
A  „Csak szorosan”
magyarországi könyvkereskedő-segédek egyesü

letének huszonötéves története,

Irta: Sennowitz Adolf.

Hagyományaihoz hiven a «Csak szorosan)) egylet 
ez idén is megülte alapításának évforduló ünnepélyét. Ez egy
szer azonban a szokottnál ünnepiesb módon kívánt ki
fejezést adni afölötti örömének, hogy ez idén immár 
huszonötödször köszöntött be rá az a nap, a melyen 
huszonöt év előtt ez egylet megalakult, S mert a jubi
leumok korszakát éljük: közös akarattal és megegyezéssel 
elhatározta, hogy az 1898-iki évfordulót jubiláns ünneppé 
avatja s azt, e nem éppen gyakori szép alkalomból, mél
tóan meg is ünnepelje.

A ((Csak szorosan» budapesti könyvkereskedő
segédek egylete voltaképen oly egyesület, melynek 
czélja alapszabályai első pontja szerint semmi más, mint 
a segédek között való kartársias élet előmozdítása és a 
hazai könyvkereskedelem, de különösen a segédek érde
keinek képviselése. Egyletünk eddig különféle gátló viszo
nyok terhe alatt nem vállalkozhatott bárminemű magasabb 
színvonal elérésére, de hogy a kitűzött kettős czélnak 
mindenkor megfelelni törekedett, s a jelenben is, szilárdabb 
és fejlettebb viszonyai között, minden erejével törekszik; 
ezt mi sem bizonyitja ékesebben, mint az, hogy «annyi 
balszerencse közt, oly sok viszály utána ma is fennáll, 
gyarapodik, virul, s huszonöt éves jubileumát üli meg!

dM agyar könyvker. egyl. évk ön yve. VIII. évf,
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Ezeket előrebocsátva, nem csak alkalomszerűnek, 
de ünnepélyünkhöz méltónak, sőt elengedhetetlennek tart
juk, hogy egyletünk múltjára — bárha csak futólag is — 
egy pár pillantást vessünk, mert huszonöt év kétségkívül 
már számot tevő idő bármelyik egyesület életében, hát 
még az olyanéban, mint a miénk, mely csak nagy küz
delmek és katasztrófák árán s csak vezérférfiainak lan
kadatlan buzgalma s tevékenysége mellett tarthatta fenn 
magát e hosszú idő alatt s csak igy juthatott megszilár
dulásának s virágzásának ama stádiumába, a melyen ma 
áll, gyarapszik és virul.

Ha széttekintünk egyletünk huszonötéves történetén, 
önkénytelenül eszünkbe jut földünk ős története, az ő 
kaotikus kezdeteitől, valamennyi természeti átalakulásain 
át egészen megszilárdulása korszakáig. Igenis, egyletünk 
is átment hasonló metamorphosisokon, melyek — föl- 
dünkéihöz hasonlóan — összekötve voltak mindennemű 
eruptiókkal s katasztrófákkal — a miéink persze csak 
dióhéjban. Egyletünknek is megvan a maga első-, másod-, 
harmad- s negyedkora. melyek lassankénti fejlődését, 
hanyatlását, vagy újra feléledését, aztán megszilárdulását 
jelölik.

Tekintsük először egyletünk ős- vagy praehisto- 
rikus korát, azon kort tudniillik, mely a budapesti magyar 
könyvkereskedő-segédek társas és egyesületi életét fel
ölelek a «Csak szorosan® egyletnek megalapítása előtti 
időkben.

Mióta könyvkereskedő-segéd van bárhol a világon, 
mint az irodalom és szellemi élet egyik szerény, de 
nélkülözhetetlen napszámosa, illetve terjesztő közege: 
azóta a társulási ösztön és szükség jellemzi e fiatal, 
nyüzsgő - pezsgő vérű, többé-lcevésbbé felvilágosodott, 
többé-kevésbbé tanulékony s művelt speciest, melynek 
németül az a neve, hogy (ditterarischer Handwerks- 
bursche», magyarán mondva pedig: cdibrislegénys. Régi
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német krónikákban mint «Bücherknecht» is szerepel; a 
magyar krónika ellenben (de nem tudjuk biztosan: a 
Heltai-é vagy már a Túróczy-é ?) egyszerűen «Könyves»- 
nek titulálja.

Bizonyos csak az, hogy akármelyikére az idézett 
megnevezéseknek hallgatott is valamikor a könyvárus
segéd in genere et per omnia regna et provincias : egyben 
mindenha mindnyája egyetértett s azt «szorosan» vallotta 
is, tudniillik; szeretett s szeret ma is örvendeni fiatal 
életének; könnyen összeverődött s összeverődik ma is 
kompániának, asztaltársaságnak, vagy egyletnek. S  mert 
ez igy volt már ab Johanne Gutenberg, vagy a Sigis- 
mundo Feyerabend, kit szakkrónikánk első <s.nyomtatotíi> 
könyvárusnak nevez: hát nálunk Pesten is csak úgy lett, 
hogy a libris fiatalság mindig érezte és ápolta is a 
kollegiális együvétartozóság erényét. Szabad óráiban együtt 
mulatott, disputálgatott — no és mi csürés-tagadás, — 
együtt szidta szűkmarkú zsarnok «öregeit».

Praehistorikus időszakunk második fejezetét elfog
lalja azon idő, mely a mi «őskora-unkát középkorunk
kal váltja föl. Középkorunk pedig merészen átugorván 
több gyászos hazai történeti századot, melynek hábo
rúktól lángba borított borzalmas fénye a tudományok 
és vele a hazai könyvkereskedelemnek szerény világitó 
mécsét úgyis majdnem kialuvásig elhomályosította, egy
szerre csak a múlt század közepén találja magát, amidőn 
a szatmári béke utáni időkben Magyarország, lassan- 
lassan ki-kitörölgeti hosszú tetszhalotti álmát szemeiből 
és alakulónak indul az uj Magyarország modernebb intéz
ményeivel és a béke áldásai közben visszatérő anyagi és 
szellemi ereje segítségével.

Igaz ugyan, hogy még akkortájt nincsenek semmi 
adataink arra nézve — s h a j! az egykorú pályatársak 
sirba szálltak anélkül, hogy hirt hagytak volna társas 
életükről, —  de azért kétséget sem szenved, hogy Pes-

d*
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ten és Budán az időben már voltak ily librislegény- 
kompániák, midőn a múlt század második felétől kezdve 
mind sűrűbben megnyíltak a két testvér-városban a köny
ves-boltok. Persze németek voltak az istenadta libris
legények s németek maradtak még akkor is, midőn a 
pest-budai könyvkereskedelem az 1848-iki nagy időket 
megérte. Hiszen külföldi volt többnyire a főnök is, kül
földiek a segédei s a valódi magyar könyvárus-segéd meg 
oly ritka volt, mint akár a fehér holló.

A  szabadságharcz utáni időkből már kezd derengeni 
a szaktörténelem homályán keresztül egy pár adat arra 
nézve, hogy a német literarische Handwerksbürschoknak 
már volt állandó összejöveteli helyük az «Alte Spieluhr»-ban 
és abban aztán nagyban kultiválták a —  sörivást 
mindaddig, mig az 1860-ban beköszöntött uj alkot
mányos aera jó  nagyrészüknek úti lapot nem kötött a 
talpukra. Ez időtől kezdve a két testvérváros közül külö
nösen Pest kezd rohamosan fejlődni, de magyarosodni 
is, úgy hogy könyvkereskedői sűrűbben kezdik alkalmazni 
a honi tenyésztésű librislegény csemetéket. Ez időkből már 
neveket is isrfierünk, olyakat, miknek hordozói egyrészt még 
a jelenbe is átszármaztak, mint tiszteletreméltó principálisok. 
Hogy Aigner Lajoson s más derék szakférfiainkon kívül 
csak az egy néhai Tettey Nándort említsük, őt, a hatvanas 
évek egyik hatalmas <isasverő»-jét és e Castorunk hű 
Polluxát, Wajdits Józsefet, és fogalmat nyerünk arról, 
hogy az akkori pesti könyvárus-fiatalságnak minő lelkes, 
minő imponáló alakok álltak az élén. S  hogy különösen 
Tettey Nándornál maradjunk, ő volt az, a ki kitűnő szer
vező tehetségével megalapította a pesti kereskedő-ifjaknak 
ma is virágzó egyesületét, de a kiben mi magyar könyv
árus-segédek is megtiszteljük a mi első (szerintünk még 
praehistorikus) egyletünk derék megalapítóját. Sajnos, hogy 
ezen egyesületről nem maradt ránk semmi egyéb adat, mint 
az, hogy «Krebs» (rák) volt a neve. Derék megalapítóját csak
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nem régen kísértük ki utolsó nyugvó helyére. Papírjai 
sorsáról semmi tudomásunk és a kik még életben vannak 
az akkori egyleti tagokból, azoktól vajmi kevés a remény, 
hogy valamit megtudjunk az ő «viselt dolgaikról)) ! Ne 
is kutassuk azokat. E lég elmondanunk annyit, hogy egy
letük virágzása után hervadozni kezdett, s hogy midőn 
az 1873-iki esztendő felvirradt rája, feloszlófélben, nagy 
beteg aggastyán volt, kibe csak a megifjuhodás csoda- 
szerű processusa birt volna még némi életet lehelni.

így  záródik a pesti magyar könyvkereskedők egye
sületi életének praehistorikus kora, mely —• a földtant 
tartván meg példának, —  az ősidőknek elsőd-, másod- s 
harmadkorát képvsieli.

És most már átmegyünk a mi hisztorikus korunkra, 
tudniillik arra, mely egyletünk m egalapításától' kezdve a 
jelenkorig vezeti le társas életünk történetét. 1873-ban 
történt, hogy a bomlásnak indult praehistorikus egylet 
híven megmaradt tiz tagja végre-valahára fölébredt tetsz
halálszerű álmából.

Ösztönszerüleg inkább, mint társulati, avagy társu
lási kötelességtudástól hajtatva, életjelt adott magáról, 
így olvassuk ezt az 1873. évi ápril 17-én megtartott 
közgyűlésének német jegyzőkönyvében. Emlékezet okáért 
ide iktatjuk az erről szóló passzust magyar fordításban : 
«Két évi szünet után a «pest-budai könyvkereskedő
segédek egy leté in ek  elnöksége ismét életjelt adott magáról. 
Weiszmann elnök, ápril 20-ára gyűlést hivott egybe, mely 
megtartatván, egy három tagú bizottságot nevezett ki az 
alapszabályok revisiójának végzésére, mi szenvedélyes 
vitára adott okot. E  bizottság eljárván tisztében, elnök 
május 17-ére uj közgyűlést hivatott össze stb.»

Regenerált s uj, friss elemekkel erősbödött egyle
tünk megalapításánál huszonkét tagból állott, kikhez ez 
év folyamán -még vagy tiz uj tag csatlakozott, úgy hogy 
a tagok létszáma 1873-ban 32-re tehető, A  május 17-iki
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közgyűlésen legott megejtették az egyleti elnökség meg
választását is, mely szerint Vogel elnökül, Horowitz Guidó 
titkárul s Deutsch Zsigmond pénztárnokul lett megválasztva.

Hogy a régi egylet nem talán rossz anyagi hely
zete következtében indult bomlásnak, legjobban bizo
nyltja az, hogy az uj egylet megalapításakor készpénz
ben és sorsjegyekben 307 frt 25 krajczárnyi vagyonnal 
rendelkezett s ezt mintegy hozományul tette le az egylet 
pénztárába. Csakhogy kevés volt benne az áldás és 
köszönet. Inkább óhajtandó lett volna, hogy vagyon 
helyébe jobb, békésebb s higgadtabb karszellemet hozott 
volna át. Mert alig hogy a regenerált egylet megalakult, 
megkezdődtek a régi viszályok, miket az ifjúsági hév és 
a sértett ambitio idéztek é lő t— majdnem minden össze
jövetelnél.

Nem hiába alkalmaztuk a föld természetes törté
netével való összehasonlítást. Egyletünk ujjáalapitásának ez 
első évében, de még a következőkben is, csakugyan 
keresztül ment mindazon fázisokon, a minőkön át kellett 
mennie földünknek is, mig a kaotikus gőzökből szilárd 
anyag, abból organikus élet és lakható planéta válhatott,

A  következő 1874-iki év egyletünk keresztelőjét 
jelöli. A  január 24-én s még kétszeri megszakítással 
folytatólagosan tartott közgyűlésen ugyanis Weiszmann 
elnök indítványára elhatároztatott, hogy annak hivatalos 
neve «Nur fest», Budapester Buchhandlungs-Gehilfen- 
Verein (B. P. B. G. V. jelzővel) legyen. «Csak szorosan)) 
hivatalos nevét egyletünk csak egy későbbi másodkereszt- 
ségében kapta meg. Az 1874-iki tisztújító választásnál 
Deutsch Zsigmond elnökül, Weiszmann Adolf másod
elnökül, Horowitz Guidó titkárul, Stolp Ferencz másod
titkárul és Franké Pál pénztárnokul került ki az urnából. 
A  németül és magyarul kinyomatott alapszabályok némely 
paragrafusa módosíttatik s néhány uj paragrafussal tol- 
datik meg, az eddig dívott 50 kros havi tagilletmény
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pedig 60 krra emeltetik. Nevezetes az 1874. egyleti év 
arról is, hogy az egylet azon mozgalma, miszerint az 
üzletek nyáron át hétkor zárassanak, vásár- és ünnep
napon pedig egész nap zárva tartassanak, a főnök urak 
részéről szives méltatásra talált és azóta e humánus szokás 
majdnem szakadatlanul meg is maradt. Az alapszabályo
kat is ez évben hagyta helyben a minisztérium.

18 7 5 - b e n  K e r té s z  Já n o s  ta g n a k  ( j)  m á so d titk á rrá  

v a ló  m e g v á la sz ta tá sá v a l b e k ö sz ö n t e g y le tü n k n e k  első  

m a g y a r  a e rá ja .

De azért az egylet megmagyarosodása csak igen 
lassan haladt s még jó  sokáig tartott, mig egyle
tünkben a magyar elem jutott túlsúlyra s az lett ural
kodóvá hivatalosan és társalgásban. Midőn 1876-ban 
Gombássy Imre veszi át a főtitkári állást, a gyűlések 
jegyzőkönyveit már folytonosan magyarul vezeti s egy
letünk Makáry Gerőn kívül főleg neki köszönheti, hogy 
mindinkább háttérbe kezd szorulni a német nyelv, de a 
német szellem is.

Elérvén az 1876-iki egyleti évhez, ennek közgyű
lésen, Deutsch Zsigmond elnök semmi szin alatt sem 
vállalván el többé e tisztséget, elnökül Fulda Alajos 
választatik. Tiszttársai mint főtitkár Schwarz Károly, 
másodtitkár Gombássy Imre, s mint pénztáros ismét 
Fichtner Nép. János lettek. Ez év május 31-én  egy 
rendkívüli közgyűlés megtartása vált szükségessé: Fulda 
Alajos ugyanis, alig másfél havi tisztsége után lemond
ván, Schwarz Károly pedig Budapestről való távozása 
miatt hivataláról leköszönni kényszerülvén, e két tisztség 
betöltése képezte a közgyűlés főtárgyát. Elnöknek Horo- 
witz Guidó, alelnöknek TetteyEm il (?) és titkárnak Franké 
Pál választattak meg.

Máskülönben az 1876-iki egyleti év elég csöndesen 
és rendesen folyt le. Leérkeztek a minisztérium jóváhagyá
sával a módosított alapszabályok is.
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Az 1877-iki egyleti évről csak öt heti gyűlésnek, 
az 1878-ikinak pláne csak egyetlenegynek jegyzőkönyve 
maradván ránk, e két egyleti évvel rövidesen végezhe
tünk. Az elnökségben változás mutatkozik. Elchlepp Rikárd 
másodtitkárnak, Bach János pedig pénztárosnak emlit- 
tetik az 1877-iki meglévő öt jegyzőkönyv egyik-másikában.

A  következő 1879-iki egyleti év rendes évi köz
gyűlését január Il-én  tartották meg. A  már tavaly 
újra revideált alapszabályok kinyomatása rendeltetik el. 
Deutsch Zsigmond, ki a megelőző két esztendőben is 
részese volt a közbizalomnak, újra elnöknek választatik 
meg. Alelnök Steinacker Károly lett, ki azonban távo
zása miatt ez év szeptember havában leköszön. Titkárrá 
Feder Ferencz választatott. Nagy Lajos altitkár helyébe 
Stokovszky Antalt választották meg. A  pénztárnoki állásra 
Gross Károlyt szemelte ki a közbizalom. Egyebekben az 
év szépen, csendesen a megszokott csapásokon folyt le, 
s csak arról nevezetes, hogy ezen évben lettek a német 
alapszabályok magyarra is lefordítva s parallel kinyomatva.

így telt el az 1880-ik egyleti esztendő is. A  január 
hó 10-én megtartott rendes évi közgyűlésen, miután 
Deutsch Zsigmond nem akart többé hivatalt vállalni, Jan- 
covius Albert választatik elnökül. Az alelnökségre Gom- 
bássy Imre, a titkárságra Szoller Károly, az altitkárságra 
Vitéz Adolf és a pénztárnokságra ismét Gross Károly 
lett megválasztva. Az elnökségben csakhamar változás 
áll be : Jancovius Albert ugyanis, ki csak egyetlen gyűlést 
vezetett, lemond ; altitkár, Vitéz Adolf, ki Budapestről 
távozik, szintén, s alig hogy a márczius 25-én tartott rend
kívüli közgyűlésen elnöknek egyhangúlag Gombássy Imre, 
alelnöknek Feder Ferencz s másodtitkárnak Toldi Lajos 
lett megválasztva, Feder alelnök megint lemond és ki is lép, 
a másodtitkári állást pedig egyáltalában nem töltik be.

Az 1881  -iki esztendő egyike a leggyászosabbaknak 
egyletünk huszonötéves történetében, Ez évben t. i,
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egyletünk pénztárosának hűtlen sáfárkodása miatt egész, 
mint egy ezer forintnyi vagyonát elveszté.

E  szomorú és kínos ügy miatt szaklapjainkban polé
miák is folytak, de utóvégre is elhangzott a jelszó : 
Helyesebb csapáson, ismét újból kezdve, előre!

Nézzük már most ezen évnek közönséges történetét. 
Az alapszabályok ismét módosításra szorultak. A  tiszt- 
ujitás a január 13-án tartott rendes évi közgyűlésen 
ejtetett meg. Elnökül Gombássy Imre, alelnökül Gross J. 
A. K ., titkárul Zunft Antal, altitkárul Schindler Gusztáv 
és pénztárosul Fichtner Nép. János, választattak meg. 
Gross távoztával a másodelnöki tisztre Lévai (Lampel) 
Mór választatik meg. Fichtner pénztárosnak első félévi 
jelentése már fölösleget mutat ki, a mennyiben a 149 frt 
40 kr. bevételből levont 109 frt 82 krnyi kiadás után 
39 frt 58 krnyi készpénzkészlet mutatkozott. Dicsérettel 
kell megemlékeznünk Zunft Antal titkárról, a ki egyle
tünkben a hivatalos magyar nyelvet végleges diadalra 
emelte.

A  rá következő 1882-iki egyleti évről csak igen 
keveset mondhatunk. Rendes évi közgyűlését január 14-én 
tartotta az egylet, melynek tisztujitásánál egyhangúlag 
ismét Gombássy Imrére ruháztatott az elnökség. Alel- 
nöknek Horowitz Lajost, titkárnak másodízben Zunft 
Antalt, altitkárnak Glück Somát és pénztámoknak már 
negyedízben Fichtner Nép. Jánost választják meg. Az 
újra módosított alapszabályok némi változásokkal beter
jesztetnek a minisztériumhoz, a honnan azonban formai 
hibák miatt elintézetlenül ismét visszaérkeznek, noha 
azoknak kinyomatására, még pedig csupán magyar nyel
ven, az elnökség már megkapta a felhatalmazást. A  február 
8-án tartott hivatalos gyűlésen az elnöknek azon indít
ványát, hogy havonta egy felolvasás tartassák, egyhan
gúlag elfogadták. Sajnos, ez is csak puszta jó  szándék 
maradt, a mennyiben a titkárnak ez évről szóló jelentése
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szerint, csupán két ily felolvasás tartatott egész éven á t : 
egyike Gombássy Imre, másika Deutsch Zsigmond által.

Áttérve az 1883-iki év vázolására, örömmel kell 
konstatálnunk, hogy az egylet nemcsak anyagilag kez
dett gyarapodni, hanem uj szellem is honosuk meg a 
tagok közt.

Gombássy Imre körültekintő erélylyel vezette az 
egylet kormányrudját. Szeretetreméltó személyisége, derűs 
kedélye és tiszta jellemével imponálni tudott, és ő az, 
kinek egyletünk — míg köztünk volt — legtöbbet 
köszönhet. Gombássyt el kelle ugyan veszítenünk, de 
az 1883-iki évi közgyűlés Gombássyhoz méltó utódot 
talált, midőn Horowitz Lajos alelnököt választá meg elnökül. 
Erély, tapintat, ügybuzgalom, sőt személyes áldozatkészség 
tekintetében talán még felül is múlta elődjét. Méltó tiszt
társai voltak: Glück Soma alelnök, Zunft Antal titkár, 
Koczányi Béla altitkár és Fichtner Nepomuk János pénz
táros. Az uj vezetés alatt tekintélye folytonosan növek
szik. A  főnökök egyesülete mindinkább kezd vele foglal
kozni, aminek legszebb tanujele az, hogy a főnök urak 
mind sűrűbben kezdik látogatni az egylet gyűléseit s 
szivesen vesznek részt tanácskozásain. Ezen szerencsés 
év augusztus havában leérkeztek végre miniszteri jóvá
hagyással az újra módosított alapszabályok is, melyeket 
most már csak magyar nyelven nyomattak ki. A  felol
vasások ügyének becsületét ez évben Aigner Károly men
tette meg, a nyomdásztörténet köréből tartott talpra esett 
felolvasásával. De a legszebb felolvasásnál is kellemesebben 
hatott titkárnak az az előterjesztése, hogy mig az 1882-ik 
év végén csak huszonöt tagja volt az egyletnek, addig 
az 1883-iki esztendő végén már harmincznyolcz volt a 
tagok létszáma.

Az 1883-iki évnek méltó követője volt az 1884-iki 
egyleti év. A  január 16-án megtartott rendes évi 
közgyűlés Aigner Lajos urat, az országos főnökegylet
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sokévi elnökét, egyletünk örökös tiszteletbeli tagjává vá
lasztja és nagyrabecsülésének ezen fölemelő aktusát egy szép 
diszokmány átnyujtásával ünnepeli meg. Az elnökség, két 
tagjának kivételével, a tavali marad, Örvendetes jeléül 
annak, hogy eredménydus működésével kiérdemelte a 
tagoknak újból nyilatkozó bizalmát. Elnök Horowitz Lajos, 
alelnök Glück Soma, titkár Révai Ödön, altitkár Szabó 
István és végre pénztáros a nélkülözhetlen hűséges sáfár, 
Fichtner Nép. János. Sajnos, hogy nagyrabecsült elnö
künket, Horowitz Lajost, ki az Aigner Lajos czégbe 
lépett be mint főnöktárs s ennek következtében kénytelen 
volt leköszönni, alig egy hónapi hivataloskodása után 
ismét el kellett veszítenünk. Helyébe Gombássy Imre 
lett ismét egyhangúlag megválasztva, — úgy hogy a 
veszteség nem vált annyira érezhetővé. Titkár, Révai 
Ödön is lemond üzleti elfoglaltsága miatt, nagy kárára 
az egyletnek, mert e derék és nagy képzettségű elnök
ségi tagjától méltán sokat várt. Révai Ödöntől csak 
három jegyzőkönyvet őriz az egylet levéltára, de mind
egyike remeke a magasabb eloquentiának és elegáns 
irálynak. Az év derekán az egylet régi, erős oszlopa, 
Gombássy Imre elnök is lemond tisztéről, melyet kevés 
megszakítással, mint ilyen, avagy mint egyéb elnökségi 
tag, kilencz évig viselt közbecsü lésben és közszeretetben, 
— működésével elhervadhatatlan érdemeket szerezve magá
nak: egyletünk kül- és belélete körül. Lemond pedig azért, 
mert a könyvárusi pályától végkép megválik, hogy azt 
egy — szerinte — biztosabbal, jobbal cserélje föl. Meg
említendő még, hogy Horowitz Lajos, távozása alkalmá
val szép emléket hagyott maga után, két aranyat ajánlva 
fel évenkét egy oly pályázatra, mely a könyvkereskedelem 
valamelyik kérdéséről szóló, vagy adott themáju, vagy 
szabad választású pályamunka megírását czélozza. Hogy 
e czélzatnak jó  sikere volt, azt a következő évek tör
ténetéből fogjuk megtudni. A  tagok száma az év végé-
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vei harminczöt, az egylet pénzügyi viszonyai pedig az 
1884-iki évben még inkább javulnak, mint a megelőzőben.

Az 1885-iki egyleti év rendesen és nyugodtan 
köszöntött be és igy is folyt le. A  január 25-én meg
tartott rendes évi közgyűlésen, Sennowitz Adolf korel
nöksége alatt megejtett tisztujutásnál elnökül Deutsch 
Zsigmond, az egylet veterán tagja s többszörös funktio- 
náriusa, alelnökül harmadizben Glück Soma, titkárul újból 
Zunft Antal, altitkárnak Koczányi Béla és pénztárosul, 
mint annyiszor már, ismét Fichtner Nép. János választa- 
tatott. Kimagasló eseménye ez évnek a Horowitz Lajos 
alapította pályázat volt, melyhez az egylet is hozzájárult 
két aranynyal, úgy, hogy négy arany pályadij mosolygott 
a szerencsés pályanyertes felé. Négy dolgozat adatott be. 
Ezek közül három gyöngének találtatott s némelyik a jelen
tés szerint «csak úgy hemzseg az orthografiai hibáktól». 
Ellenben a negyedik dolgozat, melynek feladott czime : 
«Mikép fokozható a könyvkereskedő-segédek szellemi 
tehetsége és' mikép javítható ezzel kapcsolatban a könyv
kereskedő-segédek anyagi helyzete ?», nemcsak hogy meg
ütötte a mértéket, de a biráló-bizottság a jutalomra is mél
tónak tartotta. A  jeligés levélkéből Ranschburg Győző uj 
tag neve került ki. Dicsérettel említendő meg Révai Ödön
nek bírálati jelentése is, mely Írója elegáns stílusával, a 
bírálatba szőtt sok finom humorával és cum grano salis 
vegyitett szatírájával valódi élvezetet nyújt az olvasónak. 
A  pályanyertes mű a Corvinában is lenyomatiatott.

Az 1886-iki év is csöndesen és normálisan folyt le. 
A  január 4-én tartott rendes évi közgyűlés tisztujitásával 
ismét megelégedhetett az egylet. Elnökül egyhangúlag 
Deutsch Zsigmond, alelnökül ismét Glück Soma, titkárul 
— most már hatodízben —  Zunft Antal, altitkárul Vér
tesi Zsigmond, pénztárnokul pedig more antiquo Ficht
ner Nép. János neve került ki az urnából. Vetélytársa 
is támad az egyletnek : több kilépett tag «Bagoly» czimü
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külön egyletet alakított antiszemita irányzattal, mely azon
ban mint egylet, csakhamar megszűnt. Horowitz Lajos 
pályázati alapítványa ez évben is sikeresen gyümölcsözött. 
A  két aranyas pályadijhoz tudvalevőleg évente az egylet 
is hozzájárul két aranynyal: ez idén a főnök-egylet érdemes 
elnöke, Aigner Lajos ur, további két aranynyal járult e szép 
czélhoz, úgy hogy egy négy és egy két arany díjas dolgozatra 
lehetett pályázatot hirdetni. Az egyleti alapszabályokkal csak 
nem bírnak boldogulni. Már néhányszor toldozták-foldozták, 
s most ismét uj alapszabálytervezeten törik a fejüket, melyet 
Horowitz G. tag készített s nagy debatta után némi módo
sításokkal az augusztus 5-iki rendkívüli közgyűlés elfogadott.

Az 1887. év közgyűlésének irományai nem állván 
rendelkezésünkre, a január 22-én megtartott rendes 
évi közgyűlés határozatáról s tisztujitásáról —  sajnos 
—  nem referálhatunk. Elnök ez évben Révai Ödön, 
titkár Vértessi Zsigmond. Kimagaslóbb mozzanatkép 
tűnik föl ismét az 1887-ik egyleti év életében a Horo
witz Lajos-féle pályázat, melyhez az egylet ez idén 
két aranyán kívül még négyet csatolt, úgy hogy a 
most tartandó pályázathoz tiz arany állott az egylet 
rendelkezésére. íme, a Horowitz Lajos által elvetett 
kis magocska mily dúsan fizet. Ezúttal hat munka érke
zett be, melyet az elnökség kiad a biráló-bizottságnak. 
Egyúttal elhatároztatik, hogy a Corvinában csak a legjobb 
pályanyertes mű fog kinyomatni. Már a márczius 1 6-iki 
gyűlésen felolvassa Gombássy Imre, bár nem tagja 
többé az egyletnek, de állandó elnöke a pályamű- 
bírálati bizottságnak ennek bírálati jelentését, mely 
az első dijat (négy aranyat) «a tudomány hatalom» 
jeligéjű dolgozatnak ítéli oda. A  második (két aranyas) 
díjnak kiadását nem javasolja. A  pályanyertes mű «a 
könyvárus műveltségé »-ről értekezik, nyertese pedig 
Ranschburg Győző, a ki ezúttal a második pályázaton is 
elviszi a pálmát. Az augusztus 14-iki gyűlésen már
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a jövő pályázatról folyik a tanácskozás s Gombássy 
Imre azon indítványa, hogy csak egy pályadij tűzessék 
ki, tehát az egész tiz aranyból álló díjalap egy összegben 
adassák ki, némi vita után elfogadtatik.

A  rákövetkező 1 888-iki egyleti évről csak igen 
keveset mondhatunk. A  gyér gyűlések hiányos jegyző
könyvei oly impressiót gyakorolnak a tanulmányozóra, 
mintha valami stagnatió állt volna be az eddigi örven
detes haladásban. A  február 16-án megtartott rendes évi 
közgyűlés tisztujitásának ez volt az eredménye : elnökül 
ismét Révai Ödön, alelnökül Stokovszky Antal, jelenlegi 
elnökünk, titkárokul Kopper Lajos és Sztrókay Szilárd s 
végre a pénztárnokságra more perpetuo a mi derék jó 
Fichtner Nép. Jánosunk lettek megválasztva. A  deczember 
i-én tartott gyűlésen Pévai Ödön elnök, üzleti bokros 
elfoglaltsága miatt, leköszön tisztéről. Vele Kopper Lajos 
elsőtitkár is lemond, miután ez egész éven át nagy oda
adással és példás rendben intézte az egylet ügyeit. E l
hagyván a fővárost, a tagok sorából is kilépett. E  két 
elnökségi tagjával az egylet valóban veszteséget szenvedett.

Ismét egy esztendővel közelebb értünk egyletünk 
legújabb történetéhez. Követve eddigi előadásunk sorrend
jét, először is a február 6-án tartott közgyűlés tisztuj ká
sáról referálunk. Az elnöki székkel Glück Somát tisztelte 
meg a közbizalom, ki már ezelőtt is áldásosán működött 
e tisztségben. Alelnök ismét Stokovszky Antal, titkár 
Sztrókay Szilárd, másodtitkár Wiesner J. lett. Hogy kire 
esett a pénztárnoki választás, azt már nem is kell 
ismételnünk. Kire másra, mint Fichtner Nép. Jánosra, 
kinek a tiszteletére, azon ritka alkalomból, hogy huszonöt 
esztendeig szolgálja a Rózsavölgyi és társa ezéget és már 
tizedizben foglalja el pénztárnoki tisztségét, az egylet dísz
vacsorával egybekötött jubiláns ünnepélyt rendez, melyen 
az ünnepeknek egy értékes emléktárgyat nyújt át. A  szep
tember 21-ére egybehívott gyűlésen elhatároztatott, hogy
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a különféle egyleti bizottságok, nevezetesen a vigalmi, 
könyvtári, segélyegyleti, önképző- és pályázatbiráló bizott
ságok, mint a melyek az elnökség czélszerü, gyors és 
egyöntetű működését csak hátráltatják, feloszlattassanak.

Az 1889-iki egyleti év beköszönésével egészen 
uj korszakba lép egyletünk. Nem jellemezhetjük ezt a 
korszakot jobban, mint ha a Stokovszky Antal aerája sze
rencsés auspiciumok közt megindult kezdetének nevezzük 
el. Stokovszky Antalnak elnökké választásával nem 
csak egyletünk legújabb története kezdődik, de kez
dődik egysersmind annak alapjaiban — in capitc et 
membris — végbe menő reformátiója is. Ugyanakkor 
alelnökül Lewitter Győzőt, titkárul Hintz Sándort, altit- 
kárul Tóth Bélát, pénztárnokul végre a végkép vissza
vonult Fichtner helyébe Weinberg Gyulát választották 
meg, aki e bizalmi állását azóta számos éven át dere
kasan betöltötte s csak a legújabb időben vált meg tőle.

Az 1890-iki évről, források hiányában — sajnos — 
alig írhatunk valamit, de a Horowitz Lajos-féle pályázatról, 
a január 25-én tartott évi közgyűlés jegyzőkönyve mégis 
ad hirt. E  szerint négy pályamunka adatott be, melyekről 
Morgenstern Leó irt talpraesett bírálati jelentést. A  beadott 
négy dolgozat közül az egyik félig-meddig beválván, a 
bírálóbizottság jónak találja azt a pályadijjal megjutalmani, 
hogy egyrészt a pályanyertest komoly további haladásra 
buzdítsa, másrészt pedig a tagokban a pályázókedvet fcl- 
ébreszsze. A  pályanyertes műnek czime, mely lei is nyo- 
mattatott: «A  könyvárus hivatása és a könyvkereske
delem befolyása a műveltség fejlődésére, különös tekin
tettel Magyarországra®. Mint nyertes, Rózsa Miklós tag 
neve került ki a jeligés levélkéből.

így vagyunk az 1891-iki egyleti évvel is, melynek 
irományai valahol lappangani látszanak.

Az 1892-iki egyleti év öröm és bú közt folyt le. 
Örömünk volt az az ünnepély, melyet julíus 8-án rendezett
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az egylet tisztelve szeretett elnöke: Stokovszky Antal 
tiszteletére azon alkalomból, hogy könyvárusi pályájának 
huszonötödik évfordulóját megérte. Még abban is örömün
ket leltük, hogy a helyeszközlő iroda rövid jelentése oda 
nyilatkozik, miszerint «több a hely, mint a segéd, a mi 
bizonyára csak örvendetes jelenség)). De a búból is 
bőven kijutott az egyletnek ez évben. Meghalt Fichtner 
Nepomuk János, az egyletnek tiz éven át hűséges pénz
tárosa ; vele a megbizhatóság, az igaz barátság minta
képe szállt a sírba, melyet egyletünk egy értékes koszo
rúval díszített. A  február 17-én tartott közgyűlésen 
a tisztikar következőleg alakult m eg : Elnök negyed
ízben : Stokovszky Antal egyhangúlag, alelnök : Lewitter 
Győző, titkár: Laszwitz Kálmán, ki azonban tisztét
nem fogadván el, helyébe a fővárosba visszakerült és 
ismét taggá lett Kopper Lajos választatik meg. Másod
titkár : Fülöp Konrád. Pénztárnok ismét csak Weinberg 
Gyula.

így találta egyletünket az 1893-ik esztendő, mely 
csöndesen, derűs ég alatt folyt le. Ez évben volt költő
királyunknak, Jókai Mórnak a jubileuma. Nekünk sem 
szabadott elmaradni az emlékezetes ünnepélyről, melyen 
az egylet küldöttségileg vett részt és az ünnepeknek disz- 
feliratot nyújtott át. A  Kossuth-gyász alkalmából elhatá
rozza a márczius 28-ilci rendkívüli közgyűlés, hogy az 
egylet nagy hazánkfia elhunyta fölött érzett mély fájdal
mának jegyzőkönyvileg ád kifejezést, ravatalára koszorút 
helyez és a családhoz részvétiratot intéz. Továbbá, hogy 
a végtisztességen testületileg vesz részt s végre, hogy 
Kossuth Lajos szobrára 10  forintot utalványoz ki az 
egyleti pénztárból.

Január 18-án volt a rendes évi közgyűlés, melynek 
tisztválasztása következő eredményt mutat. E ln ö k : Sto
kovszky Antal, alelnök : Lewitter Győző, titkár : Wiesner 
Emil, altitkár : Reich Bernát, pénztáros : Weinberg Gyula.
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E gy korábban egészen elejtett egyleti intézményt újból 
életbe léptetnek; ez a vigalmi bizottság, mely ez évben 
négy tagból alakult meg. A  Pallas nagy Lexikonára 
tagjaink közül is sokan fizetnek elő s a kiadóhivatal kötetét 
féláron szállítja nekik. Hát ez is csak haladást jelent. 
Egyáltalában mintegy varázsütésre az egész egyleti életben 
uj élet, haladó javulás és emelkedés mutatkozik. A  tagok 
száma ismét örvendetesen emelkedik, a gyűlések látoga
tottsága is kedvezőbb arányokat ölt. A  már annyiszor 
felforgatott alapszabályoknak újból való revíziójára egyelőre 
nincs szükség, és az az évi pénztári jelentés szerint 
deczember végével 208 frt 55 kr. készpénz van a pénz
tárban. Mindezek oly vívmányok, miket az egylet csak 
derék elnökségének köszönhet. Az egyleti viszonyoknak 
ily szerencsés alakulását illusztrálja a múlt egyleti évről 
szóló titkári jelentés is, mely ilyen statisztikai párhuzamot 
von a megelőző évek és az 1893-iki egyleti év közt: két 
év előtt egy-egy gyűlést csak 10 — 12 tag látogatott, ez 
idén már 3 5 —40 tag vesz részt egy-egy gyűlésen. Négy 
év előtt huszonkilencz tagja volt az egyletnek, ma már 
hetvenet számit, mely szép számból csupán az 1893-iki 
évre huszonöt uj tag belépése esik.

Ily szerencsés auspiciumok közt lépett egyletünk 
az 1894-iki évbe, mely még fokozottabb eredmények 
kimutatásával folyt le. A  január 17-én megtartott rendes évi 
közgyűlés fölötte népes volt és egy kis ünnepély számba 
is mehetett. Titkár a múlt évről szóló terjedelmes jelen
tésében visszapillantást vet az egylet múltjára,, mely ez 
évben tartja meg XX-ik évfordulóját. A  tisztujitásnál 
Stokovszky Antal (egyhangúlag) elnöknek, Wiesner Jakab 
alelnöknek, titkárnak az ékes tollú, providentiális Reich 
Bernát, másodtitkárnak Jettmár . Vilmos, pénztárosnak 
Weinberg Gyula lettek az egyleti tagok bizalmából meg
választva. A  pénztár állománya az 1894-iki egyleti év 
végén 225 frt 45 kr.

Magy. könyvker. egyl. évkönyve. VIII. évf. e
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Az 1895. év kimagaslóba mozzanatai a következők : 
A  január 30-án megtartott rendes évi közgyűlés Hoffmann 
Alfréd urat, a főnökegylet érdemekben dús elnökét, tisz
teletbeli taggá választja meg és az erről szóló díszok
levelet átnyújtja az ünnepelt kiváló férfiúnak, egyletünk 
mindenha jóakarata patrónusának. Ugyanakkor elnök 
megint Stokovszky Antal lett, alelnök Spitz Sándor, 
pénztáros pedig Weinberg Gyula, inig a titkári tisztséget 
Reich Bernát volt kénytelen elvállalni, akihez altitkári 
minőségben Kántor Ferencz fiatal tagtársunkat válasz
totta meg a közgyűlés. A  tagok létszáma ez évben is 
jelentékenyen szaporodott és ez által az egylet anyagi 
helyzete is kedvezőbbé alakult.

Az 1896-iki egyleti év terjedelmes és példás alapos
sággal fogalmazott és felszerelt aktacsomagjából egyleti 
életünknek következő említésre való mozzanatait regis- 
tráljuk. Rendes évi közgyűlését február 5-én tartotta meg 
36 egyleti tag jelenlétében. Megejtetvén a tisztválasztás, 
alelnökivé Reich Bernát, titkárrá Schaffer János válasz
tattak meg, mig a többiek maradtak a régiek. A  közgyű
lésen több tag azt indítványozza, hogy az egylet önképző- 
köri szellemben alakíttassák át. Ez élénk eszmecsere és 
debattirozás után elvben el is fogadtatik, és az ügy tanul
mányozására és konkretebb javaslatok megtételére egy 
bizottság küldetik ki. — Az 1896-iki év egyletünk tör
ténetében ép oly előkelő helyet foglald, mint hazánk 
történetében. Ez az év hazánk ezredéves fönnállásának 
magasztos ünnepét jelöli. Hogy milyen ragyogó szép és 
nagyszerű volt e ritka ünnep, az elpusztithatatlanul bele 
van vésve mindnyájunk emlékezetébe. Egyletünk sem 
maradhatott el e nemzeti ünnepről. Már az április 
29-iki hivatalos gyűlés napirendjén ott van a mozgalom 
megindítása, hogy egyletünk mikép ünnepelje meg 
a milleniumot. A  julius 25-iki hiv. gyűlésen az elnök
ség kész programmal lép elő, mely szerint az egylet a
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kiállítás területén diszülést fog rendezni, melyet este 
bankett követ. Erre az ünnepélyre a bécsi ccBuchfinks 
testvér-egyletet is meghívja vendégül, mely már nyilat
kozott is, hogy a kollegiális meghívást efogadja s magát 
egy tizenöt tagú küldöttség által fogja képviseltetni. 
A  június 8-iki hódoló felvonulásnál való részvétel ügye 
is élénken foglalkoztatja az elnökséget s valóban elisme
résre méltó buzgalommal s fáradságos utánjárásokkal 
igyekszik mennél impozánsabbá tenni nyilvános testületi 
fellépését. A  diszgyülést augusztus 1 5-ikén tartották meg. 
Ennek örök emlékére Puljanovszky jóhirü kalligrafussal 
szép emléklapot készíttettek, melyet az összes jelenlevő 
tagok és vendégek aláírtak. A  bécsi kartársak csakugyan 
megérkezvén, az egylet a kiállítás területén fényes ban
kettet rendezett, melyen úgyszólván az összes tagok, több 
főnök, a bécsi kartársak és számos vendég vettek részt.

Végre elértünk egyletünk huszonötesztendős történe
tének utolsó évéhez, az 1 897-ikihez. Belélete immár a conso- 
lidátió magasabb fokán áll s kiható tevékenysége sem hágy 
már annyi kívánni valót. De azért készségesen beismerjük, 
hogy még jó  messze állunk azon ponttól, a melyet majdan 
Isten segítségével és tagjaink ernyedetlen közreműködé
sével elérve, azt fogjuk mondhatni, hogy immár betelje
sedett az idő és lön áldás, béke és elég erő, hogy tovább 
építhessük saját boldogulásunk hajlékát, saját otthonunkat. 
Abból az alkalomból, hogy ő Felsége a hirály a Wodianer- 
családot a magyar nemességgel tüntette ki, egyletünk 1898. 
évi január 2-ikán küldöttség utján tisztelgett Wodiáner 
Arthur urnái, kinek az illető jegyző könyv egy mását nyúj
totta át, s tőle azt a megtisztelő ígéretet kapta, miszerint 
egyletünket, mint eddig, úgy a jövőben is hathatós 
pártfogásában fogja részesíteni. Az emlékezetes októberi 
napokban, midőn II. Vilmos német császár tartotta 
ünnepies bevonulását fővárosunkba, egyletünk testületileg 
vett abban részt, mint sorfalat álló deputátió. Egyleti alap-



LXVIJI A ÓCSAK SZOROSAN)) EGYESÜLETNEK HUSZONÖTÉVES TÖRTÉNETE.

szabályainknak isméti módosítása ez egyszer — kapcsolato
san az egyletben már javában megeredt üdvös reformokkal 
— valódi szükségnek ismertetvén el, Scháffer János titkár 
a tervezetet a julius 4-iki rendkívüli közgyűlés elé ter
jeszti, mely azoknak fölülvizsgálására egy nyolcz tagú 
bizottságot küldött ki. Ez a bizottság a deczember 7-iki 
rendkívüli közgyűlésen számolt be működéséről s az idő
közben ideiglenesen kinyomatott alapszabályok az egyleti 
tagok közt tanulmányozás és észrevételeik megtétele 
czéljából kiosztattak. Az erre vonatkozó további munká
latok és határozatok nem tartoznak már ennek az egyleti 
évnek a keretébe. A  tagok gyüléslátogatási buzgalma és 
kedve ez évben több mint kielégítő. Létszáma is szaporo
dott, mert, mig 1896-iki január havában 61 tagja volt az 
egyletnek, addig az 1897-iki év 77-re szaporította tagjaink 
számát, mely létszámot ezelőtt soha sem értük el. A  hely- 
eszközlő iroda, Weinberg Gyula avatott vezetése alatt, 
szintén kielégítő eredményeket mutat fel, s végül az egyleti 
jótékonyság is kisebb-nagyobb adományaival hirdeti áldá
sos tevékenységünket.

Szinte látjuk olvasóink egynémelyikének az arczán a 
csalódás, a kiábrándulás kifejezését. Mintha csak azt 
akarnák kérdezni, hogy hát csak ennyiből áll a «Csak 
szorosan» egyesület története? Nem tett tehát semmit, 
ami igaz nyomokat hagyott volna maga után s csak 
úgy átvegetálta léteiének 25 évét minden magasabb 
czél nélkül? N em ! Mi eddig az egyletnek jobbadán 
csak beléletét vázoltuk, utoljára hagyván a javát, a mag
vast, mely áll egyletünknek azon kiható huszonöt éves 
tevékenységéből, melyet mint testület, mint szakmabeli 
és társadalm i tényező kifejtett.

Egyletünk először is humanitar irányban nem 
kicsinylendő tevékenységet fejtett ki s szép összegre megy 
az, a mit a jótékonyság oltárára áldozott huszonötéves
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fennállása óta. Csak néhány példát örökítünk meg törté
netünkben. Midőn Vogel Vilmos az egylet első elnöke
1875- ben elhalt, egyletünk az özvegy javára gyűjtést rende
zett, mely 553 frt 94 krajczárnyi nem megvetendő össze
get eredményezett. A  szegedi vizkárosultak segélyzésében
1876- ban 15 forinttal járul a «Pestet' Lloyds gyűjtéséhez.
1877- ben egy szerencsétlenül járt magyar születésit, de 
Pécsben szolgáló kartársát, hogy eltört s amputált lába 
helyett műlábat csináltathasson, 40 forinttal segélyezi. 
A  pénztári könyvek és kimutatások évről-évre elég sűrűn 
számolnak be segélykép kiosztott kisebb-nagyobb össze
gekről, melyeket úgy saját tagjainak, de különösen a hely 
nélküli idegen kartársaknak bőven kijuttatott és folyton ki
juttat. 18 8 1-ben Tóth Kálmán elhunyt költőnk síremléké
hez gyűjtés utján 19  frt 50 krral járul. 1884-ben a kolozs
vári siket-némák intézetét számottevő adományösszegben 
részesíti. 1894-ben egyik mulatsága felülfizetéseiből 5° 
forintot, 1896-ban pedig szintén egy társas estélye be
vételének a többletéből 70 forintot tesz le a magyar 
könyvkereskedők országos segélyalapja pénztárába ado
mányképen. Látható tehát, hogy egyletünk sohasem 
zárkózott el attól, hogy az emberiség legnemesb köte
lességét, a jótékonyságot, anyagi erejéhez képest elég 
bőségesen ne gyakorolja. Ez egyletünk működésének a 
fénypontja, melyre —  öndicsekvés nélkül — mindenha 
büszke lehet.

M int testület a «Csak szorosan® egylet egy alkalmat 
sem mulasztott s most sem mulaszt el, hol annak jelen
létét vagy a részvét, vagy az ünnepi alkalom, legyen az 
örvendetes vagy szomorú, szükségesnek s a társadalmi 
illem és becsülettudás követelményeinek megfelelni, kö
telességének tartja. Egyleti levéltárunk erre nézve is szép 
és bő anyagot szolgáltat. Nem történt egyletünk tagjai, 
vagy a főnök urak között haláleset, illetve végtisztesség, 
melyen vagy testületileg, vagy legalább küldöttségileg ne
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vett volna részt. Fájdalom, hosszú azoknak a sora, kik 
huszonöt év alatt kidülének, vagy az egyleti tagok, vagy 
a főnökök sorából, de kevesen vanak köztük, kiket egy
letünk ne kisért volna örök nyugvóhelyükre s többnyire 
értékes koszorút nem tett volna le a megboldogultak 
ravatalára.

De nemcsak az övéiről s nemcsak a szakmabeli 
halottakról emlékezett meg egyletünk, valahányszor e 
szomorú kötelességét teljesitenie kellett, de mind azon 
esetekben is, midőn a halál oly egyéneket ragadott ki 
az élők sorából, kiknek elhunytén az egész magyar nemzet 
gyászt öltött. így 1889-ben Rudolf trónörökös ő fensége 
gyászos elhunyta alkalmával az egylet impozánsan adott 
kifejezést fájdalmának, midőn gyászünnepélyt rendezett. 
Megelőzőleg már 18 8 1-ben, midőn ugyancsak a trónörökös 
és magas neje, Stefánia főherczegasszony ünnepies be
vonulásukat tartották a fővárosba, egyletünk a bevonuláson 
jelvényeivel testületileg vett részt..- 1893-ban ismét ünnepi 
gyászt ölt nagy hazánkfia, Kossuth Lajos hamvainak 
eltemettetésekor s szintén testületileg vonul ki a gyász
menethez és díszes koszorút küld a nagy halott sírjára. 
Ugyanezen 1893-iki évben örvendetes nagy ünnepségnek 
is volt részese, a Jókai-jubileumnak, melyen egy négy 
tagú küldöttsége által volt képviselve, mely egy szép 
üdvözlő feliratot nyújtott át költőkirályunknak. Hogy 
mily fényesen vett részt az 1896-iki millenium-ünnepségben, 
ezt az évi történetünkben már megírtuk. Hogy tehát 
egyletünk nyilvános testületi fellépésével is minden alka
lommal jelét adta kötelesség- s becsülettudásának, s 
hogy azzal a társadalomnak is tett eleget, a mondottak 
után senkinek sincs joga kételkedni. A  külföldi összes 
testvéregyletekkel mindenkor a legjobb kartársi viszony
ban állott és szoros kapocs fűzte őt össze amazokkal. 
Az érintkezés, legalább a hivatalos, szakadatlanul fönnáll. 
Egyletünk tevékenysége ezen a téren sem kicsinylendő, ha
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meggondoljuk, hogy a magyar könyvkereskedő-segédeknél 
ez által a kartársi összetartozóság tudata folyton ébren 
tartatik és a legkellemesebb viszonyok megteremtéséhez 
adja az impulzust. Példa rá a bécsi «Buehfink» testvér
egyletnek 1885-ik és 1896-ik évi látogatása nálunk, 
melyet egyletünk viszontlátogatással honorált. A  lip
csei testvéregylet ötvenéves jubileumán egyletünk egy 
Lipcsében élő szaktársunk s előkelő kiadó által volt 
képviselve. Hasonczélu ily magyar egylet hijján, egyletünk 
akkori tagjai közül többen már 1875-ben belépnek a berlini 
ccBuchhandlungsgehilfen - Unterstützungs - Verband»-ba s 
Jancovius volt tagtársunk itt helyben, a lipcsei «Unter- 
stützungs-Verband»-nak állandó magyarországi képviselője.

Nincs ma egylet, melynek saját könyvtára ne 
volna. Egyletünk is rég érezte annak szükségét s 
Zunft Antal egyleti titkár már 1882-ben buzgólkodik egy 
olyannak a létesítésében. S nem is sikertelenül. Hartleben 
A. bécsi kiadó 9 becses művel, Hempel Gusztáv berlini 
kiadó hattal, Ábel Ambrus lipcsei és több külföldi kiadó 
több-kevesebb szakművel, hazai szak- és kartársaink 
közül Aigner Károly, Aigner Lajos ur (Figyelője egy 
teljes kötött példányával) és más kiadványaival, Horoyitz 
Lajos, Koczányi Béla, Sennowitz , Adolf, Tengncr volt 
tagtársunk és mások gyarapították, illetve alapját vetették 
egyleti könyvtárunknak, melynek elhelyezésére 1884-ben 
Aigner Lajos ur egy nagy szekrényt is adományoz. Idővel 
a szaporulat is növekedett, de mert egyletünk saját 
helyiséggel nem rendelkezett, s a mi 1 894-ben kinevezett 
könyvtári bizottságunknak nem volt módjában azt ren
dezni, felállítani és a közhasználatnak átadni, annak ügye 
ma is még sok tenni valót igényel. Mindenesetre a legújabb 
időben a könyvtárnak ujj áalapitása nem az utolsó programm- 
pontját képezi a jelenlegi elnökségnek. S ha több ily 
munificens, nagylelkű protcktora fog akadni, minő nagyra- 
becsült és nagyérdemű tiszteletbeli tagunk Hoffmann
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Alfréd ur, kinek jelentékeny adományából könyvtárunk 
czéljaira IOO koronát fordíthattunk: akkor kétséget sem 
szenved, hogy egyletünk most már mihamarább saját 
könyvtárával fog rendelkezni, mely saját otthonunkban 
kiállíttatván, s minden tag rendelkezésére állván, bízvást 
előmozdítani fogja tagjai közt az önképzést és a neme
sebb hivatási! irányzatokat, a mint hogy Révai Ödön, 
1876-iki elnöknek dicséretre méltó kezdeményezése 
folytán az egylet kebelében ez évben alakult önképző, 
avagy a hogy máshelyen emlittetik, az c<önművelődési» 
bizottság azt előmozdítani iparkodott. E  bizottság elnöke 
Révai Ödön, jegyzője Nádor Gyula (f), tagjai pedig 
Gombásy, Deutsch és Morgenstern voltak. A  bizottság 
abból a helyes alapelvből indult ki, hogy az önképzés 
legczélszerübb és leghathatósb eszköze a szakbavágó és 
irodalmi kérdéseket érintő felolvasások tartása. Havonkint 
egyelőre egy ily felolvasás tartassák. Az elsőt aztán 
Szana Tamás, a másodikat Révai Samu veterán főnök ur 
voltak szívesek megtartani, de a nyár közeledte miatt 
Deutsch Zsigmond bizottsági tag indítványára egyelőre 
alkalmasabb időre elhalasztattak. És ezzel ismét egy por
szemmel hozakodtak elő, hogy a «Csak szorosano egy
letnek m űvelődési tevékenységét is ad oculos demon
stráljuk azoknak, kik mindig csak azt szeretik hajtogatni, 
hogy hát egyletünk semminemű komoly kiható tevékeny
séget nem bír felmutatni. Hát az is semmi, amit a «Csak 
szorosan» egylet — illetve arra hivatott, vagy azzal meg
bízott tagjai, tehát közvetlenül az ő kebelében —  pro
dukált a m agyar bibliographia terén ?! Szerény házi 
kezdeményezésből s mintegy magánczélzatu kezdetekből, 
a «Csak szorosan)) egylet magyar könyvészete idővel az 
országos főnök-egyletnek hivatalos könyvészetévé nőtte 
ki magát. 1876-ban Makáry Gerő tag indítványára egy 
könyvészeti iroda szerveztetik és egy kimerítő magyar 
bibliographia szerkesztése határoztatik. Az az évi szept.
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29-iki heti gyűlésen már fel is olvastatik az «Ungarisches 
bibliographisches Auskunfts-Bureaua kinyomtatott «Ge- 
schaftsordnung»-ja, mely 15 paragrafusban állapítja meg 
az ügyrendet. 1876-ban megindult a «Bibliographia hun- 
garica. Magyar Könyvészeti), melynek első hét évfolyama 
(1876— 1882.) az egylet saját kiadásában jelent meg. A  két 
első évfolyam kiadása és áruba hozása után az egyletnek 
100 írt 76 kr. haszna volt. 1883-ban az egylet azt az aján
latot teszi a főnök-egyletnek, hogy vegye ő át a könyvészet 
gazdasági kezelését, mig a szerkesztését továbbra is — 
még pedig díjtalanul — a «Csak szorosan)) egylet vál
lalná el. Ezt az ajánlatot a főnök-egylet szívesen és el
ismerését kifejezve, el is fogadta, s igy jelent meg aztán 
a Magyar Könyvészet V III—X IV . (1883 — 1889.) év
folyama. A  X IV . évfolyammal (1889.), melyet Glüclc 
Soma tagtársunk szerkesztett, a «Bibliographia hungarica 
Magyar Könyvészeti) megszűnik, illetve alakot és czimet 
cserél és más berendezést nyer. 1890 óta ugyanis, mint 
«Magyar könyvkereskedők évkönyve® jelenik meg. Eddig 
7 évfolyamát bírjuk. Szellemi szerzőjének és megalapító
jának Benkő Gyula urat, a Franklin-társulat érdemes 
igazgatóját kell hogy valljuk, mert az ő buzgólkodásának 
s fáradozásainak köszöni Évkönyvünk léteiét. Az első hat 
évfolyam elé Sennowitz Adolf veterán tagtársunk irta az 
életrajzokat, a 7-ik évfolyam elé Danielisz Lipót. Azonfelül 
egyletünk egyik tagja a «Corvinán számára is szerkesztette 
a könyvészetet, mióta e könyvárusi hivatalos szaklap csak 
létezik (1878.) ; eleintén egész díjtalanul, s csak későbben 
némi remuneratio mellett. Jelenleg az ((Évkönyv® szerkesz
tője, Glück Soma, egyszersmind a «Corvinán lcönyvészetét 
is szerkeszti. És ez részben azon kiható tevékenysége egyle
tünknek, s részben az ő egyes tagjainak, melylyel (Egyenesen 
a magyar irodalomnak is tettünk némi szolgálatot.

Egyletünk kebelében, akkori tevékeny elnöke indít
ványára, 1874-ben eg)( helyeszközlő iroda szerveztetik,
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melynek feladata a hely nélküli pesti és vidéki segédeknek, 
első sorban pedig az egylet tagjainak alkalmazása vala
melyik helybeli vagy vidéki könyvkereskedésben. Vezetése 
sok tapasztalatot, hely- és személyismerctet s főleg sok 
tapintatot kíván, s a mi helyeszközlő irodánk vezetését is 
mindig a legderekabb tagok tartották kezükben.

Az 1876-iki esztendőben egyleti elnökünk, Horowitz 
Guidó indítványára egy könyvárus-segédi segély-alap 
létesítésének az eszméje pendittetett meg. Az eszme élénk 
helyesléssel találkozott, s az illető heti gyűlés ezt elvben 
magáévá is tette és a jövő közgyűlés napirendjére tűzte ki. 
E  nagy horderejű szép szándék tisztán bugyogó patakocs
kája az akkori egylet Zabara homokjában veszett el. Az 
1879-iki közgyűléskor ugyancsak Horowitz Guidó újból 
megpendíti ezt az eszméjét. A  közgyűlés ismét magáévá 
teszi az ügyet és egy négy tagú bizottságot küld ki az 
ügy tanulmányozására, ámbár az akkori elnök, Deutsch 
Zsigmond, nyíltan kimondja, hogy nem tartja időszerűnek. 
Ez a bizottság is eltévedt valahol a Zaharában, nyomtalanul 
eltévedt, se híradója, se referense nem maradt. De azért 
1 885-ben az eszméjéért lángoló Horowitz Guidó megint csak 
előáll vele. Az ügyet végre-valahára a főnök-egylet kénytelen 
kezébe venni, de ez is csak hosszú vajudozások után, különö
sen Benkő Gyula úr lelkes és kitartó fáradozásai mellett alaki- 
tottatesttéaz ügyet annyira, hogy ma márjelentékenysegély- 
alappal rendelkezik.

Hogy egyletünk kebeléből indult ki az eszme, 
melyet aztán a tehetősb főnök-egylet tovább fejlesztett 
és megvalósított: ez — szerintünk —  szintén némi érdem- 
számba megy.

Et nunc venimus ad fortissimum ca'sum. Bemutatjuk 
egyletünket mint szórakozó, vigadó és mulatozó libris-legény 
kompániát. Egyletünk egyik főtendentiája a szórakozás, a 
vigság, a m ulatság; ez alapszabályainkban is tisztán ki van 
mondva azzal, hogy a «Csak szorosan» egylet egyik
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czélja a könyvárus kartársak közti jó  viszony élesztése és 
ápolása. É s mi más által is lehetne elérni e czélt, ha nem 
a heti társas összejövetelekkel, az évente egyszer-kétszer 
mcgtartani szokott kisebb-nagyobb estélyekkel, táncz- 
vigal mákkal avagy kirándulásokkal ? Azért a mi alap
szabályaink ezt igy kívánják s e magna chartánkon 
mindeddig még senki sem mert egy jottát sem változtatni, 
akárhányszor mentek is át alapszabályaink az átgyúrás 
processusán. Elég, ha felemlítjük, hogy mulatságainkat 
mindenkor a szívélyesség, a tiszta vidámság és elpusztit- 
hatlan jó kedv, de a mérséklet és a holnapról való 
gondolkodás is jellemezte s jellemzi most is. Nem volnánk 
azok, a kik vagyunk, libris-legények és jórészt libris bohé
mek is, ha az életfilozófiának azon egyetlen helyes irányát 
nem követnők, h o g y : ember örvendj életednek s örvendj 
kétszeresen, vagy more librario akár tizenkétszeresen, mig 
fiatal vagy. «Post múlta saecula pocula nulla!»

S ezzel bevégeztük szerencsésen a «Csak szorosan 
magyarországi könyvkereskedő-segédek egyesületének® a 
huszonötéves történetét.. Egyletünk, mint már történetünk 
kezdetén is hangsúlyoztuk, soha sem tört nagy dolgokra ; 
egyszerű, szerény körben mozgó társas egyletnek alakult, 
és annak is maradt mind máig. Egyletünk sem a múltban, 
sem a jelenben nem produkálhatott szebb, több s egész
ségesebb gyümölcsöt, mint a mennyit a mindenkor útjában 
állott s még ma is álló legkülönfélébb hátráltató, kedvezőtlen 
befolyású viszonyai közt produkált. Törekvésünk az előre
haladásra, a tökéletesbülésre komoly és szilárd. De ha 
mindezek sem elegendők arra, hogy egyletünk létjogát 
beigazolják, s ha nem sikerülne is a világnak, azaz a mi 
kis világunk elismerését kiérdemelnünk : akkor legalább 
egy marad számunkra és ez a legiobb szándékkal telje-
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sitett kötelesség vigasztaló és felemelő érzete, öntudata. 
És ez az érzet s öntudat az, melyben jutalmunkat fogjuk 
találni: és ez az érzet s öntudat legyen aztán vezérünk 
is, mely serkentsen azon az utón való tovahaladásra, s 
azon czélok elérése felé, melyek ama áldott emlékű 
elődeink előtt lebegtek, kik most huszonöt éve meg
alakították egyletünket.


