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tanulmányainak ismertetését. S megtaláljuk itt azt a jellemző 
adatot is, hogy a későbbi nagy könyvgyűjtő már mint terézia-
numi növendék érdeklődéssel hallgatta Denis Mihálynak a bib
liográfiából tartott s különben a növendékekre nem kötelező elő
adásait. A második fejezet a pálya kezdetét tárja elénk, a hát
térben I I . József korának főbb körvonalaival. Látjuk Széchenyi 
Eerenczet a bírói pályán, majd mint helyettes horvátországi bánt, 
s míg egyrészt lassanként kibontakozik előttünk politikai egyénisé
gének képe, másrészt megismerkedünk rendkívüli kultúrai fogé
konyságának genezisével. A könyv derékrészét a nagy tudomány
os irodalombarát korszakalkotó tevékenységének rajza s első sor
ban a Széchényi orsz. könyvtár megalapításának története fog
lalja el. Ez utóbbinál a szerző azt a tanulmányt vette alapul, 
mely erről a kérdésről a Magyar Könyvszemle jubileumi füze
tében jelent meg. Érdekes adatokat hoznak felszínre azok a részek 
is, melyek Széchényinek a magyar Írókkal való különböző irányú 
összeköttetéseiről számolnak be. Ezeknek az irodalomtörténet is 
hasznát fogja venni. A végső fejezetben Széchényi Eerencznek 
családi életébe pillantunk be s megismerkedünk azokkal az intéz
kedésekkel, a melyeket a mintaszerű családapa gyermekei neve
lése s a család erkölcsi és anyagi jövőjének biztosítása érdekében 
tett. És itt megjelenik már a legnagyobb magyar gyermek- és 
ifjúkori silhouette-je is. 

A könyv gazdagon és ízléssel van illusztrálva s az illusz-
trácziók egy része szorosan a Széchenyi-országos könyvtár meg
alapítására és történetének első időszakára vonatkozik. 

E folyóiratban, a hol már második éve folyik a Széchényi 
orsz. könyvtár történetének részletes előadása, a Fraknói Vilmos 
érdemes munkájának aprólékos ismertetése fölöslegesnek látszik. 
E pár sorral az érdeklődők figyelmét akartuk felhívni a műre 
s első sorban a könyvtár háláját tolmácsolni Praknóinak azért 
a buzgóságáért, melynek eredményeként a Nemzeti Múzeum ala
pítójának életrajza a jubileum alkalmából megjelenhetett. 

—t.— 
Cockerell Douglas. Der Bucheinband und die Pflege des 

Buches. Ein Handbuch für Buchbinder und Bibliothekare. Aus 
dem Englischen übertragen von Felix Hübet. Leipzig, 1902. 
Hermann Siemann Nachfolger. 8-r. 4, 275, 4 1. + 8 melléklet. 
Ára 5 M. 

Az ipari mesterségek szakszerű leírásának irodalmát Diderot 
indította meg az Encyclopédie kiadásával, a mikor is időt, fáradt
ságot nem kímélve, műhelyről műhelyre vándorolt, hogy az 
amateurök írásbafoglalt közleményeit, a munkások szóbeli felvilá
gosításaival és a saját, személyes tapasztalataival egyesítve, az így 
szerzett ismereteket tömör czikkekbe foglalja. E szerény, bár 
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összességében imponáló kezdet óta eltelt másfél század alatt sokat 
haladtunk e tekintetben. Ma már nem érjük be a lexikonok ' 
szűkre szabott terével, hogy egy pár tömören megírt lapon álta
lános képét adjuk egy-egy technikai eljárásnak, hanem külön 
kötetekben, aprólékos részletességgel tárjuk fel az illető mesterség 
legrejtettebb titkait. A terjedelem növekedtével azonban a czél is 
változott. Az összefoglaló, lexikális jellegű czikkek csak arra 
voltak jók, hogy egy-egy iparág iránt a laikus közönség érdeklő
dését fölkeltsék és kielégítsék; a mai, gyakran vaskos kötetek 
pedig első sorban a szakembereknek szólnak, hogy gyakorlati 
úton nyert ismereteiket kiegészíthessék s a sokszor csak, hogy 
úgy mondjam gépiesen elsajátított műveletek igaz jelentőségét 
tudatossá tegyék. Egy másik változás, mely az előbbinek szükség
képi folyománya, a szerzők személyiségében állott be. Ugyanis 
addig, míg az ily fajta munkák pusztán népszerűsítő czélzattal Írat
tak, a szerző ügyes tolla volt a fődolog : maga a technikai tudás, 
mely úgyis csak madártávlatban szerepelt, másodkézből való 
is lehetett; mihelyt azonban szakszerű színezetet kezdett ölteni 
a technikai irodalom, az írói gárda kizárólag a mesteremberek 
köreiből került ki. Ez eleinte meg is látszott a könyveken: a 
maga szerszámát ügyesen forgató mesterember kezében sokáig 
rakonczátlankodott a toll s csak hosszas gyakorlat után volt 
engedelmességre szorítható. Ma már annyira vagyunk, hogy a 
legtöbb ipari szakmunka, ha nem is valami stílremek, legalább 
könnyen folyó, világos nyelven adja elő a maga mondani valóját, 
sőt elvétve akad olyan is, melyben itt-ott a szellemesség ere is 
meg-megcsillan. 

Ez utóbbiak közé tartozik a czímben jelölt munka is, 
melyet a jó hírű lipcsei kiadóczég Handbücher des Kunstgeiuerbes 
czímen a közelmúltban megindított vállalatának egyik kötete gya
nánt bocsátott a könyvpiaczra. Németország technikai művekben 
is gazdag irodalma eleddig két, hazai könyvtárainkban s nevesebb 
könyvkötő-műhelyeinkben is jól ismert, kiváló munkával rendel
kezett e tárgyról a Baueréval és az Ádáméval. CocJceréllé méltón 
sorakszik harmadiknak a szövetséghez. Létjogosultságát különben, 
a szerző személyiségén kívül1, a külső csín és rendkívüli tartósság 
szempontjából párját ritkító angol kötések napról-napra erősbödő 
divatja is igazolja. A német s részben a magyarországi könyvkötő 
mesterek eddig csupán a külső díszítésben s az anyag megválasz
tásában utánozták több-kevesebb szerencsével az angol mintákat, 
de a szerkezeti részben, kellő útmutatások híjján, az elődök 
hagyományos utain haladtak. CocJcerell könyve az első, mely a 

1 Cobden-Sander son-n&k, a nagy könyvreformátornak egyik lelkes köz
vetlen tanítványa ! 
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könyvkötési munkálatok minden részletében az angol technikát 
tartja szem előtt. 

A mű két részre s ezen belül huszonkét fejezetre oszlik. 
Az első. a könyv zömét kitevő rész húsz fejezetből áll s a könyv
kötésre vonatkozó összes müveletek gondos leírását tartalmazza, 
míg az utolsó két szakasz a bekötött könyvek ápolásával foglal
kozik. — A rendelkezésünkre álló tér nem engedi, hogy szerzőt az 
elejétől végig tanulságos fejezeteken át nyomról-nyomra kövessük, 
hanem be kell érnünk azzal, hogy egy pár fontosabb megjegyzését 
röviden reprodukáljuk. 

így pl. igen talpraesettek azok a megjegyzések, melyeket 
az általános bevezető fejezetben találunk a könyvek díszítésére 
vonatkozólag. Szerinte a legtöbb könyvet, habár íinom is kötésük, 
legczélszerűbb éppen semmi, vagy csak igen kevés díszszel látni 
el. Ha azonban a megrendelő egy-egy kedves könyvét gazdagabb 
kötésben szeretné látni, úgy a mesterember bátran alkalmazhatja 
a dúsabb aranyozást, vagy a ragyogóbb mozaikot ; a túlterheltség 
vádja ezért még nem érheti : hiszen — úgymond — a könyvet 
soha sem szabad, mert nem is lehet, mint valami elszigetelt, 
pusztán ornamentikái darabot megitélni, hanem mint az egész 
környezetbe illeszkedőt. E környezet józan egyszerűsége pedig 
szinte megkívánja helylyel-közzel az élénkebb színfoltokat. Fölötte 
tanulságos e passzus, mert azt mutatja, hogy mily szoros egységet 
képez az angol ember szemében lakásának minden legkisebb 
részlete is, melyek folytonos összhangba hozása az egészszel adja 
meg a keltett hatás utánozhatatlan, előkelő tónusát. 

Egy másik, hogy úgy mondjam, a könyvkötő adminisztratív 
munkásságára vonatkozó megjegyzése, melynek betartása fölötte 
kívánatos volna, a következő. A kötésre adott könyvek czímét a 
mester külön könyvbe vezesse, pontosan melléje jegyezvén nem
csak a beérkezés idejét s a tulajdonos nevét, meg lakását, hanem 
a megrendelőnek minden legapróbb kívánságát is. Félreértések 
kikerülése végett az egyes tételek folyószámmal volnának ellátan
dók, melyet a könyvre is ráírnának. Sok kellemetlenséget háríthat 
el így a könyvkötő, mert a most divatozó két móddal (a könyv 
külső táblájára írott megjegyzésekkel, vagy a könyvhöz csatolt 
külön papírlappal) sokszor nem érünk czélt. 

De ízelítőül elég talán ennyi a könyv gazdag tartalmából, 
melynek olvasása alól — merjük állítani — egy lelkiismeretes 
könyvtáros, vagy magasabbra törekvő mesterember sem vonhatja 
ki magát. Még csak a munka végén található táblázat reprodu
kálására szorítkozunk, a hol CockereH áttekinthető módon sorolja 
fel azokat a követelményeket, melyeket a jó kötés elengedhetetlen 
kellékeinek tart. 

Négyféle könyvkötést különböztet meg ; úgy mint : I. Egész 
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bőrdíszkötést, becses könyvek számára; I I . jó fél- vagy egész 
bőrkötést lexikonok, katalógusok és egyéb nehéz és sokat használt 
könyvek számára; I I I . egyszerű félbőrkötést és IV. egész- vagy 
félvászon kötést; e két utóbbi csoportba foglalt kötések főleg a 
közkönyvtárak rendes szükségleteit elégítik ki. A felállított köve
telmények a következők : a) ívek, I. Az íveket gondosan újra kell 
hajtogatni, s ha a könyv régi, a hibás lapokat gondosan ki kell 
javítani. Az egyes lapok leffentyűkkel erősítendők a szomszédos 
ívhaz. A táblákat leffentyűkre kell varrni, de ráragasztásuk tilos ! 
Ugyanez áll a I I—IY. csoportra is. b) Őrlap. I. Jó papirosból 
kell a könyvhöz varrni. Papiros helyett esetleg pergament is 
használhatunk. Néha bó'rizület szükséges. I I . Jó papirosból kell 
a könyvhöz varrni. Nehéz könyvekhez vászon Ízület alkalmazandó. 
I I I . és IV. Jó papirosból kell a könyvhöz varrni, c) Préselés. 
I—III . Merített papírra nyomatott könyvek erős préselése tilos, 
d) Metszés. I. Fűzés előtt kell megmetszeni és megaranyozni. 
I I . Géppel kell körülmetszeni s betáblázás után aranyozni vagy 
festeni. I I I . Vágatlanul is hagyható, de ha nem, úgy az eljárás 
II-vel megegyezik. Esetleg csak felül van aranymetszés. IV. Puszta 
körülmetszés géppel, e) Fäzes. I. Öt erős (kiálló) fonálra fűzendő 
selyemszállal. I I . Fej ér íte tien czérnával fűzendő öt kiváltkép 
erős fonálra. I I I . Legalább négy fejérítetlen vászon szalagra 
fűzendő jó fejérítetlen czérnával. IV. Ugyan ígjr, de csak három 
szalagra, f) Hát. I—IV. Lehetőleg egyenesen hagyandó, de ügyelni 
kell arra, nehogy használat folytán homorúvá legyen, g) Tábla. 
I—II. Legjobb szürke kéregpapirból készül. Fölötte nagy és 
súlyos könyveknél 2 — 2 táblát ragasztunk egymásra, melyeken 
áthúzzuk mind az Öt varrószalagot. I I I . Szürke kéregpapirossal 
bélelt szalma kéregpapír, közibe rejtett varrószalagokkal. IV. 
Ugyanily minőségű papir, de bélés nélkül, h) Szegöszalag. I. és 
I I . Selyemből készül vékony pergamen darabon, melyet a hát 
felső és alsó részéhez enyvezett jó papirossal vagy bőrdarabbal 
erősítünk meg. Nagy könyvek hátát vékony bőrrel vonatjuk be. 
I I I . Vagy olyan mint az előbbi, vagy egy darabka zsinórral 
helyettesíthető. IV. Nincs, i) Boríték. I. Kecskebőr (maroquin), 
disznó- vagy fókabőr, melyet közvetlenül a háthoz erősítünk 
I I . Mint I-nél, de jól kikészített birkabőr is használható. Fél
bőrkötéseknél csupán a hát készül bőrből. A sarkokat pergamen 
védi. A táblákat jó papírral vagy vászonnal borítjuk. I I I . Ép 
úgy készül mint II , csakhogy a használt anyagban található 
apróbb szépséghibákat nem kell kikerülni. IV. Egész- vagy fél
vászon (papirossal), j) Czímnyomás. I—IV. Pontos és olvasható 
legyen, k) Díszítés. I. Gazdag vagy egyszerűbb, a mint, a könyv 
jellegéhez illik. I I . Egész egyszerű. I I I—IV. Semmi. — Általában 
minden művelet a leggondosabban (II—IV-nél kevésbbé finoman, 
de mindig tisztán) készítendő. 
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íme azok a követelmények, melyek CocJcerell szerint a 
hibátlan kötések szükséges kellékei, s melyekről munkájában nagy 
szakértelemmel és bőven emlékezik meg, Noel Rook ügyes rajzai
hoz fordulva segítségül ott, a hol a puszta leírás nem elég a 
megértésre. 

A mi a munkában legjobban feltűnik, az az u. n. mélyített 
kötőkre való fűzés s ezzel kapcsolatban a nálunk szinte kizárólag 
alkalmazott üres hátú kötések föltétlen elvetése. Minthogy a 
közel jövőben úgy is bővebben ki fogom fejteni e helyen erre 
vonatkozó nézetemet, CocJcerell véleményének taglalásába ezúttal 
nem bocsátkozom; csak azt jegyzem meg, hogy a tapasztalat e 
tekintetben nem ad egészen igazat szerzőnknek : ha jól van 
megcsinálva, az üres hátú kötés csak oly tartós, mint az, hol a 
bevonásra használt bőrt közvetlen a könyv hátára erősítik és 
sokkal tovább tartja meg tetszetős formáját. 

Dr. Gulyás Pál. 
Michael Holzmann und Hans Bohatta, Deutsches Ano

nymen-Lexicon 1601—1850. Aus den Quellen bearbeitet. Band 2. 
E—K. Weimar. Gesellschaft der Bibliophilen, 1903. IV + 381 1. 

A munka, melynek immár második kötete fekszik előttünk, 
a könyvtárnokot, valamint más tudóst is, sok fáradságtól fogja meg
kímélni. Nem kevesebb mint 12734 anonima van e második 
kötetben megoldva. A nyújtott anyag gazdagságáról tiszta képet 
adnak a következő spácziumok. 100-nál többször fordulnak elő 
a következő tárgyczímek : Entwurf, Epistola, Erinnerung, Erzähler 
(-ung), Etwas, Fragment, Gesangbuch, Gespräch, Grund (és össze
tételei). Gedanken 449-szer, Gedicht 211-szer, Geschichte 855-ször, 
Handbuch 207-szer, Histoire 213-szor fordul elő. Az anyag elren
dezése, valamint az első kötetben, úgy a másodikban is a biblio
gráfiákban szokásos. Tárgyczím a czímnek első főneve, ha nomi-
nativusban áll. Különben a czím első szava. Az anonymen-lexicon 
szót annyira tág értelemben vették a kiadók, hogy pl. idegen
nyelvű művek fordításait is, melyeknek szerzője meg van nevezve, 
a szerző neve alatt felsorolják, ha a fordító vagy kiadó névtelen 
maradt. Ha a különböző források más-más szerzőt neveznek meg, 
és a dolog eldöntése ma már nem volt lehetséges, a két (esetleg 
több) szerző egymás mellett szerepel a lexikonban, természetesen 
mindegyik az őt nevező forrással. A munka fele úton van, hogy 
összességében nélkülözhetetlen segédkönyvvé legyen. A bibliofilek 
tevékeny társasága nagy vonzóerejű tagsági illetményre talált 
benne. A társaság tagjainak számát ez a könyv már eddig is 
kétszázzal megszaporította. Pedig a munkának legalább négy 
kötete még hátra van. A tagok száma körülbelül 700. Ebből 
Ausztriára esik 78, Magyarországra 8. Végre álljon itt, hogy a 
legelsőrendű német szaklapok egyhangú elismerésben részesítették 




