
A KÖNYVKEDVELÉS DICSÉRETE
KÖNYVKEDVELÉS ma divatban van, de én nem e 
divatnak vállalkozom a védelmére. A divat, Panurge 
juhai óta, természeténél fogva nevetséges, s ez alól 
a szabály alól a könyvkedvelés sem kivétel. Jegyez? 
ziik meg egyébként, hogy a könyvkedvelésnek is 
legalább annyi fajtája van, amennyi Stendhalnál a 
szerelemnek: hajlam, barátság, testi vágy, szenve# 

dély; éppígy, a könyvkedvelőknél is, van hajlam, van üzérkedőkedv 
s van igazi szenvedély. Csakis ez az utóbbi méltó minden dicséretre 
és elnézésre s megérdemli, hogy megértsük és hogy meg is magya* 
rázzuk. Azt a szegény könyvkedvelőt, akibe egyszer belefészkelős 
dött, semmi csoda, semmi fölfedezés nem elégíti ki többé teljes
séggel, mivel mindig újabbat, jobbat remél. A  vágy egyre emészti 
s valósággal elsorvasztja. Sose nézheti nyugodtan más könyvked? 
velő szerencséjét. Szíve mélyéből óhajtja vetélvtársai kudarcát vagy 
kora végét, s csak akkor rokonszenvez velük kissé, ha a halál vagy 
a csőd dobra juttatja a kincseiket. A szenvedélyes könyvkedvelő 
amellett többnyire szegény is: hisz hogyisne volna szegény, ha arra 
vágyik, amije nincsen! S hol van az a könyvkedvelő, már aki méltó 
erre a névre, akinek, könyv dolgában, ne volnának vágyai? Már 
pedig a szép könyvek, tudjuk, épp oly ritkák, mint keresettek, 
s alig elérhetők annak, aki nem volt hajlandó acélkirálynak, petro# 
leumgrófnak, gummifejedelemnek születni. A szép könyvek gyüj* 
tése ma bizony éppen olyan nehéz, mint akár a szép gyöngyöké. 
A könyvkedvelés olyan sport lett, amit nem minden ember űzhet,
— s talán e közkedveltség lesz a megölője. Ha majd minden régi 
szép könyv Angliába vagy Amerikába vándorol, szegény francia 
könyvkedvelő tüzet rakhat kiürült polcaiból; ez pedig csak a művelt* 
ség rovására történnék.

Tudom, sokan a vállukat vonják s ismerem az érveiket. Művelt 
ember könnyen lemond a szép könyvről, a címeres bőrkötésről, 
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a merített papírról, az eredeti kiadásról, s mégis élvezetet talál a 
nagy írók társaságában: Candide, bár garasos kiadásban, minden* 
kor ugyanaz a Candide marad, s mégis csak az a legfontosabb, 
hogy a remekműveket mielőbb s minél olcsóbban kinyomtassák és 
így hozzáférhetőkké tegyék minden olvasó számára. Ügy is van, 
ha közművelődésről s népszerűsítésről beszélünk. De a könyvek 
szeretete más árnyalatokat is magába foglal, s az igazi könyvked* 
velőt csak a felületes néző tartja  holmi mániákusnak, akinek min* 
den öröme a ritkaságok halmozása, s aki, mihelyt megszerezte, 
többé meg se nézi őket. Azt magam is elismerem, hogy nincs 
okunk egy mai könyv első kiadásához ragaszkodni, mivel ez, lég* 
több esetben, úgyis igen nagy számban készül, és csakis a számo* 
zása különbözteti meg a többi kiadástól. Az ilyesmi fetisizmus, egy* 
szerű gyüjtőmánia, aminek vajmi kevés a köze az igazi könyvked* 
veléshez. Viszont más szemmel kell néznünk a régi könyvek első 
kiadását, s itt már helyénvaló lenne egynémely különbség megállaz 
pítása.

Először is, a régi könyvek aránylag kis példányszámban készül* 
tek. Ezekből is, idővel, akárhány példány elpusztult, az olvasó 
hanyagsága vagy a cenzúra szigora miatt, tűzesetek, forradalmak, 
fosztogatások alkalmából, vagy, ha a könyv a kiadó nyakán maradt, 
akár ő, akár örökösei az egész kiadást megsemmisítették. így egy* 
néhány régi könyvet, különböző okokból, ma már vagy igen nehe? 
zen, vagy pedig egyáltalán nem lelünk meg: többek közt La Fon* 
taine Fables*jait, XVII. századbeli kiadásokban, s Perrault híres 
Contes:j ait, talán mivel mind a két mű a gyermekek számára 
készült, s a gyermekkor nem őriz meg semmit. Nem csoda hát, ha 
a régi könyvek igen kis mennyiségben maradtak ránk. Borjúbőrbe 
öltözötten, sőt némelykor maroquin*be, hogyha valami jóízlésű s 
gazdag műkedvelő könyvtárából valók, elsősorban mint kortársak, 
mint nagy idők tanújai jelentkeznek. Mutatják, hogy egy híres sző* 
vég mily állapotban jö tt a napvilágra, hogy milyen volt az az első 
példány, amelyet, még azon frissen, a szerző a könyvesboltban fór* 
gathatott, s mily könyvből ismerte meg a kortárs egy nagy eszme, 
egy szép verssor, egy azóta híres passzus legeslegelső formáját. 
A  fogékony elme előtt mily kedves és megható felidéző*hatalma 
van a klasszikus kor egy*egy ily termékének! Ezt itt talán Cartesius 
dugta egyszer a zsebébe, a másikon Pompadour tűnődhetett el egy 
este (aki, ebből a szempontból, sokkal jobb volt a hírénél), a har* 
madik egy híres szépség boudoir*ját ékíthette, a negyedik, ki tudja, 
talán egy poéta asztalán hevert. Micsoda álmok lengték körül?, 
mily bánatra hozott vigaszt?, milyen nagy eseményeket látott ez a 
szegény, pár garasos kis könyv, amíg, a Történelmen át, egészen 
mihozzánk jutott? . . .  Jól tudom, hogy ezek az érvek az érzelem 
körébe vágnak, és csak az álmodókat győzhetik meg, akik még ked* 
vélik az ily apróságot. Ez a valóság; ne vessük meg; annyinak adom, 
amennyit ér.

De van itt egy fontosabb s egyúttal meggyőzőbb körülmény is. 
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Egy klasszikus szövegnek editio*princeps*ében sokszor igen érdekes 
és nagyszámú változatot találunk, amelyek egyformán vonzzák a 
kritikust, a történészt, a moralistát, — a müveit olvasó pedig egy 
kissé mind a három, egyszemélyben. Olykor, akár mert a szerző 
javítani akart a szövegén, szelidíteni próbálta, tisztábbá iparkodott 
tenni, akár mert alkalmazkodni kívánt a kor változó ízléséhez, — 
műve későbbi kiadásai más*más szöveget mutatnak. Sokszor egy 
híres szöveg javítása, főkép ha megöregedett a szerző, egy cseppet 
sem szerencsés. így Ronsard egész életén át javítgatott a versein és 
ez kétségtelenül ártott nékik, amint ez a javítások részletes tanuld 
mányozásából is kiviláglik, — mivel öregkorában újraformált ver* 
sei igen sokat veszítettek eredeti zamatjukból s fiatalos frisseségük* 
bői. Más esetben, megfordítva, e javítások azt mutatják, hogy az 
író ízlése fokról*fokra tökéletesedett: La Bruyére*nél például a 
Caractères kilenc kiadása — 1688 és 1699 között — mintegy évről* 
évre jelzi a szerző stílusának fejlődését. Az ily könyvek első 
kiadása mindenkép lényeges fontosságú, mivel egy*egy remekmű 
indulópontját mutatja.

Alaposabb vizsgálattal más dolgok is napfényre jönnek. Mikor 
jószemű tudósok ugyanazon egy kiadás több példányát összeveted 
ték, azt látták, hogy e példányok — jóllehet egy kiadás termékei 
voltak mind, egyazon sajtón nyomattak, ugyanabban az időben s 
ugyanannál a kiadónál — sajátosan jellegzetes különbségeket tűn* 
tettek föl: egyik példányban oly hiba volt, amely a másikban nem 
szerepelt, a harmadik egy passzusa hiányzott vagy másképen hangi 
zott a negyedikben stb. Mindezek az eltérések arra engedtek követ* 
keztetni, hogy az író vagy nyomtató munka közben toldhatta be 
ezeket a változatokat, törléseket, javításokat, esetleg kiegészítéseket.

A dolog nem volna oly fontos, hacsak sajtóhibákról volna szó. 
Viszont m indjárt fontossá válik, mihelyt a szöveg is megváltozik, 
sőt, olykor, tökéletesbül. Épp ezért a kutatók fölvetették azt az esz* 
mét, — amelyet a szövegek alapos tanulmányozása is igazolt —, 
hogy egy könyvnek nem csupán egyes kiadásait kell megkülönböz? 
tetni, hanem egyazon kiadás minden esetleges változatát. így La 
Fontaine Fables*jainak abban a kiadásában, amely Barbin*nél jelent 
meg 1678*ban, kétféle példányt is találunk: az egyiket, amelyikben 
sajtóhibák s prozódikus tévedések is vannak, előbb hozták forga# 
lomba, mintsem a kiadó vagy az író észrevette volna e botlásokat, 
s ezek a példányok alkotják e kiadás első állapotát; a többiekben, 
a második sorozatban, e hibák már javítva vannak, részben magán 
a lapon, nyomtatás közben, részben pedig utólag, oly módon, hogy 
a rossz lapokat új lapokkal, „carton“*okkal pótolták. Ez a példa, 
a sok között, egyszerű és világos, bár a szöveg tekintetében nem 
igen mondható érdekesnek, mivel a legtöbb szöveghiba többé* 
kevésbbé jelentéktelen; viszont annál ritkábbak ma a cartonok nél* 
küii, vagyis hibás példányok.

Ugyancsak e módszernek, az összevetés módszerének köszön* 
hető, hogy La Bruyère Caractères*jeinek nemcsak kilenc eredeti s 
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egymást követő kiadását, hanem e könyv szövegének huszonöt vál? 
tozatát is ismerhetjük, melyeket Michellet adott ki, még a szerző 
életében. Ugyanígy La Rochefoucauld Maximes*jai kilenc változat? 
bán ismeretesek, mindegyik 1665?ből, a legelső kiadás évéből. Vagyis 
mindez azt jelenti, hogy, ha nem volnánk tekintettel a francia kiasz? 
szikusok eredeti kiadásaira, sose tudnók létrehozni e műveknek 
tudományos, végleges és kritikai kiadását, amelyből biztonsággal 
tanulmányozhatnók a nagy írók stílusát, művészetét, gondolatát és 
részletes munkarendjét.

Egyébként egyik legjobb kutatónk könyvkedvelő szenvedélyét 
épp Molière segítette legeredetibb fölfedezéséhez. A boldog és 
nagyhírű Rochebiliére?re gondolok, aki könyvtáros volt, amíg élt, 
a Bibliothèque Sainte?Génevièvedben, elsőrangú szaktudós, fárad? 
hatlan olvasó, a régi szép könyveknek nagyérdemű gyűjtője, s fő? 
kép a XVII. század kedvelője és ismerője. Oly időben, amikor még 
nem keresték annyira az eredeti kiadásokat, s amikor egy íróember, 
ha türelme s ízlése volt, a nyomor veszedelme nélkül elsőrangú gyüj? 
teményt szerezhetett, a kitűnő Rochebiliére páratlan könyvsoroza? 
tót gyűjtött egybe, mind a szöveg megválogatása, mind a könyvek 
külső minősége dolgában. így őnéki köszönhetjük a La Fontaine?re, 
La Bruyére?re, La Rochefoucauld?ra vonatkozó megfigyeléseket. 
Ami Molière?! illeti, egyszer egy oly kiadás jutott e tudós kezébe, 
amely Thierry, Barbin és Trabouillet?nál, 1682?ben jelent meg, s 
Molière első gyűjteményes kiadásának számított. A két legutolsó 
kötet, a VII. és VIII., első ízben tartalmazta a posthumus munká? 
kát, vagyis hét oly színművet, amelyek addig nem is voltak könyv? 
árusi forgalomban, s többek között Don Jüanét is. Elolvasva Don 
Juan?t ebben a ritka kiadásban, Rochebiliére elképedve látta, hogy 
bizonyos passzusok hiányoznak a többi példányokból: így a szegény 
jelenete, (amely botrányt okozott volt a darab első előadásán, s 
amelyet ki is hagytak a másodikon), s Don Juan híres hitvallása, a 
harmadik felvonásban: „Hiszem, hogy kettő meg kettő az négy etc.“ 
Már most ezek a passzusok általában nincsenek benn az 1682?i 
kiadásban, amelyből utólag törölték s cartonokkal helyettesítették 
őket, az akkori rendőrfőnök, La Reynie rendeletére, amikor e ki? 
adás könyvárusi forgalomba került. Rochebiliére példánya meg? 
menekült e csonkítás elől; ily példányt még csak hármat ismernek, 
melyek közül a La Reynie?ét a Bibliothèque Nationale őrzi. Roche? 
biliére azt is észrevette, hogy nem csupán Don Juan?t, hanem La 
Comtesse d’Escarbagnas*t is módosítani kellett, utólag, a cenzúra 
rendeletére. Minden mai Moliére?kiadásnak tudomást kell vennie 
e változatatásokról, sőt, külön kell értékelnie ezeket a jeleneteket, 
amelyeket a napkirály kortársai olyan vakmerőknek ítéltek. Túl* 
zunk?e, ha azt állítjuk, hogy, a könyvkedvelés nélkül, ma is csak 
egy megcsonkított s elcsúfított Don Juan?t ismernénk?

Ez az egyetlen eset is elég volna a könyvkedvelés védelmére, ha 
ugyan akad olvasó, — persze nem e folyóiratnál —, aki a könyv 
szeretetét ma is csak léhaságnak tartaná . . .
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Egyébként a könyvkedvelés sok szolgálattal adósunk még, ami? 
két, a jövőben, joggal elvárhatunk tőle. Olykor bizony, valljuk csak 
be, vak módjára tapogatózik, — mivel, mint minden szenvedély, 
habozó s egyben hirtelenkedő. Amellett állandóan szüksége van 
a szakműveltség irányítására; s nem is igazi könyvkedvelő, aki 
nem szaktudós is egyben. Viszont a bibliográfia, amely a könyv? 
ismeret segédtudománya, ma még csak gyermekkorát éli, s akik 
birtokában vannak, azok is csak tapasztalásból, tiszta empíriával 
sajátították el. Hiányoznak a szükséges kézikönyvek. Ami van, az 
hézagos, töredékes, s nem mindig elégítheti ki a ráirányult kíván? 
csiságot. A  Rochebiliére?katalógus, amelyet Claudin könyvárus 
szerkesztett, Rochebiliére hagyatékáról s a tudós jegyzetei alapján, 
bizonnyal igen értékes mű, de csak a Rochebiliére?könyvekkel 
foglalkozik. Le Petit hasonló művének („A XVII. és XVIII. század 
szerzőinek kiadásairól") az az igen nagy hibája, hogy úgyszólván 
hozzáférhetetlen és ha újra nyomatnák is, gondosan át kéne javí? 
tani. Rahir könyve („La Bibliothèque de lA m ateur“) s Léopold 
Carteret műve („Le Trésor du Bibliophile") nélkülözhetetlen forrás? 
műve minden komoly könyvtárnak a XIX. század könyveire nézve; 
azonban nem írnak le minden könyvet s nem adhatnak részletes 
megjelöléseket. . .  S azt hiszem, hogy így is van jól, a szegényebb 
könyvkedvelők eléggé nem értékelhető előnyére, mivel, e hiányok? 
nak hála, a szegény is sikerrel küzdhet a milliárdos könyvkedvelők 
ellen, hogyha jobban ismeri náluk az értékes könyveket, vagyis, 
ami ugyanaz, hogyha jobban szereti őket. Mert csak az lesz a 
miénk, amit valóban ismerünk: ami teljesen megfelel az erkölcsi 
világrendnek . . .  Émüe Henríot
(A francia kéziratból fordította: Gyergyai Albert.)

A NEMZETI SZÍNHÁZ SUGÓKÖNYVEI
ÖMÉRDEK forró színházi est, sok?sok diadal és 
bukás, lelkesítő taps és gyilkos csönd néma tanúi? 
ként sorakoznak a Nemzeti Színház könyvtárának 
szegényes szekrényeiben az évtizedek óta gyüle? 
kező sugókönyvek és rendezőpéldányok.

A könyvtár voltaképen két részből áll. Egyik 
közérdekű és szépirodalmi műveket tartalmaz s 

eredetileg a színészek önművelésének elősegítésére volt szánva s a 
társalgóban volt elhelyezve, Nem igen vették igénybe, úgyhogy 
most az igazgató fogadószobájának szolgál egyik díszéül.

Sokkal érdekesebb s a magyar dráma történetének búvárára nézve 
páratlanul értékes a könyvtárnak az a része, mely a színháznak 
házi szükségleteit látva el, csak színdarabokat tartalmaz s az épü? 
letnek a Blaha Lujza?térre néző oldalsó frontján, a III. emeleten 
egy szűkös helyiségbe van zsúfolva. Magában kellene foglalnia nem?
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