 1957. évi felmérés adatai szerint a kötésre váró anyag — a kartonálásokat 
kivéve — fajta szerint százalékarányban a következőképpen oszlik meg : 60% könyv, 
35% folyóirat és 5% hírlap. Ha most a kezdő 70 személyes szervezetet vesszük figyelembe, 
mely 1960-ban kezdené meg működését, ez az együttes a jelenlegi technológiai lehetőségek 
szerint és a tanoncképzést figyelembe véve, 50 000 kötetet köthetne be a következő 
elosztásban : 30 000 kötet könyv, 17 000 kötet folyóirat és 3000 kötet hírlap. 

Számadataim alapján a tervhez WEKERLE Imre készítette el a pénzügyi tervezetet. 
Ezek szerint az üzem beruházási, felszerelési költsége 500 000 Ft-ba kerül. Az első évi 
termelés összköltsége (50 000 kötet) 2 159 700 Ft-ba kerülne. Ugyanez a mennyiségű 
könyv, folyóirat és hírlap beköttetése hatósági áron, állami vagy szövetkezeti szektor
nál elvégeztetve (attól eltekintve, hogy nem is tudnák vállalni) 2 682 000 Ft-ot tenne ki. 
Tehát látjuk, hogy az első évben 522 300 Ft-tot takaríthatunk meg könyvtáraink szá
mára, amely összegből a teljes beruházási felszerelés megvásárolható. Ha a következő 
évben egy fűzés nélküli kötőgépet állítunk be, óvatos becslés szerint 25 000 kötettel 
többet termelhetnénk. E munkálatok elvégzéséhez mindössze már csak újabb 8 munka
erőre van szükség, a 25 000 kötésnek személyi és dologi összköltsége 48 000 Ft. Ha az 
első évi 50 000 kötet átlagköltségét számítjuk rezsi árban, akkor egy kötet 43,20 Ft-ba 
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kerül . A másod ik évben a beál l í to t t fűzés nélkül i kö tőgép a lka lmazásáva l 75 000 k ö t e t 
készülhetne el s m á r csak kö te tenkén t i 35,20 F t egységáron. E z a fokozatosan csökkent á r 
a t o v á b b i évek fejlesztése során 6 —7 év m ú l v a k ö t e t e n k é n t 18 — 20 F t - r a leszor í tha tó . 

A fent i á r a k a jelenlegi á r akhoz m é r t e n számí to t t ak , a m e n n y i b e n á l ta lános 
á rvá l tozás köve tkezne be , akko r a kö té sá rak is aszerint vá l toznak . A fokozatos fejlesztés 
lehetőségét az első évek e redményei tő l és a szükségletnek megfelelően lehetne elérni , 
ennek részletes a d a t a i b a n való elmélyülés p i l lanatnyi lag meddő m u n k a volna, m e r t az 
ipa r á l landó fejlődése fo lyamán olyan lehetőségek va lósu lha tnak meg a könyvkö tésze t 
t e rén , ami re m a még n e m is gondo lha tunk . 

A felál l í tandó rezsi üzem te rveze té t a Rak tá rozás i és Ál lományvédelmi Bizot t ság 
1959. jún . 16-án részleteiben is meg tá rgya l t a , és j avas la ta i t a Művelődésügyi Miniszté
r i u m K ö n y v t á r i Osztá lyához fel ter jesztet te . 

SASVÁRI D E Z S Ő 

H Í R E K 

A Nemzetközi Tudományos Tájékoztatási 
Konferencia 1958. nov . 16-tól 21-ig ülé
sezet t Wash ing tonban . A Konferencia 
gyökerei v i sszanyúlnak a 10 év előt t i , 
1948-ban a londoni Ki rá ly i Társaság ál
t a l r endeze t t T u d o m á n y o s Tá jékoz ta tás i 
Konferenciához. E n n e k m i n t e g y fo ly ta tá
sakén t az Unesco h í v o t t össze egy Nemzet 
közi T u d o m á n y o s Tájékozta tás i konferen
ciát 1949-ben. Az i t t m e g v i t a t o t t problé
m á k t o v á b b i f igyelemmel kísérésére a l aku l t 
m e g később a Tiszta és alkalmazott tudo
mányok terminológiai és dokumentációs 
nemzetközi tanácsadó bizottsága. Nemzet 
közileg i smer t angol elnevezésének rövi
dítése : IACDocTerPAS. E z a Bizo t t ság 
m á r első ülésén (1954-ben) t e rvbe v e t t e 
egy nemzetköz i konferencia megszervezését 
a t u d o m á n y o s dokumen tác iók visszamenő 
vizsgála tára . Hosszas v i t a u t á n az Ameri
k a i D o k u m e n t á c i ó s I n t é z e t — A D I — 
javas l a t á ra végül is W a s h i n g t o n b a n h í v t á k 
össze ez t az angol neve u t á n {International 
Conference on Scientific Information) ICSI-
k é n t i smer t konferenciát . 

948 résztvevő közül 811 vo l t (85,2%) 
az USA-ból, 40 angol (4 ,2%), 51 n y u g a t 
eu rópa i (5 ,4%), 10 ke le t -európai (1 ,1%), 
16 k a n a d a i , 5 la t in-amer ika i , 10 ázsiai , míg 
5 az afr ikai és óceániai angol domin iumok-
ról. A Konferenc iá ra b e k ü l d ö t t 75 refe
rátumot, ame ly n y o m t a t á s b a n 1420 l ap 
te r jede lemben (2,72 kg) je lent meg , a 
rész tvevők előre m e g k a p t á k , b á r t öbben 
késve . 

Az első ülésszak a k u t a t ó k d o k u m e n 
tációs anyagszükségle tének v izsgá la táva l 
foglalkozott . A 13 m e g v i t a t o t t r e f e rá tum 
közül emlí tésre mé l tó egy a m e r i k a i : 1500 
k é m i k u s m u n k á j á t v izsgál ták 9 egymás
u t á n következő n a p o n á t abból a szempont 

ból, hogy m u n k a i d e j ü k hogyan oszlik meg 
a t i sz tán k u t a t ó m u n k a és az a r r a vona t 
kozó információszerzés közöt t . Megálla
p í t o t t á k , hogy a m u n k a i d ő n e k k b . 4 9 , 8 % -
á t ez u t ó b b i veszi igénybe, s ennek is a 
n a g y o b b része szóbeli közlés ú t j á n tö r té 
n ik . A t i s z t án k u t a t ó tevékenységre a 
m u n k a i d ő n e k csak 36%-a ju t . Igen érdekes 
a londoni Science Library-naik a t u d o m á 
nyos per iod ika-haszná la t gyakor i ságára 
vona tkozó vizsgála ta . Az 1956. évi köl
csönzési, i l le tve helybenolvasás i forgalom 
87 255 esete a r r a m u t a t , hogy a Science 
L i b r a r y 9120 per iodikája közül 4821-et 
senk i sem ke rese t t ebben az évben. Az 
előadó megá l lap í t ása szer in t a k u r r e n s 
per iod ikák % része o lyan kevéssé o lvasot t , 
hogy egyet len kölcsönözhető p é l d á n y u k 
kielégítené az egész Egyesü l t K i rá lyság 
érdeklődését . 

Az első ülésszak megbeszélései á l ta lá 
b a n a r r a az e redményre j u t o t t a k , hogy az 
információszerzés főforrása a szóbeli köz
lés ; a bibliográfiák ha szná l a t a m á r vi
szonylag kor lá tozo t t , s még i n k á b b az az 
évi beszámolóké, évkönyveké . Az ú j 
folyóira tszámok á t l apozása igen kedve l t 
és hasznos forrás. E g y más ik fontos meg
á l lap í tás , ame ly re 1802 angol e lektro
t echn ikus m u n k á j á t vizsgálva j u t o t t az 
előadó, hogy a m ű s z a k i i roda lom fő
fe ladata n e m a b b a n áll , hogy „u tó lagos 
konzul tác ióhoz szolgáltasson d o k u m e n 
tációs for rás t " , h a n e m hogy n a p r ó l n a p r a 
ösztökélje a k u t a t ó k a t az új t u d o m á n y o s 
események és e redmények megismerésére , 
és o lyan t e rmésze tű t á j ékoz t a t á s t nyú j t son , 
a m i t a k u t a t ó n e m keres előre k igondo l t 
t e r v szerint , h a n e m felfedez. Egészében 
véve az első ülésszak hozzá já ru l t a k u t a t ó k 
szokása inak és szükségleteinek megismeré-
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séhez. Nem szabad azonban figyelmen 
kívül hagyni, hogy az i t t elhangzott be
számolók túlnyomórészt az Amerikai 
Egyesült Államokban és Angliában végzett 
kutatásokon alapszanak, s nem valószínű, 
hogy más országokra is ugyanúgy érvénye
sek. 

Az ICSI második ülésszakát a „leíró és 
elemző bibliográfiai szolgálat működésé
nek és eredményeinek" szentelte a konfe
rencia rendezősége. Az i t t elhangzottak 
közül érdemes megemlíteni az olasz kül
döttnek a vasipari elemző bibliográfiával 
kapcsolatosan tet t kijelentését, amely sze
rint az egész ún. „szabad" világ leg
nagyobb ilyen gyűjteménye alig tartalmaz 
több adatot, mint a VINITI (a Szovjet
unió Tudományos Akadémiájának Tudo
mányos Tájékoztató Intézete) vasipari 
bibliográfiáinak fele. Egy másik, az orvosi 
irodalom nyelvek és országok szerinti meg
oszlását, valamint periodicitását ismertető 
jelentésből kiderül, hogy az egész világon 
évenként 220 000 orvosi cikk jelenik 
meg, amelyeknek egy általános orvosi 
bibliográfiában kellene szerepelniük. Ezzel 
szemben a jelenleg létező legteljesebb 
orvosi bibliográfia, a Current list of médical 
literature összesen 108 000 cikkeimet tar
talmaz. 

A harmadik ülésszak a monográfiák, 
compendiumok és a szakosított dokumen
tációs központok jelentőségét lett volna 
hivatva értékelni, ez a kísérlet azonban 
nem sikerült. A negyedik ülésszak, amely 
a tájékoztatás szervezési rendszereinek 
jellegzetességeit a raktározásra és kutatásra 
való tekintettel összehasonlító alapon 
vizsgálta, ugyancsak csalódást okozott 
sikertelenségével. Az ötödik ülésszak tár
gyalta a legfontosabb kérdéseket és észre
vételeket az információszervezés új rend
szereihez szükséges felszerelésekkel kap
csolatban a raktározás és kutatás szem
pontjából. A hatodik ülésszak a retrospek
tív kutatómunka megszervezésére vonat
kozó általános elmélet felállításának lehető
ségeit mérlegelte. A hetedik ülésszak a 
kormányhatóságok, tudományos társasá
gok, egyetemek, ipari szervezetek felelős
ségét tárgyalta a tájékoztató szolgálat 
megjavításában. Az ülésszak végén két 
álláspont találkozott — egyik francia, 
másik angol — egy olyan nemzetközi 
központ vagy intézet létesítésére vonat
kozó terv előterjesztésében, ami világ
viszonylatban megfelelne a VINITI-nek. 

SZJGETHY JOLÁN 

Plakátkiállítás a Szabó Ervin Könyv
tárban. A könyvtári kiállítások rendezői 
komoly feladat előtt állanak, amikor 

a rendelkezésükre álló korlátozott lehető
ségek között az egyetemes és a hazai tör
ténelem szempontjából egyformán nagy 
eseményeket kívánnak bemutatni. Ez 
fokozott mértékéén érvényesül a forrada
lom, a munkásmozgalom történetének 
ábrázolásakor, amikor a holt betű, a ki
állított könyvek és egyéb dokumentumok 
csak a legritkább esetben tudják vissza
adni, még a legtökéletesebb elrendezés 
segítségével is a forradalmi pillanatok 
igazi arcát, lendületét, mindent elsöprő 
dinamikáját. 

A Szabó Ervin Könyvtár helyesen járt 
el akkor, amidőn a kiállítást csak a 
Tanácsköztársaság — illetve természetesen 
az ezt közvetlenül megelőző idők — plakát
jaira szűkítette le. Ezzel elkerülte azt a 
veszélyt, hogy túl sok és túl sokféle 
dokumentum bemutatása által esetleg épp 
a lényeg sikkadt volna el, vagy vált volna 
homályossá. Láthatók a Tanácsköztársaság 
időszakának plakátjai, amelyeket a leg
kiválóbb művészek : VÉRTES Marcell, 
TJITZ Béla, DERKOVITS Jenő, KMETTY 
János stb. terveztek. A plakátok izzó for
radalmi hangulata ma is magával ragadja 
a nézőket, s segítségükkel jobban bele 
tudjuk élni magunkat a magyar proletár
diktatúra lelkesült, lobogó önfeláldozásra 
kész világába. Jó csoportosítással sikerült 
a Tanácsköztársaság életének csaknem 
valamennyi mozzanatát a plakátanyag 
segítségével rögzíteni ; különösen a békés 
építőmunka, a kultúra, s ebben a Tanács
köztársaság könyvtárügyének dokumen
tumait állították ki, érthetően és a szem
nek is szépen. 

A rendezők természetesen nem töreked
tek teljességre. A kiállított anyag első
sorban agitatív jellegű volt, és célját el is 
érte. Külön figyelmet érdemel az egyes 
tárlók plakátanyagának mértéktartó és 
esztétikailag is kifogástalan elrendezése. 
Kisebb fogyatékossága a kiállításnak, hogy 
a Vörös Hadsereg harcaiból aránylag 
keveset mutat be, pedig e témakörre 
bőséges plakát anyag áll rendelkezésre. 

Egy másik, inkább csak „bibliográfiai" 
hiba, hogy a kifényképezett karikatúrák 
esetében nem tüntették fel, hogy milyen 
folyóiratból, annak melyik számából közöl
ték az illusztrációkat. 

LAKATOS ÉVA 

Könyvkonzerválási és restaurálási kiállítás 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyv
tárában. CSAPODI Csaba már kimerí
tően ismertette a Magyar Könyvszemlé
ben (1958. 2. sz.) azt a nagy jelentőségű 
könyvkonzerválási és restaurálási munkát, 
amelyet — kormányzaUmk támogatása-
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val — a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárában végeznek. Ennek a munká
nak eredményeiről most jól sikerült ki
állításon számolt be a Könyvtár. A ki
állítás szemléletesen mutat ta be azokat az 
alaposan átgondolt és a tervszerűség példá
jául szolgálható szempontokat, amelyek 
szerint a Könyvtár legnagyobb értékei
nek konzerválásáról és restaurálásáról 
gondoskodik. SASVÁRI Dezső kezéből a 
stíluskötés mesterművei kerültek ki. Más 
típust képviseltek FABRÓ József, NÉMETH 
Jenő, MONOSTORI Kálmán és MAGYARI 
Lászlóné kötései. Ezek egyszerűségükkel, 
színükkel, nemes arányaikkal hatottak. 
Helyesen cselekedett a Könyvtár, amikor 
az egyszerű kötések művelőinek „mérsékelt 
vonalas díszítményeket" ajánlott az egy
hangúság sivárságának elkerülésére. Az 
alkalmazott díszítmények néhol szépen is 
sikerültek, mindazonáltal az az érzésünk, 
hogy e téren a könyvkötők művészi fan
táziája még sok értékes ötlettel szolgálhat. 

A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára konzerválási és restaurálási 
munkájával jó szolgálatot tesz nemcsak a 
magyar könyvtárügynek, hanem ipar
művészetünknek is. A kiállítás jelentőségé
nél és kitűnő rendezésénél fogva meg
érdemelte volna az ünnepélyesebb kere
teket is. 

T. M. 

India és magyar kutatói. Az UNESCO 
Magyar Bizottsága és a MTA Könyvtára 
könyvkiállítást rendezett Indiáról, különös 
figyelmet szentelve az indiai—magyar kap
csolatoknak. Rendkívül hálás, de egyben 
különlegesen nehéz és felelősségteljes hely
zetbe kerül a könyvtáros, ha olyan nagy 
feladatra vállalkozik, hogy egy hatalmas, 
több ezeréves múlttal rendelkező és egy
szersmind biztató jövő előtt álló ország — 
India népeinek kultúráját és történetét 
kívánja bemutatni. 

A kiállítás a rendkívül nagy műgonddal 
összeállított 19 tárlóban, ha csak szemel
vényekben is, de bemutatta az ősi indiai 
kultúra remekeit, valamint a modern 

India tudományos és politikai életének 
legfontosabb eredményeit és problémáit. 
A legnagyobb súlyt — helyesen —• az 
indiai és a magyar tudomány kapcsolatára 
fektették. KÖRÖSI CSOMA Sándor, DUKA 
Tivadar, STEIN Aurél, BAKTAY Ervin, 
GERMANTJS Gyula műveikkel, fényképeik
kel, kézirataikkal szerepeltek a tárlókban. 
A kiállított anyagból kiderült, milyen régi 
és intenzív kapcsolat áll fenn — már 
1834-től kezdve, amikor SZÉCHENYI István 
érintkezésbe lépett a kalkuttai Asiatic 
Society-vel — az indiai tudományos 
intézetek és a Magyar Tudományos Akadé
mia között, és hogy ez a kapcsolat ma sem 
szűnt meg. 

A legszebb és legszemléletesebb kétség
telenül az ősi indiai kultúra emlékeit 
tükröző néhány tárló volt. Gyönyörű 
szanszkrit és hindi kódexek, az indiai 
irodalom ősi kincseinek régi és új kiadásai 
a Sakuntalá, védák, Mahábhárata stb., 
mind az indiai kultúra magas fokát bizo
nyították, valamint azt, hogy könyv
kiadásunk már régóta fokozott figyelemmel 
fordult India felé. Az újabbkori indiai 
irodalmat elsősorban Rabindranath TAGO-
RE művei tükrözték. 

Kevésbé szembetűnő, de valójában 
még érdekesebbek voltak azok a tárlók, 
amelyek a modern indiai tudomány leg
újabb vívmányait, az indiai politika 
fontosabb szereplőit és eseményeit mutat
ták be. Az indiai tudomány évszázados 
hagyományokra támaszkodva halad előre, 
és olyan világviszonylatban is kiemelkedő 
tudósai képviselik, mint a Nobel-díjas V. 
RAMAN professzor, az optika, S. BOZE, 
a fizika, s RANGANATHAN, a könyvtártudo
mány kiváló kutatója. Ezt bizonyítja a 
több tucatnyi indiai tudományos folyóirat 
is. A kiállítás politikai és történeti része 
már nem adott ilyen áttekinthető és világos 
képet. Inkább csak a szabadságmozgalmak 
vezetőit, GANDHit, NEHRut, s ezek irodal
mi munkásságát — s nem annyira politikai 
tevékenységüket — ismerhetjük meg ezek
ből. 

LAKATOS ÉVA 
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Index translationum. Répertoire inter
national des traductions. Paris, 1959. 
UNESCO. 700 1. [N°] 10. 

Tudományos bibliográfiákat nem gyak
ran veszünk kézbe azzal a tervvel, hogy 
olvasni fogjuk őket. Még az annotált ki
adások is ritkán csábítanak erre bennünket. 
Akadnak azonban olyan könyvjegyzékek, 
melyeknek „izgalmas" tartalma olvas
mányos, újra és újra kézbe lehet venni, nem 
mint segédkönyvet, de mint érdekes, válto
zatos olvasnivalót. 

Ilyen összeállítás az UNESCO — immár 
tizedik évfolyamában megjelenő — Index 
transkttionum-ja is. 

Pontos címleírással, és ahol lehetséges 
volt, az eredeti cím közlésével felsorolja 
65 ország 1957-ben megjelent 27 978 for
dítását. Ez a címleírás-tömeg témája 
következtében emelkedik érdekességével az 
átlagos bibliográfiák fölé. Több mint 
bibblográfia : művelődési statisztika és a 
nemzetközi kulturális kapcsolatok egyik 
lényeges részletének képe. 

Maguk a számok is sok mindent el
mondanak. Az előző esztendőhöz képest a 
fordítások száma csak jelentéktelenül emel
kedett (27 617 tételt sorol fel a jegyzék 9-es 
száma). A megosztott világban tehát a 
szellemi érintkezés területén sem történt 
sajnos nagyobb változás. 

A szakok szerinti megoszlás statiszti
kájában a szépirodalom vezet, a fordított 
műveknek több mint a fele (15 407) a 
különböző irodalmi műfajokból való. Mesz-
sze utánuk következnek a jog, a társadalom
tudományok, a történelem, a földrajz stb. 

Az országok között az első helyen, 
csakúgy, mint az előző években, a Szovjet
unió áll 4608 fordítással. Második helyen 
következik Németország : 2041, harmadik 
Franciaország: 1419, J a p á n : 1413, Olasz
ország : 1407, Csehszlovákia : 1254, Német
alföld : 1225, Svédország : 1096, Bománia: 
1089. A Szovjetunió kimagasló eredményei 
csak még vitathatatlanabbakká válnak 
sokaknak, ha az UNESCO kiadványában 
is olvashatják. A többi régi kultúrájú 

ország mellett az élvonalban szerepel a 
több nemzetiségű két népi demokrácia, és 
két művelt kis nemzet, melyeknek nyelve 
nem világnyelv. Az Egyesült Államok a 
sorban a tizenkettedik, Nagybritánnia a 
tizenhetedik. Még akkor is meglepő ez a 
két hely, ha figyelembe vesszük, hogy 
mindkét országban egy nagy világnyelven 
beszélnek. Hazánk a huszonötödik helyen 
áll Argentína és Törökország között. 
A kulturális elmaradottság és gyarmati el
nyomás tükröződéséről kiemelhetnénk még 
olyan adatokat, hogy a 76 millió lakosú 
Pakisztánban csupán 26 művet fordítottak 
le, vagy hogy a 3,2 milliós Haiti benn
szülött lakossága 1 fordított művet kapott 
az egész év folyamán. S a sort még folytat
hatnánk tovább, megvizsgálva más kér
déseket is. 

A lefordított művek szerzőinek sorát 
vizsgálni legalább ilyen érdekes. Noha csak 
egy esztendő anyagáról van szó, a sorrend 
mégis nagyjából azonos a világ különböző 
könyvtáraiban végzett olvasmány-vizsgá
latok eredményével. Első helyen LENINÍ 
találjuk, 278 fordítással (185 a Szovjet
unióban). Második Jules VERNE 121 könyv
vel (30 Spanyolországban, 12 a Szovjet
unióban). A harmadik helyen áll SHAKES
PEARE 120 fordítással. Három orosz szerző 
jön a sorban, TOLSZTOJ : 94, DOSZTO-
JEVSZKI : 82, és GORKIJ : 78. A további 
sorrend elég meglepő : Agatha CHRISTIE: 
76, ENGELS : 72, SIMENON és MAUGHAM : 
67. 60-nál több fordítással szerepel DUMAS, 
BALZAC, MARK TWAIN és DICKENS. 50-nél 
többel MARX, HEMINGWAY, Jack LONDON, 
Pearl BUCK és HUGO. A továbbiak CRONIN, 
GOETHE, STEVENSON, TAGORE, STEINBECK, 
Conan DOYLE, H. Ch. ANDERSEN, a GRIMM 
testvérek, CSEHOV, TURGENYEV, BROM-
FIELD és CERVANTES. A Biblia 1957-ben 
113 kiadásban jelent meg, az Ezeregyéjszaka 
meséi 37-ben. 

A névmutatóból következtetve 106 
magyar szerző szerepel a kötetben. Ebből 
1 szerző műve Magyarországon jelent meg 
— RÁBY Mátyás életrajza — 26 pedig 
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romániai szerző, 6—7 magyar nevű szerző
nek pedig már nem magyarból fordították 
más nyelvre a müveit. 

A magyarból fordított művek szerzői 
változatos képet mutatnak. LUKÁCS 
György, TÓTH Tihamér, MOLNÁR Ferenc, 
MÓRICZ Zsigmond, VASZARY Gábor és 
TOLLAS Júlia (romániai gyermekkönyv-író) 
hat-hat kötettel szerepel. BEKÉ László 
(ellenforradalmi napló), JÓKAI Mór és 
ZILAHY Lajos következik öt-öt kötettel. 
Kevesebb, de legalább két fordítással talál
ható BALÁZS Béla, BARTA Lajos, CSANÁDI 
Árpád, FEJTŐ Ferenc, HARSÁNYI Zsolt, 
ILLYÉS Gyula, JUSTH Béla, KARINTHY 
Ferenc, MÓRA Ferenc, PETŐFI, PÉTER 
Bózsa (jóformán az egyetlen lefordított 
szakkönyv CSANÁDI mellett), TABI László, 
VERES Péter. 

A nem magyarul író magyarok között 
ORCZY Emma az első 14 fordítással, 
következik Mc Kiuley KANTOR 6, MIKES 
György 5, MENDE Tibor és ÁRNÓTHY 
Krisztina 4—4 és K E R É N Y I Károly 3 for
dítással. tJgy gondolom, a Széchényi 
Könyvtár szerzeményezési osztályának 
alaposan végig kell tanulmányoznia ezt a 
jegyzéket. 

A kötet hiányossága — végül ezt is el 
kell mondani —, hogy csak az UNESCO 
tagállamainak adatait közli. A Kínai Nép
köztársaság adatai ezért nem szerepelnek, 
s ugyanígy hiányzik a többi ázsiai népi 
demokratikus ország is. 1957 nem volt 
teljes értékű békés esztendő a könyvkiadás 
szempontjából, a magyar események és az 
egyiptomi háború, a kubai, algériai, indo
néziai harcok éve volt. 

Visszatérve a bevezetésre : könyv
tárosok ezt a bibliográfiát úgy vehetik a 
kezükbe, mint nagyon érdekes, sok min
denre tanító és figyelmeztető szakmai ol
vasmányt. Gondos szerkesztése és jól 
rendezett nyomdai kiállítása is példa
mutató. 

MARÓT MIKLÓS 

Bibliotéka Narodowa w latach 1945— 
1956. Warszawa, 1958. 243 1., 7 t. 

A varsói Nemzeti Könyvtár alapítási 
éve — 1747 — egybeesik a ZALUSKI-
család könyvtárának a nyilvánosság szá
mára történő megnyitásával. A lengyelek 
nemzeti könyvtára tehát 6 évvel előbb 
jött létre, mint a British Museum, és 50 
évvel előbb, mint a francia Nemzeti 
Könyvtár. A politikai helyzet alakulása 
folytan azonban a Köztársasági Zaluski 
Könyvtárat 1794-ben elkobozták. Ezáltal 
Lengyelországot megfosztották nemzeti 
kultúrájának e szépen fejlődő kincses
tárától. Az ország népe azonban annál 

féltőbb gonddal vette oltalmába a meg
maradt irodalmi termékeket. Ezekből a 
töredékekből jöttek létre a poryeki, pula-
vai, zamosci, korniki, wilanówi és opino-
góriai gyűjtemények, bár ezek lényegében 
véve főúri magánkönyvtárak voltak, már 
kialakításukkor az a gondolat érvényesült, 
hogy ezekből szélesebbkörű nemzeti jel
legű gyűjteményt kell létrehozni. Az 1830. 
évi novemberi felkelés leverése után az 
emigrációval együtt külföldre „vándorol" 
a ZALUSKiak eszméje is. Ennek alapján 
születik meg a párizsi lengyel Nemzeti 
Könyvtár és a rappersvillei lengyel Nem
zeti Múzeum. 

Egy lengyel ,,bibliotheca patria" gon
dolata — melyet oly híven ápoltak a szol
gaság napjaiban — azonban csak akkor 
valósulhatott meg, amikor Lengyelország 
ismét visszanyerte állami függetlenségét. 
Egy lelkes hazafi, a félig könyvtáros, félig 
könyvkereskedő Stefan DEMBY volt az, 
aki elébe vágva azoknak az elméleti 
vitáknak, hogy milyennek kell lennie a 
létrehozandó nemzeti könyvtárnak, és 
hogy a meglevő lengyel könyvtárak közül 
melyik tölthetné be ezt a szerepet, 1918-tól 
gyűjteni kezdte a könyveket egy országos 
intézmény számára. A jogilag még nem 
létező könyvtár állománya rendszeresen 
gazdagodott, mégpedig vásárlás és ajándék 
útján egyaránt. DEMBY közbenjárására a 
nyomdák 1927 augusztusától kezdve ingye
nes kötelespéldányt küldenek a jogilag 
még mindig nem létező Nemzeti Könyv
tárnak. Még ugyanazon év szeptemberében 
a könyvtár közreadja A köztársaságban 
kiadott nyomtatványok hivatalos jegyzéke c. 
kiadványát — forma szerint azonban 
csak 1928 elején jött létre a Köztársasági 
Elnök 1928. február 24-i rendeletével. 
Épülete még nem volt, a Kereskedelmi 
Főiskola épületében biztosítottak elhelye
zést a Nemzeti Könyvtár számára. 1930 
őszén a Könyvtár el is foglalta az új 
épület egy részét, jóllehet az már akkor 
sem elégítette ki a szükségleteket és a 
szervezeti szabályzatban előirányzott fej
lesztésből várható helyigényeket. Űj helyi
ségeket kellett tehát bérelni. Ez az ideig
lenes állapot mindmáig fennáll, és a 
második világháború után a Nemzeti 
Könyvtárra háruló új központi feladatok 
folytán még csak súlyosbodott. 1956-ban 
a Könyvtár különböző osztályai a város 
öt különböző részén székeltek, idegen 
intézményekkel „társbérletben" ; csak 
1957-ben kezdték meg a Krasinski Könyv
tár Nemzeti Könyvtár céljára való át
alakítását, ahol kb. 2y2 millió kötet be
fogadására alkalmas modem raktár épül. 

A második világháború tombolása foly
tán elpusztult a Nemzeti Könyvtár csak-
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nem valamennyi kézirata, régi nyomtat
ványa, metszet-, zene- és térképgyűjte
ménye, valamint az ún. rappersvillei gyűj
temény. A helyreállítást 1945 áprilisában 
kezdték meg, és akkor derült ki, hogy a 
könyvtár régi anyagából csak az 1800. év 
után kiadott könyvek egy kis része és a 
lengyel folyóiratok gyűjteménye maradt 
meg. Nem voltak sem katalógusok, sem 
leltárkönyvek. A legfontosabb feladat a 
Nemzeti Könyvtár elhurcolt, szétszórt 
anyagának visszaszerzése és a hiányzó 
kötelespéldányok kiegészítése volt. Ez jó-
részben sikerült is, de az így begyűjtött 
anyag gyakorlatilag használhatatlan volt, 
mert semmiféle nyilvántartás nem állt 
rendelkezésre. Szerencsés véletlen folytán 
azonban megtalálták a régi katalógus
cédulák egy másodpéldányát, amelyet 
annak idején szakkatalógus céljára készí
tettek. Ennek segítségével 1946. április 
1 -re elkészülhetett a nem periodikus művek 
betűrendes katalógusa. Nyomban meg
nyithattak egy ideiglenes olvasótermet és 
folytathatták a katalogizálást. Az előre
haladott szervezési munkák lehetővé tették, 
hogy 1946 elején néhány fontosabb osztály 
már meg is kezdje munkáját. Az év végén 
számbavették a könyvtár állományát, és az 
1939. március 31-i (utolsó háború előtti) 
beszámolójelentés adataival összehason
lítva megállapították a háborús vesztesé
geket. Elveszett, elpusztult, eltűnt stb. 
kb. 39 000 kézirat, kb. 50 000 db. régi 
könyv, kb. 100 000 kötet 1800 után kiadott 
könyv, 60 000 egység metszet, 10 000 db. 
térkép és kb. 25 000 zenemű. 

A régi, 1938. évi szervezeti szabályzat 
helyébe 1950. aug. 3-án új, Lengyelország 
új társadalmi rendszerének jobban meg
felelő ideiglenes statútum lépett életbe. 
Ennek alapján a Könyvtár szervezetét egy 
sor új osztállyal bővítették, és tovább
fejlesztették a Bibliográfiai Intézetet, mely 
1951-ben — saját kis nyomdájában — 
megkezdhette a nyomtatott katalógusok 
készítését. 

Az ideiglenes szervezeti szabályzatot a 
Lengyel Minisztertanács 1954. évi augusz
tus 19-én kelt törvényerejű rendeletével 
életbeléptetett végleges statútum váltotta 
fel. Az új szervezeti szabályzat rögzítette 
a Nemzeti Könyvtár működésének elveit. 
Ennek értelmében a Nemzeti Könyvtár 
állami központi könyvtár ós tudományos 
intézmény, mely három fő részből áll : 
Könyvtárból, Bibliográfiai Intézetből, 
Könyv- és Olvasásügyi Intézetből. Ez 
utóbbi a könyvtártudományi és módszer
tani központ szerepét tölti be. A szervezeti 
szabályzat egy sor új feladatot bízott 
a könyvtárra. A Könyvtárnak tevékenyen 
részt kell vennie a könyvtárak és a tudo

mányos élet közös munkájában, meg kell 
szerveznie a könyvtárak közti együtt
működést, — különösen a központi kata
lógusok és a bibliográfiai tájékoztatás 
területén ; megbízást kapott továbbá 
arra, hogy felügyeletet gyakoroljon az 
ország különböző könyvtáraiban levő, 
rendkívül értékes gyűjtemények felett. 
Feladatául tűzték ki a közművelődési, 
iskolai és szakmai könyvtárak módszertani 
és bibliográfiai segítését, a nemzetközi 
kapcsolatok ápolását, tapasztalat- és ki
adványcsere szervezését. Munkáját a Tudo
mányos Tanács segíti. 

A bevezetés és a történelmi vissza
pillantás után részletes ismertetést kapunk 
a Nemzeti Könyvtár említett hárem fő 
részének — a tulajdonképpeni Könyvtár
nak, a Bibliográfiai Intézetnek és a Könyv
es Olvasásügyi Intézetnek — 12 évi tevé
kenységéről. Külön fejezetek tárgyalják 
a Nemzetközi Kiadványcsere Iroda, a 
Mikrofilm Állomás, az Államosított Köny
vek és Fölöspéldány Osztály, a Katalógus
cédula Elosztó, a Nyomda, a Kötészet és a 
Kiadvány csoport, valamint az Igazgatási 
és Költségvetési Csoport -munkáját. 
A Könyvtárról szóló fejezeten belül rész
letes képet kapunk az állományhelyzctről, 
a gyarapítás módjairól és fejlődéséről, vala
mint a feldolgozásról. 

Állományhelyzet 1956. december 31-én: 
könyv —453 722 kötet, folyóirat— 121 021 
kötet, kisnyomtatvány — 183 063 db, 
duplumkönyv — 64 059 kötet, duplum 
folyóirat — 12 737 kötet, feldolgozatlan 
könyv — 700 000 kötet, feldolgozatlan 
folyóirat 100 000 kötet. Kiemelendő a 
Bibliográfiai Intézet Könyvtudományi 
Dokumentációs Alosztályának kezelésében 
levő könyvtudományi gyűjtemény, mely 
21 000 kötetből áll, és saját betűrendes, 
illetve szakkatalógussal rendelkezik. 

A gyarapítás döntő súllyal a köteles
példányokból történik, de jelentős szerepet 
játszik a nemzetközi csere is. így például 
1956-ban a Lengyel Nemzeti Könyvtár 45 
ország 225 intézményével állt cserekap
csolatban, és 7149 kötet könyvet, illetve 
972 kötet folyóiratot szerzett csere útján. 

A Hírlaposztály 1948-ban vált le a 
Modern Nyomtatványok Osztályáról. 
A Hírlaposztály 1956-ban kb. 70 000 
kötet folyóiratot katalogizált, és kb. 
200 000 kötetet dolgozott fel az államo
sított anyagból. Létszámok : Gyarapítási 
Osztály — 15 fő, Modern Nyomtatványok 
Osztálya — 52 fő, Folyóirat Osztály —• 22 
fő, Tárgyi Katalógusok Osztálya — 14 fő, 
Raktári csoport — 10 fő. 

A tájékoztató szolgálatot a 9 főből álló 
Tudományos Tájékoztató Osztály látja el. 
A központi katalógus a Kurrens Külföldi 
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Folyóiratok KC-jából, a Lengyel Könyv
tárakban levő Folyóiratok KC-jából és a 
Külföldi Könyvek KC-jából áll. Az együt
tes létszám összesen 6 fő (ebből 2 állandó 
és 4 alkalmi dolgozó). 

A Különgyűjtemények című fejezet a 
Régi Nyomtatványok Osztályáról, a Régi 
Könyveket Gondozó Központról (állo
mánya 90 870 kötet, létszáma — 8 fő), a 
Kéziratosztályról (állománya 7492 kötet, 
létszáma — 6 fő) a Zeneműosztályról 
(állománya 22 224 kötet, létszáma — 2 fő), 
a Grafika Osztályról (állománya 34 379 db, 
létszáma— 3 fő), a Térképosztályról (állo
mánya 12 094 db, létszáma — 2 fő) 
szól. 

A Bibliográfiai Intézet munkájának 
ismertetésénél külön tárgyalják a Kurrens 
Általános Bibliográfia Osztálya (14 fő), 
a Kurrens Szakbibliográfia Osztálya (17 
fő), a Retrospektív Bibliográfia Osztálya 
(12 fő), majd a Könyvtudományi Doku
mentációs Alosztály (7 fő), a Biblio
gráfiaelméleti és Szervezési Osztály (9 fő), 
a Központilag Nyomtatott Katalógus
cédulák Alosztálya (4 fő), az Ajánló 
Bibliográfia Osztálya (12 fő) és végül a 
Kiadványstatisztikai Alosztály (3 fő) tevé
kenységét. 

A Könyv- és Olvasásügyi Intézet lénye
gében 1955 áprilisában alakult. Az elő
irányzott négy osztály közül eddig három 
működik : az Olvasáspropaganda, és Ol
vasásszervezési Osztály (12 fő), a Mód
szertani és Instruáló Osztály (6 fő) és végül 
a Könyvtártudományi Osztály (3 fő). Az 
Intézet Könyvtártudományi kutatásokkal, 
a közművelődési, szak- és iskolai könyv
tárak módszertani segítésével, illetve a 
könyvtárosok képzésével és továbbkép
zésével foglalkozik. 

A Nemzetközi Kiadványcsere Iroda 
(6 fő) összesen 111 országnak küldött 
lengyel kiadványokat. 

A Mikrofilm Állomás (személyzete 19 
fő) 1956-ban 604 847 negatívot, 34 875 
pozitívot, 26 125 másolatot és nagyítást, 
ill. 2115 fotóreprodukciót készített. 

Az Államosított Könyvek és Fölös
példány Osztály (10 fő) állománya 1956. 
december 31-én 92 221 kötet. A Katalógus
cédula Elosztó (9 fő) 1956-ban 1575könyv
tárnak 4 613 750 cédulát küldött ki. 
A nyomda (6 fő) 1951—1956-ban globáli
san 92 300 példányt és kb. 44 000 000 db. 
katalóguscédulát állított elő. A kötészet 
(12 fő) 1956-ban 4536 kötést, 3596 dobozt 
és 10 245 tékát készített. A könyvkonzer
váló laboratórium 7 fővel dolgozott. 

Lengyelország Nemzeti Könyvtárának 
együttes személyzeti létszáma : 307 könyv
táros (tudományos és műszaki személy

zet), 25 adminisztratív személyzet, és 70 
főből álló segédszemélyzet. 

A varsói Nemzeti Könyvtár 1945— 
1956. évi munkájáról szóló bő és részletes 
beszámoló jelentés a könyvtár dolgozói 
együttes tevékenységének eredményeit 
tükrözi. A kép teljességéhez azonban 
hozzátartozik a könyvtár munkatársai 
által publikált írások jegyzéke és a Nemzeti 
Könyvtár kiadványainak bibliográfiája is. 
A kiadványok bibliográfiája először a 
folyamatosan megjelenő munkákat — 
folyóiratokat, majd a könyvalakú publi
kációkat és egyéb jellegű kiadványokat 
sorolja fel. 

A jelentés zárórészének címe : ,,A Nem
zeti Könyvtár Bibliográfiája". Ebben, 
évenkénti részletezésben, felsorolják azokat 
a jelentősebb önálló írásokat, illetve sze
melvényeket és hivatalos rendelkezéseket, 
amelyek a Nemzeti Könyvtárról szólnak. 
Ezenkívül felvették a folyóiratokban és 
napilapokban közreadott jelentősebb cik
keket is, így dokumentálva az időszaki, 
illetve a napi sajtó érdeklődését az ország 
Nemzeti Könyvtára iránt. 

A jelentést 16 fényképfelvétel teszi 
tartalmasabbá és szemléltetőbbé. 

P A P P SÁMUEL 

Rocenka Universitní Knihovny Y PraZe 
1956, 1957. Praha, 1958. Státni peda-
gogické nakladatelstvi. 260 1. 11 t., 239 
1. 9 t. (Edice Universitní Knihonyv v 
Praze. Red. Jan Petrmichl.) 

Csehszlovákia legnagyobb és legrégibb 
tudományos könyvtára, a prágai Egyetemi 
Könyvtár nagy múltjához méltó évkönyv 
kiadását kezdte meg. Az eddig meg
jelent két kötetet tartalmának változa
tossága, cikkeinek színvonala és a nyomdai 
kiállítás szépsége a legjobb könyvtár
tudományi kiadványok színvonalára emeli. 
Mindkét kötetben 11— 11 tanulmány talál
ható, átlag egy-két ív terjedelműek. Ezekhez 
csatlakoznak rövid közlemények az egyes 
könyvtári osztályok életéről, a bennük 
őrzött egyes értékes darabokról ; végül 
következik a könyvtár működéséről szóló 
évi jelentés. A cikkek négy nyelven közölt 
kivonata (orosz, francia, angol, német) és-
gazdag illusztrációs anyag zárja a köteteket. 

A tanulmányok során helyet kapnak 
bibliográfia-elméleti kérdések, a könyvtár 
működésével kapcsolatos problémák, a 
könyv- és kéziratkonzerválás új módszerei, 
de túlnyomó részük (az 1956-i kötetben 
11-ből 7, az 1957-iben 11-ből 8) történeti 
vonatkozású tárgyat dolgoz fel : az Egye
temi Könyvtár történetéről, a könyvtár
ban külön egységként őrzött régi könyv
tárakról, illetve azok összegyűj tőiről „ 
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nyomdászattörténetről, kodikológiáról stb. 
Ami a tanulmányok íróit illeti, az első év
könyv szerzői mind a könyvtár dolgozói 
közül kerültek ki, a második kötet munka
társai közt már szép számmal találhatók 
olyanok is, akik más prágai intézmények
ben dolgoznak, így tehát az évkönyv túl-
emlekedik egy könyvtár körén, és mintegy 
reprezentatív kiadványává lesz a cseh
szlovák könyvtárügynek. 

Az első évkönyv — PETRMICBX be
vezető sorai után — K. GROH cikkével 
kezdődik : Az Egyetemi Könyvtár a cseh
szlovák népi demokratikus köztársaságban. 
Arról a hatalmas fejlődésről számol be, 
amit az EK a második világháború, főleg 
pedig 1948 óta futott be. Az állomány és 
forgalom nagyméretű emelkedésén, az 
olvasószolgálat javításán kívül 1954 óta 
számos országos feladat ellátása is erre a 
könyvtárra hárul, amely a tudományos 
könyvtárak számára kiadott szervezeti 
szabályzat értelmében Csehszlovákia köz
ponti tudományos könyvtára, az ajánló
bibliográfiák kiadója, a külföldi csere és 
kölcsönzés központja, a tudományos 
könyvtárak központi koordináló szerve, a 
kül- és belföldi tudományos információ 
lebonyolítója, a könyvvédelem és kon
zerválás-restaurálás központja. Ha figye
lembe vesszük, hogy eközben a létszám 
mindössze 16%-kai növekedett, még a 
legracionálisabb szervezéssel is nehéz el
képzelni, hogy ne következzék be a munka 
minőségének veszélyeztetése. Bizonyára ez 
a fölismerés vezette a könyvtárat abban, 
hogy 1956 óta a fő hangsúlyt a minőség 
javítására fordítják a feladatok további 
halmozása helyett. 

J . JIRKOVSKY az EK olvasói szolgál
tatásainak differenciálásáról ír. A szocia
lista prioritás elvét vezették be : elsőbb
ségük van azoknak, akik a társadalom 
számára értékesebb munkát végeznek. 
Ennek megfelelően három csoportba sorol
ják az olvasókat, három külön olvasó
teremben, megfelelő különbségekkel a ki
szolgálás gyorsasága, a kikölcsönözhető 
könyvek száma és régisége tekintetében. — 
J . BLEHA az ajánló-bibliográfiák problémá
jával foglalkozik. — M. HAVRÁNEK a cseh
országi munkásmozgalom kezdeteinek 
eddig fölhasználatlan forrásaira mutat rá 
azokban a régi munkásegyleti statútumok
ban és vállalati munkaszabályokban, ame
lyek az EK állományában találhatók. — 
A konzerváló műhely kitűnő vezetője, J . 
VYSKOÖIL a papírkonzerválás néhány 
technikai problémájáról és új módszereiről 
számol be : hidrofobizáció, megszenesedett 
papír kezelése, újságpapírkonzerválás. Az 
utóbbiról azonban megjegyzi, hogy költ
séges voltánál fogva a jövő számára sok 

költségtől kímélné meg a könyvtárakat, ha 
az újságokból és folyóiratokból néhány 
példány famentes papírra készülne. — M. 
SVOBODOVÁ L. VYCPÁLEKNEK, a könyvtár 
zenei osztálya megszervezőjének munkáját 
ismerteti. —• V. PLOCEK egy XIV. századi 
kódexben újabban fölfedezett Sz. Dorottya-
sequentiát mutat be, aminek a középkori 
cseh zenetörténetre nézve különös jelentő
sége van. — A. CHALOUPKA egy újonnan 
talált librettó segítségével megállapítja a 
prágai Sporck-színház 1724-ben bemuta
tott első operájának, az Orlando Furioso-
nak eddig kétes szerzőjét. — F. J E N Í K 
cikke : Új humanista polonicák az EK-ban. 
Az utóbbi évek értékes új szerzeményeiről 
van benne szó, többek közt olyanokról, 
amelyek a XVT. század közepén élt lengyel 
könyvgyűjtő, M. KBUPKA könyvtárából 
származnak, s amelyeket KRUPKA a szerző 
megállapítása szerint a lőcsei ferences 
kolostor könyveiből szerzett meg. —• A 
középkori cseh könyvtártörténetet érinti 
E. URBÁNKOVÁ tanulmánya : Koranda 
könyvtárának maradványai az EK-ban. 
KORANDA a cseh szellemi élet jelentős kép
viselője volt a XV. század második felében, 
a XVI. század elején. Könyvei a Collegium 
Carolinum könyvtárába, innen a Klemen-
tinumba, s így az EK mai állományába 
kerültek legnagyobb részben. Szerző az 
eddig ismert 19 kötettel szemben már 37 
kéziratot és 52 nyomtatott könyvet 
tudott fölismerni KORANDA egykori könyv
tárából, amely jellegét tekintve még egé
szen középkori, s nem hasonlít a korabeli 
cseh humanisták könyvtáraihoz. — Az 
évkönyv utolsó nagyobb tanulmányát K. 
CHYBA írta J . J . KOMAREK római cseh 
nyomdászról, akinek rendkívül fáradságos 
munkával már 83 nyomtatványát sikerült 
felkutatnia. A cikk a magyar nyomdá
szattörténetet is érdekli annyiban, ameny-
nyiben KOMAREK, mielőtt Rómába ment 
volna, nagybátyjának, Zachaiiás Dominik 
AKSAMiTEKnek nyomdájában dolgozott, 
egy AKSAMITEK Zakariás pedig 1647—1648-
ban Pozsonyban is dolgozott nyomdász
ként, a kettő valószínűleg ugyanaz a 
személy. 

A második évkönyv első cikke M. 
PAVLIKOVÁ tollából : A prágai Egyetemi 
Könyvtár K. B. Ungar igazgatása alatt. 
UNGAR a prágai egyetem rektora, a Cseh 
Királyi Tudományos Társaság tagja, a 
cseh nemzeti ébredés mozgalmának egyik 
jelentős képviselője volt, de mint könyv
táros is külön fejezetet jelentett az E K 
életében, ő volt az, aki a BATJTENSTRATJCH 
részéről az egyetemi könyvtárak számára 
előírt hét szakhoz a bohemicák gyűjtése 
céljára egy külön nyolcadik szakot ,,Ná-
rodní knihovna" csatolt, sőt a könyvtár 
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katalógusába azokat a bohemicákat is 
fölvette, amelyek nem voltak meg a 
könyvtár állományában, így a katalógust 
nemzeti bibliográfiává fejlesztette. — J . 
JEZEK V. TILLE cseh filológus és mese-
kutató könyvtárosi működését ismerteti. 
— B. LIFKA^ F. X. SALDA könyvtárát 
mutatja be. SALDA mint költő és író is 
jelentős nevet szerzett magának, de főleg a 
cseh irodalmi kritikának volt vezéregyéni
sége. Értékes könyvtárát az EK-ra hagyta, 
amely különgyűjteményként kezeli. —• J . 
JEDLICKA arról a sokféle változatról szól, 
amin a csehszlovák kurrens nemzeti 
bibliográfia átment fönnállásának négy 
évtizede alatt. A periodicitásnak, közlési 
rendnek, szakrendnek ez a folytonos 
váltogatása, amit i t t látunk, sajnos nem 
vált előnyére a kiadvány használhatóságá
nak. — J. SKOLEK a marxizmus—leniniz
mus klasszikusai cseh nyelvű kiadásainak 
bibliográfiáit ismerteti. — A. SEIOTJMAL 
két régi cseh robinzonád szerzőjének kér
dését oldja meg. — M. POSTLEE, gondos, 
alapos munkával a lehető teljességig 
összeállítja a XVJLLi—XIX. század for
dulója neves cseh zeneszerzőjéről, TOMÁ-
SEKTŐI írt belföldi és külföldi irodalom 
bibliográfiáját. — V. PLOCEK, akinek a 
nevével az előző kötetben is találkoztunk, 
i t t most az EK kódexei alapján egy másik 
középkori cseh liturgikus-zenetörténeti 
témával foglalkozik, az ún. Sz. Vencel 
responsoriumvaal, amely szerző szerint 
egyike a legrégibb cseh földön elhangzott 
énekeknek. — E. UBBANKOVA, akinek 
cikkét szintén lát tuk az évkönyv első 
kötetében, olyan kérdéssel foglalkozik, 
amely a magyar történelmet is érinti. Sz. 
Albán legendájáról van it t szó, arról a fiktív 
magyar királyról, akinek élettörténete 
latin és más nyelvű változatokban a közép
kor kedvelt olvasmánya volt. Szerző egy 
XV. századi cseh nyelvű változatot fede
zett föl. Minket közelebbről érdekel az a 
megállapítása, hogy a XIV. század második 
fele óta a cseh kódexekben Sz. ALBÁNt 
Csehország patrónusai közé sorolják. Ennek 
oka abban keresendő, hogy IV. KÁBOLY 
császár ezt a legendáris kapcsolatot is arra 
használta föl, hogy fiának, ZsiGMONDnak 
az útját előkészítse a magyar trónra. — 
A kötet két befejező cikke egy-egy könyv
táros-jubileum megünneplése. 

Befejezésül csak annyit említünk meg, 
hogy — bár mint láttuk, a kötetek tartal
ma nagyon változatos — a tanulmányok 
témaköre mégis túlságosan az EK-ra 
korlátozódik, ennek a könyvtárnak a mű
ködése, ennek a könyvtárnak a története, 
vagy a benne őrzött dokumentumok ismer
tetése. Érdemes lenne a közlemények 
témakörét túlterjeszteni az EK probléma

körén, általános könyvtári kérdésekre, 
illetőleg általános cseh könyvtártörténeti 
kérdésekre is. 

CSAPODI CSABA 

K. D. Grothusen: Die Entwicklung der 
wissenschaftlichen Bibliotheken Jugoslaviens 
seit 1945. Köln, 1958, Greven. 176 1. (Ar
beiten aus dem Bibliothekar-Lehrinstitut 
des Landes Nordrhein-Westfalen. H. 14.) 

A tanulmány a Jugoszláv Szövetségi 
Népköztársaság tudományos könyvtár
ügyének háború utáni fejlődését ismerteti. 
Le kell szögezni, hogy i t t a „tudományos 
könyvtár" meghatározást a nálunk szo
kásosnál tágabb értelemben használjuk, 
röviden : a népkönyvtári (közművelődési) 
hálózaton kívül álló, nyilvános, tehát az 
összes nemzeti, egyetemi és egykori városi 
vagy szerzetesi könyvtárakból alakult ún. 
tudományos könyvtárak beletartoznak a 
vizsgálódás körébe. Azaz, Jugoszláviában 
csak két — elég élesen elhatárolható — 
könyvtártípusról beszélünk. Ennek ellenére 
az áttekintés távolról sem könnyű. GBOT-
HxrsEN nem győzi elégszer hangsúlyozni, 
hogy Jugoszlávia 6 köztársaság állam
szövetsége, és ezzel kapcsolatban össze
hasonlításokat tesz a nyugatnémet állam-
és könyvtárszervezettel. Helyzetképéből 
kitűnik, hogy az egyes köztársaságok 
könyvtárügye igen különböző színvonal és 
felépítés tekintetében. Végső soron ebből 
adódik a két fő probléma is : a színvonal
különbségek kiegyenlítése (pontosabban az 
elmaradottabb területek fejlesztése), vala
mint az elkerülhetetlen szervezeti, mód
szerbeli egységesítések, összehangolások 
keresztülvitele. A tanulmány példás rend
szerességgel veszi sorra a jugoszláv könyv
tárügy legfontosabb kérdéseit, kitérve a 
vezető könyvtárak részletes ismertetésére. 
(Talán csak a könyvtárak forgalmi, hasz
nálati adatainak teljes mellőzését hiányol
juk.) Mi inkább a fent említett két fő kérdés 
szemszögéből kívánunk tanulságokat le
vonni. 

Az eredmények azt mutatják, hogy az 
állam a tudomány, a népoktatás és a 
könyvtárügy terén a háborút követő 
rövid idő alatt is rengeteget te t t a három 
déli köztársaság (Bosznia-Hercegovina, 
Macedónia és Montenegro) kulturális lét
feltételeinek megteremtésére. A körül
mények i t t azt kívánták, hogy elsősorban 
az írástudatlanság ellen vegyék föl a 
harcot, és ennek megfelelően a tudományos 
könyvtárügyet lényegében csak 1—l 
könyvtár, a déli köztársaságok Nemzeti, 
illetőleg Egyetemi Könyvtárai képviselik. 
Egészen más a helyzet a három északi köz
társaságban (Szerbia, Horvátország és 
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Szlovénia), ahol a kulturális életnek s ezen 
belül a könyvtárügynek komoly hagyo
mányai és kialakult szervezete van. I t t 
találjuk Jugoszlávia négy vezető könyv
tárát : a belgrádi Egyetemi Könyvtárat, 
a háborúban elpusztult és azóta új életre 
kelt Nemzeti Könyvtárat, a zágrábi Egye
temi- és Nemzeti Könyvtárat, valamint a 
ljubljanai Nemzeti- és Egyetemi Könyv
tárat. Ezeknek kiemelkedő jelentőségük 
van, mert szorosan vett feladataikon — és 
néha lehetőségeiken — túlmenő kötelezett
ségeket kellett és kell vállalniuk a fennálló 
aránytalanságok csökkentésére, és nemcsak 
a tudományos, de a népkönyvtárak szá
mára is komoly segítséget nyújtaniok. 
A vezető tudományos könyvtárak tehát 
külön-külön központi feladatokat is ellát
nak. Ez azután átvezet minket a második 
fő problémához : a szervezeti, módszerbeli 
eltérésekhez és az ezeknek felszámolására 
irányuló törekvésekhez. A helyzet szá
munkra elég bonyolultnak tűnik : mindig 
tekintettel kell lenni a köztársaságok ön
állóságára, valamint a történeti fejlődés 
során a kultúra, írásmód, sőt a nyelv terén 
kialakult és meglevő különbségekre. Ebből 
a szemszögből nézve elismerésre méltóak 
az elért eredmények : mint pl. a köteles
példány-jog, könyvtárosképzés és alkal
mazás kérdéseinek rendezése, az 1949-ben 
alakult Bibliográfiai Intézet létesítése. 
Kevesebb sikeirel járt a belső könyvtári 
praxis egyes módszereinek összehangolása, 
mint pl. a címleírási szabályzat, osztályo
zási rendszer, betűrendezés stb. kérdései. 
Nem tagadhatjuk, hogy ezek súlyos 
nehézségek, hiszen a vezető könyvtárak 
eljárásai széles körben hatnak, és az eltérő 
módszerek kiütköznek pl. a köztársaságon
ként külön-külön kiadott nemzeti biblio
gráfiákban és szakfolyóiratokban is.Ezeket 
a hátrányokat talán ellensúlyozza az, hogy 
a módszerek és nézetek többoldalú ki
próbálása és megvitatása serkentőleg hat 
Jugoszlávia könyvtári életére. Bizonyos, 
hogy ezek az élénk viták —• amik jellem
zők az ottani könyvtárügyre — előbb-
utóbb elvezetnek a leghelyesebb módsze
rek elfogadásához. 

GROTHUSEN a háború utáni időszakot 
nem statikusan, hanem történeti össze
függéseiben és fejlődésében állítja elénk, 
és ez a szemléletmód meg is felel a témában 
rejlő követelményeknek : a történelmileg 
rövid időszak alatt elért változásoknak, 
eredményeknek. Sorraveszi a könyvtári 
élet szinte valamennyi fontosabb kérdését, 
mindezeket külön szigorúan a fejlődés idő
rendjében, kiegészítve a függelékben közre
adott gazdag rendelet-anyaggal. Ezáltal 
a részterületek vizsgálóinak kitűnő anyagot 
szolgáltat. Könyvét személyes tapasztala

tok felhasználásával írta. Láthatólag el
fogulatlanul igyekezett a jugoszláv tudo
mányos könyvtárügy fény- és árnyoldalait 
is bemutatni. Számunkra is — a problé
mák gyakori hasonlósága miatt —• sok 
tanulsággal szolgálhat ez a rendszerező 
alapossága mellett színesen, érdekesen 
megírt könyv. S mindezeken túl élesztgeti 
bennünk azt az igényt, hogy a magyar 
tudományos könyvtárügy egészét be
mutató tanulmány se várasson sokáig 
magára. 

S C H N E L L E R K Á R O L Y 

Stefan Bîrsânescu: "Schola latina" de la 
Cotnari, biblioteca de curte §i proiectul de 
académie al lui Despot Voda. Zori de culturä 
umanistä in Moldova secolului XVI. Bucu-
resti, 1957. 297 1. (Istoria scoalelor la 
Romîni. Caietul III.) 

DESPOT vajda, eredeti nevén HERA
OLIDES Jakab, ez a görög származású, 
kalandos életű politikus moldvai uralko
dása, kulturális tevékenysége a román fejlő
dés egyik sokat vitatott kérdése. Erős 
nyugati kapcsolatait felhasználva, rövid 
uralkodása alatt (1561—1563) széleskörű, 
humanista jellegű tervet dolgozott ki, ill. 
valósított meg. Cotnariban, Iasi-tól mint
egy 60 km-nyire egy elemi és gimnaziális 
fokú, a klasszikus műveltség terjesztésére 
hivatott ,,schola latina"-t létesített. Igaz
gatójává SOMMER János neves humanistát 
nyerte meg. Olasz mintára tudós társaság 
alapítását vette tervbe, PEUCER Gáspár, 
RHAETICUS György és más neves humanis
ták részvételével. 

Kulturális elképzeléseit természetsze
rűen egészítette ki udvari könyvtára. Ezen a 
téren is a humanista példákat óhajtotta 
követni. A könyvtár feltehetően szék
helyén, Suceavaban működött, azonban 
annak a lehetősége is fennáll, hogy a cot-
nari-i iskolában nyert elhelyezést. Nagy
sága felől nincsenek pontos adatok. Jellegét 
illetően SoMMERnek a könyvtár és az iskola 
alapításával kapcsolatban írt Elégia X. ad 
principem Despotam de bibliotheca et schola 
instituta c. költeményéből értesülünk : 
eszerint általános gyűjtőkörű, udvari, zárt 
körben nyilvános könyvtár volt. Könyv
állománya felől adat szintén nem maradt 
fenn : szerzőnk egyetlen kötetről sem 
tudta kétségtelen hitelességgel megállapí
tani, hogy az a DESPOT-féle könyvtárból 
származik. Felsorol azonban 15 olyan 
kötetet, melyek jelenleg a iasi központi 
könyvtár állományában vannak, s melyek 
minden valószínűség szerint DESPOT huma
nista könyvtárából valók. 

Ez minden, nem sok, amit a kérdés 
alapos kutatója DESPOT könyvtáráról tud, 
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az adatok mégis jelentősek. DESPOT vajda 
könyvtára a Kárpátoktól keletre eső 
terület azon kevés humanista jellegű 
könyvtári létesítménye volt, melyről tudo
másunk van. Alapítóját a török, az orto
dox klérus és a bojárság semmisítette 
meg, a könyvtár szétszóródott, azonban 
DESPOT könyvtárának és iskolájának 
hatása nem múlt el nyomtalanul a román 
nép kulturális fejlődésében. 

TÓTH ANDRÁS 

Microcard Catalogue of the rare hebrew 
Codices, manuseripts and ancient prints in the 
Kaufmann Collection reproduced on micro-
cards. Introduced by a lecture of the 
laté Prof. Ignácz Goldziher. Bp. 1959, 
Publishing House of the Hungárián Aca-
demy of Sciences. 44 1., XVI t. 

KAUFMANN Dávid, az Országos Rabbi
képző Intézet tanára ritka értékű könyv
es kézirattárat gyűjtött össze rövid életé
ben. Könyvtára — feleségének, GOMPERZ 
Irmának halála után — a Magyar Tudo
mányos Akadémiára szállt ajándékképpen, 
s most az Akadémiai Könyvtár Keleti 
Osztályának fontos részét képezi. WEISZ 
Miksa, ugyancsak az Országos Rabbiképző 
Intézet tanára, még 1906-ban közzétette 
a KATJFMANN-gyűjtemény katalógusát, de 
az azóta eltelt félévszázadban a példányok 
egyre ritkábban lettek, és ma már fellel-
hetetlenek. Ezért tet t jó szolgálatot a 
Magyar Tudományos Akadémia a külföldi 
tudományos kutatásnak, amikor újból ki
adta a gyűjtemény válogatott darabjainak 
katalógusát abból a célból, hogy ennek 
alapján olcsó mikrokártyafelvételeket ren
delhessenek a kéziratokról vagy könyvek
ről. Tudtunkkal ez az első eset, hogy magyar 
tudományos könyvtár mikrokártya ki
advány-tervvel jelenik meg a világpiacon. 

Az ízléses kiállítású kötet egyik jelentő
sége, hogy angol fordításban adja GOLD
ZIHER Ignácznak azt az előadását, amelyet 
a KAUFMANN-könyvtárról tar tot t az Aka
démián 1906. ápr. 23-án (Akad. Ért. 
XVII. 1906. 306—314.1.), s amely eddig 
csak magyar nyelven volt meg. Az elő
adásban olyan javaslatok hangzottak el, 
amelyeket a tudomány csak most valósít 
meg, vagy fog megvalósítani a jövőben. 
A geníza-darabokról pl. azt írja (311. 1.) : 
„Ezentúl, reménylem, Akadémiánk kiad
ványaiban is találkozhatunk a könyv
tárába került okmányok megfejtésével és 
tanulmányozásával". Olyan elgondolás, 
amely most megy teljesedésbe. 

A kiadvány másik jelentősége a gazdag 
és jól sikerült illusztrációs anyag. A VII— 
VIÎI. táblán látható a 380. számú kézirat 
egy-egy lapja. Apróbetűs, pergamenre írt 
Máchzor ez, mely a zsidó élet és ünnep 

jeleneteit ábrázolja is. Pesaróban má
solta 1481-ben Ábrahám b. Mátitjáhú 
TRÊVES. A kézirat sokszor volt kezemben, 
de csak most jutottam a felismerésre — az 
illusztrációk láttán —, hogy ugyanez a kéz 
készítette el ugyanebben az évben a letch-
worthi SASSOON-gyűjtemény 23. számú 
Máchzor-kézirat&t is (D. S. SASSOON : Ohel 
Dawid. I. Oxford-London, 1932. 289—293. 
1.). SASSOON említi a 900. számú pármai 
kéziratot is 1482-ből, mint a szóban forgó 
másoló munkáját. 

Az 383. számú kézirat (német eredetű 
Máchzor) ünnepi csokrot vivő mezítlábos, 
glóriás alakja (IX. tábla) az 1423-ból szár
mazó buxheimi fametszet Chrystophorusäm 
emlékeztet. A 388. számú német Máchzor -
kézirat sófárfúvója (XII. tábla) rokon
ságot ta r t részint a müncheni „Bayerische 
Staatsbibliothek" 3. számú Máchzorjában 
ábrázolttal (Hans LAMM : Von Juden in 
München. München, 1959. 48. és 49. lapok 
közötti ábrán), részint a párizsi Alliance 
Israélite 24. számú Máchzor-kézir&tán&k 
sófárfúvójával (Máchánájim. XXXIII . 
1958. 69.). 

Hisszük, hogy a katalógus — amelynek 
megjelentetése GERGELY Rezső érdeme 
s az Akadémiai Kiadó dicséretes vállal
kozása — széles érdeklődéssel fog talál
kozni külföldön, s újabb reflektorral 
világítja meg a KAUFMANN-gyűjteményt. 

SCHEIBER SÁNDOR 

Molnár Zoltán : Magyar sportkönyv és 
folyóiratközlemény bibliográfia. 1945—1954. 
l .köt . [Bp. 1958], Testnevelési Tudomá
nyos Tanács. 123 1. 

A Sportkiadó Sokszorosító Üzemében 
készült bibliográfiát a TTT kéziratként a 
múlt év végén adta ki. A könyv az első 
magyar sportbibliográfia, s mint ilyen a 
hazai sportirodalom történetében jelentős 
eseménynek tekinthető. Magyarországon 
a sportbibliográfia kérdésével először 
SZUKVÁTHY Imre, a Testnevelési Főiskola 
egykori igazgatója foglalkozott 1936-ban 
megjelent Néhány adat a sportbibliográfia 
történetéhez című tanulmányában. Művében 
jelentős sportkönyvészeteket és nemzet
közileg is számottevő külföldi és magyar 
sporttörténeti munkákat ismertet. Magyar
nyelvű művet hármat említ, ezek : MEZŐ 
Ferenc : Az olympiai játékok története; 
SIKLÓSSY László: A magyar sport ezer éve és 
MISÁNGYI Ottó: Azújkoriathletika története. 
A felsorolt könyveken kívül kevés sport
irodalmi termék került forgalomba 1945 
előtt. Ez a magyar sportirodalomnak a 
külföldivel szemben való elmaradását élesen 
mutatja : pl. a Siegfried WEISSBEIN és 
Ernst ROTH Bibliographie des gesammten 
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Sports-ja (1911) és C. M. VAN STOCKUM 
Sportbibliographie-j'a (1913) Németország
ban már a XX. század elején komoly 
sportirodalomról számolhat be. SZUKO-
VÁTHY Imre 1936-ban felhívta a sport- és 
testnevelési körök figyelmét a magyar 
sportbibliográfia összeállításának fontos
ságára. Azóta több mint húsz év telt el, 
míg most részben megvalósult SZUKOVÁTHY 
j'avaslata. MOLNÁR Zoltán munkája tehát 
úttörő jelentőségű. 

A bibliográfia LISSÁK Kálmánnak, a 
TTT elnökének és H E P P Ferencnek, a TTT 
titkárának ajánlásával kezdődik, majd az 
5—7. lapon a TTT másik titkárának, 
KOVÁCS Gézának előszava következik. 
Ezt követi a szerző tájékoztatója. A 11— 
18. lapon található a szerzői névmutató, 
amely a tételszámokra és azok jellegére 
betűjelzéssel (K[önyv], F folyóirat]) utal. 
Találunk még egy hasznos indexet : az 
Idegen nyelvű lefordított művek mutatóját. 
A könyv- és folyóirat-címjegyzék a 19— 
122. lapig terjed. 

A majdnem kétezer adatot tartalmazó 
bibliográfia könyv- és folyóirat-címanyagát 
sportágak szerint rendszerezte a szerző. 
Bibliográfiáját a szakcsoportokon belül 
évek szerint osztotta fel : könyvek és 
folyóiratközlemények szerint választva el 
adatait. A címanyag mennyiségének két
harmad része folyóiratokból kiragadott 
cikkek jegyzéke. Az első magyar sport
bibliográfiának csak a könyvanyagából 
több mint 100—150 adat hiányzik, ezért 
a legjobb esetben is csak szelektáló munká
nak tekinthető. A sportágak felosztásában 
is több tévedés észlelhető : e szakmai 
hibák közé tartozik, hogy egy és ugyan
azon csoportba sorolja az autó- és motor
sportot a motorcsónakázással, (ráadásul 
a motorcsónakázásra egyetlen adatot sem 
muta t fel). Közöl egy teljesen felesleges 
Egyéb sportágak című csoportot, amelyben 
összesen ha t adat szerepel, közülük ötnek 
semmi kapcsolata nincs a sporttal, pl. 
BÁLINT Lajos : A száműzött látványosság. 
Jegyzetek egy tanulmányhoz az artistákról. 
Mi köze ennek a sporthoz ? A halászat és a 
vadászat nem számít modern sportnak, 
ezért nem volt szerencsés ezeket a biblio
gráfiában szerepeltetni. A könyvészet 
szerkezeti hibája az MHK-nak külön sport
ágként történt szerepeltetése, mert ez az 
általános részhez tartozik. Nem sport
témájú adatok is bőven szerepelnek a 
bibliográfiában, pl. KARÁCSONY Sándor : 
Demokrácia és cserkészet, JUSTNÉ r K É R I 
Hedvig : ősi és népi játékok, BINÉT Ágnes : 
Gyermekjátékok, Magyar Cserkészszövetség. 
Az 1945—46. évi vezetőképző tanfolyamok 
tudnivalói. Magyar Cserkészfiúk Szövetsé
gének alapszabálya, stb. 

Bibliográfiai tévedések is fordulnak elő 
pl. egy adat a Magyar Nemzeti Bibliográfiá
ból hibásan kiírt címekre : 

MOLNÁR Zoltán bibliográfiájában : 
FÖLDESS Y János : A labdarúgójáték 

szabályai. A Magyar Labdarúgó Játék
vezetők Testületének hivatalos szabály
könyve. Bp. 1946. Balázs ny. 102 p.. (Bibi. 
64. 1.) 

Ugyanez az adat a Magyar Nemzeti 
Bibliográfiában : 

FÖLDESSY János : A labdarúgó játék 
szabályai. A Magyar Labdarúgó Játék
vezetők Testületének hivatalos szabály
könyve. Minden után : Tájékoztató a 
labdarúgó közönség számára. (Barna Béla : 
Az előnyszabály.) Bp. 1946, Balázs ny. 1021. 

Mutassunk rá még néhány apró biblio
gráfiai tévedésére : könyveknél a lapszám 
és a p. között nem kell pontot tenni, 
MOLNÁR Zoltán következetesen pontot 
tesz. Ugyanannak a műnek különböző ki
adásait nem egy helyen tünteti fel. A záró
jeleket is következetlenül használja, így a 
szögletes és a kerek zárójelek önkényes 
alkalmazása zavarólag hat. 

MOLNÁR Zoltán bibliográfiája mégis 
jelentős lépés a magyar sportkönyvészet 
terén, s mint ilyet örömmel üdvözöl
hetjük. 

KOZOCSA ISTVÁN 

Ujabb hazai könyvtártudományi irodalom 
Állami Könyvterjesztő Vállalat. A Ta

nácsköztársaság kikiáltásának 40. [negy
venedik] évfordulójára megjelenő könyvek 
jegyzéke. [Kiad. az] —-. Bp. 1959, Szikra ny. 

ARDÓ Mária : A Tanácsköztársaság 
színházi élete a sajtó tükrében. (Adattár.) 
Bp. 1959, Felsőokt. Jegyzeteli, soksz. 72 1. 
(Színháztörténeti füzetek 27.) 

(BALÁZS Sándor— PODONYI András — 
TAKÁCS József) : A könyvtári szolgálat 
jogi szabályozása. Bp. 1958 [1959], Orszá
gos Könyvtárügyi Tanács. 303 1. (Az 
Országos Könyvtárügyi Tanács kiad
ványai 2.). 

(BERLÁSZ Jenő) : Kéziratok katalogi
zálása. Bp. 1958 [1959], Felsőokt. Jegy
zeteli, soksz. 112 1. (Az Országos Könyv
tárügyi Tanács kiadványai 3.) 

BOGDÁL Ferenc : Borsod megye nép
rajziirodalma. (Függelék: Abauj- Zem
plén megye[i] nyomtatott müvek, kéz
iratok.) Bp. 1958 [1959], Múzeumok Köz
ponti Propaganda Irodája. 93 1. ([Miskolc. 
Hermann Ottó Múzeum.] A Miskolci 
Hermann Ottó Múzeum néprajzi kiad
ványai 1.) 

[Budapest. Budapesti Egyetemi Könyv
tár.] VÉRTESY Miklós : Könyvtári kalauz. 
Bp. 1959, Egyet. ny. 12 1. (Klny. a Könyv-
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barátból.) ([Budapest.] Egyetemi Könyv
tár. A Budapesti —. kiadványai 8.) 

[Budapest.] Budapesti 1. [első] szfámüj 
Állami Levéltár. L. NAGY István — NAGY 
Lajos — WELLMANN Imre : Buda sz[abad] 
kirfályi] főváros, Pest sz[abad] kirfályij 
város, Óbuda mezőváros levéltárai. (Szerk. 
ORT János.) Bp. 1959, Művelődésügyi 
Min. Levéltári Osztálya. XVHI, 400 
1. (Levéltári alapleltárak [2].) 

CSÁSZÁR Edit, MÁLYTTSZNÉ : A Magyar 
Tanácsköztársaság színügyi iratai az Orszá
gos Levéltárban. (Adattár.) [Kiad. a] Szín
háztudományi és Film tudományi Intézet — 
Országos Színháztörténeti Múzeum. Bp. 
1959. 40 1. (Színháztörténeti füzetek 25.) 

[Ezerkilencszáztizenküenc] 1919 Tanács
köztársasági eseménynaptár. [Kiad. az] 
Országos Széchényi Könyvtár — Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár. Bp. 1959, házi 
soksz. 14 lev. 

(GOMBOCZ István) : Az UNESCO 
bibliográfiai munkája. Bp. 1958, Felsőokt. 
Jegyzeteli, soksz. 62 1. (Az Országos Könyv
tárügyi Tanács kiadványai 1.) 

Az irodalmi modernizmus kérdéséről. 
Válogatott cikkbibliográfia. 1. r. Összeáll. 

D É R Endre. Szeged 1959, Szegedi Tudo-
mányegyet. soksz. 15 1. ([Szeged.] Egyete
mi Könyvtár. A szegedi — kiadványai 41.) 

Jő könyv— jó szórakozás. [Kiad. az] 
Állami Könyvterjesztő Vállalat. Bp. 
[1959]. 19 1. 

Karács Ferenc térképkészítő-rézmetsző 
művész. (1770—1838). Tanulmányok. 
(Szerk. KÁLINFALVAI Bélp. [111.] MENY
HÁRT József.) Kiad. a Hazafias Népfront 
Püspökladányi Községi Bizottsága. [Püs
pökladány] 1958 [1959]. 47 1. 

Kecskemét és Kiskunság 1919 [ezer-
kilencszáztizenkilencj vörös lobogója alatt. 
Szöveggyűjtemény egykori helyi hírlapok
ból. Összeáll, a Katona József Megyei 
Könyvtár munkaközössége : FENYVESSINÉ 
GÓHÉR Anna, Joós Ferenc, KOVÁCS Pál 
stb. Kecskemét, 1959, Tempo soksz. [Bp.] 
132 1. 

KŐHALMI Béla : Bibliográfia. [Kiad. 
az] Eötvös Loránd Tudományegyetem. 
Utánny. Bp. 1959. 140 1. 

Könyv- és könyvtártörténet. 1. [r.J [Irta] 
MEZEY László. [Kiad az] Eötvös Loránd 
Tudományegyetem. Utánny. Bp. 1959. 
61 1. 

Könyvek címlapja, belső elrendezése és 
kolofonja. Magyar Népköztársasági Or
szágos Szabvány. MSz 3402T (59. IV.) 
Tervezet. [Bp. 1959], házi soksz. 11 1. 

Könyvjegyzék az általános iskolák tanári 
könyvtárának korszerű fejlesztéséhez. 1959. 
Összeáll. A Fővárosi Pedagógiai Szeminá
rium. Bp. 1959, Főv. Nyomdaip. V. soksz. 
23 1. 

Könyvtári osztályozás. 1. [r.] BABICZKY 
Béla : Az osztályozás története és elmélete. 
[Kiad. az] Eötvös Loránd Tudomány
egyetem Bölcsészettudományi Kar. Után
ny. Bp. 1959. 132 1. 

Könyvtári osztályozás. 2. r. Az Egyetemes 
Tizedes Osztályozás elmélete és gyakorlata. 
[Irta] Sz. NAGY Katalin. [Kiad. az] 
Eötvös Loránd Tudományegyetem. 2. jav. 
bőv. kiad. utánny. Bp. 1959. 101 1. 

(LENGYEL Lajos) : Budapesti nyomdák 
az ipari vásáron. (Összeáll. —•.) [Bp.] 1959, 
Kossuth ny. 22 1. 

Magyar filmográfia. 1. r. (1931—[19] 
58-ig Magyarországon készült játékfümfekj 
főcímlistái.) Összeáll. KOVÁCS Ferenc. 
[Közrem.] PÓR Irén. [Kiad. a] Színház -
tudománvi és Filmtudományi Intézet. Bp. 
1958 [1959]. 242 1. 

[Magyar Tudományos Akadémia Könyv
tára.] Microcard catalogue of ihe rare Hebrew 
Codices, manuscripts and ancient prints in 
the (David) Kaufmann collection reproduced 
on microcards. Intr. by Ignácz GOLDZIHER. 
Bp. 1959, Publ. House of the Hung. Acad. 
of Sciences. 44 1., 15 t. ([Magyar Tudo
mányos Akadémia Könyvtára.] Publica
tions of the Oriental Library of the Hungá
rián Academy of Sciences 4.) 

A művelődési autókkal kapcsolatos fel
adatok. (Tervezet.) [Kiad. az] Országos 
Széchényi Könyvtár Módszertani Osztály. 
Bp. 1959, házi soksz. 10 1. (Módszertani 
útmutató 30.) 

(NAGY Júlia — VAGÁCS András) : Tér
képek katalogizálása. Bp. 1959, Felsőokt. 
Jegyzeteli, soksz. 641. (Az Országos Könyv
tárügyi Tanács kiadványai 3.) 

[Nehézvegyipari Kutató Intézet.] Az 
Intézet tudományos munkatársai műveinek 
bibliográfiája. 1949—1958. Veszprém 1959, 
[házi soksz.] 36 1. (Nehézvegyipari Kutató 
Intézet dokumentációs közleményei 12.) 

Nem hiányozhat a termelőszövetkezetek 
könyvtárából. Mezőgazd. Kiadó, Bp. [1959]. 
[10 1.]. 

POGÁNY Károly — KOROM László : 
Eljárás és berendezés kották nyomtatására 
alkalmas fényképészeti reprodukciók elő
állítására. Szabadalmi leírás. [Kiad. az] 
Országos Találmányi Hivatal. [Bp.] 1958 
[1959]. 2 1., 1 t. 

(POSONYI Erzsébet) : Kisnyomtatvá
nyok könyvtári kezelése. (Szerk. — Sajtó 
alá rend. az Országos Széchényi Könyvtár 
Módszertani Osztálya.) Bp. 1959, Felsőokt. 
Jegyzeteli, soksz. 41 1. (Az Országos 
Könyvtárügyi Tanács kiadványai 6.) 

SCHÜTZ Ofdön] : Nicholas Misztótfalusi 
Kis and the armenian book printing. Akad. 
Kiadó, Bp. 1959. 63—73. 1. (Klny. az Acta 
Orient[alia Academiae Scientiarum] Hung-
[aricae] -bői.) 
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Színműtárak a közművelődési könyv
tárakban. [Kiad. az] Országos Széchényi 
Könyvtár Módszertani Osztály. Bp. 1959, 
házi soksz. 24 1. (Módszertani útmutató 
31.) 

Szűcs László : A miniszterelnökség 
levéltára. (1867—1944.) Repertórium. 
[Kiad. a] Levéltárak Országos Központja. 
[Bp.] 1958 [1959], Kossuth Kiadó soksz. 
198 1. (Levéltári leltárak 8.) 

Tízéves a könyvtári hálózat. [Veszprém 
1959.] 38 1. 

TÓTH András : Tanácsköztársasági 
aprónyomtatványok az Egyetemi Könyv

tárban. Bp. 1959, Felsőokt. Jegyzetelt, 
soksz. 19 1. (Az Egyetemi Könyvtár ki
adványai 7.) 

(VÉCSEY Jenő) : A zeneművek könyv
tári címleírása. (Szerk. —. Sajtó alá rend. az 
Országos Széchényi Könyvtár Módszertani 
Osztály.) Bp. 1959, Felsőokt. Jegyzeteli. 
soksz. 48 1. (Az Országos Könyvtárügyi 
Tanács kiadványai 7.) 

WESSETZKY Vilmos : Az óegyiptomi 
könyvtár. Akad. Kiadó, Bp. 1958 [1959]. 
149—160 1. (Klny. az Antik tanulmánvok-
ból.) 

Összeállította : H. Izsó LÍVIA 
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