
VARGA SÁNDOR 

A „Petrik 1860—1875" kiadástörténete 

Ha valakinek eszébe jut nemzeti bibliográfiánknak a XIX. században nap
világot látott tíz kötetét a kronologikus rend helyett az egyes kötetek megjele
nésének sorrendjébe „rendezni", ez lesz a kép: 1) RMK I. (1879); 2) RMK I I . 
(1885. márc) ; 3) „Petrik 1860—1875" (1885. okt.); 4) „Petrik 1712-1860" I . 
(1888); 5) „Kiszlingstein 1876—1885" (1890); 6 — 8) „Petrik 1712—1860" II— 
IV. (1890-1892); 9) RMK I I I / l . (1896); 10) RMK II I /2 . (1898). 

Nyilvánvaló, hogy az effajta kiadványok soha nem tartoztak — és ma sem 
tartoznak — a kiadóik számára anyagi hasznot hozó művek sorába, ezért is 
jó, ha tudjuk, kik vállalkoztak annak idején ezek megjelentetésére. A kérdés 
lényege: a kapitalizmus magyarországi kibontakozásának időszakában kik 
(milyen szervek, intézmények) voltak nemzeti bibliográfiánk kiadásának mecé
násai. 

Nos, az RMK négy kötete a Magyar Tudományos Akadémia költségén 
készült;1 a „Petrik 1712—1860" négy kötetének kiadásához a kultuszminiszter 
2550 forinttal hozzájárult ugyan, ám megjelentetésére végül is maga a szerző, 
Petrik Géza volt kénytelen vállalkozni;2 a „Petrik 1860—1875" és a „Kiszling
stein 1876—1885" kötetek kiadója pedig a könyvkiadók, könyvkereskedők tár
sadalmi érdekvédelmi-érdekképviseleti szerve a Magyar Könyvkereskedők 
Egylete.3 

E tanulmányunkban a „Petrik 1860—1875" kiadásának történetét igyek
szünk nyomon követni. 

Kötetének előszavában tömören ugyan, de minden fontosabb adatot maga 
Petrik közöl velünk. Ebből megtudhatjuk, hogy az 1860-as esztendő azért vált 
kötetének kezdő időhatárává, mivel innen állottak rendelkezésére a Bécs
ben, az ausztriai könyvárusok egylete4 által kiadott éves magyar bibliográfiák; 

x Az RMK I. (ára 4 forint) megjelentetése az MTA-nak 3057 forintjába került; az 
RMK I I . (ára 4,50 forint) kiadására 4000 forintot irányoztak elő; az RMK I I I / l . (ára 
10 korona) és az RMK III /2 . (ára 12 korona) kiadására (a pótfüzetek nélkül) 3500 forin
tot -f- 3100 koronát irányoztak elő. (Az eladott könyvekből származó bevételek persze 
csökkentették a ráfordításokat.) AkÉrt, 1877—1879, ill. 1895—1901. (az MTA költség
vetései) alapján. 

2 Az I—III . kötet címlapján ugyan Dobrowsky Ágost szerepel kiadóként, ám ezek 
— és a IV. kötet is — a szerző kiadásában láttak napvilágot. Részletesebben: MKsz, 
1980/3. 264-269. 1. 

^A Magyar Könyvkereskedők Egylete ezt követően is folytatta a (nemzeti bibliog
ráfiánkat képező) Magyar Könyvészetek kiadását, ezt követően azonban már az MTA 
jelentős anyagi támogatásával. 

4 Az idézett előszóban Petrik „osztrák—magyar könyvkereskedő egylet"-et említ, 
(így veszi át GULYÁS Pál: A bibliográfia kézikönyve. Bp. 1942. 61. ]., továbbá a reprint 
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1875-tel pedig azért zárta kötetét, mivel ez időtől már Budapesten „bírtunk 
évi rendes katalógusokat". 

Bennünket azonban a részletek is érdekelnek, vizsgáljuk meg tehát minde
nekelőtt, hogy mi történt 1860-ban Bécsben, hogy éppen ekkor, és éppen i t t 
kezdtek hozzá a magyar nyelvű könyvtermés rendszeres és folyamatos feltér
képezéséhez.5 

Tehát: Bécs, 1859. október 24: éppen két hónappal azt követően, hogy őfel
sége a császár menesztette Alexander Bach belügyminisztert és Johann Kem
pen rendőrminisztert, megalakult a Verein der Oesterreichischen Buchhändler, 
amely az egész ausztriai birodalom (hét év múlva: Osztrák—Magyar Monarchia) 
könyvszakmáját igyekezett tömöríteni. Az alapító közgyűlésen a 88 résztvevő 
körében — bár meglehetősen nagy aktivitással — mindössze három pesti 
könyvárus volt jelen, ám két esztendő múlva a Verein 202 tagja közül 48 a „ma
gyar koronaországok"-béli. 

A Verein azonnal (1860. január 1-én) megindította lapját az O ester reichische 
Buchhändler-C orr espondenzt? mely csakhamar az egész magyarországi könyv
kereskedelem nélkülözhetetlen orgánumává vált, hiszen a (kezdetben tízna
ponként, majd hetenként megjelenő) lap megindulásától kezdve rendszeresen 
közölte a birodalomban megjelent új könyvek (és folyóiratok) jegyzékét, köz
tük természetesen a magyar nyelvűekét is. A Verein emellett — és most szá
munkra ez a fontosabb — 1860-tól 1870-ig évről évre megjelentette az OeBC-
ban közzétett bibliográfiai anyag szakmutatóval is ellátott éves kumulációját, 
mint az Oesteneichischer Catalogot, mégpedig nyelvenként külön-külön füze
tekben. (A magyar nyelvű a 3. füzet volt.) E füzeteket aztán a Verein az egyes 
cégek megrendelésére a könyvkereskedők rendelkezésére bocsátotta. 

A Verein lapjának persze szüksége volt magyarországi „bibliográfiai tudó
sítóra" is: e feladatot 1860-ban Toldy István (Toldy Ferenc ekkor 16 esztendős 
fia), 1861-től 1868-ig a Lauffer és Stolp, ill. a Lauffer Vilmos pesti könyvkeres
kedő cég, majd néhány hónapig Demjén László bécsi( !) magyar könyvkeres
kedő, ettől kezdve az Aigner és Rautmann, ill. az Aigner Lajos cég lát ta el. 
Hogy e cégek keretében e munkát személy szerint ki végezte, erről csupán 
annyit tudunk, hogy 1864. november 4-től a Lauffer céghez ekkor belépett 19 
éves segéd Petrik Géza volt e tudósító, egészen 1868-ig. Igaz, a Verein 1871-től 
az éves füzeteket többé nem te t te közzé, ám az OeBC-ban a kurrens bibliográ
fiai anyag ezt követően is folyamatosan napvilágot látott . 

Annak pedig, hogy 1876-tól — Petrik már idézett szavaival — „már bírtunk 
rendes évi katalógusokat", előzménye nem más, mint hogy az 1874-ben meg
alakult Budapesti könyvkereskedő segédek „Csak szorosan" egylete ekkor — 
1876-ban — módosította alapszabályait. Ennek során iktat ták be a 15. parag
rafust, mely szerint az egylet keretében „magyar könyvészeti osztályt" alakí
tanak, amelynek célja „egy lehetőleg teljes jegyzék összeállítása azon köny
vekről, melyek hazánkban magyar, német és latin nyelven megjelentek, vala
mint mindazokról, melyek külföldön vagy magyar nyelven jelentek meg, vagy 
Magyarország viszonyait tárgyalják". Az alapszabály a továbbiakban nagyon 

kiadás kiadói előszava.) Ez így pontatlan: a bécsi egylet csak 1889-ben (!) vette fel nevébe 
az „ungarisch" jelzőt. Vö. FONTANA: Hundert Jahre . . . (OSzK OC 28. 777). 

5 Nem rendszeresen és nem folyamatosan persze ez időben hazánkban is jelentek meg 
bibliográfiai kiadványok, ill. folyóiratokban kurrens bibliográfiai közlemények. Vö. GU
LYÁS Pál: i.m, 6 8 - 6 9 . 1. 

6 A továbbiakban OeBC (OSzK H-80.839). 
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részletesen foglalkozik a könyvészeti osztály munkájával, intézkedik arról, hogy 
a könyvészeti jegyzéket szabad használatra a magyar könyvkereskedelem ren
delkezésére kell bocsátani; a beérkező kérdőcédulákra a választ a lehető leg
gyorsabban meg kell adni; hogy a jegyzéket az egylet sem el nem adhatja, sem 
el nem ajándékozhatja, sőt arról is intézkedik, mi legyen a jegyzék sorsa, ha 
az egylet feloszlik. A könyvészeti bizottság elnökévé Makáry Gerőt a Rosen-
berg Testvérek (a későbbi Révai Testvérek) cég segédjét, „ezen eszme megpen-
dítőjét" választották.7 

1877 elején valóban napvilágot látott a Budapesti könyvkereskedő segédek 
egylete kiadásában a Makáry Gerő által szerkesztett Magyar Könyvészet 1876, 
a műfaj (minden bizonnyal Lipcsében kialakított) szabályainak megfelelően 
„az alakok, lapszámok, megjelenési helyek, kiadók és árak fölemlítésével és 
tudományos szakmutatóval" ellátva.8 

Krónikánkat 1878. augusztus 21-én folytatjuk, azon a napon, amikor a pesti 
Lloyd egyik tanácstermében 15 fővárosi és 24 városból 28 vidéki könyvkeres
kedő Aigner Lajos vezetésével megalapította a Magyar Könyvkereskedők Egy
letét. Az egylet programjában retrospektív bibliográfia kiadása ugyan nem 
szerepel, de közlönye a Corvina a 2. számtól (1878. szept. 20.) rendszeresen és 
folyamatosan közli a könyvkereskedelembe került magyarországi könyvtermés 
kurrens bibliográfiáját: a bécsi szaklap ez időtől ennek közlését be is szünteti. 
És máris a főnökegyesület gondoskodik a „Csak szorosan" által összeállított 
Magyar Könyvészet 1878 kiadásáról.9 

Ismerkedjünk meg most közelebbről Petrik Gézával, a Kecskeméti utca 3. 
szám alatti kis antikvárium 33 éves tulajdonosával. 1877 júliusa óta működik 
ebben a helyiségben. Könyvet már nem ad ki, néhány kiadványa — főképpen 
tankönyv — még forgalomban van. Petrik a Magyar Könyvkereskedők Egyle
tének alapító közgyűlésén ugyan nem volt jelen, de azonnal kérte felvételét, 
sőt az ún. rabbatkonvenciót is aláírta: ebben 20 fővárosi könyvkereskedővel 
együtt ő is kötelezte magát, hogy a könyvek (kiadó által megállapított) bolti 
árából árengedményt senkinek nem adnak.10 

Petrik a fővárosban ekkor működő mintegy félszáz könyvkereskedő egyre 
keményebb versenyében — ha antikváriusként is — szeretne talpon maradni. 
Folytatja az 1876-ban megkezdett antikvár-jegyzékeinek kiadását,11 hirdetése
ket is közzétesz,12 ám a rabbatkonvenció aláírása után alig hat héttel bejelenti: 
a megállapodást magára nézve nem tartja kötelezőnek. Az egylet választmánya 
a bejelentést tudomásul veszi azzal, hogy „ezentúl mint antiquar semmi szá
zalékot nem kaphat".1 3 

7 Ezt követően a „Csak szorosan" lett az OeBC magyarországi bibliográfiai tudósítója. 
Vö. VARGA Sándor: A Magyar Könyvkereskedők Egyletének alapítása (Bp. 1980) 61. 1. 

8 A „Petrik 1860—1875" reprint kiadásénak kiadói előszava (szerzője BORSA Gedeon) 
az 1875-tel való zárást a Magyar Könyvszemle 1876-os indításának tulajdonítja, mivel e 
folyóirat indulásától rendszeresen közölt kurrens bibliográfiát. Eves kumulációt viszont 
soha nem tett közzé, Petrik már idézett előszavában pedig a záróidőpont megválasztásá
nak indokolásául az szerepel, „a mely időszakon túl már bírtunk rendes évi katalóguso
kat". 

9 Corvina, 1879/10. A füzet 500 példányban készült; összeállításáért Makáry Gerő az 
egylettől 100 forintot kapott, a nyomda- és kötészeti számla összege: 192,25 forint. 
(Uo. 1879/21.) 

10 Uo. 1878/2. 
n K M K Ktár 3-2361 és az MTA Ktár 1238. oct. 
12 Corvina, 1878/1. 2. 
13 Uo. 1878/6. 
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Petrik nem hátrál: értesíti vevőit (és számos lap szerkesztőjét), hogy a köny
vek árából 10 százalék engedményt ad.14 Az egylet válasza sem késik: „Petrik-
kel minden összeköttetés megszüntetendő és semmiféle előnyben nem részesí
tendő."15 Ez azt jelenti, hogy a kiadók a szokásos árengedménnyel nem szol
gálhatják ki, bizományba sem adhatnak neki könyvet: Petriket az egylet tagjai 
sorából törölték. 

Petrik védekezik, állítja, hogy az egylet előbb szakította meg vele a kapcso
latot, mint ő a körlevelét kiküldte. Ám ekkor az is kiderül, hogy az egyletbe 
való felvétele (barátai javaslatára) tulajdonképpen elvtelen volt: ha mint egy
kori kiadónak — mint jeleztük — volt is még néhány „élő" kiadványa, immár 
antikváriusnak tekintendő, holott antikvárius az alapszabályok értelmében 
nem lehet tagja az egyletnek.16 

Petrik anyagi helyzetén azonban ez a kétségbeesett lépés sem segít, a for
galma tovább csökken, s ekkor határozza el végképpen, hogy megpróbálja 
féltve őrzött cédulakatalógusát — anyagi és erkölcsi értelemben egyaránt — 
hasznosítani. 

A bolt pangása miatt felszabadult idejét mindenekelőtt a hiányok pótlására, 
a cédulák kiegészítésére fordítja. Persze megelégedhetne azzal is, hogy adatait 
a Nemzeti Múzeum könyvtárának adataival egybeveti. De jól tudja, hogy hiába 
van éppen 75 éve érvényben kötelespéldány-rendelet, annak végrehajtása — 
enyhén szólva — sok kívánnivalót hagy maga után,17 megfogalmazza tehát 
az alábbi közleményt, melyet kérésére számos lap és folyóirat közzétett: 

„Magyar Könyvészet 1860—1875-ig. Petrik Géza budapesti könyvkereskedő-antiqua-
rius összeállította az 1860 és 1875 között megjelent magyar könyvek, folyóiratok és lapok 
jegyzékét s azt, egy tudományos szakmutatóval ellátva, már a jövő hónapban sajtó alá 
adja. Miután azonban irodalmi viszonyaink olyanok, hogy számos szerző saját költségén 
nyomatja ki, s ezek egy része nem is került könyvárusi forgalomba, fölkéri mind ezen 
szerzőket, hogy a fentebbi időszakban megjelent műveik pontos címét a lapok számával, 
évszámmal és árral együtt, szíveskedjenek vele közölni, hogy a mennyiben egyik vagy 
másik mű kéziratában még nem fordulna elő, azt bevehesse."18 

Némileg eltért ettől ama felhívásának szövege, amelyet a könyvkereskedők
höz intézett, s amelyet a Corvina — feledve az alig tíz hónap előtti konfliktust 
— ,,a tárgy fontosságánál fogva" teljes terjedelmében közzétett: 

„Magyar Könyvészet 1860 — 1875. Van szerencsém ezennel szíves tudomására hozni, 
hogy legközelebb sajtó alá bocsátom az 1860—1875. évek között megjelent magyar 
könyvek, lapok ós folyóiratok jegyzékét. 

14 Uo. 1878/7. 
15 Uo. (A jegyzőkönyv 4. pontja.) 
16 Uo. 1879/2. 
17 Még tizenöt év múlva is arról olvashatunk egy a nemzeti múzeum könyvtárát bemu

tató tanulmányban, hogy hiába van 1804 óta kötelespéldány-rendelkezés, „mindazon
által a rendelet a törvény bővebbi intézkedéseinek hiányában mai napig teljesen nem 
érvényesült, úgyannyira, hogy a hazánkban megjelenő irodalom talán felerészben érke
zik be". MKsz, 1895/1. 3. 1. 

18 A Hon, 1879. aug. 9. Szó szerint e szöveget közli Aigner Lajos irodalomtörténeti 
folyóirata a Figyelő (1879. 240. 1.), kiegészítve ezzel: „Ezen munka valóban rég érzett 
hiányt fog pótolni s az irodalom érdekében kívánatos volna, ha az illető szerzők ezen 
kérelemnek megfelelnének." A Fővárosi Lapok (aug. 10.) és a Vasárnapi Újság (aug. 17.) 
rövidítve ugyancsak közölte Petrik felhívását (és minden bizonnyal több más napilap 
ós folyóirat is). 
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A munka megjelenését indokolnom nem szükséges, mert érzi annak hiányát nemcsak 
minden könyvárus, de egyáltalán mindenki, a ki a magyar irodalommal tüzetesebben 
foglalkozik. Nem kíméltem sem időt, sem fáradságot, hanem átkutattam és fölhasznál
tam minden, tudtommal eddig létező forrást, melyből szaporíthattam több év óta nagy 
gonddal gyűjtött kéziratomat; és hogy minél használhatóbb kézikönyvet nyújthassak 
t. kartársaimnak, készítek az egészhez egy tudományos szakmutatót is. 

Munkám végre készen van, annyira, hogy azt még csak egy általános revisiónak kell 
alávetnem s különféle apróbb hiányokat pótolnom. 

E célból fölkérem Önt, mint a ki tudtommal kiadványairól eddig nyomtatott jegyzéket 
nem bocsátott ki: szíveskedjék azok írott jegyzékét velem közölni, hogy a mennyiben egyik 
vagy másik mű figyelmemet kikerülte volna s kéziratomban elő nem fordulna, utólagosan 
még bele vehessem. 

A címeket egyelőre a lehető legrövidebb kivonatban kérem; teljes bibliographiai cím csak 
azoknál lesz szükséges, melyek még nálam hiányzanak s ezek esetleges szíves beküldésére 
külön leszek bátor Önt fölkérni. 

Azt hiszem, fölösleges arra utalnom, hogy egy ily jegyzék teljessége nemcsak irodalmi 
szempontból bír fontossággal, de érdekében fekszik ez egyúttal minden egyes kiadónak 
is és így reménylem, hogy Ön ezen kérésemet szíves lesz lehetőleg posta fordultával tel
jesíteni. 

A munka megjelenése és árára nézve fenntartom magamnak a későbbi értesítést."19 

(Kiemelések az eredetiben. — V. S.) 

S a felhívások nyomán csakhamar Selmectől Oravicáig, Pozsonytól Nagy
váradig szerte az országból érkeznek a válaszok a Kecskeméti utcába.20 S 
miközben szorgalmasan javítgatja-pótolja céduláit, megkezdi tervezett kiad
ványára az előfizetők gyűjtését. íme felhívásának teljes szövege: 

Aláírási fölhívás „Magyar könyvészet 1860 — 1875. összeállította s tudom, szakmutató
val ellátta Petrik Géza" czímű munkára. 

Midőn fentebbi czím alatt megjelenő munkámra aláírási fölhívást bocsátok ki, több 
évi fáradozásaim és gondos gyűjtésem eredményével lépek nyilvánosság elé. 

Hogy mennyire hézagpótló e mű, azt érezte mindenki, a ki csak hivatásánál fogva 
irodalmunkkal foglalkozott, mert könyvészeti jegyzékeink ez időszakból részint épen 
nem léteznek, részint pedig a létezők nagyon is hiányosak s ezek is oly kevéssé forognak 
közkézen, hogy teljes számban még nagyobb könyvtárakban is alig lelhetők föl. 

Teljes öntudatával bírok annak, hogy munkám egészen teljes nem lehet; nem lehetne 
az más viszonyok között sem, mint a mienk; legkevésbé pedig oly körülmények között, 
midőn a legnagyobb hazai könyvtárban: a nemzeti múzeuméban se létezik minden ma
gyar nyomtatvány, holott oda minden nyomda tartoznék egy köteles példányt átszol
gáltatni. 

És így nagyban kellett küzdenem a nehézségekkel; nagy figyelemmel kellett kutat
nom minden létező adatot, melylyel gyűjteményemet szaporíthattam; s ha végre mégis 
elhatároztam munkám sajtó alá bocsátását, tevém azt azon tudat folytán, hogy annak 
több éven általi gyakorlati használata alatt ritkán akadtam oly műre mely kéziratom
ban még hiányzott volna. És így meg vagyok arról győződve, hogyha lesznek is némely 
hiányai, ezek semmi esetre se lehetnek oly lényegesek, hogy megjelenése indokolva ne 
volna. 

Tudom, hogy jelen vállalatomnál anyagi haszonra egyelőre nem számíthatok; de 
annyit talán mégis reményihetek, miszerint nyilvános és iskolai, továbbá casinóegyleti 
könyvtárak, könyvárusok és egyes irodalombarátok részéről oly pártolásban fog része
sülni, hogy legalább tetemes készkiadásaim fedezve leendnek. 

19 Corvina, 1879/21. Petrik a bibliográfiai adatok pótlására vonatkozó, e felhívásában 
jelzett „külön felkérést" rendkívül racionálisan, űrlap segítségével oldotta meg. Az űrlap
nyomtatvány hátoldalán az Aláírás fölhívást is közzétette (1. 21. sz. jegyzetet). 

20 A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) 24 ilyen választ Őriz. Jelzetük: V. 4713/72, 80, 
85, 86, 90, 110, 143, 176, 177, 355, 451, 465, 486, 868, 942, 1064, 1117, 1118, 1161, 1248, 
1249, 1283, 1387, 1485. További 14 válasz található ugyanitt „külön felkérésre". Jel
zetük V. 4713/394, 519, 577, 583, 584, 588, 598, 603, 607, 612, 703, 707, 711, 748. 
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Munkám két részre oszlik. — Az első részben betűrendben közlöm az 1860—1875. 
években megjelent magyar könyvek és szaklapok jegyzékét, kitéve mindenütt az egyes 
művek pontos czímét, alakját, lap- és évszámát, a megjelenési helyet, kiadót vagy nyom
dászt és árt. — A második részt pedig a tudományos szakmutató képezi, mely egyes 
szakokban ismét betűsorban tünteti föl az első* részben foglalt czímeket, rövid kivonat
ban és árak nélkül, de utalva mindenütt az első rész lapszámára, hol a teljes czím stb. 
föltalálható. 

A munkát már sajtó alá bocsátottam s 8-rét alakban, csinos kiállításban, mintegy 
40 ívnyi terjedelemben, ez év végéig fog megjelenni. — Mindemellett köszönettel fogadok 
még minden egyes erre vonatkozó adatot s ismétlem ezennel a lapok útján azon szerző 
urakhoz intézett kérelmemet, kik műveiket saját költségükön nyomatták ki és melyek 
általános könyvárusi forgalomba nem jutottak, — szíveskedjenek az ily munkák czímeit 
velem mielőbb közölni. 

Aláírási árát 5 fiiban állapítom meg, mely összeg a könyv megjelenésekor utánvét 
mellett lesz fizetendő. 

Későbbi bolti ára magasabb leend. 
Vállalatomat szíves figyelmébe ajánlva s annak ismerős körökbeni terjesztését kérve 

maradtam, 
Budapest, 1879. szeptember 5. kiváló tisztelettel 

Petrik Géza"2i 

S amíg aláírási fölhívásának eredményét várja, mindaddig dolgozik a cédu
láin, amíg azok a kezében vannak, azaz nem adja át a nyomdának. S mivel 
a kötet a kor szokásainak megfelelően füzetekre tagoltan lát napvilágot, ha az 
első füzet anyaga már a nyomdában lesz is, a többin nyugodtan dolgozhat. 
Arról pedig, hogy a nemzeti múzeum könyvtárát is szorgalmasan látogatja, 
a Magyar Könyvszemléből is értesülhetünk: 

„Petrik Géza antiquariusunk az 1860— 1875. közötti időszakban Magyarországon meg
jelent könyvek bibliographiáján dolgozik, s e czélra a múzeumi könyvtár betűrendes 
lajstromát is felhasználja. Alkalmunk volt czéduláit megtekinteni, s mondhatjuk, hogy 
ezeket nagy szorgalommal és lelkiismeretességgel gyűjtötte össze. Munkája az említett 
évek irodalmáról hű képet lesz hivatva nyújtani s hézagot fog pótolni irodalmunkban. 
Óhajtandó, hogy az mielőbb lásson napvilágot."22 

Emellett könyvkereskedő-kollégáit sem hanyagolja el: a Corvinán keresztül 
(fizetett hirdetésben) felhívja őket, hogy mivel bibliográfiai kötetének nyom
tatása alatt gyakran előfordul, hogy kiegészítő adatra lesz szüksége, arra kéri 
kartársait, hogy e kérésekre lehetőleg postafordultával válaszoljanak „részint, 
hogy a nyomatásban fennakadás elő ne forduljon, részint pedig — és főleg 
— hogy minden tekintetben lehető correct jegyzéket állíthassak össze." Még 
arra is van gondja, hogy e válaszok a kollégáinak költséget jelentenek, tehát 
közli, hogy aki ezek megtérítésére igényt tart , azt utólag a legnagyobb készség
gel rendezni fogja. Befejezésül megismétli, hogy a kötet aláírási ára 5 forint, 
mely a könyv megjelenésekor lesz fizetendő, viszont az árát később felemeli, 
mivel az jóval terjedelmesebb lesz, mint gondolta.23 

21 Petrik Géza 1880. jan. 2-i levele Nagy Ivánhoz levélpapírján. OSzK Kézirattár. Az 
Aláírási fölhívást közzétette az éppen soron következő 39. számú (utolsónak bizonyult) 
Havi értesítőjében (1. 11. sz. jegyzet). A két dokumentum szövege között annyi az eltérés, 
hogy ez utóbbiban a tervezett mű terjedelmét nem 40, hanem 30 ívben jelzi. Az Aláírási 
felhívás közzétételéről a hírt egyes napilapok (pl. Fővárosi Lapok, 1879. szept. 6.) is 
közölték. 

22MKsz, 1879/IV-V. 274. 1. 
23 Corvina, 1879/26. 
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Sajnos semmiféle adatot nem sikerült föllelni arra, hogy aláírási fölhívására 
hány megrendelés érkezett. (Kilenc évvel később, 1888-ban a ,,Petrik 1712— 
1860"-ra 250-et kapott.) Föltételezésünk szerint nagyon keveset, legalábbis 
kevesebbet, mint amennyi a nyomdai előállítás költségeinek fedezésére ele
gendő. Ne feledjük: Petriknek nincsen befektetnivaló pénze, krajcáros gon
dokkal küszködik, hiszen az 1872-es csődjéből kilábolva kötelezte magát tarto
zásának visszafizetésére.24 Minden bizonnyal ez volt az alapvető oka annak, 
h°gy — meggyőződve a Magyar Könyvkereskedők Egylete választmányának a 
bibliográfiai törekvéseivel szemben tanúsított segítőkészségéről — felajánlotta 
kéziratát kiadásra az egyletnek. 

A választmány 1879. november 19-i ülésén Aigner Lajos vezetésével Zilahy 
Sámuel I. titkár, Tettey Nándor I I . t i tkár és (a budapesti választmány hat 
tagja közül kettő) Kilián Frigyes és Kókai Lajos részvételével a napirend 1. 
pontjaként tárgyalta az előterjesztést, amelyen jelen volt a kezdeményező, 
mint vendég: Petrik Géza. íme az erről szóló jegyzőkönyv teljes terjedelmében: 

„ P e t r i k Géza az á l ta la szerkeszte t t 1860—1875. évi m a g y a r könyvésze te t felajánlja az 
egyletnek k iadás vége t t . A vá l a sz tmány ö römmel fogadja P e t r i k ú r a j án l a t á t és m i u t á n 
a feltételek i r án t is megegyeze t t a vá l a sz tmány a szerkesztővel , felkéretnek az elnök és 
t i tká r , hogy kössék meg P e t r i k ú r ra l a szerződést . 
A szerződés főbb pont ja i a köve tkezők : 
a) A P e t r i k á l ta l szerkeszte t t , ,1860—1875. m a g y a r könyvésze t e t " a ,,M. k ö n y v k . egy
l e t e " sa já t költségén k inyoma t j a 600 pé ldányban , egy-egy pé ldány előfizetési á ra 5 frt , 
bolt i á r a m a g a s a b b lesz. 
b) P e t r i k m i n t szerkesztő, az egylet től m i n t kiadó-tula jdonostól t iszteletdíj g y a n á n t a 
t i sz ta haszon felében részesül; a t iszteletdíj fejében a szerződés megkötésekor és a kéz
i ra t elejének saj tó alá adásakor 200 frt előleget k a p a szerkesztő, s mihe ly t az egylet ki
adás i költségei fedezve lesznek, P e t r i k ú r i smét 200 f r to t k a p , a végszámadás t azon időre 
t űzvén ki , midőn az könyvárus i szempontból mege j the tő lesz."25 

Hadd térjünk vissza a jegyzőkönyv ama megállapítására, mely szerint a 
választmány „örömmel fogadja Petrik úr ajánlatát". Nos, ennek az a magya
rázata, hogy Aigner és Tettey ifjú könyvkereskedő-segéd korukban aktív bib
liográfusok voltak, annak idején mindketten arról ábrándoztak, hogy gyűjtésük 
eredménye mint „magyar könyvészet" (magyarán: retrospektív nemzeti bib
liográfia) előbb-utóbb napvilágot lát. íme, ifjúkoruk szép álmai öltenek most 
testet: amire akkor nem akadt vállalkozó, azt most a könyvkereskedők egyesí
te t t ereje valósítja meg.26 

24 Csődbe j u t á s a és az ebből való k ibon takozása körü lményei rő l : V A E G A Sándor : i. m. 
7 6 - 7 8 . 1. 

25 Corvina, 1879/31. 
26 T e t t e y Nándor , m i n t Heckenas t Gusz táv gyako rnoka az 50-es években „egy a m a 

gya r i roda lmat 1847-ig teljesen felölelő könyvjegyzéket á l l í to t t össze, me lye t szakembe
rek közül az öreg Szinnyei, K e r t b e n y és P e t r i k sikerrel ha szná l t ak föl bibliográfiai mu n 
ká ik készí tésénél" . (Uo. 1885/9); Aigner Lajos pedig m i n t 19 esztendős könyvárussegéd 
Pozsonyban kezde t t hozzá a X I X . század első fele m a g y a r könyv te rmésének regisztrálá
sához. Az 1800—1860 időszak bibl iográfiájának kéz i ra t á t 1862 végén k iadás ra felajánlja 
az MTA-nak . Kereken ké t év m ú l v a kap ja m e g az e lutas í tó vá lasz t : To ldy Fe renc refe
rá lása a lap ján a Nyelvosztá lyi Bizo t t ság elismerve u g y a n a szerző n a g y szorgalmát , a 
g y ű j t ö t t anyago t h iányosnak í té l te , egyébkén t is „az ú j abb ko rnak könyvésze te nem any-
ny i ra t udományos , m i n t i n k á b b gyakor la t i , könyvárus i haszná la t r a va ló , amié r t is az t 
tu la jdonképpen a k ö n y v á r u s o k n a k kellene k i adn iok . " (MTA K é z i r a t t á r R A L 564/1864. 
Vö . Szalay László 1863. nov . 30.-Í levele Aigner La josnak P I M V . 4713/1184.) H o g y Aig
ner m a g a mi lyen fontosnak t a r t o t t a e m u n k á j á t , k i tűn ik abból is, hogy a M O E N I C H — 
V U T K O V I C H : Magyar írók névtárába, (Pozsony, 1876) Aigner műve i so rában szerepel a 
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Petrik pedig, kézhezvéve a 200 forint előleget, végkép elhatározza, hogy 
antikváriumát fölszámolja: ,,. . . Abba hagyok az üzlettel egészen, miután két 
év óta folytonosan rá kellett fizetnem s az üzleti viszonyok javulására egyelőre 
kilátás nincs. És nézek más valami után, sőt már most is csak olyankor nyitom 
föl helyiségemet, midőn a beérkező megrendeléseket akarom expediálni . . . " 
— írja Nagy Iván genealógusnak Horpácsra.27 És minden üzletfelével nyom
ta to t t tájékoztatón közli eme elhatározását azzal, hogy ez a sajtó alat t levő 
Magyar könyvészet 1860—1875. megjelenését nem akadályozza meg, miután 
azt eladta a Magyar Könyvkereskedők Egyletének.28 

Cégét 1880. január 20-án törlik a cégjegyzékből,29 a maradék könyvkészletét 
áprilisban már csak papírkereskedő hajlandó megvásárolni. Petrik tehát — 
ahogy ma mondanánk — függetlenített bibliográfus, teljes erőbedobással dol
gozhat kéziratán. 

Miközben a Khór és Wein-féle nyomdában elkészülnek az első füzet ívei. 
Ezeket haladéktalanul bemutat ták az egylet választmányának, mely eseményt 
a jegyzőkönyv azzal a megjegyzéssel rögzítette: ,,. . . miszerint a nyomdai 
akadályok elhárítvák, a jövőre időhöz kötött határokban lesznek a füzetek 
közrebocsáthatók. A megjelenés lehetőleg fog gyorsíttatni."30 S a füzet máris 
kapható, mégpedig Aigner Lajos bizományaként, ára 1 forint 20 krajcár.31 

Aigner, mint bizományos, természetesen átvet te az Aláírási felhívásra Petrik-
hez addig beérkezett megrendeléseket is, ennek alapján megkezdte a füzetek 
szétküldését. Ennek következménye az alábbi levél, amelynek feladója Győrffi 
Iván esztergomi prímási főtanító: 

„Tisztelt Petrik Űr ! 
Megengedjen, hogy pár ízben hozzámjövesztett felszollalása daczára, a fiam kveiért 

[könyveiért ? ] esedékes illetményt mind a mai napig megküldni mód hián mellőznöm 
kelletett. Sehogy se bírtam eddig kicsinálni. Mikor én Önnél becses művére a Bibliográfiá
nak egy példányára aláírtam, ezt csakis Önnek azon határozott biztatása és biztosítása 
mellett cselekedtem, hogy a művet füzetenként s egyegy frt részletfizetése mellett kapán-
dom. Aigner ur most megküldte amaz l6 füzetet, az egész ár t.i. 5 frt utánvét mellett. 
Nem vettem le; egyszer azért, mert hát a kominczió másképpen hangzott, de másodszor 
mert 5 frt nálam most egyszerre meglábbolhatlan rémisztő summa. Legyen szives intéz
kedni, hogy azt a kettőnk közt kikomponált kedvezőbb conditióhoz képest kaphassam, 
s akkor kiváltandom. 

Tisztelettel 
Esz[tergom] ápril. 22. 1880. Győrffi Iván"32 

,,M agyar országi könyvészet 1800 — 1870 (!) (kézirat)". I t t jegyezzük meg, hogy ismere
teink szerint Aigner volt az első olyan ember hazánkban, aki bibliográfiai munkáért 
anyagi ellenszolgáltatásban részesült: Arany Jánostól kapott ezért honoráriumot, mint 
lapjai (Szépirodalmi Figyelő, Koszorú) Könyvészetének gondozója. (Vö. Arany János 
[k. n.] levele Aigner Lajoshoz. OSzK Kézirattár.) Megjegyzésre érdemes az is, amit 
Aigner a Kertbenyről írott nekrológjában említ: ,,. . . [Kertbenynek] volt még egy szen
vedélye, mely bennünket közelebbről érdekel — oly nyavalya, melyben majdnem min
den jóravalóbb fiatal magyar könyvkereskedő szenvedett legalább egy ideig, egy teljes 
magyar könyvészet eszméje." Corvina, 1882/4. 

27 Petrik Géza 1879. dec. 21-i levele Nagy Ivánnak. OSzK Kézirattár. Vö. Szinnyei 
József naplója: az 1879. nov. 14-i bejegyzés. MTA Kézirattár MS 18/29. 

28 Uo. 
29 Fővárosi Levéltár Budapesti kir. Törvényszék Cégbírósági iratok VII 2/e. Egyéni 

cégek jegyzéke 1A 8. lap. 
30 Corvina, 1880/13. 
31 Uo. (az „Újonnan megjelent könyvek" rovatban.) 
3 2PIM V. 4713/427. 1880 ápr.-ban Esztergomban 5 forintért 9 kg sertéshúst lehetett 

vásárolni. A férfi napszámbére ellátással 50 krajcár volt. 
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Az első füzet megjelenéséről egyébként a Vasárnapi Újság is hírt adott azzal, 
hogy Petrik Géza ígéri: a mű megjelenése után az azt megelőző hatvan év, 
vagyis az 1800—1859. évek magyar bibliográfiáját is sajtó alá rendezi.33 Máris 
„minősíti" a füzetet a Magyar Könyvszemle: ,,. . . A füzet nagy szorgalommal 
és pontossággal van összeállítva s a szerzőnek és a »magyar könyvkereskedők 
egyletének« mint kiadónak becsületére válik".34 Figyelemre méltó, hogy az 
eredetileg tervezett 600 helyett 800 példányban készült, s az érte járó 222 forint 
20 krajcár az egylet választmánya határozata értelmében a Khór és Wein 
nyomdai cégnek „észrevétel nélkül utalványoztatik".35 Már három hónap múlva 
készen van a második füzet: a számla összegét 230 forint 70 krajcárt ugyancsak 
„zavar nélkül" folyósítja az egylet pénztárnoka,36 következésképpen azonnal 
sajtó alá adják a harmadik füzet anyagát is.37 

A kötet — mint láttuk — ez ideig jó ütemben készül. És az egylet máris 
büszke e vállalkozására: Aigner Lajos az 1880. évi közgyűlésen (amely alkalom
mal őt a Pfeifer Ferdinánd halálával megüresedett elnöki székbe választották) 
a szakma rengeteg gondja-baja mellett nem kis büszkeséggel számolt be arról, 
hogy az egylet „elvállalta Petrik Géza könyvészetének kiadását, és ezzel meg
kezdte korunknak a könyvészet ügyében ejtett mulasztásait helyrehozni."31* (Az én 
kiemelésem. — V. S.) 

Igen ám, csakhogy máris kiderült: a kinyomott példányok többsége raktáron 
maradt, ahogy ma mondanánk „elfekvő készletté" vált. Éspedig nem csupán 
az a kétszáz példány a felesleg, amennyivel az eredetileg tervezettnél többet 
nyomtattak, hanem sokkal több. Mert a példányszám megállapításánál a 
választmány azt vette számításba, hogy a kötetet nem csupán mindegyik 
könyvkereskedő, de rajtuk kívül a jobb anyagi viszonyok között élő ambició-
zusabb segédek is megvásárolják. Emellett azt is feltételezték, hogy a könyv
kereskedők e kiadványt a nagyobb magánkönyvtárral rendelkező törzsvásár
lóik körében is propagálják. Hiszen ha figyelembe vesszük, hogy ekkor Ma
gyarországon önálló vállalkozóként 314 könyv-, mű- és zeneműkereskedő, 
összesen 389 segédszemélyzetet foglalkoztatva működött, volt továbbá az or
szágban 1400 közkönyvtár és 1001 nagyobb magánkönyvtár,39 a 800 példány 
nem tűnhet irreálisan nagy mennyiségnek. 

Dehát a valóság a „matematikát" nem igazolta, ami nem csupán presztízs
veszteséget jelentett, hanem súlyos anyagi következményekkel is járt : a füze
tek raktáron maradtak, ám a nyomdaszámlát az egyletnek (amely a tagdíjakon 

38 Vasárnapi Újság, 1880/15. Petrik csak jó két és fél év múlva kap megbízást Trefort-
tól az 1712—1860" összeállítására. 

34MKsz, 1880/11-III . 192.1. 
35 Corvina, 1880/15. 
36 Uo. 1880/21. 
37 Uo. 1880/26. E közgyűlés tárgyalta Kertbeny Károlynak az egylethez küldött javas

latát: Kertbeny kiadásra ajánlotta fel az egyletnek ,,a X I X . századbeli magyar könyvé
szet szakszerű összeállítását", közölve, hogy ennek első része („Magyar költészet") sajtó 
alatt van, azzal, hogy az általa gyűjtött 200 előfizető címét az egylet rendelkezésére 
bocsátja. 

A döntést a közgyűlés a választmányra bízta, megjegyezve, hogy az egylet költségeit a 
Petrik-féle könyvészet kiadása is igénybe veszi. (Uo. 1880/27.) A választmány a javasla
tot nem fogadta el: ,,az egylet anyagi viszonyai nem engedik az általa felajánlott munka 
kinyomását." (Uo. 1880/32.) 

38 Uo. 1880/25. 
39 GYÖRGY Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben (Bp. 1886). 
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és nyomtatványai eladásán kívül más bevétellel nem rendelkezett) ki kellett 
egyenlíteni. 

Petrik, mint aki anyagilag is érdekelt füzetei fogyásában, mindezt világosan 
látja, ezért javasolja, hogy a kiadó (az egylet) fokozza a mű propagandáját. A 
választmány a javaslatot elfogadja: el is határozták, hogy a bibliográfiai kötet 
népszerűsítésére 3000 prospektust nyomatnak azzal, hogy ebből 1000 példányt 
a szerző az egylet költségén küldjön szét, 2000 példányt pedig mellékeljenek az 
Aigner, ül. Tettey és Zilahy kiadásában megjelenő kiadványokhoz.40 Ennek 
eredményeképpen a Magyar Könyvtár, a Magyar Regény-csarnok, a Szépiro
dalmi Könyvtár, a Figyelő, a Koszorú és a Magyar Igazságügy könyvsorozatok, 
ill. folyóiratok előfizetőihez jutot t el a propagandaanyag. 

A propaganda-kampány azonban eredménytelen maradt, aminek egyenes 
következménye az lett, hogy a negyedik füzet kéziratának anyagát az eddigi 
gyakorlattól eltérően csak jóval az előző füzet megjelenése után adták nyom
dába: a negyedik füzet ui. csaknem két esztendővel( !) a harmadik után került 
az előfizetőik kezébe.41 Az ötödik füzetre ,,már" csak jó egy és egynegyed évet 
kellett várni, igaz ugyan, hogy ezzel az egylet választmánya még így is nehéz 
helyzetbe került: „Khór és Wein nyomdász urak fel fognak kéretni, hogy a 
számla kifizetésére új esztendeig várjanak" — rögzíti az 1884. július 22-i vá
lasztmányi ülés jegyzőkönyve.42 Újabb egy és egynegyed év, amikor végre meg
jelenik az utolsó, a tudományos szakmutatót tartalmazó hatodik füzet.43 Ehhez 
csatolta Petrik művének előszavát, amelyben — mint jeleztük — vázolja a 
kötet megszületésének körülményeit, majd ezt írja: ,,. . . ha munkám azon 
körökben, melyeknek szántam, kedvező fogadtatásban részesül, nem csekély 
fáradozásaimért eléggé megjutalmazva érzem magamat; a főérdem azonban ez 
esetben is a magyar könyvkereskedelmet illeti, kiknek hazafias áldozatkészsége 
lehetővé tette a munka megjelenését. Fogadják érte hálás köszönetemet." 

Még az ötödik füzet volt csak sajtó alatt (tehát csaknem másfél évvel a 
teljes kötet megjelenése előtt) a Corvina recenziót közölt Petrik művéről, még
pedig kollégának, az esztergomi könyvkereskedő Kiszlingstein Sándornak a tol
lából.44 A recenzens ,,módszertani" kifogásai — furcsa,bár prakticista szempont
ból megmagyarázható módon — pontosan azok, amik a kötetet idő- és érték
állóvá teszik: a folyóiratok cikkbibliográfiája, a címleírás pontossága, beleértve 
a nyomdai adatokat is (amelyet a bíráló feleslegesnek tart) , a ponyva-füzetek
nek a kötetbe való felvétele stb. Petrik az effajta észrevételeket már a lap 
következő számában keményen visszautasítja, viszont a bírálat ama megálla
pítását, mely szerint a bibliográfia ,,. . . Eő hibája pedig az: hogy már ötödik 
éve, hogy sajtó alatt van és mégsem teljes" — elfogadja: 

,,. . . végre alkalmam nyílik annak kinyilatkoztatására, hogy a kézirat nálam készen 
van, a nyomdának mindig elegendő anyag állt rendelkezésére, s ha munkám mindemellett 
nincs még teljesen kinyomatva, annak oka vagy a nyomda, vagy az egylet, vagy pedig 
— a mi még valószínűbb — a kollégák nagy részinek indifferentiája, kik sem annak meg 
szerzését, sem terjesztését nem tartják szükségesnek, az egylet anyagi helyzete pedig 
nem oly kedvező, hogy munkám kinyomatását az egyes tagok jóakaratú s buzgó támo-

40 Corvina, 1881/12. 
41 Uo. 1883/11. A jegyzőkönyvben tévesen a 3. füzet szerepel. 
42 Uo. 1884/21. A nyomda egyik társtulajdonosa Khór Gyula szerencsére tagja volt 

az egyletnek. 
43 Uo. 1885/30. 
44 Uo. 1884/16. 
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gatása nélkül oly gyorsan foganatosíthatná, a mint az egyesek kívánnák . . ,"45 (Kiemelé
sek az eredetiben. — V. S.) 

Dehát „minden jó, ha a vége jó": e vita után csaknem másfél évvel (az 
Aláírási felhívás közzététele óta több, mint öt évvel !) immár a teljes kötet 
kapható (ára 8 forint), ám így, a hat füzet egybefűzve is csak nagyon lassan 
fogyogat. Az egylet 1886. évi közgyűlésén a számvizsgáló bizottság nevében 
Révai Mór (a későbbi Révay Mór János) arról te t t jelentést, hogy az ezzel 
kapcsolatos kiadások csaknem 2000 forinttal terhelik a pénztárt,46 a bevételek
ből pedig csak kis összeg térül meg. Javasolta hát, hogy az egylet küldjön ren
delés nélkül egy-egy példányt minden magyarországi könyvkereskedőnek, 
remélve, hogy a kötetet kifizetik, sőt újabb vevőket nyernek meg a kötet 
megrendelésére. Aigner Lajos azonban (nem csak mint az egylet elnöke, hanem 
mint a kiadvány bizományosa is) arról tájékoztatta a közgyűlést, hogy ezt a 
kísérletet már végrehajtották, de eredményt nem hozott. Valamit mégis kellene 
csinálni, így hát azt határozták el, hogy a sajtóban kezdenek nagyobbszabású 
propagandát: tíz lapnak-folyóiratnak küldenek egy-egy sajtó-tiszteletpél
dányt.47 A határozatot hamarosan végre is hajtották, melynek során az alábbi 
szerkesztőségek kaptak egy-egy Petrik-kötetet: Budapesti Hírlap, Budapesti 
Szemle, Egyetértés, Magyar Könyvszemle, Nemzet, Pester Lloyd, Pesti Hírlap, 
Pesti Napló, Századok, Vasárnapi Újság J® 

Eddig csupán regisztráltuk, hogy a „Petrik 1860—1875" úgyszólván az első 
füzet megjelenésével egyidőben ,,elfekvő készletté" vált, és az most is, amikor 
a teljes kötet az érdeklődők rendelkezésére áll. Igen ám, de vajon kik az érdek
lődők, hogy annyira kevesen vannak. 

A könyvkereskedők száma tovább szaporodott, csakhogy . . . Petrik köte
tének záróéve 1875 óta kerek egy évtized eltelt, a szortiment (azaz új könyve
ket árusító) — könyvesboltok készlete úgyszólván teljesen kicserélődött, Petrik 
könyvét tehát nélkülözhetik. Ez idő tájt e bibliográfia már csupán a tudomá
nyos antikváriumok számára jelent szükséges kézikönyvet, ők nyilván be is 
szerezték. És a könyvtárosok ? Főképpen a tudományos, ill. közkönyvtárakban 
dolgozók? A jelek szerint ők viszont azért nem vásároltak a könyvből, mert 
ekkor még csak kevesen ismerték fel, hogy egy könyvkereskedő által, a gya
korlati könyvkereskedők számára készített bibliográfia tudományos célokat 
is tud szolgálni, a tudomány szükségleteit is képes kielégíteni-49 

De hátra van még a szerző és a kiadó közötti elszámolás. A szerző, aki eddig 
a 200 forint előlegen kívül egy fillért sem kapott, csak közvetlenül az utolsó 
füzet megjelenése előtt fordult az egylet választmányához — amint ez a jegy
zőkönyvben olvasható — ,,hogy az általa készített »Magyar könyvészet« mun
kája után még neki járó 200 frtnyi tiszteletdíjat a legközelebb befejezendő 
»Könyvészet« megfelelő számú példányai által (netto árban számítva) egyen-

i5Uo. 1884/17. 
46 2000 forint 1886-ban az egylet teljes évi költségvetésének összegével volt egyenlő. 
"Corvina, 1886/24. 
48 Uo. 1886/32. 
49 Utalunk az MTA Irodalomtörténeti Bizottságának a magyar nemzeti bibliográfia 

1712-1900 (!) kiadására irányuló 1907. évi előterjesztésére. (AkÉrt, 1908/1. 62. 1.) Meg
jegyezzük, hogy ekkor a „petrikek" (és a ,,Kiszlingstein"), azaz az 1712-től 1885-ig 
terjedő időszak magyar könyvészete már tizenöt éve kapható, a „Petrik 1885—1900" I. 
kötete pedig nyomdában van. 
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lítsük ki. A választmány elfogadja Petrik úr kérelmét."50 Ez azt jelentette, 
hogy a honorárium fejében Petrik ekkor (felfele kerekítve) 34 példányt kapott 
a kötetből.51 

Hátra van még a szerződés alapján a kötet hasznán való osztozás. Csakhogy 
nincs haszon, nincs min osztozni. Petrik fél esztendővel az utolsó füzet megje
lenése után végkielégítést kérelmez. A választmány azonban ,,. . . Petrik úr 
kérelmének helyt nem ad, hanem utalja Petrik urat bevárni, míg jegyzékének 
csakugyan lesz jövedelme."52 

Újabb bő két év eltelik, amikor Petrik ismét jelentkezik az egyletnél. Most, 
1888 júniusában már a veszett fejsze nyelével is megelégszik: az őt megillető 
haszonrészt 300 forintért eladná az egyletnek azzal, hogy (amint ez a 200 forint 
honoráriumnál is bevált) ennek fejében művének példányait is hajlandó átven
ni. A megoldással a választmány egyetértett, hiszen ha pénz nincs is a kasszá
ban, a könyvek raktáron vannak: ,,Az egylet maga is véget óhajtván vetni a 
leszámolási viszonynak, Petrik úr ajánlatát elfogadva 50 példány kiadását 
határozza, a végkielégítést kifejező nyugta ellenében."53 Petrik az 50 kötet 
„Petrik 1860—1875"-öt csakhamar kézhez is vette,54 csakhamar, azaz csaknem 
kilenc évvel a szerződés megkötése után. 

Petrik tehát e művéért végül is — miután a „természetbeni jut tatásként" 
kapott köteteket pénzzé tudta tenni — 700 forintot kitevő honoráriumban 
részesült. Ez valamivel több, mint 23 forintos ívhonoráriumot jelentett, ami, 
ha figyelembe vesszük, hogy Szabó Károly akadémikus az RMK-ért (az MTA-
tól) ívenként 30 forintot, maga Petrik a Kertbeny-bibliográfia kiegészítéséért 
(az Egyetemi Nyomdától) 22 forintot, továbbá az ez időre már elkészült „Petrik 
1712—1860" kéziratáért (ugyancsak az Egyetemi Nyomdától) 18 forintot ka
pott ívenként, a Magyar Könyvkereskedők Egylete által (igaz, részben könyv
ben) kifizetett összeg tisztességesnek mondható.55 

Az epilógus: Petrik 1919. október 3-án, 75. születésnapján, pontosan 35 
évvel a teljes mű elkészülte után a birtokában levő utolsó kötet előzéklapján 
röviden vázolja műve létrejöttének körülményeit. A megszépítő messzeségből 
visszatekintve igyekszik elhitetni magával, hogy műve megjelenését követően 
csakhamar a könyvkereskedelem és a könyvtárak nélkülözhetetlen kézikönyve 
lett, azonban így folytatja: „. . . s mégis — jellemző a magyar irodalmi viszo
nyokra — négy évtizednek kellett lemorzsolódnia, mire elfogyott az utolsó
előtti példány is . . ."56 Ez úgy is értendő, hogy a Petrik birtokában levő 
(összesen tehát 84 kötetet kitevő) „raktárkészletből" ekkor kelt el a 83-ik, 

*° Corvina, 1885/17. 
61 Egy kötet nettó ára (8 forintból 25% engedmény) = 6 forint; 200 : 6 = 33,3 ^ 

tó 34példány. 
82 Corvina, 1886/8. Hogy e rideg elutasításban volt-e része annak, hogy ez időben Petrik 

ismét aktív könyvkereskedő (Petrik és Társa, IV., Koronaherceg utca 16. az udvarban), 
ma már kideríthetetlen. 

53 Uo. 1888/16. Ekkorra Petrik ismét feladta önállóságát: a „Dobrowsky Ágost bel-
és külirodalmi könyvkereskedése" cég üzletvezetője. 

« Uo. 1888/20. Pontosan ekkor látott napvilágot a „Petrik 1712—1860" első füzete: 
a nyomdaszámlát — szerzői kiadásról lévén szó — Petriknek kellett kiegyenlíteni. 

"Szabó Károly honoráriumáról: AkÉrt, 1879. 117—118. 1; Petrik honoráriumáról: 
MKsz, 1980/3. 270. ós 272. 1. 

56 MKsz, 1963/3. 258. 1. 



A „Petrik 1860—1875" kiadástörténete 31 

és úgy is, hogy az egylet raktárán levő készletből is megvásárolták az utolsó 
példányt.57 

De ne szaladjuk előre: 1886-ot mutatja a naptár, amikor alig négy hónappal 
a ,,Petrik 1860—1875" teljes elkészülte után a Magyar Könyvkereskedők 
Egyletének március 6-i választmánya a bibliográfiák kiadásának témakörében 
két javaslatot tárgyal. Az egyikről, a napirend 10. pontjáról, amelyben Petrik 
Gézát végkielégítési kérelmével azzal utasították el, hogy várja meg, amíg 
művének csakugyan lesz jövedelme — már esett említés.58 

A másikat közvetlenül ez előtt, vagyis a 9. napirendi pontként tárgyalták. A 
jegyzőkönyvben erről ez olvasható: 

„Kiszlingstein Sándor hosszabb levélben ajánlkozik az 1876 — 85. bibliographia szer
kesztésére s e szolgalmányáért a következő ellenszolgálmányokra tart igényt: 3 Petrik -
féle jegyzék, 3 évi jegyzék 1876—85. Egylet tagdíjhátralékának elengedését. 10 drb 
arany tiszteletdíjat. 15 példányt a kész jegyzékből. 

A választmány elfogadja Kiszlingstein úr ajánlatát azon módosítással, hogy a jegyzék 
ugyanolyan teljességgel szerkesztessék, mint a Petrik-féle; ne hiányozzanak abban sem 
a tudományos folyóiratok repertóriumai, sem a különféle szakmutatók, melyek a Petrik -
félénél is jelentékenyen emelik a bibliographia irodalmi becsét. A tiszteletdíjat ezzel 
szemben a választmány kész feljebb emelni."59 

Innen azonban már egy új fejezet kezdődik nemzeti bibliográfiánk kiadásá
nak történetében. 

VARGA, SÁNDOR 

L'histoire de la publication de la bibliographie "Petrik 1860—1875" 

L'auteur de l'étude cherche à explorer: qui étaient, à l'époque de l'épanouissement du 
capitalisme en Hongrie, les mécènes de la publication de notre bibliographie nationale. 
Cette fois-ci, il s'occupe de l'histoire de la bibliographie «Petrik 1860—1875». Géza Petrik 
était le propriétaire d'un antiquariat de Pest, qui commença à élaborer la bibliographie 
de ces 15 ans la, en comparant son catalogue de fiches aux catalogues de la bibliothèque 
du Musée National. Il inséra des appels dans les journaux spéciaux, puis ils commença 
le recrutement des abonnés. Probablement à cause du nombre restreint des abonnés, il 
offrit son manuscrit au comité de l'Association des Libraires Hongrois, puis, après avoir 
vendu son magazin, il consacra le reste de sa vie à la bibliographie. Cette bibliographie, 
parue en 6 cahiers, fut publiée en 500 exemplaires, mais la plupart des exemplaires res
tèrent en magazin, malgré la propagande en faveur de cette publication. Le stock des 
exemplaires ne fut épuisé qu'au bout de quatre décennies. 

"Corvina, 1918/35. Az egylet 1918. október 31-i mérlegében a „vagyon" oldalon 
szerepel az egylet által kiadott (és tulajdonában levő) bibliográfiák raktárkészlete. Ezek 
sorában a „Petrik 1860—1875"-ből 1 teljes példány (az eredeti 16 korona ár helyett) 
5 korona értékben, továbbá 8 vegyes füzet (az eredeti, összesen 4 korona helyett) 80 
fillér értékben. Megjegyzésre érdemes, hogy 1915-ben, amikor az egylet kiadásában meg
jelent a „Petrik 1901 — 1910", az ezt propagáló nyomtatványon a „Petrik 1860—1875"-öt 
is ajánlja 16 koronás áron. (OSzK KNYT 655/4-5.) A 16 korona ekkor 3,20 kg sertés
hús ára. 

58 L. az 52. sz. jegyzetet. 
59 Uo. 




