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A köny vgyűj tés öröme és nemes szenvedélye sohasem volt töme
ges jelenség. Az igazi könyvbarát inkább magányos kedvtelésnek 
vallotta a könyvszerzés véletlentől függő, izgalmasan sokféle alkal
mait és nem ritkán titokban tartotta, minő úton-módon s milyen 
élményekkel jutott kincseihez. Féltő gonddal vigyázott rájuk, ren
dezgette őket a maga gyönyörűségére és lehetőleg távol tartotta 
szerzeményeitől a kíváncsiak s avatatlanok szemét. Sok kedves 
furcsaságáról már a híres angol gyűjtő, Richard de Bury püspök, 
értekezést írt, oly időben, mikor még csak kéziratok voltak a gyűj
tés áhított obj ektumai. De valamiben, kezdet óta, mégis csak külön
bözött minden egyéb gyűjtőtől a lelkes könyvbarát. Amit egész 
életén keresztül nem szívesen tett, azt halála után nemes elhatá
rozással vállalta: a köznek hagyományként mutatta be s juttatta 
könyvértékeit. Felelős őrré tette a megajándékozott intézménye
ket. Valahány nagy könyvtára van a világnak, szinte kivétel nél
kül ilyen egyes legatumoknak köszöni alapítását, vagy hézagpótló 
kiegészítését. Azt is lehet mondani, hogy csupán az ilyen egyéni 
kedvtelésből nőtt teljesítmények fejezik ki e könyvtárak igazi jel
legét. Az egyébként hasznos és szükséges „szakkönyvtárak44 egé
szen más, személytelen tudományos légkör leszármazottai. Róluk 
nincs is itten szó.

Igen későn, jóformán csak a múlt században, ébredt fel a könyv
gyűjtőkben az a vágy, hogy rokontörekvéseik alapján találkozza
nak, megismerkedjenek és összefogjanak. Vonzó és érdekes téma
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azt kutatni, hogy mi vitte a voltakép elzárkózó bibliofileket az 
egyesülésre, mi hozta őket itt is, ott is össze egy kis táborba. Nem 
igen gondolható, hogy a gyűjtés eszményi erői keltették fel ben
nük az összetartás érzését; inkább valószínű, hogy külső ténye
zők, a közszellemnek erősebb áramlásai, szorgalmazták a csopor
tosulást. Nem tudunk e kérdésről érdemben szólni, csak azért 
vetettük fel, mert a magyar bibliofilek első találkozása csakugyan 
egy ilyen külső körülményre vezethető vissza.

A világháború utáni nagy összeomlás egyik szomorú epizódja, 
a kommunizmusnak néhány hónapos uralma Magyarországon, 
összehozott egy pár magyar könyvgyűjtőt. Amikor a legnemesebb 
egyéni törekvések is szűnésre ítéltettek, arról kezdtek tanakodni, 
mit várhatnak a jövőtől. Már-már úgy érezték, hogy sülyedő sziget 
lett a könyvesházuk, hol eddig gondtalanul vagy gondot felejtve, 
a lelki épülés óráit élték. Ez a felhő csakhamar elvonult, közben 
azonban alakot öltött bennük a gondolat, hogy a könyvgyűjtők 
közt valami kapcsolatot kell teremteni. A külföld mintájára ter
vezték a társulást, egy olyan kör alakítását, melyben a könyv iránt 
érdeklődők sokféle igényei kifejezést nyerhettek. Elsőben a tár
saság mai alelnökével, Majovszky Pállal közölték a tervet, majd 
Végh Gyula kezére bízták az ügyet. Az ötlet megvalósíthatónak 
bizonyult és így történt, hogy 1920 október 17-én megalakult a 
Magyar Bibliophil Társaság.

Más helyen közölt alapszabályaink világosan megmondják, mi
lyen célokkal indultunk el. Nem lehetett csupán arra szorítkoz
nunk, hogy a gyűjtőknek módot nyújtsunk az egymással való meg
ismerkedésre, közös érdekeik megvitatására és kiegyenlítésére, 
hanem az adott helyzet szellemében új feladatokat is kellett vál
lalnunk. Szorosan vett bibliofilia Magyarországon csak egy irány
ban létezett: a régi magyar könyvnek, az első eredeti kiadásoknak 
és a magyar vonatkozású könyveknek kultusza dívott nálunk. Aki
ket elsősorban a nyomtatás művészetének szeretete, a tipográfia 
ismerete vitt rá a gyűjtésre, azok csupán angol, francia vagy német 
kiadványok iránt érdeklődtek; a magyar könyv addig nem igen 
szolgált rá, hogy figyelmük ebbe az irányba is térj edj en. Ennek meg-
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változtatására törekedett a társaság. Létezésével, tagjainak számá
val és erkölcsi súlyával befolyásolni óhajtotta a magyar nyomda
ipart és annak megbízóit, hogy érdemleges esetben ne feledkezze
nek meg a művészeti elvről sem. Hatását legfőképpen úgy kívánta 
gyakorolni, hogy a kiadók és könyvtermelők ne csak megszorí
tott számú példányokkal, hanem a tipográfiái megoldás komoly 
szépségeivel járjanak a gyűjtők kedvében. Feladatának fogta fel 
továbbá, hogy a könyv szeretetét és áhítatát kiállítások rendezé
sével a közönség szélesebb rétegeibe vigye s publikumot nevel
jen a kiállításban jól megoldott és ennek révén értékes könyvnek. 
Ha az utóbbi évek folyamán némi változás és haladás észlelhető 
mindkét irányban, úgy az kétségtelenül a társaság működésének 
érdeme is.

Ennek a 8 esztendei működésnek elsősorban jelzője 13 kiad
ványunk: a 8 tagille.tmény és az 5 kiállítás katalógusa. Pontos 
bibliográfiái leírásukat e könyv más lapjain találhatja az olvasó. 
A történetírónak azonban feladata rámutatni arra a sokirányú és 
fáradságos munkára, mely e kiadványokban és a mögöttük rejlő 
teljesítményekben le lett fektetve.

A tagilletmények megválogatása nem volt könnyű feladat. Szá
molnunk kellett azzal, hogy a könyvgyűjtés érdekkörei igen vál
tozatosak, sokszor távolfekvők egymástól. Kerülnünk kellett tehát 
az egyhangúságot és ismétlést. A nyomdai kiállítás szempontja is 
fontosnak mutatkozott előttünk és minden esetben külön mér
legelés tárgya lett. Itt sem feledkezhettünk meg a variatio delectat 
elvéről. Az eddig megj elent 8 kiadvány mindenesetre tanúsíthatj a, 
hogy a vállalt feladatot komolyan vettük. Ritkaságszámba menő, 
nem piacon forgó könyvek, a különlegesség varázsával biró bibe- 
lot-ok kiadása vonzott bennünket, de oly könyveké is, melyek 
bibliográfiái szempontból értékeseknek ígérkeztek. Itt van pl. 
második kiadványunk! Már a világháború előtt a londoni British 
Museum-ban kutatott Dézsi Lajos, ahol a magyar könyvanyagot 
tanulmányozta. Ez időbőlnéhány magyar unicum-példányrólfény- 
képfelvételeket készített és őrzött meg. Egy ilyen ritkaság-könyv 
hasonmását adtuk ki 1922-ben tagilletmény gyanánt. Az eredeti
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példányt e célból már csak az angol parlament határozata, illetve 
beleegyezése alapj án lehetett volna ismét kölcsönkép megszerezni. 
Egy másik kiadványunk, a „Régi magyar könyvkiadó- és nyomdász- 
jelvények“ c. munka, külön kiadásban német könyvpiacra került 
és a gyűjtőktől keresett becses forrásmunka lett. Díszelnökünk
ről, Apponyi Sándor grófról, két szép kiadványunk emlékszik 
meg. Kiadásaink rendezését és kísérő szöveggel való ellátását Dézsi 
Lajos, Ferenczi Zoltán és Végh Gyula végezték.

Mind eme munkák kiadási költségeit nem fedezhették volna 
az alacsonyra szabott évi tagilletmények. Öt kiállításunk révén, 
melyek nemcsak a tagok, hanem a nagy közönség részére is ren
deztelek, megteremthettük az anyagi alapot kiadásaink számára. 
A napi sajtó egyhangú ítélete szerint valamennyi kiállításunk er
kölcsi sikert is jelentett a társaságnak. Főleg a gyermek-képes
könyvről rendezett és „A  Régi Buda és Pest könyvekben és képek
ben44 c. kiállításunk hagyott mélyebb nyomot a köztudatban. A ren
dezés érdeme elsősorban Kremmer Dezső dr-t és Majovszky Pál 
dr-t illeti meg. A katalógusok kiállítását az Amicus kiadóvállalat 
és annak érdemes vezetője, Reiter László vállalta.

Nyolc évi működésünk azonban nemcsak eredményeket hozott, 
hanem fáj dalmas veszteségekkel is j árt. 1925-ben elvesztettük dísz
elnökünket, a magyar bibliofilek nesztorát, Apponyi Sándor 
grófot, kinek híres Hungarica-gyűjteménye nemzeti tulajdon lett 
és mint a Nemzeti Múzeum önálló gyűjteménye, áll ma a kuta
tás szolgálatában. 1927-ben elvesztettük alelnökünket, Ferenczi 
Zoltán egyetemi tanárt és a Magyar Tudományos Akadémia fő- 
könyvtárosát, aki igen buzgó munkásságot fej tett ki a társaság kere
tén belül is. 1926-ban halt meg Podmaniczky Gézáné bárónő, a 
híres kis-kartali könyvtár lelkes istápolója, aki társaságunk egyet
len tiszteletbeli tagja volt. Igen érzékeny veszteség sújtotta a társa
ság választmányát 4 érdemes tagj ának elhalálozásával. F ej érpataky 
László múzeumi igazgató, Hoselitz Gyula törvényszéki tanácsel
nök és ismert műgyűjtő, Jeszenszky Sándor m. kir. közjegyző és 
könyvgyűjtő és végül Kremmer Dezső dr, a Fővárosi Könyvtár 
igazgatója, halottainkat kegyeletes emlékezetben tartjuk.
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