
II. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1935 DECEMBER^ 6. SZÁM'®

E L Ő F I Z E T  É$S I Á R A :  S Z E R K E S Z T I :  SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:

E G É S Z  ÉV R E 5  P , F É L É V R E  2  5 0  P  A S Z T A L O S  MIKLÓS DR B U D A P E S T ,  IV., M Ú ZEUM  KRT 3

A  Icönyviároslcépsés irá n y elv ei
Bár a könyvtárak több ezer éves múltjában a kiváló 

szakemberek egész sora igyekezett a gondjaira bízott gyuj- 
teménvt minél teljesebbé kiépíteni, annak megőrzéséről a 
lehető legjobban gondoskodni és teljesítőképességét magas 
színvonalra emelve egyúttal ki is terjeszteni, a könyvtárosi 
munkakör mindenhol csak aránylag későn fejlődött tu
datos hivatássá. Sokáig ugyanis az volt a közhit, hogy a 
könyvek szeretete, vagy akár a tudományok valamelyiké
ben való különösebb elmélyedési kedv egyúttal a könyvtá
rosi pályára is képesíthet. Bizonyára felesleges volna azon
ban arra hoznunk fel példákat, hogy a csak e szempontok 
szerint kiválasztott, sőt sokszor még e követelmény figye
lembevétele nélkül is szinte véletlenül a könyvtárakba sod
ródott alkalmazottaknak s gyakraín a veezetőknek is csak 
mily kis százaléka mozdította valóban elő intézete fejlő
dését. Tudjuk, hogy milyen sajnálatos károk érték a 
könyvtárakat a szakképzetlen igazgatás, az elhamarkodott, 
vagy teljesen keresztül nem vitt munkatervek miatt, a 
rendszeres fejlesztés menetének elhanyagolása, a soha visz- 
sza nem térő ritka gyűjtőalkalmak kellő ki nem aknázása. 
vagy éppen a gyűjtemények célszerűtlen elhelyezése, ha
nyag feldolgozása és nem eléggé kíméletes használata foly
tán. Ez indokolja, hogy a művelt országokban az intéző 
hatóságok a könyvtárosi karral vállvetve igyekeznek gon
doskodni a feladatok alapos megoldásáról, ami pedig nem 
lehet más, mint a könyvtári pályára lépőknek minél ma
gasabb, tehát a szükségletekkel lehetőleg arányos szakkép
zettségéről való intézményes gondoskodás.

Ez a bonyolult feladat a XVIII. század vége óta már 
igen sok elmét foglalkoztatott. Ezért a könyvtárosképzés 
fejlődését az egyes államok eredményeiben röviden átte
kintve, alig is lehetne kellő fogalmat alkotnunk ama tö
rekvések lényegéről, melyek a legkülönbözőbb kiinduló
pontokból ugyan, de meglepő módon mégis sok részben 
egységes megoldással irányulnak a közös célpont felé.

Az elszigetelten maradt jámbor szándékok és első 
erőtlen intézkedések után a könyvtárosképzés terén Ausz
tria tette legelőbb a határozottabb lépést, hol a kultusz
minisztérium a llofbibliothek megfelelő személyzeti ellá
tása érdekében már 1 858-ban eléggé szigorú könyvtári 
szakvizsga-szabályzatot adott ki. 1 8 6 4 -ben a müncheni 
Hof- und Staatsbibliothekra való tekintettel a bajor kor
mány adott ki ma is sokban célszerűnek látszó rendel
kezést, amelyet nem sokkal utóbb a hasonló porosz intéz
kedés követett.

Mikor Németországban 1 8 8 9 -ben a porosz könyvtá
rosok első státusrendezésével kapcsolatban a szakképzés 
ügye is komolyabb tárgyalásra került, Dziatzko, a könyv- 
tártudoomány egyik megalapozója, már öt év óta a »könyv
tári segédtudományok nyilvános rendes tanára volt a göt- 
tingeni egyetemen. Az ő sok tekintetben alapvető mun

kásságának eredménye lett 1 8 9 1 -ben az első egyéves könyv
tárosi tanfolyam, melynek eredményei után 1 8 9 3 -ban ke
rült kibocsátásra a német könyvtárosképzést irányító első 
hatályosabb kormányrendelet. A fejlődő igények követ
keztében azonban 1 9 1 2 -ben, majd pedig 1 9 2 8 -ban e sza
bályzat is újabb átdolgozásokon ment át s egyidejűleg 
külön szabályozták a felsőfokú és középfokú tanmenetet 
és vizsgarendet is. Az előkészítő tanfolyamok Berlinben, 
Münchenben és Leipzigben a tapasztalatok figyelembevé
telével egyre magasabb színvonalúak lettek. A német egye
temek egymásután adtak helyet a könyvtártudomány felső 
oktatásának és több helyt külön könyvtártudományi inté
zet létesítésével növelték annak eredményességét. Kezdettől 
fogva nagy súlyt helyeznek arra, hogy a szakképzés egyen
súlya se elméleti, se gyakorlati irányban a helyestől el ne 
tolódjék és hogy a jelöltek közül a kötelező gyakorlati 
szolgálat során minél jobban kiválaszthatók legyenek azok, 
akik a könyvtári pályára úgy szakképzettségük, mint egyéni 
rátermettségük folytán valóban a legalkalmasabbaknak bi
zonyulnak. Minthogy pedig 1 9 2 9 -ben és 1 9 3 3 -ban hasonló 
intézkedések történtek Ausztriában is, nem nehéz megál
lapítanunk, hogy a német könyvtárosképzés, ma sok tekin
tetben hivatásának magaslatán áll.

A francia könyvtárosképzés, mely a múlt század má
sodik évtizede óta sokáig csak a levéltárosképzés igen gyen
ge mellékhajtása volt, a nagymultú párisi École des Char- 
tres-ban újabban szintén gyökeres átszervezésen ment át. 
Ennek rendje szerint a könyvtári pályán elhelyezkedni 
kívánóknak valamely kijelölt állami könyvtárban kell előbb 
próbaszolgálatot teljesíteniök és a pontosan megállapított 
tanfolyam elvégzése után meglehetősen nehéz írásbeli és 
szóbeli vizsgára vannak kötelezve. Az École des Chartres 
rendszere nagy hatással volt az olasz szakképzésre is, me
lyet legújabban 1 9 2 8 -ban olykép szerveztek át, hogy a 
könyvtárosképzés fő gócpontjai a padovai, bolognai és 
firenzei egyetemek új könyvtártudoományi intézetei lettek.

Bár az északamerikai Public Library igen jól kiépült 
szervezete sokáig igazolta azokat, akik inkább ügyességet, 
mint szakértelmet kívántak a könyvtárosoktól, újabban 
azonban a nagyobb könyvtárak egyre becsesebbé váló anya
gára való tekintettel az amerikai könyvtárosegyesület maga 
állapította meg a tudományos szakképzés szükségességét. 
Ennek szellemében nem is érték be csupán azzal, hogy 
19 2  '* óta a szakképzés tanmenetét és a Carnegie-alapítvány 
hatalmas anyagi erejére támaszkodva a könyvtárosiskolák 
egész sorát átszervezték, de a legfelsőbb fokú szakképzés 
céljára és a könyvtártudomány fontosabb kérdéseinek ta
nulmányozására 1 9 2 6 -ban 1 ,0 0 0 .0 0 0  dollár költséggel a 
chicagói egyetem keretében külön könyvtártudományi in
tézetet létesítettek. A rendszeres angol felsőfokú könyvtá
rosképzés főszerve a londoni egyetem keretében működő
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School of Librarianship, de vannak könyvtártudományi 
előadások a régi oxfordi, cambridgei, stb. egyetemeken is.

Az a törekvés, mely az egyes államok merőben elté
rően indított könyvtári szakképzését egy közös eszmény 
felé fordítja, nem mondható véletlennek. A cél valóban 
csak egy lehet mindenhol: oly szakképzett és úgy elméleti, 
mint gyakorlati téren a hivatása magaslatán álló könyvtá
rosi kar kiépítése a pályázók legkiválóbbjainak kiválasztá
sával, mely egyrészt a gondjaira bízott gyűjteményeket 
azok nagy belső értékéhez képest megőrizni, másrészt a 
növekvő igények arányában fejleszteni és kamatoztatni 
tudja, végül e kettős munkásságával a tudományos élet
ben testületének azt a megbecsülését tudja biztosítani, 
ami működésével arányban áll. Ez az átfogó gondolat öl
tött határozottabb formát először az 1929-ben tartott 
római első könyvtártudományi kongresszuson és ez az 
egyik főtörekvése a Nemzetek Szövetségének kertiében mű
ködő Coopération Intellectuelle könyvtári szakosztályának 
is. A könyvtárosképzés minél egyenlőbb színvonalra való 
emelését kívánják szolgálni a nemzetközi könyvtáros-cserék 
époly tervszerűen, mint ahogy a könyvtárügyek tárgyi ré
szében is egyre több egységesítő törekvéssel találkozhatunk.

Jól tudjuk, hogy hazánkban a könyvtárosképzés és a 
szakvizsgák ügye már szintén hosszabb ideje érlelődik és 
a múlt század utolsó évtizedei óta nem is került le a napi
rendről. A Magyar Nemzeti Múzeum 1898. évi szervezeti 
szabályzata a szükséges szaktudást illetően meglehetősen 
magas igényeket támaszt már, azonban azok érvényesítése 
épúgy feledésbe ment, mint 1900 óta a budapesti Egye
temi Könyvtár egyideig megkívánt kétfokozatú gyakornoki 
vizsgái. Ezt a célt kívánták szolgálni a Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének 1898-tól 1918-ig 
az Országos Széchényi Könyvtárral kapcsolatosan több íz
ben rendezett tanfolyamai. Az itt elérni óhajtottnál már 
jóval nagyobb szakképzettséget tételez fel a Fővárosi 
Könyviár 1911-ben rendszeresített szakvizsgaszabályzata, 
mely három fokozatával igen figyelemreméltó lépést jelent 
és nagy kár, hogy alig három év múlva, még a háború 
előtt hatályon kívül helyezték.

Részletesen és a külföldi eseményeket is szembeál
lítva a hazai lehetőségekkel, először dr. Gulyás Pál fej
tette ki szakképzésünk alapvető szempontjait a Múzeumi 
és Könyvtári Értesítő 1917. évi kötetében, mely a Könyv
tári problémák c. tanulmányában külön is megjelent. Más 
kiindulópontból ugyan, de általában hasonló eredményekre 
jutott dr. Holub József is a Magyar Könyvszemlében 
1923-ban megjelent dolgozatában. Igen sajnálatos, hogy 
a kedvezőtlen viszonyok következtében akkor egyik sze
rencsés tervezet sem válhatott további végleges intézkedé
sek alapjává, aminthogy nem épülhetett ki állandó intéz
ménnyé a budapesti Egyetemi Könyvtár, illetve az Orsz. 
Bibliográfiái Központ által 1928-ban létesített igen sike
res alkalmi tanfolyam sem.

Míg a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügye
lősége rövid tanfolyamai mellett főképen néhány jó szak
könyv kiadásával igyekezett előbbrevinni a szakképzés 
ügyét, egyetemeinken is — ha csak szerény docenturák 
alakjában — helyet kapott a könyvtártudomány és annak 
szűkebben, vagy tágabban határolt tárgykörével 1901-ben 
Kolozsvárott dr. Gyalui Farkas, 1914-ben Budapesten dr. 
Gulyás Pál, 1980-ban Debrecenben, 1981-ben pedig Pé
csett dr. Fitz József nyertek venia legendit. Sok minden 
mutat arra, hogy e rendszeres és az egyes szakkérdések 
eléggé kimerítő tárgyalására alkalmas egyetemi előadások, 
főképp, ha az egyetemi könyvtárak gyakorlati tevékenysé
géhez kapcsolódhattak, sok éven át egyedüli és nem a leg
eredménytelenebb tényezői lettek a magyar könyvtáros
képzésnek.

Komoly lépést jelentett ez évtizedek óta megoldatlan 
probléma rendezésére, melynek hátrányos következményeit 
még a külföldi kapcsolatoknál is egyre jobban éreznünk 
kellett, az 0 . M. Gyűjteményegyetem létesítéséről szóló 
1922: XIX. t. c., mely az immár szigorúan előírt általá
nos minősítésen kívül határozott formában teszi kötelezővé 
a később rendezendő szaktanfolyamok hallgatása után lete
endő szakvizsgát. Ezt az intézkedést építi ki teljesebbé a 
Magyar Nemzeti Múzeum újjászervezéséről szóló 193'*. 
évi Vili. t. c. (továbbá az azt kiegészítő 9.800/1980. 
\ KM. rendelet), mely a szaktanfolyamok és \izsgák ügyét 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr őnagyméltósága 
későbbi rendelkezésének tárgyává tette.

E nyomatékos felső intézkedések mellett azonban a 
külföldi kiváló eredmények ismerete talán még erősebben 
sürgeti könyvtárosképzésünk mielőbbi magas színvonalú 
rendezését. De egyébként is nehezen képzelhető el, hogy 
míg a közgyűjtemények művészeti, régészeti s főként ter
mészettudományi stb. ágazataiban régóta csak a tárgyuk
hoz legszorosabban illő speciális, sőt lehetőleg abban is 
kiemelkedő szakképzettséggel találhat bárki is alkalmazást, 
addig ezt a követelménvt még a legnagyobb tudományos 
könyvtárainknál és a könyvtártudományt illetően sem tar
tanák a legfontosabbnak.

Hogyan volna lehetséges, hogy míg az egyes szak
minisztériumok a közigazgatásnak minden fontosabb ágá
ban a teljes egyetemi végzettség és pontosan előírt hosszabb 
gyakorlati szolgálat után aránylag igen nehéz vizsgák leté
telétől teszik függővé már a IX. fizetési osztályú fogal
mazói állásokra való előléptetést is és az igazságügyminisz
tériumban a különösen szigorú »egységes bírói és ügyvédi 
vizsga«, a külügyminisztériumban a »külügyi fogalmazói 
vizsga ,̂ illetve a többi minisztériumoknál és hatóságoknál 
a »gyakorlati közigazgatási vizsga« sikeres letétele nélkül a 
fontosabb munkaköröket ellátó fogalmazói karba senki 
sem tartozhatik, — addig épen a legmagasabb tudomá
nyos elhivatottságot igénylő gyűjteményeink tisztikaránál 
nincs a kellő szakképzettséggel rendelkező szukkreszcencia 
biztosítva. Elmulasztjuk, hogy az egyetemekről legjobb ké
pesítéssel kikerülő és jórészt külföldi tanulmányutakon is 
szép eredményeket elért, különösen kiváló ifjakat intéze
teink számára leköthessük és pályájukat könyvtáraink ér
dekében minél jobban előkészíthessük. Nem lesz meglepő 
tehát, hogy amint a közigazgatási pályákon való előhala- 
dási lehetőségek eg yre  nehezebbekké válnak, annál többen 
törekszenek majd a könyvtárak személyzeti státusába, ahol 
— a közhit szerint — amúgy is kényelmesebb a munka 
és előnyösebb az előmenetel.

Nyílt ajtót döngetne, aki e sok követelményt felso
rolva mintegy először akarná felhívni azok sürgős orvos
lására intéző köreink figyelmét. Igen jól tudjuk, hogy 
szakképzettségünk ügyeire ma különösen megértő szemek 
irányulnak és bizonyára mindnyájan egyetértünk abban 
is, hogy hazai viszonyaink miatt nem oldhatjuk meg a 
könyvtárosképzést pontosan úgy, mint ahogy más álla
mok tehették. Ezért sem a német-osztrák, sem az olasz- 
francia, vagv angol-amerikai rendszert nem vehetnők át 
minden további nélkül. Viszont megkésett intézkedéseink
nek bizonyára előnyére szolgálhat majd, hogy a külföld 
sokféle megoldását látva, melyek legnagyobb részét a ho»z- 
szabb alkalmazás approbálta, idővesztő kísérletezések nél
kül is aránylag könnyebben alakíthatjuk ki célszerűbb 
munkatervünket, az ezirányú korábbi magyar javaslatok 
figyelembevételével. A Gulyás- és Ilolub-féle javaslatok
nak főképen ama részével kell egyetértenünk, hogy a mai 
viszonyok között állandó könyvtárosi szakiskola felállítására 
sein a közoktatásügyi kormány, sem pedig a Magyar 
Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, mely anyagi
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megalapozásának még csak első stádiumában áll, jó egye
lőre nem vállalkozhatnék. De bizonyára nem indokolná a 
költségesebb felkészülési a könyvtárosjelőlieknek ma még 
— sajnos — aránylag csak igen csekély elhelyezési lehető
sége sem. Ezért igen szigorú számot kell vetnünk a körül
ményekkel és még akkor is alkalmazkodnunk kell azokhoz, 
ha a ma elérhető legjobb megoldásokat egyelőre talán 
csak átmenetieknek tekinthetjük. Igen sokféle az az igény, 
amelyet a könyvtárosképzés a tisztán tudományos és a Ieg- 
nagyobb közgyűjteményeink érdekeit tartva szem előtt: 
felső fokon, másodszor a közművelődési és kisebb tudo
mányos gyűjteményeknél szükséges: középfokon, végül a 
legelemibb törekvéseket érvényesítő alsó fokon egymástól 
eléggé eltérő módon megoldani kíván. Nagy körültekin
téssel kell mérlegelni, hogy az egyetemi végzettség melyik 
faja kapcsolandó szorosabban a könyvtárosképzéssel, mert 
az általános jellegű és a szakkönyvtárak igényei tudvalevő
leg igen eltérőek. Mennyire kellene és lehetne bevonni a 
szakképzésbe a külföldi nagy közgyűjtemények tanulmá
nyozását. a már évek óta igen szépen kiépülő nemzetközi 
könyvtároscserékbe való bekapcsolódás révén. Szemmel kell 
tartanunk a tudományos szaktisztviselők mellett az u. n. 
tudományos segédszemélyzet feladatait is, sőt nem téveszt
hetjük szem elől a kezelők és a szakaltisztek irányító okta
tását sem, kiknek az évek folyamán csiszolódott ügyes
sége eddig is sokszor megkönnyítette munkánk lebonyo
lítását.

Mindezek a feladatok azonban jóval bonyolultabbak, 
mintsem egyoaldalú szempontok alapján megoldhatók vol
nának: ezért több oldalról kell megfelelő lépéseket ten

nünk. És pedig egyfelől a rendszeres elméleti és az azt 
kellőképen kiegészítő gyakorlati oktatás útján, másfelől 
a megfelelő kézikönyvekről való gondoskodás révén, végül 
a legmagasabb szakképzettségre vezető önképzés szeminá
rium-szerű irányításával.

Mivel könyvtárainkban most meglehetősen nagy szám
mal teljesítenek szolgálatot fiatal, szakképzetlen tisztviselők 
és gyakornokok, ezidőszerint szükségesnek látszik egy oly 
könyvtári tanfolyam létesítése, mely a legfontosabb tár
gyakat aránylag röviden, de egységes rendszerbe foglalná 
össze. E tanfolyam rendezését leghelyesebben a Magyar 
Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete vállalhatná ma
gára, főkép azért, mert a könyvtári szakképzés elsősorban 
testületi érdek. /

A legszükségesebb tanmenet mintegy 180 elméleti 
tanórát foglalna magában, négy tárgykörben. Ezek a)  álta
lános könyvtárpolitika és könyvtártörténet, b )  írás és 
könyv, c ) könyvtártan és d )  könyvészet fő címei köré 
csoportosítva, mintegy 20—3o szaktárgyat jelent, melyek 
előadását az egyes tárgykörök művelésében legjobban ki
tűnő tagtársaink, illetve meghívott kiváló szakelőadók lát
nák el. #

Ez a tanfolyam, melynek részletes tantervét egyesü
letünk a hozzászólások kikérésével minél célszerűbben 
kívánja kialakítani, volna az első határozott lépés a magyar 
könyvtárosképzés intézményes kiépítésére, melynek további 
nagy céljait és megoldási lehetőségeit azonban már most 
kezdetben szemmel kell tartanunk.

Nyireő István dr

A szegedi Somogyi-Könyvíár
A Somogyi-Könyvtár hirlap-anyaga és folyóiratállo- 

mánva eléri a 6.000 kötetet. E számban a 18. század 
végei és a 19. századbeli folyóiratok és hírlapok Somogyi 
Károly gyűjtötte kötetei jelentékeny értéket képviselnek. 
V lexikon- és szótárirodalom jelesebb műveinek beszer
zését nemcsak az alapító, hanem a könyvtár igazgatói is 
mindig szívügyüknek tekintették. Ma a forgalomban levő, 
csaknem teljes magyar lexikon-állomány mellett a Meyer 
Konverations - Lexikonja, az Encyclopaedia Britannica 
1926-os kiadású 19 kötete, az angol Harmsworth-féle 
lexikon 12 kötete, a nagy Brockhaus, teljesít kitűnő szol
gálatokat a könyvtári olvasóközönségnek, pium desiderium 
az elkövetkező jobb időkre a nagy Larousse és az Encic- 
lopediá Italiana megszerzése.

A könyvtár könyvtártani és könyvészeti könyvállomá
nyának fejlesztését nemcsak a természetes belső szükséges
ség követeli meg, hanem az is, hogy évtizedek folyamán 
a könyvtár szinte anya-könyvtárszerű helyzetbe jutott a 
szegedi kisebb: egyesületi, iskolai köri és egyéb testületi 
könyvtárakkal. E kis könyvtárak, melyek azonban néha 
meglepő forgalmat bonyolítanak le, lelkes műkedvelő 
könyv tárnokai itt kapják meg azt a tájékozottságot, amely 
nélkül a legkisebb könyvtár vezetése és kezelése is csak
nem lehetetlen. Hol szerezze meg ismereteit az a lelkiisme
retes tanárember, akit a végzet a tanári könyvtár kezelésé
vel bíz meg és aki ehhez a szakmához érteni is akar vala
mit? Hiszen manapság maga a könyvkötés is önálló tudo
mánnyá lett, amellyel foglalkoznia kell, a könyvtári élet 
sok mindenféle ága mellett, a lelkiismeretes könyvtárnok
nak. Vagy hova forduljon az a tanyai társadalmi egyesülés 
»könyvtárosc-a, akinek mondjuk, 200.— P-t szavazott 
meg könyvek beszerzésére, köttetésére és valami itisztes- 
ségesw napilap előfizetésére a > választmány«? A Somogyi- 
könyvtári könyvtáros ilyenkor kiszáll és a tanyai kollégával

»feltekinti« a terepet, hogy mindenre jusson.
A Somogyi-Könyvtár ezen a téren is kötelességének 

tartja, hogy teljesítse hivatását: felvilágosításokat adjon az 
ilyen, közelebbi értelemben vett szakszerű kérdésekben; 
irányítója és vezetője legyen a hozzáforduló kisebb könyv
tárak kezelőinek.

A szépirodalmi könyvek gyűjteménye (magyarnyelvű 
körülbelül 12.000; idegen — leginkább német- és fran
cia — nyelvű körülbelül 7.000 kötet) egyformán szolgál 
tudományos és népkönyvtári jellegű célokat. A szegedi 
egyetem magyar, német, francia irodalomtörténet-szakos 
hallgatóinak, szegedi és vidéki tanároknak és más tudomá
nyos érdeklődőnek gazdag, igazi kincsesbányája e szépiro
dalmi könyvek tárháza. A tudományos érdeklődők mellett 
azonban nem szabad a könyvtárnak megfeledkeznie az 
egyéb foglalkozású és lelki konstitúciójú közönségről sem, 
- e hálás szépirodalmi — olvasótábor száma azonban ma 
már mintha megcsappant volna a tudományos érdeklődésű 
vagy műveltségüket fejlesztő olvasók számához képest. De 
mindaddig, amíg Szeged városának ezentúl alapítandó, 
jól felszerelt, a legmodernebb követelményeknek is meg
felelő, kitűnő kőnyvanyagú népkönyvtára át nem veszi 
e harmadik tagozódású (könyvtárilag is: nem is utolaó és 
nem is végső) olvasóközönség könyvtári vezetését, a So
mogyi-Könyvtárnak teljes mértékben teljesítenie kell ezt 
a hivatását is.

A könyvtár minden irányú gyűjtési körének s ezzel 
a már említett közművelődési-könyv társzerű, jóltagozott- 
ságának jellemzésére, álljanak itt a következő adatok. A 
számok az 193/1. évi állomány megközelítően pontos adatai: 
Hittudományi művek (ó- és újszövetség, 

egyháztörténet, alap és ágazatos hittan, 
lelkipásztorkodás, irodalom): 1^.565 kötet

Jogtudományi művek (jogtörténet, római
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7.1/42 kötet

6.011 kötet 
4.34o kötet

13.791 kötet

13.082 kötet

23.109 kötet

2/1.019 kötet

5.904 kötet

212 kötet 
910 kötet

jog, egyházjog, közjog, magánjog, bün
tetőjog, kereskedelmi jog):

Államtudományi művek (politika, közgazda
ságtan, statisztika, ipar és kereskedelem, 
hadtudomány, sport):

Orvostudományi művek:
Matematika, Fizika (természetrajz, techno

lógia, gazdálkodás):
Filozófia, Művészet, Pedagógia, Gvorsírási 

művek:
Történelem, Földrajz, Tört. segédtudomá

nyok, Magyar irodalomtörténeti művek:
Nyelvtudomány (görög-latin, keleti modern 

nyelvtudomány és irodalomtörténet, ma
gyar szépirodalom, idegennyelvű szépiro
dalom, néprajz):

Vegyes (bibliográfiái munkák, lexikonok,
gyűjteményes kiadványok, naptárirod.): 10.702 kötet

Folyóiratok, napilapok:
ősnyomtatványok, régi magyar nyomtat

ványok :
Világháború irodalma:

A könyvtár elé tornyosuló, nagyszámú követelmény
nek nagyon kis számú személyzettel kell megfelelnie a 
könyvtárnak. Egy igazgató (múzeumigazgató is egy sze
mélyben), egy könyvtáros, egy díjnok, két altiszt és egy 
ruhatáros a személyzeti állomány. Hozzájuk sorol még 
egy tiszteletdíjas, címtározó tisztviselő.

Még szerencse, hogy kitűnő katalógusok állanak a 
könyvtári tisztviselők rendelkezésére, amelyek a tájékozást 
s így a könyvtári munkát megkönnyítik. A legnagyobb 
rendben felvett és a legszigorúbb pontossággal kezelt, 
betűrendes »alapcímtár mellett a budapesti Egyetem 
Könyvtárának szakbeosztását követő A—J betűig terjedő 
megjelöléssel ellátott, e betűkön belül is a—i betűkig ter
jedő alosztályokba sorozott, így összesen 62 alszakra tagolt 
szakkatalógus szinte iskola-példaszerűen pontos cédula- 
katalógus lapjai adnak azonnali, teljesen kimerítő felvilá
gosítást a keresett könyvekről. E két főkatalógus mellett 
a külföldi könyvtárakban annyira bevált fogalmi- (Lexi
kon-, vagy Schlagwort-) katalógus készítését végezte el 
boldogult Móra Ferenc igazgató vezetésével a teljes kul
túrpalotái személyzet, vagy tízévi nehéz munkával, fogal
mak, illetőleg tárgyak és gondolatok szerint végezve el 
a könyvek csoportosítását. De nemcsak a könyvek, a na
gyobb folyóiratok fontosabb cikkei is feldolgozásra kerül
tek. így ha valaki Brassó történetével, vagy földrajzával 
akar foglalkozni, vagy a szegedi árvízről szóló munkákat 
keresi, vagy a többtermelés problémái érdeklik, azonnal 
megkapja az illető fogalomkörről szóló munkák jegyzékét 
s azonnal áttanulmányozhatja, milyen munkákat használ
hat az illető tárgykörre vonatkozólag a Somogyi-Könyv
tárban meglevő munkák közül. Vidéki könyvtárak szá
mára sok hasznos útmutatást ad e tekintetben is a So
mogyi-Könyvtár. Nem is fordul meg a kisebb könyv
tárak vezetői közül senki sem a szegedi városi könyvtár
ban, hogy át ne tanulmányozná ezt a — legnagyobb Pub
lic Library-kre emlékeztető, — jól sikerült fogalmi ka
talógust.

Külföldi példák nyomán, külön katalógusuk van a 
francianyelvű, az angol- és másnyelvű könyveknek, a tér 
képeknek, a szegedi kiadványoknak (milyen kár, hogy a 
régi szegedi nyomdák kiadványait alig, vagy csak nagyon 
nagy nehézséggel tudja ma már megszerezni a könyvtár!), 
külön katalógusuk van a céh-írásoknak, a Szegedi Orvos 
Egylet ajándék-könyveinek. Külön két katalógus tájékoz

tatja az olvasó-terem olvasó-közönségét a legszükségesebb 
és legjobban használt kézi-könyvtári könyvekről, szótárak
ról, lexikonokról, könyvészeti művekről.

Meg kell említenem még a könyvtárral kapcsolatban 
a folyóirat-előfizetők társaságát. A Somogyi-Könyvtárnak 
jelenleg járó folyóiratok száma körülbelül 100, e folyó
irat-állomány gyarapítása volt eredetileg a célja e társa
ságnak. Változó létszámmal, ötvenen, hatvanan előfizetnek, 
leginkább a régi múzeumbarátok társaságának tagjai közül 
20—25 hazai és külföldi folyóiratra, havi pár pengővel. 
E folyóiratok az év végén a könyvtár tulajdonává válnak. 
Kár, hogy a leromlott anyagi viszonyok mellett a folyó
iratok köttetésére pénz ez idő szerint nem áll a társaság 
rendelkezésére. így pedig a lerongyolódott füzetek (min
den kikölcsönzés nyavalyája!) a könyvtár számára igen 
kétes értékűek. Pedig az olyan folyóiratok, mint az >lllus- 
trated London Newfe«, a :>The Stúdió*, a L’lllustration <, 
az »Illustrazione Italiana«, a »Revue des Deux Mondes« 
(utóbbi időben már nem járatják), néhány könyvészeti, 
technikai, művészeti folyóirat, komoly értéket jelentené
nek a könyvtár állományában. !

Mert ha a Somogyi-Könyvtár legeslegelsősorban is: 
Szeged városának is könyvtára, magasabb szempontokat is 
szem előtt keli mindig tartania. A szegedi városi könyvtár 
legelsőrendű hivatása a város kultúrájának a szolgálata, 
a múltat illetőleg pedig az, hogy a város története kút
főinek és emlékeinek megőrzője legyen. Semmi sem lehet 
oly fontos feladat számára, mint a város múltjának 
visszasugároztatása és szivének minden dobbanásával a 
Iváros s ezzel a Nagv-Alföld kultúráját kell, minden vo
natkozásban. szolgálnia. Ennek a szent célnak az elérésére 
meg kell nyitnia kincsesházának minden ajtaját. Csak így. 
Szeged kultúrájának emelésén keresztül kapcsolódhat bele 
az ideális nemzeti munkába: az egész magyarság kulturá
lis színvonalának emelését csak így segítheti elő. Ebből 
részt kell kérnie; minden tevékenységének valóban leges- 
legelőször erre kell irányulnia.

De a trianoni Magyarország a vidéki kulturális vég
várakra más kötelezettségeket is ró. Amíg az ország a mos
tani állapotában sínylődik, részt kell vállalniuk a nagy 
nemzeti feladatokból is. Kultúrintézmény számára is adva 
vannak a lehetőségek. A nemzet jobb jövőjének előkészí
tése, békés úton való kiharcolása, a kultúrintézményeknek 
is legelsőrangú feladatuk. Bele kell kapcsolódniuk a nagy 
nemzetközi problémákba: erejükhöz mérten, síkra kell 
szállniuk a magyarság értékeinek megmutatásáért, a kül
föld felvilágosítását, helyesirányú meggyőzését szívvel-lélek- 
kel kell végezniük. Külföldi látogatók, politikusok, újság
írók, más befolyásos érdeklődők csapatostul járják szinte 
hétről hétre a nagy vidéki kultúr-kincsesházakat is. A So
mogyi-Könyvtárnak is egyik legnemesebb feladata az. hogy 
e határokon túlról jövő látogatókat, országunk nagy bará
tait a legnagyobb szeretettel fogadja, megmutassa nekik azt, 
hogy évezredes, nagyműveltségű ország színmagyar városába 
hozta őket útjuk, ahol élniakarást láthatnak csak, lendü
letet és igazi magyar kultúrát. A külföldi regényírókat el 
kell látnia forrásokkal, a politikusoknak meg kell mutatnia 
az Alföld kultúrájának arcát, egyszóval a magyar szellemi 
élet legteljesebb képét kell eléjük tárnia.

Sűrűn merül fel az utóbbi időkben a kérdés: mi 
lesz ennek a nagyrahivatott intézménynek jövője, Szeged 
város jövendő — hihetőleg — nagymérvű fejlődése mel
lett?

Központi igazgatás mellett, külön személyzet, külön 
munkaprogramm, külön épület: olyan követelmény mind 
a három, amely nélkül semmiféle intézménynek nem le
het, nézetünk szerint, egészséges éltté. Hogy ez abban a 
boldogabb jövőben, amikor Szeged városa anyagi gyara-
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pótlásával, kulturális intézményeire is többet áldozhat (ma 
az egész Kultúrpalotára fordított évi fedezet, dologi-sze
mélyi kiadások, épületkarbantartás, fűtés, világítás stb., 
nem haladja meg a 35—4o ezer pengőt, bár nagyon sok 
magyar kultúrintézmény igen boldog lenne, ha ennyi 
összeg is állana rendelkezésére), milyen követelő erővel 
lép fel, illetőleg a városnak kuliúrigényei mennyire köve
telik meg a legintenzívebb könyvtári szolgálatot, olyan 
kérdés, melyre feleletet csak a jövő adhat. Hogy a hármas 
tagozódású (könyvtári, múzeumi, levéltári) kulturális ügy 
központi kormányzás alá (esetleg külön főigazgatóval élén) 
kerül-e, a könyvtárnak, múzeumnak, levéltárnak önálló 
életet és fejlődési lehetőséget biztosítva, szintén olyan kér
dés, melynek megoldásába az illetékes állami és városi 
hatóságoknak jelentékeny beleszólásuk lesz.

Nagy-Szeged kultúráját és egyre fejlődő igényeit véve, 
ilyen értelemben, számba, valószínűleg látszik az, hogy 
a távolabbi jövőben a \áros könyvtárát függetleníteni kell 
minden más intézménytől. A fejlődés idővel — nézetünk 
szerint — (mindig csak a helyi viszonyokat véve alapul!) 
a Fővárosi Könyvtár kifejlesztésének mintájára történhet 
csak. Erős, kitűnően felszerelt tudományos és közművelő
dési célú és jellegű központi Somogyi-Könyvtár s a leg
fontosabb helyeken felállítandó közművelődési- és nép
könyvtári összetételű könyvanyag: ez lesz a jövő paran
csoló szava Szegeden, a városi könyvtár számára. A Fő

városi Könyvtár-szerűen kifejlődő központi könyvtár tudo
mányos anyagát a legteljesebb tulajdonjog fenntartása 
mellett, valamiképen jobban megközelíthetővé kell tenni 
az egyetemi tudományos kutatások számára is (bár a 
a könyvtár idáig is ellátta ezt a tudományos kötelezett
ségét). A módozatok jövőbeni megállapítása: állami és 
városi hatóságok közös feladata. A Somogyi-Könyvtár 
központi anyagának erős fejlesztése válik szükségessé. Az 
anyagiak miatt kellőképen még nem fejlesztett szakokat 
feltétlenül el kell látni idővel nemcsak az illető szak stan
dard-munkáival, hanem pl. a mezőgazdasági könyvek szak
ját, az élet követelményeivel is összhangba kell hozni.

A fiókkönyvtárak felállítása idővel feltétlenül ese
dékessé válik. A város területe nagyban-egészben, hat na
gyobb területre oszlik: a Belváros mellett, Alsóváros, Fel
sőváros, Hók us, Móra-városrész (a különböző telepeket 
most ne vegyük számításba), Alsó- és Felsőtanya kulturá
lis igényei (s ezzel fiókkönyvtárral való ellátása) kérnek 
kielégítést. így megoldódik a népkönyvtár-probléma is.

Hogy mikor követeli ezt majd meg parancsolóan a 
fejlődő város, olyan kérdés, amelynek megoldása nem ki
zárólag Szeged városától függ. Addig a derék esztergomi 
kanonok bibliotékája, ma már Szeged szabad királyi város 
nagy könyvtára, becsületesen teljesíti városa és a nemzet 
javára váló kulturális munkáját.

(Szeged.) S z ő k e  M i h á l y

jl Könyv és a s  olvasó
étféle célból szoktunk könyvet venni a 
kezünkbe: vagy azért, hogy tárgyi tu
dásunkat, ismereteinket bővítsük, vagy 
pedig azért, hogy saját énünktől sza
baduljunk. Énünk bizonytalanságától 
való félelmünk, máskor meg ugyan
annak bizonytalansága felett érzett 

örömünk azok az érzések. v amelyek el akarnak csitulni, 
illetőleg kielégülni: ez a kétféle kívánság igen gyakran 
változik bennünk és míg egyik alkalommal a könyvtől 
tudásunk megerősítését, biztonságérzetünk felkeltését kí
vánjuk, máskor olyan ajtót keresünk benne, amelyen át 
énünk kimenekülhet a biztonság ellentétébe, a határ
talanba.

A könyvnyomtatás feltalálásakor az olvasni tudókatl 
megcsodálták, mint olyanokat, akik varázserő birtoká
ban vannak. Az általános iskolázás és az olvasnitudás 
elterjedése következtében ma már nem csodálják meg 
őket. jóllehet a tulajdonképeni tényállás a középkor óta 
sem változott: aki olvasni tud, varázserő birtokában van. 
Az ilyen ember meg tudja tenni azt, amire az emberi 
vágyódás ősidők óta irányul: átváltoztathatja magát. Az 
ilyen ember olvasás közben olyan szellemi feszültséget 
érhet el, amilyet máskülönben talán sohasem tudna el
érni; gondolat- és képzelet világának ez a felcsigázása 
egyszer énjének legbensőbb rejtekébe, máskor meg énjé
nek legkülsőbb rétegeibe, vagy azon túlra is kivezeti őt.

Az idegen elképzelések és gondolatok olvasás köz
ben való követése lelki alkotó folyamattal jár együtt. Ez 
tudat alatt megy ugyan végbe, de tulajdonképen ez az 
olvasással együtt járó legfontosabb momentum; ezáltal 
nyeri az olvasó énje biztonságérzetét, vagy ellenkezőleg, 
ezáltal éri el bizonytalanságát. Eközben azt élvezzük 
leginkább, hogy idegen szellemben gondolkozunk és ma
gunkat annak esetről-esetre átadjuk, vagy pedig azzal 
ellenkezünk: tudat alatt harcolunk azért az adományért, 
hogy énünk elcsábít tathassa magát, vagy pedig, hogy 
szilárd maradhasson. Ez után az adomány után. amely 
minket átváltoztál, ez után a lelki birodalom után. 
amelyben lelkünk feloldódik és amelyben mégis bizto

sabban érezzük magunkat, mint a kicsinyes való élet
ben, ez után vágyódunk valamennyien. Éhez a kivételes 
adományhoz a könyv, az olvasás által juthatunk. Az 
nem is lényeges, hogy a könyv értékesebb, vagy ke- 
vésbbé értékes, hogy irodalmi, vagy tudományos mun- 
ka-e: az ember átváltozás után vágyódó szelleme min
denből táplálékot tud alakítani magának.

A hivatásos kritikusoktól szépnek és értékesnek 
nyilvánított irodalmi termékek bizonyos esztétikai felté
teleknek kell, hogy megfeleljenek. Az ilyen értelemben 
szépnek tartott könyv azonban teljesen céltalan és hiába
való mindaddig, amíg az olvasó ki nem nyitja és nem 
olvassa. A valóságban az olvasó állítja fel esetről-esetre 
az igazában érvényes értékelést, amelynek azonban semmi 
köze az értelmen és műveltségen alapuló értékítéletek
hez, hanem a lélek mélyén alakul ki, ahova a tanulás 
útján szerzett tudás és az embertársak, különösen pedig 
a hivatásos kritikusok véleményére való tekintet egyál
talában nem hatolhat be. A könyv valódi értéke mindig 
személyes és egyoldalú; mindig attól függ, hogy ki tud- 
ja-e elégíteni az olvasó átváltozás után való vágyódását.

A könyv és az olvasó között való olyan viszony, 
amely csak a tudomásulvételen, értékelésen és szemléle
ten alapul, sohasem lehet döntő jelentőségű egyikükre 
nézve sem. Az érdek nélküli szemlélet, amely az esztétika 
szerint a valódi műélvezet főfeltétele, elenyésző jelentő
ségű azzal a varázslatos erejű kölcsönhatással szemben, 
amelyre a könyv és az olvasó végeredményben törekszik. 
Amikor a könyv behatol az olvasó tudatalatti jellemvi
lágába és annak építményét megszilárdítja, vagy ellen
kezőleg, meglazítja, akkor jön létre az a mélyebb, tevé
keny szellemi érintkezés, amely a könyv tulajdonképeni 
rendeltetése.

A száraz történelmi tankönyv, amelyet az érett em
ber megmosolyog gyermekes világfelfogása, együgyű stí
lusa miatt, a serdülő fiú számára nagy, elragadó tettek 
és követésre méltó jellemek kincsestárát jelentette, 
amelynek olvasása nélkül jelleme talán egészen máskép 
alakult volna ki. A komisz, hazug ponyvaregény, ame
lyet a cselédleány szabad idejében olvas, az egyetlen
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lehetőség az ő számára, hogy néha kiszabaduljon fárad
ságos, tartalmatlan életének béklyóiból. Ha valamely, a 
hivatásos kritikusoktól szépnek talált könyvet adnánk 
a kezébe, ezzel lehetetlenné tennők számára, hogy énjé
től megszabaduljon. Mert az egyszerű lélek is igyekszik 
művelni magát és tudat alatt is új, magasabb, nemesebb 
életforma elérésére, valamint előbbi énjének feladására, 
az attól való szabadulásra törekszik, de nem a művelt
ség mint öncél elérésére.

Ha az olvasásban csak értelmünk vesz részt, teliát 
a könyv tartalmát épen csak tudomásul vesszük, akkor 
köztünk és a könyv között termékeny viszony nem ke
letkezik. A lélek nem ragadhatja meg és nem teheti 
magáévá a könyv tartalmát, bármennyire is vár a táp
lálékra.

Ezzel a tisztán anyagelsajátításból álló olvasással 
szemben áll a tevékeny, az alkotó olvasás. Ehhez, hogy 
a könyv tartalmát alkotó, tevékeny módon tegyük ma
gunkévá, viszont pedig lehetővé tegyük, hogy a könyv 
eredményesen tegye magáévá lelkünket, nem kell semmi 
különösebb tehetség, előtanulmány, vagy gyakorlat. A 
legtanulatlanabb korban, a gyermekkorban és a korai 
ifjúkorban ért az ember legjobban a tevékeny, alkotó 
olvasáshoz. Ezért a felnőtteknek sem kellene egyéb, mint 
hogy az ifjúkornak azt az adományát, hogy hinni és 
csodálkozni tudnak, megőrizzék, vagy ha csak szuny- 
nyad bennük, akkor újra felébresszék magukban. Minél 
egyszerűbb a lélek, annál fogékonyabban teszi a nyom
tatott szót magáévá; ezt az egyszerűséget, ezt az elfogu
latlanságot kell magában létrehoznia annak, aki azt akar
ja, hogy a könyvek szóljanak hozzája. Az alkotó olvasás 
a felvilágosulásnak és a mély megértésnek olyan pilla
natait hozza meg az ember számára, amelyekben néha 
hirtelen egészen új alakban jelenik meg saját belső, lelki 
szemei előtt.

Minthogy minden könyv az emberi szellem letéte
ményese, lelki erők átvivő szerve, ezért minden könyv, 
még egy árjegyzék is tud valamit mondani az embernek 
saját magáról. Csak az kell hozzá, hogy az olvasónak 
meglegyen hozzá az átváltoztató képessége és az átválto
zásra való hajlandósága. Ilyenkor a könyv józan, tárgyi 
tartalma, amelyért az olvasó azt esetleg kezébe vette, 
hirtelen háttérbe szorul és az olvasóra kiárad a könyv
ből a számára tartogatott lelki élményanyag. A könyv 
azon a tárgyon kívül, amelyről szól, még rólunk, olvasói
ról, a mi bensőnkről, énünkről is tud valamit mondani 
és e^ a tudás, amelyet a műveltség eszközeivel nem le
het kihámozni a könyvből, mindig hirtelenül, meglepe
tésszerűen jelenik meg előttünk.

A tevékeny, alkotó olvasás azonban nem jelenti azt. 
hogy mindig egyetértsünk azzal, amit a könyv mond. Az 
ilyen olvasás lejátszódhatik az ellenkező módon is, úgy, 
hegy az olvasó a könyvben található képek és gondola
tok ellen küzd, azokat személyére nézve közömbösíteni 
igyekszik, erősebb akar lenni náluk és végül is vissza
utasítja őket. Ez a visszautasítás is tevékenység és ez is 
nyomot hagy a lélekben, átdolgozza azt és a továbbiakra 
nézve is irányítólag hat rá.

A tevékeny olvasás még alaposságot sem követel. Az 
olvasónak, ha megvan az ehhez szükséges hangulata, 
elég, ha csak egy oldalt, egy bekezdést, egy sort lát 
maga előtt és rögtön tudja, hányadán van és ezáltal 
megindul lelkének munkássága, amely a vele közölt tö
redékek alapján hirtelenében egészet épít fel. A szavak
hoz való ragaszkodás, a pontos értelmükön való nyar- 
galás mindig egy vagy más bajra vezet: vagy a szellemi 
tartalom megmerevedésére, vagy annak elaprózódására, 
amivel szemben az írott szó és így a könyv alkotó kül
detése akkor teljesedik be, amikor a lélek az idegen 
gondolatok és érzések hatása alatt úgy megrezdül, mint 
a húr a vonó alatt. A könyv ugyanolyan eszköz az em
beri lélek számára, mint a természet bármely fenséges 
jelensége, amelyen keresztül az ember tapasztalatokat 
szerez, amelyek alapján tovább költ és ennek a tovább- 
költési képességének az érzetében saját egyedülálló én

jének mindig tágabb és tágabb fejlődési és átalakulási 
képességeire eszmél rá.

Azoknak a gondolatoknak, képeknek és ismeretek
nek az összessége, amelyeket valamely könyv magában 
foglal, sohasem lehet épen ezért teljes és változatlan. Ez 
az összesség egyszer növekszik, máskor meg fogy; ha egy 
mű keletkezésének idejében, a kortársak számára semmit 
sem jelentett, mert semmit sem láttak benne, tehát nem 
is tartalmazott számukra semmit, ugyanaz a mű száz év
vel később nagy és általános jelentőségre tehet szert, 
hogy még később talán újra a semmibe tűnjék. így tehát 
a könyv hatása sohasem mérhető reális mértékkel: ami 
a könyvben van, az ugyanakkor nincs is benne. A könyv 
szellemi tartalma végeredményben époly kevéssé biztos 
és állandó valami, mint az ember szellemi lénye. Ahogy 
az ember a könyvön eligazodik és önmagát felfedezi, 
ugyanúgy a könyvnek is szüksége van az igazi olvasó
jára, aki a könyvnek teljes tartalmát megadja, sőt, ha 
alkotó, tevékeny olvasó, olyan tartalmat adhat neki, 
amely a könyv tárgyi tartalmát meg is haladja. Min
den könyv az igazi és a számára rendeltetett olvasó lel
kére vár, hogy általa szellemileg teljessé és hatékonnyá 
téve, szellemi küldetését teljesíthesse. A könyvnek moz
gékony, mindig ingadozó, minden olvasóhoz másképen 
szóló tartalma époly plasztikus kísérleti anyag az em
ber átértékelő, átalakító költői képessége számára, mint 
ahogyan az olvasó a könyvnek és a benne megnyilat
kozó szellemnek kiszolgáltatja magát, hogy az őrajta 
mutathassa ki átalakító képességét.

A könyv szellemi tartalmának milyensége, másrészt 
az olvasó lelki adottságai nem az egyetlen, hanem csak 
a legbensőbb és leghatékonyabb okok, amelyek a könyv 
és olvasója között fennforgó bizonytalanságot és rejté
lyességet okozzák. Ezekhez még más, egészen külsőséges 
és jelentéktelennek látszó okok is járulnak. A könyv 
külső méretei, a papír minősége, a sorok hossza, közeik 
nagysága és a szöveg körüli fehér szegély mind a könyv 
ipari előállításának velejárói, de a könyv tartalmának 
hatására nemcsak befolyást gyakorolnak, hanem egé
szen más színezetet is tudnak annak adni. Ugyanaz a 
sziveg antiquával vagy frakturral nyomva, közönséges, 
karakternélküli gépszedéssel, vagy különlegesen metszett, 
kézi szedésű, művészi betűkkel, nemcsak a könyv által 
keltett benyomást változtatja meg, hanem, mert épen 
a benvoiuáskeltés a legfontosabb a könyv és az olvasó 
közti viszonyban, a könyv tartalmának meggyőző ere
jét, sőt értelmét is megváltoztatja.

Ugyanígy áll a dolog a szedéstükör beosztásával, 
amelynél nem mindegy, hogy az keskeny vagy széles, 
magas vagy alacsony-e, hogy a betűk, szavak között ki
sebb, vagy nagyobb köz van-e, hogy a sorok sűrűn áll- 
nak-e egymás alatt, vagy szinte pazarlóan sok üres hely 
van-e közöttük. Még csupa üres közhelyet tartalmazó 
közlemények is, mint egyes hirdetmények és reklámszö
vegek, a fekete és fehér szín, a betűk méretei és azok
nak az egész lap méretéhez való viszonya ügyes megvá
lasztásával olyan meggyőző erőre tehetnek szert, hogy 
az alól még az sem tudja magát kivonni, aki tudja, 
milyen nyomdai fogások alkalmazásával keltették a fon
tosság látszatát.

A papír is lényegesen befolyásolja a könyv hatását. 
Valamilyen üres, rosszul összetákolt üdvözlő költemény 
is igen értékes irodalmi alkotás benyomását keltheti az 
első pillanatban, ha pergamenre nyomták; viszont igen 
nehéz, sőt szinte lehetetlen volna valamely szép lirai 
költemény hangulatát átéreznünk, ha azt rossz, fehérí- 
tetlen fapapirra nyomnák. Minthogy nem minden pa
pír, betűforma és szedéstükör alkalmas bármilyen szö
veghez, azért minden könyv a neki való, sajátos nyom
dai előállítási formára vár. De nem az esztétikai, a mű
velt ízléstől megkövetelt tökéletesség kedvéért, hanem 
azért, hogy a legakadálytalanabb és a lehető legnagyobb 
hatást fejthesse ki az olvasó lelkére.

A kész könyvet tévedés volna szerzőjének szemé
lyével azonosítani. Hiszen talán egyetlenegy könyvet
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sem úgy írt meg és fejezett be a szerzője, amint azt 
eredetileg tervezte. Sokszor maga a szerző sem tudja 
utólag, hogyan jött erre és erre a gondolatra, vagy an
nak ilyen és ilyen kifejezésére. A könyv külön, önma
gában zárt világot alkot szerzőjével szemben. Amint a 
gyermek is születése után már nem csak az anyáé, ágy 
a könyvre is egész sereg idegen ember fonnál jogokat 
annak megjelenése után. Talán csak ezek az idegenek 
ismerik fel igazi jelentőségét, ezek adnak neki igazi éle
tet. Sokszor megtörtént már, hogy a gyanútlan szerző 
nem is tudta, mit alkotott könyve megírásakor és csak 
más korban, más országokban ismerték fel az Írottak 
jelentőségét és csak ezáltal nyert a könyv teljes befo
lyást az olvasókra.

A könyv szerzőjében is megvan ugyanaz a vágyó
dás az átváltozás után, mint az olvasóban. Az író 
ennek a vágyódásnak a célját az írásban éri el, amikor 
személye átváltozik könyvvé, a könyv pedig az ő sze
mélyévé. Ezért minden könyv bizonyítéka szerzője vala
mely lelki küzdelmének, kivezető út valamilyen lelki 
depresszióból, az író lelki élete egy darabjának története. 
Minthogy azonban ez az átváltozott, magasabbrendü lelki 
állapot, amelyet az író munkája közben elért, csak bizo
nyos ideig tarthat, a könyv nem jelenthet mindig egyet 
az íróval: mindkettő eltávolodik attól a ponttól, ame
lyen a könyv keletkezett; mindegyikük más-más esemé
nyeket él át, úgy, hogy a könyvből a szerzőre visszafelé

következtetni végeredményben mindig hibás dolog é* 
tévedésekre ad alkalmat. A szerző meg akarta találni, 
meg akarta nyugtatni, vagy fel akarta szabadítani énjét; 
ez mindaz, ami az író és műve között fennálló viszony
ból tévedés nélkül megállapítható. Minél ellentétesebb 
az író természete és az a lelki állapot, amelyet írás 
közben el akart érni, annál jobb, hatásosabb, magával 
ragadóbb lesz a könyv. A könyv nem azt tartalmazza, 
ami benne van, a szerző nem az, akinek kiadja magát, 
az olvasó nem azon buzdul fel, amit olvas: így hárman 
olyan közösséget alkotnak, amely a valóságban soha
sem fogható meg, hanem amely mindig új, váratlan ma
gyarázatokkal lepi meg önmagát. Épen a kölcsönös érint
kezésnek ez a megfoghatatlansága adja meg a léleknek 
a más lelkekkel való összekapcsolódás és így a sokszo- 
rozódás ama lehetőségét, amelyre felemelkedéséhez, fris
sen maradásához és az élet elviselhetővé tételéhez szük
sége van.*) Gronovszky Iván dr

*) A fenti cikk Friedrich Márkus Huebner: Das 
Buch und dér Mensch (Dessau, 1924) című, nehezen 
hozzáférhető könyvecskéje nyomán készült. Huebnernek 
a könyv és az olvasó viszonyára vonatkozó, meglehetős 
rendszertelenséggel közölt, sokszor erősen túlzó és sok 
felesleges ballaszttal nehezített gondolatait igyekszik 
a szerző benne tömörebben és világosabban összefoglalni 
olvasóközönségünk számára.

könyvajánlások
íióta Szabó Károly Régi Magyar 
Könyvtára megjelent, általában szo
kás nyelvészeti, könyv- és irodalom- 
történeti tanulmányokban határvonalul 
tekinteni az 1711-es é\ számot, amelyet 
Szabó Károly a könyv belső történeté
től teljesen függetlenül választott a 

régi magyar könyvek, vagy ahogy az antikváriusok ne
vezik, a » magyar ősnyom tatványok« határvonalául. Ez 
a mesgye sok szerves fejlődési folyamat vizsgálatát sza
kítja meg az irodalom!, a könyv, a helyesírás, a nyelv 
történetében, teljesen indokolatlanul, mert i - i í  után 
még évtizedeken át ugyanazok a témák foglalkoztatták 
az írókat, elsősorban az egyházi írókat, ugyanaz volt a 
nyelv, általában ugyanaz volt a helyesírás, ugyanaz volt 
a könyv alakja, beosztása és semmiféle tekintetben sem 
lehet különbséget találni a XVIII. század első évtize
dében és a második, harmadik évtizedében megjelent 
magyar könyvek között.

*Ez alka'ommal a XVIII. századbeli magyar könyv 
egyik szerkezeti tartozékával kívánok foglalkozni, to
vább folytatva Máté Károlynak a X VI— XVII. század
beli magyar könyvek ajánlásairól írott jeles fejtegeté
seit. (L. A könyv morfológiája, 1980).

A XVIII. században ugyanis a magyar könyv első 
része a legtöbb esetben még mindig az ajánlás. Míg 
régebbi időkben a szerzők általában gazdag, nagy urak
nak ajánlották könyveiket, újabban egyre sűrűbben sze
repelnek, polgárok, tiszttartók, városi tanácsnokok stb. 
Már nemcsak Nádasdyaknak, Rákócziaknak, Loránt- 
ffyaknak, fejedelmeknek, főispánoknak a neveit látjuk 
a könyv első lapjain, hanem pl. a következő névsort: 
Prilezky Pát Trencsén vármegye táblabírája és az Esz- 
terházy hercegi família »Causái Directoras, Lány Pál 
Gömör vármegye táblabírája és emeritus Vice-ispá- 
nya«, Jeszenák Pál Moson vármegye táblabírája és 
gróf Pálffy Miklós Causái Directora«, Burgstaller 
János K ristó f a pozsonyi városi tanács seniorja, volt 
bírája és polgármestere, Mikoss Mihály Pozsony albí-

a XVIII. században
rája, Huher Sám uel, Maidl M átyás. ifj. Burgstaller 
János K ristó f a pozsonyi belső tanács érdemes tagjai. 
(Tanács uraknak egyébként már 1711  előtt is aján
lottak könyveket.)

Ezt a névsort a következő munka ajánlásában 
találjuk:

Kerestyéni Jóságos Tselekedetekkel tellyes Para- 
ditsom Kertetske, melly Jóságos Tselekedetek. . .  a* Lé
lekbe béóltattnak . . .  elkészít Íj tett. . .  Amd János, A ’ 
Lüneburgumi Fejedelemségnek. Fő Püspöke által. Mos
tan pedig Huszti István M DCXCVIII Esztendőbeli for
dítása után, Sokaknak kívánságokra, Számtalan helye
ken meg-jobbíttatott, és hasznos toldalékjával együtt 
ki botsállatott, Bél Mátyás, Posoni Evangel. Anyaszent- 
egyháznak Német Prédikátora által. Noribergában, Mó- 
nath Pét. Konr. Költségével, MDCGXXIV.« 120.

Amint a címből látjuk, ezt a munkát eredetileg 
\rnd János ném et püspök írta, magyarra fordította  

1 6 9 8 -ban Huszti István és most »sokaknak kívánsá
gokra számtalan helyen megjobbittatott és hasznos tol
dalékjával együtt kibotsáitatott Bél Mátyás . . .  által.«

A cím után azt hinné tehát az olvasó, hogy Bél 
Mátyás ezt a munkát alaposan átdolgozta és úgy adta 
sajtó alá. A valóság azonban az, hogy Bél Mátyás ezen 
a Huszti-féle fordításon alig változtatott valamit. Egész 
jelentéktelen stiláris különbségek vannak oldalakon ke
resztül. Pl. édes Atya (1698, 7. lap) édes Atyám, 
(172^,  Bél, 7. lap) vehetem (9 1.), vettem (10 1.), 
bízhatom (9 1.), bíztam (10. 1.), hozzád mennyek (10 
1.) hozzád járuljak (11.  1.) stb. stb.

A Bél-féle Paraditsom Kertetske« első három 
része könyörgés-gyűjtemény, könyörgés »Az igaz Alá
zatosságért^, »A’ buzgó áhítatosságért«, »Az Isten be- 
szédinek szeretedért«, »A* szelídségért«, »A* jó lelki- 
e sínére tért stb. A negyedik rész »Tisztbeli Imádságo
kat foglal magában. Ez a negyedik rész azonban csu
pán a címéből áll, m ely így végződik: »Lasd-meg a' 
Mutató TábláU . A könyv végén levő Mutató Tábla aztán
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utal a könyv különböző helyein szétszórtan található 
tisztbeli imádságokra: pl. Magistrátus imádsága, 

Szolgák és Jobbágyok imádsága, Házasok imádsága, 
Terhes Aszszony imádsága, Békességért stb. — Az ötö
dik rész a Ditsiretnek és örömnek Imádságit foglall ja 
magában az Isten Nevének Tisztességére és DitsŐíté- 
sére . A Toldalék -bán reggeli és esti imádságok van
nak, am elyek a: első kiadásban nincsenek meg, viszont* 
a Bél-fé e kiadásból hiányzik a »Sz. I. M. D. Gerhardt 
János elmélkedésiböl vétetett könyörgés régulái a’ ke
gyes életnek című zárófejezet. A Bél-féle kiadás vé
gén a mutató-táblák után bocsánatkérés a sajtóhibák 
miatt:

»Kegyes Olvasó! Mint hogy az editornak tavól 
léte miatt, a* magyartalan Correctornak revisiója után 
némelly aprólékos fogyatkozások maradtanak a nyom
tatásiján, azokat meg jobbítani ne nehezteljed, élven 
ezen munkammal-is lelkednek idvözségés épületire.« 
(A mutató-tábla után, az utolsó számozatlan lapon!)

A két kiadás között a főkülönbség az, hogy a Bél 
Mátyás-féle Paraditsom kertetské-ben szép, szimbolikus, 
barokk-metszetek vannak, amelyek a Huszti-féle ki
adásból hiányzanak. Tehát Bél Mátyás ezt a könyvet 
\oltaképen csak átszerkesztette, más formát adott a 
könyvnek (kis nyolcadrét helyett tizenkettedrét formát 
választott számára), valamint elhagyott a Huszti-féle 
fordításból, illetőleg nebánv oldallal kiegészítette és 
kiadta azt. Az átdolgozás semmiesetre sem oly mértékű, 
hogy a könyvet újra fordításnak tekinthetnők; átdol
gozásról is aligha beszélhetünk, inkább csak átkorri-  

gátasról, hiszen nem is volt átdolgozásra szükség, m ert 
mint az egészen jelentéktelen igazításokból látjuk, a for

dítást Bél Mátyás egészében elfogadta és helyesnek tar
totta. Mi szükség volt tehát arra, hogy ezt a könyvet 
saját neve alatt újra kiadja?

A XVIII. században gyakori eset volt az, hogy 
XVII. századbeli munkákat az írók saját nevük alatt 
(megjelölve az első kiadás szerzőjének, vagy fordítójá
nak nevét) újra kiadtak. Hogy tisztán a kÖzszükséglelel 
tartották-e szem előtt, vagy csak »ii:lele1« akarlak csi
nálni vele, azt ma bajos eldönteni. I>e a kutató úgy 
érzi, hogy talán mind a két szempont közrejátszhatott.
Bél Mátyás táblabíró-jószágigazgatókat, alispánokat, 
városi tanácsosokat sorol föl ajánlásában, tehát olyan 
urakat, akiktől remélhetett több-kevesebb anyagi támo
gatást s azért ajánlotta a Paraditsom Kertetskél 
éppen nekik és nem anyjának, vagy feleségének, vagy 
valamelyik jóbarátjának, vagy rokonának. De mégha 
talán azért vállalkozott is az új kiadásra, mert egy kis. 
jövedelmet akart biztosítani magának, akkor sem szabad 
a mai kor szemüvegén át elítélnünk. Hiszen a protestáns 
diák az elmúlt századokban supplicált, jómódú protes- . 
táns urakat megpumpolt«, a supplikált pénzből tanult 
s a nagy, gazdag uraktól később tanulmányi, könyv
kiadási célokra adományozott összegeknek nem volt 
megalázó alamizsna jellegük. A mécónás urak bizonyára 
megtisztelve is érezték magukat azért, hogy az írók az 
ő nevüket kinyomtatták könyvük címlapjára vagy aján
lására és nem fogta el őket az a bosszantó érzés, amit 
»pumpolások« alkalmával érez a mai megszámlálhatat
lan sok társadalmi, egyházi, politikai, tudományos és 
baráti pumpolásoknak kitett ember.

Trócsányi Zoltán
(Folytatjuk)

H Í R E K
A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egye

stlletének Könyvtártudományi Szakosztálya folyó hó 
11-én d. u. (» órakor a Tudományegyetem Bölcsészeti 
Karának földsz. VI. sz. tantermében alakuló ülést tar
tott. a következő tárgysorozattal:

1. Elnöki megnyitó.
2. A szakosztály megalakulása.
3. A modern könyvtárosképzés főszempontjai, Nyi- 

reó István előadása.
4. Hozzászólások a szakképzés ügyéhez.
5. Indítványok.
Az alakuló-ülésen számosán jelentek meg.

A sárospataki re!. Főiskola nagykönyvtára a
tudósoknak és kutatóknak mindég támogatására volt. 
Legutóbbi időkben is több írónak volt segítségére s a 
Könyvtár anyagát hasznosította például Woycheszovszky 
József: Sípos Pál; Zsíros József: Az atyák istene; 
Segesváry Lajos: Magyar diákok az utrechti egyetemen; 
Bartha Dénes: a XVIII. századi kollégiumi diák-meló
diák c. műveikben, valamint Romhányi Károly kötés- 
történeti műveiben. Egy hajdúnánási diák Xánásról Pa
takra gyalogolt, hogy egy Rákócziról szóló pályamunká
jához ott anyagot gyűjtsön. A Könyvtár ritkaságai közül 
Incze Gábor — sok egyéb anyag felhasználása mellett 
— kettőt kiadott: 1. Medgyesi Pál: A presbitériumról, 
2. Szőllősi Mihály: Bujdosó magyarok füstölgő csepűje. 
Ez utóbbi a XVIII. század áhítat-irodalmának legérté
kesebb darabja.

Az Orsz. Széchenvi-Könytár állandó kiállításai 
során Kossuth Lajos könyvtárának nevezetesebb darab
jaira került sor. A folyosón elhelyezett tárlókban elren
dezett anyagot Kozocsa Sándor állította össze.

A Könyvtári Szemle előző száma elsősorban Szeged 
két könyvtárával foglalkozik. Ezzel kívántunk bekapcso
lódni Szalay József ünneplésébe, amit Szeged kultúralis 
törekvései elismerésének s egyben minden magyar gyűjtő 
megtiszteltetésének érzünk.

A Parlamenti Múzeum kitűnő kiállításban mutatja 
be a legutóbbi két évtized történetét. A kiállításnak 
egyik legérdekesebb része az a több mint kétszáz da
rabból álló plakátgyűjtemény, amely a világháború első 
pillanatától kezdve kíséri az eseményeket s amelyeket 
az Orsz. Széchényi Könyvtár bocsátott a kiállítás ren
delkezésére. Figyelemre méltó bibliofilgyűjtői szempont
ból a proletárdiktatúra idejéből származó kiállított 
nyomtatványanyag is.

Nemzetközi Plakátkiállítás volt folyó évi június 
29-től július 8-áig Székesfehérváron. A kiállításon részt 
vett az Orsz. Széchényi Könyvtár is. A kiállítás rende
zősége most értesítette a Könyvtárat, hogy kiállított 
gyűjteményét elismerő oklevéllel tüntette ki.

Ranschburg Gusztáv antiquar könyvkereskedése a 
napokban küldte szét gazdag tartalmú 135. számú anti
quar könyvkatalógusát, mely ezernél több tételt sorol fel. 
Egyidejűleg jelent meg Lantos Adolf kiadásában az Er
zsébet királyné könyvtárából származó pompás könyvek
nek magyar viszonyok között egészen szokatlan pom
pájú katalógusa.

Szalay József ünneplése. Az elmúlt hetekben 
.nagy elismerés és kitüntetés érte a magyar bibliofilek 
egyik legismertebb és legkiválóbb képviselőjét, Szalay 
József ny. szegedi rendőrkapitányt, akit tudományos tö
rekvései elismeréséül a szegedi m. kir. Ferenc József 
Tudományegyetem díszdoktorrá avatott. Szalay József 
méltán híres könyvtárát első évfolyamunkban Baráti De
zső részletesen ismertette.
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