Budai kölcsönkönyvtárak versengése a reformkorban
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Reformkori jellegzetesség volt a céhbeli mestereknek, a kereskedelmi testü
letek tagjainak küzdelme, hogy termelési és értékesítési előjogaikat a „kontárok
tól", a ,,be nem jegyzett" kereskedőktől megóvják. A kíméletlen versengés az
1840-es évek elején a gyermekkorát élő vállalkozói ágban, a kölcsönkönyvtárosiban 1 is jelentkezett, mégpedig a gazdasági-társadalmi fejlődés tekintetében
messze ikervárosa mögött maradó Budán is. Burián Pál budai könyvkereskedésé
nek és kölcsönkönyvtárának történetét kutatva tárultak fel e konkurrenciaharc
egyes jellemző dokumentumai.
Már korábban ismert volt az a tény, hogy Burián az 1818-ban a hajóhíd
budai hídfőjének szomszédságában megnyitott, és kölcsönkönyvtárral bővített
üzletét a 30-as évek elején feleségére hagyta, és előbb Nagyváradra, majd Kolozs
várra költözött, ahol az egykorú magyar könyvkereskedelem egyik legnagyobb
tekintélyévé emelkedett.2
A budai üzletet Buriánné vezette, leánya és Bellosovics (Bellosovich) Károly
„kebelbéli kereskedői segéd" közreműködésével. 1841-ben, amikor az európai
gazdasági válság hatására a hiteleket nálunk is megszorították, s az üzleti világ
ban pangás és pénzszűke állt elő,3 a Burián-cég fizetésképtelenné vált, és 1841.
szeptember 30-án bezárt. A pénzüket követelő hitelezők élén ott állt Bellosovics
Károly, aki nemcsak hosszú ideje fizetetlen segédbérét követelte, hanem betáb
lázott kölcsönét, sőt a Buriánék egyik hitelezőjétől feltehetően vásárlás útján
megszerzett adóslevél kifizetését is.4
Még alighogy megkezdődött a csődeljárás a Burián-cég ellen, amikor 1841.
november 11-én Bellosovics Károly—-Buda város tanácsának közvetítésével—an
tikvárium nyitásának engedélyezését kérte a Helytartótanácstól. 5 A kérelem
támogatására a városi tanács 1841 decemberében azt írta, hogy az üzletnyitás
engedélyezését mind Bellosovics szakértelme („Burián Pál-féle régi könyvekkel való
kereskedésben mint felügyelő már 20 évek óta szolgálván"), mind „becsületes
magaviselete" és vagyoni viszonyai indokolják. Vagyonát összesen 1786 pengő
forintra (azaz 4465 váltóforintra) becsülték, beleértve 781,78 pengőforintnyi
könyvállományát is. 6
A Helytartótanács — amelynek cenzúraosztálya látta el a könyvüzletek és
kölcsönkönyvtárak felügyeletét — a reformkor politikai viszonyai között nem
könnyen hajlott az engedély megadására. Leiratában azt közölte a várossal, hogy
felterjesztéséből sem Bellosovics vagyoni helyzete, sem a „Burián féle könyv248

kereskedés helyébe felállítandó újabb ilyetén kereskedésnek sem szüksége, sem
hasznossága ki nem világosod"[-ik] kellőképpen, s ezért további adatokat kért. 7
A városi tanács újabb felterjesztésében erre — helyesbítve korábbi közlését —
Bellosovics „alaptőkéjét" immár 7000 váltóforintra becsülte, s az engedély meg
adását közérdeknek minősítette: „A folyamodó által felállítani szándékozott régi
könyvekkeli kereskedés alázatos véleményünk szerint nemcsak felette kívánatos,
hanem a szókvárosban lakó több mint 30 000 többnyire művelt osztályú ember
kényelmére szükséges is. . ."
A Helytartótanács a felterjesztés nyomán végre 1842. június 21-én engedélyt
adott Bellosovicsn&k, „hogy a könyvvizsgálati szabályok megtartása mellett,,
régi könyvekkel, anélkül azonban, hogy azokat kikölcsönözhetné, a városban,,
nyílt boltban kereskedést űzhessen. . ." 8
Még meg sem született a Helytartótanácsnak ez a végső döntése, amikor
Buriánék, akik a csődből megmentett könyvállományukkal a kölcsönzést folytatni
kívánták, már tiltakoztak Bellosovics önálló működésének engedélyezése ellen.
Kérelmük azonban nem talált meghallgatásra. Buda város tanácsának fent
idézett véleménye érvényesült, amely Bellosovics üzletnyitásának engedélyezését
a fennálló kulturális szükséglettel indokolta.9
Az olvasóközönség növekvő érdeklődése is tükröződik abban, hogy Buriánék
alig néhány hónap múlva újabb panaszokkal élhettek. Előbb Schalbig János
nyugalmazott hajózási számvivő ellen emelték a könyvkölcsönzési jog „bitorlásá
nak" vádját, és szabadultak meg ettől a titkos versenytársuktól,10 majd újraBellosovics ellen fordultak. 1842 őszén Unverdorben Jánosné, Burián Amália (aki
a csődbe jutott céget hamarosan a maga nevére irattá 11 ) súlyos vádakat emelt
Bellosovics ellen. Terjedelmes beadványa szerint az antikvárius — noha engedélye
csak a könyvek árusítására szól — „kéz alatt" havi egy pengőforintos kölcsönzési
díjért könyveket kölcsönöz, és ezzel károkat okoz a Burián-íéle kölcsönkönyvtárnak, amely pedig — a beadvány öndicsérő szavai szerint — sok, nagy költséggel
beszerzett új, engedélyezett könyvével az olvasóközönség igényeit mind magasabb
színvonalon képes kielégíteni. Saját kölcsönkönyvtára könyveinek engedélyezett
voltát nem véletlenül hangsúlyozta, hanem éppen azért, hogy annál nyomaté
kosabban hívhassa fel a figyelmet konkurrensének állítólag a közre is „veszedel
mes üzelmeire." Azzal vádolta Bellosovicsot, hogy a „legmagasabb törvénybe
ütköző, betiltott, cenzúraellenes, az erkölcsöt és szemérmet megrontó, az erkölcs
telenséget és kicsapongást ellenben pártoló és terjesztő könyveket" tart, éskölcsönöz annak ellenére, hogy tudnia kell, milyen szigorúan tilos mindez a könyv
kereskedők, antikváriusok és kölcsönkönyvtártulajdonosok számára.12
A beadvány nyomán, amely immár politikai jellegű visszaéléssel is vádolta,
Bellosovicsot — hiszen a cenzúra-szabályok megsértése politikai véteknek számí
tott — a Helytartótanács vizsgálatra utasította a várost. Bellosovics azonban,,
akivel szerencséjére az iránta jóindulatú tanács a vádat menten közölte, úgy ren
dezte dolgait, hogy a helyszínre kiszálló „királyi könyvvizsgáló", noha könyv
anyagát „szigorúan átvizsgálta", tiltott könyveket nem talált, és bizonyítatlan
maradt az engedély nélküli könyvkölcsönzés vádja is.13
Ugyancsak ez idő tájt maradt eredménytelen Unverdorbenné, Burián Amá
liának az a kísérlete is, hogy megakadályozza a hazai könyvkereskedelemben
gyorsan az elsők közé emelkedő Emich Gusztáv budai könyvkölcsönző tevékeny
ségét. Emich, aki csak 1841 decemberében nyitotta meg pesti könyvkereskedését,.
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1842 végén pedig már engedélyt kért és kapott budai üzlet nyitására, nyomban
folyamodott az ottani könyvkölcsönzés engedélyezéséért is. 1843 nyarán, már a
Helytartótanács engedélyének birtokában szállhatott versenybe, minden tiltako
zásuk ellenére, Buriánék kölcsönkönyvtárával.13
Az üzleti verseny kiéleződése a budai könyvkölcsönzés terén az 1840-es
évek elején, szoros összefüggésben állt az olvasási kedv növekedésével, és a jelek
szerint a könyvanyag bővítésére, az igények fokozottabb kielégítésére szorította
a kölcsönkönyvtárak tulajdonosait.
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I m J a h r e 1841 wurde die ein ViertelJahrhundert früher gegründete Buchhandlung
P á l Buriáns, die einzige, die in der Stadt Buda Bücher geschäftsmäßig ausleihen durfte, zah
lungsunfähig. Mit dem geretteten Buchbestand konnte die Tochter des Begründers auch
jaach dem Bankrott den Leihverkehr zwar weiter aufrechterhalten, ihre Alleinherrschaft
konnte sie aber nicht mehr behaupten. I m J a h r e 1842 konnte sie noch zwei Konkurrenten
-wegen unberechtigter Gewerbeausübung und wegen Verbreitung „verbotener und gefähr li
velier" Literatur verklagen und ausschalten. Sie konnte aber nicht mehr verhindern, daß Gus
t a v Emish, Pester Buchhändler, die Erlaubnis erhielt, auch in Ofen Bücher auszuleihen.
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