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HELLEBRANDT ÁRPÁD
(1855—1925.)

osszú időn keresztül nálunk 
úgyszólván egyedül Helle» 
brandt Árpád képviselte a ma* 
gyár bibliográfiát. Bibliográfiái 
munkásság iránt nálunk soha» 

sem volt különösebb érzék, s azt, hogy 
egyesek munkaerejüket ennek a tudó» 
mányszaknak szentelték, inkább egyéni 
kedvtelésnek, mint tudományos szükség» 
letnek voltunk hajlandók tekinteni. Alig 
számoltunk azzal, hogy a magyar tudó» 
mányos élet örvendetes fellendülése, 
szélesbedése és mélyülése rendszeres 
bibliográfiák nélkül hovatovább újabb 
és újabb akadályokat fog gördíteni a 
következő nemzedék munkája elé, 
amely nem tud majd tájékozódni a fel» 
merülő tudományos problémák korábbi 
irodalmában, s amennyiben azt valaki 
mégis megkísérli, minden egyes esetben 
külön» külön lesz kénytelen a szükséges 
tájékozottságot megszerezni. Ez óriási 
energiapazarlást jelent, s nem egy eset» 
ben azt eredményezi, hogy a felvetett 
kérdés megoldására már megcsappant 
érdeklődés és megfogyatkozott munka» 
kedv fog majd jutni. Ami nálunk ed» 
dig történt, azt jóformán néhány an 
végezték, kik között Hellebrandt 
maradandó értékű alkotásokkal örökí» 
tette meg nevét, nemcsak azáltal, hogy 
kiegészítette Szabó Károly gyűjtéseit, 
összeállította az Akadémia ősnyomtat
ványainak és kiadványainak tartalmi 
jegyzékét, hanem az egyes folyóiratok» 
bán évrőlsévre rendszeresen kiadott 
bibliográfiái összeállításai által is, me» 
lyek ma valóban nélkülözhetetlenek. 
Munkatársam volt a Magyar Törté» 
nelmi Bibliografiának összeállításában 
is, s ha az összegyűjtött anyag rendezé» 
sére és sajtó alá készítésére most már 
sor kerülhetett, abban az ő szorgalmá»
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nak és ügyszeretetének jelentékeny 
része van. Emlékét kegyelettel fogjuk 
megőrizni. Lukinich Imre.

*
GRÖF APPONYI SÁNDOR  

EX LIBRIS»TERVE.
A  Magyar Bibliofil Szemle I. évfolya» 

mának 1. számában dr. Dézsi Lajos 
„Látogatás Gróf Apponyi Sándornál" 
című cikkében mint föltűnő dolgot em» 
líti meg, hogy a nagy gyűjtő könyveit 
sem ex libris»szel nem díszítette, sem  
könyvtári bélyegzővel vagy autogramm» 
jával nem látta el. Ennek okát gróf 
Apponyi Sándor rendkívüli szerénysé» 
gében látja, amellyel nem akarta nevét 
ilymódon is megörökíteni.

Valóban a Bibliotheca Apponyiana 
könyveiben nem találunk ex librist; 
hogy azonban a legnagyobb magyar 
könyvgvüjtő nem idegenkedett attól a 
gondolattól, hogy könyveit ex libris>szel 
lássa el, arra nézve saját visszaemléke» 
zéseimből hozhatok fel bizonyítékokat.

Csaknem húsz évvel ezelőtt, 1906 
augusztusában néhány napig vendége 
voltam a lengyeli kastélynak. A  szere» 
tetreméltó házigazda könyvtárának kin» 
cseit mutogatva és páratlanul érdekes 
magyarázatokkal kísérve egyszer csak 
megemlítette, hogy egy ex libris terve 
jár a fejében. Az ötlete jó, csak azt 
nem tudja, teljesen megállja»e a helyét 
a latin szöveg; mindjárt papírra is ve=> 
tette vagy csak az ujjaival rajzolta le 
a levegőbe az ő teljesen egyedülálló 
jellegzetességű mozdulataival.

A z ex librissterv megértéséhez tudni 
kell, hogy a gróf Apponyi»család az 
Árpád»kori Pécz nemzetségből szárma» 
zik, melynek egyik tagja Aladár fia, 
Tamás, kit valószínűleg haja színéről 
Vörösnek, Thomas Rufusnak neveztek, 
a XIV. század első felében nagy tekin» 
télynek örvendett és különösen diplo» 
máciai téren tett az országnak kiváló



szolgálatokat. Tamás pecsétjében a 
Pécz nemzetségnek egyébként már a 
XIII. század végén is előforduló címe* 
rét használta, mely az Apponyiscsalád 
jelenlegi grófi címerével semmi közös* 
séget nem mutat, hanem csupán a pajzs* 
ból és annak jobb sarkából kiinduló 
harántpólyából áll.

A  legegyszerűbb és legszebb Árpád* 
kori címerek egyike, hirdetője a régi 
elvnek: „qui porte le moins est le plus“.

Ez a címer állott volna az ex librisen 
fönn, vagy annak bal sarkában és alatta 
vagy m ellette kezdve a következő sző* 
vég:

SIGILLUM THOME RUFI FIÚI 
AL A D  ARII DE PECZ 

LIBRIS SUIS ALEXANDER  
E NEPOTIBUS APPONI IUSSIT.
Magyarul: A Pécz nemzetségből való 

Aladár fiának, \  örös Tamásnak címer» 
pecsétjét utódai közül Sándor könyveibe 
illesztette. A  latin szövegnek eredetiséi 
get az ad, hogy az „Apponi“ odatétetni, 
odaillesztetni, infinitivus egyúttal jelzi 
a család mai nevét is. Gróf Apponyi 
Sándornak a kérdése az volt, vájjon 
jó*e a szövegben állítmányul a „jussit" 
ige, vagy inkább „curavit“ vagy „fecit“ 
volna helyénvaló.

Bár a szöveg igen ötletes és nagy 
latin nyelvbeli készségről tanúskodik, 
nem tudtam megbarátkozni magával 
azzal a gondolattal, hogy egy szinte 
ünnepélyes szövegben, mely egyik lég* 
értékesebb magyar könyvtár darabjait 
lett volna hivatott minden időkre meg* 
jelölni, a gyűjtő családneve csak mint* 
egy szójátékba foglalva forduljon elő. 
Hogy úgy mondjam, komolyság tekint 
tetében nem látszott az ex librissterv 
teljesen méltónak a könyvtárhoz. A z a 
benyomásom, hogy ezt a kiváló bibliofil 
maga is érezte és éppen ez tette habo* 
zóvá a szöveg elfogadása tekintetében. 
Vájjon hozzájárultam*e fenti nézetem* 
mel magam is ahhoz, hogy a tervet el* 
ejtse, nem tudom.

Elmondtam ezt a kis epizódot, mert 
úgy vélem, hogy legnagyobbjainknak 
még meg nem valósított, csak felvető* 
dött gondolatai is érdekesek és tanul* 
ságosak. Jambrekovich László.

*
JÓKAI A Z  OROSZ, LETT ÉS LITVÁN  

IRODALOM BAN.

Jókai a rokon népek irodalmában 
címmel a Magyar Bibliofil Szemle múlt 
számában (131—133. 1.) megjelent dois 
gozatomban beszámoltam Jókai finn és 
észt fordításairól. Ehhez most még csak 
annyit kell hozzátennem, hogy a finn 
adatok az új kiadásoknak külön való  
felvételével 58*ra, az észtek pedig 48*ra 
szaporodtak s így kerülnek bele Jókai 
nemzetközi bibliográfiájába. A  finn adas 
tokát Faragó József Helsinkiben nem  
lankadó buzgalommal egészítette ki, a 
lehető legtökéletesebb észt bibliográfiát 
pedig az Észt Irodalmi Társaság folyós 
iratának (Kuukiri Eesti Kirjandus) 1925 
decemberi számában tettem  közé. (Maus 
rus Jókai eestikeelsete tölgete biblio* 
graafia.)

A  Dór páti Magyar Tudományos In* 
téze t  geográfiai helyzete hozta magával, 
hogy a szomszédos orosz, lett és litván 
nyelvterületeken is elvégezzük a gyüjs 
tést, mert különben még megközelítő 
pontosságot sem érhetett volna el a 
Jókaisbiblográfia. A  vagy félszáz levéls 
váltás és utánjárás itt is meghozta a 
szinte alig várt eredményt.

A  Révai*féle Jókai*bibliográfiában 
nem pontosan feltüntetett orosz adatok 
12*ről 37=re szaporodtak, köztük 22 ön* 
álló kiadású fordítás. Az adatok java* 
részéhez úgy jutottam, hogy a Magyar 
Tudományos Intézet részéről Dorpatból 
orosz nyelvű átiratot intéztem az Orosz  
Nyilvános Könyvtár Tudakozó Irodá* 
jába (Spravocnoe Bjuro pri Rossiskoj 
Publicnoj Biblioteke) Leningradra, 
ahonnan udvarias orosz átiratban hama* 
rosan megérkeztek a kívánt adatok. 
Ugyanekkor Gál János a moszkvai 
könyvtárhoz fordult, s ezeknek az adas 
toknak egybevetéséből és kiegészítésé* 
bői állott elő az eredmény. A  címekből 
ítélve, a fordítás javarészt német más 
sodkézből történt. Csak egy esetben sis 
került a franciából való fordítást megs 
állapítani. (A Petki Farkas leányai [Ers 
délyi képek] címe oroszul Mecta i ziznj, 
ami szószerint megfelel a francia fordís
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tás címének: Rêve et vie. A  francia 
kiadás 1894*ből, az orosz 1896*ból szár» 
mazik.)

Mint kuriózumot említem meg, hopy 
Jókai Egész az északi pólusig című re* 
gényének új fordítása jelent meg most 
a centenárium évében Leningradon. 
Egyébként az orosz fordításokat is az 
jellemzi, hogy nem éppen a legjobb 
Jókai*műveket fordították le.

A  letteknél a nagy bibliofil Missins 
volt segítségemre. Ez a hatvan észtén* 
dős öreg úr csupa nemzeti lelkesedésből 
a rigai városi könyvtárnak ajándékozta 
az egész lett nemzeti irodalmat tártál* 
mazó, páratlanul becses könyvtárát, 
amelyet egész életén át gyűjtött össze. 
Hogy aztán meg ne kelljen válni köny* 
veitől, inkább állást vállalt a könyvtár* 
nál. Különben Jókainak régi rajongója. 
Mint a kiadásában megjelenő Tengert 
szemű hölgyhöz  írt bevezetésében  
mondja, évek óta propagálta lett iro* 
dalmi körökben a „magyar fantázia* 
titán“ fordítását, aminek meg is lett a 
kellő foganatja. Már e bevezetésében  
adja Jókai lett bibliográfiáját, amelyet 
aztán most kérésemre annyira kiegészí* 
tett, hogy az bátran teljesnek tekint* 
hető. Még Gál most megjelent Jókai* 
életrajzában is csak a két könyvaíak* 
bán megjelent lett fordítást ismeri. Mis* 
sinsnek ezenkívül 18 nem önállóan meg* 
jelent fordítást sikerült felkutatnia. 
Mindössze négy fordítónak a neve is* 
meretes, a többié homályban marad. A  
fordítások kivétel nélkül németből tör* 
téntek. Ilymódon csakis a német címek 
mögött rejtőzködő magyar eredetiek 
pontos ismerete m ellett lehetett a lett 
fordítások magyarját megállapítani.

Kevesebb sikerrel járt a litván fordí* 
tások megállapítása. Igaz, hogy e szán* 
szkrittal rokon nyelvnek még oly cse* 
kély az irodalma, hogy a talált 4 Jókai* 
fordítás, illetve átdolgozás szinte meg* 
lepő eredménynek mondható, önálló  
könyvalakban itt egyetlen átdolgozás 
jelent meg az És mégis mozog a föld  
után 1892*ben, amelyet most, nemzeti 
renaissance*ukban, 1921*ben újra kiadtak. 
A  Fekete gyémántokból egy töredék Iá* 
tott napvilágot fővárosuk, Kaunas 
(Kovno) egyik napilapjában. A  másik 
két fordítás két amerikai litván újság* 
bán jelent meg. A  litván népességből 
ugyanis az orosz uralom idején talán 
minden népfajt meghaladó százalékban 
folyt a kivándorlás az új világba. Igaz, 
hogy most az onnan visszavándorló tőke
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gazdaságilag nagy előnyükre válik, 
úgyannyira, hogy Litvánia még pénz* 
rendszerében is a dollárt tette egységgé. 
Szellemi élet terén azonban Litvánia 
össze sem hasonlítható a szűkebb érte* 
lemben vett Baltikum két köztársasá* 
gával, Észt* és Lettországgal, amelyek* 
ben a századeleji analfabéta*térkép csak 
5—20, míg az előbbiben a többi orosz 
területnek megfelelő 60%*ot tüntet fel. 
Evvel arányos a Jókai*fordítások szá* 
ma is.

Mivel az amerikai litván újságok hiá* 
nyoznak hazai könyvtáraikból, s ada* 
taik magánföljegyzésből származnak, 
ezekkel szemben nekem is a kényelmes 
bibliográfust jellemző módszerrel kel* 
lett élnem, nevezetesen címűk magyarra 
fordítását egyszerűen megkérdőjelezni. 
Mivel a fordítások beszerzése nem ál* 
lőtt módunkban, nem lehetett a külö* 
nős litván címek mögött rejtőzködő 
eredeti magyar címeket sem megállapí* 
tani. Csekey István.

*
A  NEM ZETI MÜZEUM KÖNYVTÁRA  

DUPLUM AINAK  AUKCIÓJA
Szemlénk előző számaiban már fel* 

hívtuk a figyelmet arra, a magyar 
könyvaukciók történetében nagy ese* 
ményre, amelyet a könyvkedvelők vilá* 
gában jelent a Múzeum könyvtára má* 
sód*, illetőleg harmadpéldányainak piacra 
vetése. A  szép kiállítású katalógus, a 
maga becses anyagával, nagy figyelmet 
keltett nemcsak határainkon belül, ha* 
nem külföldön is. Az aukció február 
3*án kezdődik, mint a Lantos R. T. 
V*ik aukciója. s.

*
A  M AGYAR BIBLIOFIL SZEMLE 

1925. évi folyamának könyvdíszítéseiről.
A  Magyar Bibliofil Szemle céljául ki* 

tűzte azt is, hogy megjelenő számainak 
nyomdatechnikai díszítéséül a régi ma= 
gyár könyvdíszeket használja föl. Ez év* 
folyam megjelent négy száma a XVI. szá* 
zadbeli ilyen könyvdíszek egész seregét 
közölte, mint kezdőbetűt, fej* és záró* 
lécet. Bártfa, Kolozsvár, Debrecen, Nagy* 
szombat, Gyulafejérvár, Vizsoly, Brassó, 
Szeben, Várad egykorú nyomdatermékei* 
bői vettük az itt felhasznált díszítéseket. 
Sajnos, sok más nyomda kimaradt; mint: 
Sicz (Schiitzen, Vasmegye), Detrekő, 
Galgócz, Abrudbánya, Sempte, Alsó* 
Lindva, Mogyorókerék, Sárvár, Kérész*



túr, Pápa, Németújvár; részint, mivel 
nem találtunk a rendelkezésünkre álló 
könyvekben közlésre alkalmas díszítése* 
két, részint pedig azért, mivel e kisebb 
városi nyomdák nyomtatványaiban ön? 
álló dúccal nyomott díszítések nem ta* 
lálhatók, hanem csak szedettek, amiket 
sorozatunkba nem vehettünk fel.

Az itt leközölt anyag is elégséges an* 
nak a beigazolására, hogy a magyar 
nyomdatermékek kiállítása e tekintetben 
nem maradt hátra a korabeli külföldi 
nyomtatványok mögött. Ami azonban az 
eredetiséget, jellegzetességet illeti, való, 
hogy az idegen, egykorú könyvdíszítések 
sokkalta művésziesebbek és tökéletesebb 
bek. E fölött azonban nem csodálkozhat 
tünk, ha meggondoljuk, hogy a külföldi 
grafika olyan mesterekkel dicsekedhetett, 
mint Dürer Albert, id. és ifj. Holbein, 
H. B. Grien, Burgkmair és a művészek 
nagy sora, kik nem átalották a vésőt ma* 
guk is kézbevenni. Magyarország az ilyen 
erőket nélkülözte; azért könyvdíszeink 
túlnyomó része a külföldi nyomtatván 
nyok ékességeinek csak utánzása, máso*

lása. Különösen a német befolyás érvés 
nyesült legjobban s ez érthető, mert már 
a XVI. században úgy a szellemi, mint a 
kereskedelmi érintkezés ide gravitált. 
A kimutathatólag magyar termékek is e 
befolyás alatt nem fejlődhettek magya* 
rosakká, jellegzetesekké, jóllehet, nem 
egy nyomra akadunk, ami azt mu> 
tatja, hogy az ilyen irányú kísérlet is 
megtörtént, azonban csak szórványosan 
és érvényesülni vagy nagyobb tért fog* 
lalni nem tudott.

Az egyes rovatok kezdő (fej*) léceit a 
leközölt egykorú könyvdíszekkel ossz* 
hangba kellett hozni. Mivel azonban a 
dolog természeténél fogva (feliratok) 
ilyeseket nem lelhettem, célunknak meg* 
felelően, a legalkalmasabb léceket átraj* 
zoltam. A  címfeliratok is korszerű betűk* 
kel készültek. Ezek tehát ilyetén beállí* 
tással egészen újak. A  Szemle követ* 
kező évfolyamaiban e díszítések közié* 
sét folytatni fogjuk, a XVII. századtól 
egészen napjainkig terjedő1 könyvékít* 
mények ismertetésével kapcsolatban.

Akantisz Viktor.

A  BIBLIOFIL SZEMLE OLVASÓIHOZ

Már teljesen kész volt Szemlénk e száma, amikor a kiadó arról 
értesít, hogy a Bibliofil Szemle kiadását nem folytatja. Szemlénknek 
magának kellett megtörnie az utat, amelyen a magyar könyvkultúra 
ügyét szolgálhatta. Ilyen körülmények között alig két esztendő rövid 
idő volt arra, hogy egy programm teljes egészében megvalósulhasson. 
Az az elismerő támogatás azonban, amelyben Szemlénket a tudó? 
mányos és irodalmi élet legkiválóbb munkásai, nemcsak itthon, ha? 
nem külföldön is, részesítették, hasonlókép bibliofiljeink és a hazai 
és külföldi sajtó: megnyugtató bizonyíték lehet arra, hogy a Bibliofil 
Szemle jó úton haladt. Egy programm azonban, amely nemzeti célt 
szolgál, nem szűnhet meg egy lappal. A Bibliofil Szemle is csak meg* 
mutatta: szükség van, különösen lesújtott napjainkban, egy lapra, 
amely áldozati helye a szép és jó könyv kultuszának. Egy lapra, 
amely tisztán a magyar könyv kultuszának szolgálatában, de bele* 
kapcsolódva a kulturális élet nemzetközi mozgalmaiba, segít meg* 
teremteni azt az atmoszférát, amelyben a magyar könyv eredmé? 
nyesen dokumentálja a külföld felé s bent az országban a magyar 
erőt és a magyar jövőt. E célt, sajnos, legalább egyelőre, nem szol? 
gálhatja tovább a Bibliofil Szemle. S bár félbenmaradt munka mindig 
szomorúságot vált ki, úgy érzem, a megkezdett úton fogunk még 
együtt dolgozhatni a Bibliofil Szemlének munkatársaival és bará? 
taival. Sikabonyi Antal.
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