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Marx és Engela és az angol közművelődési könyvtárak
/Publio libraries/ """"

Joggal mutatott rá Albert Predeek a "Handbuch dér Bibliotheks- 
wissenschaft"-ban megjelent részletes angol és amerikai könyvtártör
ténetében arra, hogy az 18*>0O évi híres angol Public Libraries Act- 
nak ^Közművelődési könyvtárakról szóló törvényj , amely az észak
angol ipari városokból kiinduló angol közművelődési könyvtári háló
zat születését jelzi, háttere a manchesteri iskola liberális szabad
kereskedelmi ideológiája*. Sajnos a régi könyvtártörténeti kutatás 
úgyszólván tudomást sem vett róla, hogy Engels volt az első német 
és külföldi, akinek 1851-ben módjában volt szemtanúként az első an
gol városi könyvtár előkészületeit - még megnyitása előtt - megfi
gyelni és társadalmi szerepét világosan éa a távlatokat megérzékelte
tő módon jellemezni* Ennek a jellemzésnek nemcsak azért van értéke, 
mert a szemtanú beszámolója forrásértékű, hanem azért is, mert elvi
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jelentősége Taa. Történetileg megvilágítja Uoi* a legtöbb kapitális- t a ország polgári,közművelődési könyvtárainak osztálypolititeai szerepét 
éa ideológiai , forradalomellenes vonatkozásban megvesztegető és elködö- 
sitő irányzatáto Éppen ezért szükségesnek tartjuk,, hogy Engels i8*>l«évi 
Jellemzését levelezésük egyik elrejtett helyéről kiemeljük, mielőtt azt. 
vázolnánk, hogyan használta Marx és Engels a közművelődési könyvtárakat*

Engels a kapitalista angol közművelődési könyvtárak munkásosztályellenes polgári osztályszerepéről éa •forradalomellenes irányzatáról

Arról a levélről van sző, amelyet Engels 1851* február 5-én irt Marxnak Manchesterből Londonba* A levél végén említi Engels az első angol közművelődési könyvtár előkészületeit , amelyet 1852.-ben Manches
terben , Engels lakóhelyén nyitottak meg? "A helyi freetraderek [a Szabadka re akadó lem párthívei] arra használják a prosperitást , vagy a félprosperitást , hogy megvásárolják a proletár iát üst* ** Ismered az uj Cobden-tervet? megalapítja a National Free Sehool Assoeiation-t [Nemze- 
ti Szabadiskola Társaságot]B hogy a parlamentben egy bill-t [törvényt] fogadtasson el, aminek alapján a townshlps a [városi önkormányzatod felhatalmazást nyernek arra, hogy helyi adókat szedjenek iskolák ala
pítása céljára* Az ügyet kolosszálisán reklámozzák* Salfordbau ezenkívül már berendeztek egy Free Library and Museum-ot, ami ingyenes köl- csönkönyvtár éa olvas éterem* Manchesterben a nyilvános gyűjtemények jövedelméből /kb* összesen 7°000 font/*** megvásárolták a Hall of Science" 1 
és ebből is Free Library-t csináltak* Julius végén kell a dolognak - 14*000 kötet-to begin with [kezdet gyanánt] - megnyílnia* A msetIngek [gyűlések] és összejövetelek, amelyeket ezzel a céllal tartanak, tele j/ vannak a munkások, de főként ennek a derék, szerény és hasznos Wattsnak dicséretével, aki most a manchesteri püspökkel igen jóban van* Előre örülök annak a viharnak, ami a munkások hálátlansága miatt az első 
shock-nál [zökkenőnél] minden oldalról ki fog törni"*

Engels Ítéletét csak akkor érthetjük meg, ha figyelembe vesszük, hogy S maga jó Ismerője volt azoknak a kultúrintézményeknek, amelyeket 
az gngol munkásosztály a chartisták és szocialisták vezetésével az angol burzsoázia kultúrpolitikájával szebben tudatosan kifejlesztett* Ezeket az intézményeket "A munkásosztály helyzete Angliában" /I845/ c* 
müvében részletesen ismertette* A chartista,szocialista továbbképző iskolákról és olvasótermekről szőlő kevéssé ismert fejtegetéseket történeti és elvi okokból is idéznünk kell, hiszen ez az első német hozzájárulás a XIX* századi proletár kulturmozgalom és könyvtáraink történe
téhez, amit.német viszonylatban még csak ezután kell megírni*
^  John ff a t t s proudhonista nyárspolgár és munkásboldogitó* Voö* 
Engels levelei? 1846* IX* 16*, 18 5 0* XII* 1 7 *, 1851* VIII* 21* -Kari Marx - Friedrich Engels? Brlefweehsel* Berlin, 1949* Dietz*lekötő 42 „ 1-7, 2-??* lapok* •.
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Eagela az 1850 előtti önállö angol, proletár köa- 
művelődési könyvtárakról

"Ezek: a különböző, hol egyesülő, hol különváló munkássá©portok » 
az egyesületek tagjai, chartisták és szocialisták - saját erejükből 
számos iskolát és olvasótermet alapítottak, hogy emeljék a munkások 
szellemi színvonalát,, Minden szoolaliata és csaknem minden chartista 
intézménynek, számos szakmai szervezetnek van már ilyen iskolája vagy 
olvasóterme,, Ezekben az iskolákban igazi proletár szellemben nevelik 
a gyermekeket, minden burássá befolyástól mentesen^ az olvas őt ermefc- 
ben pedig kizárólag, vagy majdnem kizárólag proletár folyóiratok ém 
könyvek vannak0 Ezek az intézmények igen veszélyesek a burzsoáziára 
nézve, melynek sikerült néhány hasonló intézményt, a műszaki iskolá
kat /"Meehanios Xastitutions"/ a proletár befolyás alól kivonni, s 
olyan szervekké alakítani, melyek a burzsoáziának hasznos tudományo
kat terjesztenek a munkások közt0 Természettudományt tanítanak ott, 
mely elvonja a munkásokat a burzsoázia elleni harctól és esetleg, hozzá
segíti őket egyes találmányokhoz, melyek a burzsoázia hasznát gyarapít
ják,, De a munkásnak' most valóban egészen haszontalan a természet tanul
mányozása, hiszen a nagyvárosban, éjt-napot munkában töltve, gyakran 
nem is láthatja a természetet0 Ott olyan nemzetgazdaságtant prédikál
nak, amelynek istene a szabadverseny, és csak azt a következtetést 
vonhatja le belőle a munkás, hogy legokosabb, ha csendes megadással 
éhenhal! ott arra nevelik a munkásokat, hogy legyenek szelíd, s iáiul á- 
kony, ügybuzgó szolgái az uralkodó politikának és vallásnak! a munkás 
egyre esak azt hallja, hogy legyen alázatos, passzív, és ne.zúgolódjék 
sorsa ellem,, A munkások zöme természetesen hallani sem akar ezekről az 
intézményekről, hanem felkeresi a proletár olvasótermeket, részt vesz 
az érdekeit közvetlenül érintő viszonyok megvitatásában - ekkor aztán 
az önelégült burzsoázia kijelenti? Bixi et salvavi*-', és megvetéssel 
fordul el attól az osztálytól, amely "többre becsüli rosszindulatú de
magógok szenvedélyes dühkitftréseit, mint a komoly müveitséget"« Egyéb
ként azt, hogy a munkásoknak van érzésük a "komoly műveltséghez" is, ha 
nem érdek sugallta burzsoá bölcsességgel elegyítve adják elő, bizonyít
ják a proletár, különösen a szocialista intézményekben gyakran tartott 
természettudományi, esztétikai és nemzetgazdaság tani előadások, amelyek
nek igen nagy hallgatósága van. Hallottam némelykor foszlott bársonyka
bátos munkásokat, akik nagyobb tudással beszéltek geológiáról, csilla
gászatról és más tárgyakról, mint sok müveit német burzsoáo S hogy az 
angol proletáriátusnak mennyire sikerült önálló műveltségre szert tennie 
különösen megmutatkozik abban, hogy az újabb filozófiai, politikai iro
dalom és költészet korszakalkotó remekeit csaknem kizárólag munkások ol
vassák,, A burzsoá, aki a fennálló társadalmi rend és az azzal összefüggő 
.előítéletek rabjá, megijed és keresztet vet, ha olyasmiről van szó, ami 
valóban haladást jelánt! a Proletár viszont nyílt szemmel tekint az effé 
lére, élvezettel és eredményesen tanulmányozza azto Különösen a szocia
listák rengeteget tettek a proletáriátua művelése érdekében, leforditot-

Diii et sálvávi animám meam - elmondtam és megmentettem a lelke- 
meto - Szerkó
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fák a fraa®!& materialistákat * Helvetiast,. Holbae-hot. Pidarot-stb* és 
a legjobb angol müvekkel együttolsaé kiadásokban terjesztették*
Stgauss 39Jézus élete5* és Proadhon “Talajdoa^-a szintén. csak a prole
tárok- közt forog közkéz«&£r.ShelXey«,a zseniális * prófétai Shelley,
Byron. aki izzó szenvedéllyel és maré szatírával őst orozta :.a.. fe»£SXló 
társadalmat * a munkások közt talált legtöbb olvasóraf, a burzsoák csak 
a mai képmatat ómorálhoz alkalmazkodó kasztrált ni családi kiadásokat9* 
/“Tamily editions**/ kedveliko - A legújabb kor két legnagyobb gyakor
lati filozófusáts-Benthamet és Godwlnt. különösen az utóbbit* szintén 
csaknem kizárólag proletárok olvassák^ Benthamnek van ugyan iskolája 
a radikális burzsoázia körében is* de.osak-a-proletáriátusmak éa a 
szocialistáknak sikerült Benthamből kiindulva tovább haladniuk* A pro
letár! át ns ezeken az alapokon megteremtette a saját irodalmát., mely 
jobbára időszaki kiadványokból és brosúrákból áll. .és tartalmát tekint-* 
ve messze felülmúlja az egész burzsoá irodalmato59

Engels mindkét fenti fejtegetésének történeti 'és módszertani je
lentősége van* Történeti szempontból nem azt mutatják* hogy az angol 
munkáskönyvtárak már kezdettől fogva önálló részét alkották a /főként 
a burzsoázia kezdeményezéséből alakult/ közművelődési könyvtári mozga
lomnak „ hanem azt * hogy már az 1850 előtt alapított vár festi könyvtára
kat /Public XAbraries/ megelőzték* sőt előfutáraik voltaké Hasonló hely
imet tárulna-elénk-az-1870/1871 előtt! Németországban is* ha. a proletár 
művelődési mozgalom, és a munkáskönyvtárak történetét megírtuk volna* éa 
ha a német közművelődési könyvtári mozgalom ábrázolásakor erre a kérdés
re több figyelmet szentelnénk*, Engels fejtegetésének módszertani és el
vi jelentőségét abban látnánk* hogy kiindulópontot jelent a közművelődé
si könyvtárak történetének osztálytagolása éa profilozása szempontjából 
a kapitalizmus idején, /és főként Németországban/* valamint a munkáskönyv
tárak önálló szerepének kidomborítása tekintetében*

Ehhez a két könyvtártörténeti fejtegetéshez jármi még Ejagelenek 
egy további állásfoglalása i»« Ez a könyvtári gyakorlat egyik ágával*a 
kölcsönzéssel van kapcsolatban és a manchesteri német egyesületi könyv
tár megfigyelése nyomán keletkezetto

1
Engels a kögyvkölesönzés udvarias formáiról éa 

szigora fegyelméről

1859—ben ünnepelték a Manchesterben élő németek Eriedrich Sehiller 
születésének századik évfordulóját*.Az- ünnepséggel kapcsolatba® Manchester 
ben Schiller Intézetet alapitottako Olyan Eiubtéle volt ez* a Manchester
ben élő-nérnetek-/főként rajnavidáki kereskedőcégek képviselői/ társadal
mi* irodalmi és tudományos találkozóhelye0 Az intézetnek volt-könyvtára* 
olvasóterme* társalgója* étterme és játékszobája* 1 8 6 ó-ban. a klubnak 
több mint 3QÖ - főként német - tagja volt /köztük más nemzetiségűek is/, 
könyvtárának állománya pedig több mint 4 o 0 0 0  kötetet és 55 folyóiratot- 
tett ki<> 1864-től 1 8 6 8 -ig Engels elnöke volt ennek a polgári intézmény
nek* amely később az első világháború elején, szűnt meg*
17 Engels! A  munkásosztály helyzete Angliában* Bp0 1954* 278-28o0lap«
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A moszkvai Marx-Engels Intézet németnyelvű kiadványa , a "Marac- 
Engels Archív” /Frankfurt<> 1927®/ 2®köt® 483. atb® lapjain vizsgálta 
F® Pa Schiller a berlini szociáldemokrata levéltár kiadatlan levelei 
alapján. Engels viszonyát ehhez a manchesteri intézethez egyúttal for
rásait is közzétette® Ezeket mindmáig újból nem adták ki®3-/

Miről ia van itt azé1? 1861-ben Engels kikölcsönözte a Schiller 
Intézet könyvtárából Kari Vogt "Altes und Neues" c® /kétkötetes/ müvé
nek egyik kötetét és valószínűleg túllépte a megállapított kölcsönzési 
határidőt® Az egyesület /helyesebben az irodalmi osztály/ alapszabá
lyainak megfelelően - ezek kidolgozásában még nem volt szerepe - az 
intézet könyvtárosától Y„ Stoessel-től az alábbi felszólítást kapta?

"F® Engels urnák
A pótszabályzat 34®§® értelmében felkérjük, hogy a I4®rktsz® 
Vogt? Altes und Neues c« mü 2® kötetét 24 órán belül a könyv 
tárba visszahozni szíveskedjék® A birság 1/7 sh, de ez, ha a 
könyvet 24 órán belül be nem hozza, 2/6 sh-re emelkedik®

« Kiváló tisztelettel?
V® Stoesse.1 
könyvtáros"

Válaszként Engels az alábbi levelet irta a Schiller Intézet igaz
gat óságának Jelentőségét a német könyvtári kölcsönzésben érdemi és 
formai szempontból kívánjuk hangsúlyozni®

"Van szerencsém l®sz® mellékletként könyvtárosuk levelének máso
latát, amelyet nemrég kaptam, megküldeni® Amikor a bennefoglalt kife
jezésekkel kapcsolatban Stoessel urnák néhány megjegyzést tenni bátor
kodtam, közölte velem, hogy - amint ez várható volt - a levél egysze
rű másolata az igazgatóság irodalmi osztálya részéről előirt szöveg
nek®

Ha most kénytelen vagyok ezeket a megjegyzéseket az igazgatóság 
elé terjeszteni, ki kell emelnem, hogy ezek a levél tartalmát semmi
képen nem érintxk® Ezzel® vagyis a könyvek előirt olvasási idejének 
megtartásával® a késedelmi, birs-ággal® ét.egyáltalán az-intézet törvá
nyeinek’ és előirú.ain ak t í j z 'c .1 atb e n ta r tá s óval minden bizonnyal min- 
d 9 nk 1  egyetért - 1.1 v inkább ;y v Ír a fe 'w u i . a ad l-t ];t; ngnemről v ág jgg c 
/Feyi kiemelése TJÁ hangnem annyira e-tér aktéi, ami müveit emberek 
levelezésében szokásos,, hogy meg kell vei la nőm® nem szoktam hozzá, 
hogy ilyen leveleket kapjak® Mint Stoessel ur mondja, nem én vagyok 
az első’, akinek ez az enyhén szólva nyers hang feltűnik® Valóban, 
amikor ezt az irományt olvastam., úgy éreztem, mintha Németországban 
lennék® Azt hittem,hogy a Schiller Intézet könyvtárosának levele he
lyett valamelyik, német rendőrbiztos határozott büntetőparancsát ol
vasom, amelyben súlyos büntetés terhe mellett elrendeli, hogy "24 
órán belül" valamilyen kihágást tegyek jóvá® A kézbesítő hivatalse-
x 7 ' ~

\ F® P® Schiller tanulmányára űr® Johanna.*- tíüller a jénai Egyetemi 
Könyvtár igazgatója, <.kí me NDK f ő i s k o l a i  l ami.itkárságának 
osztályvezetője, hívta fel a figyelmet® Fogadj kösz tü.-á.et®



géd egyébként ártatlan egyenruhája is esek hozzájárult ahhoz, hogy 
csalódásom tőkéiét ia legyen*

Az esettel kapcsolatban ismét elolvastam azt a felhívást, ame
lyet mintegy a leendő Schiller Intézet programmját 1859* november Iá
én bocsátottak ki, A programra, a könyvtáros említett levelének hatá
sa alatt egészen más színben tűnt fel előttem, Azt olvasom benne, 
hogy a Schiller Intézet feladata, "hogy itt német fiatalemberek®*, 
mindjárt otthonosabban,,, erkölcsi, és szellemi tekintetben istápolt- 
nak érezzék magukat0», és © .'.nd >»nekslőt t a hazához híven oda viasza- 
térjenek," Vitathatatlan, a ügydarab bürokratikus stílusa teljes 
mértékben arra való, hogy izett otthon érezze magát és azt kell
jen hinnie, hogy éppúgy vagy tán jobban is istápolják mint kedves 
hazafias rendőrállamuakban, ebben a nagy óv ódában, s mindaddig, mig 
az ilyen ügydarabok flóréálnak ^virágzanak] a legkisebb veszély asm 
forog fenn, hogy valamelyik tagtarsunk hazájától elliogenedik, Sót, 
ha tágtársunk kivételesen nem ismerhette- volttá mag a hatóságok bürok
ratikus szolgálatát és parancsoló nyelvezetét, úgy látszik, a Schiller 
Intézet ehhez a legkiválóbb lehetőségeket nyújtsa,°°

Hémely tagtársunk aligha álmodhatta, hogy á szó legteljesebb ér
telmében véve a német szellem, amelynek ápolása szempontjából a Schiller 
Intézetnek kell tömöríteni® az ereket, többek között a bürokratizmusnak 
azt a szellemét ia magában foglalja, amelynek otthon még sajnos a tel
jes politikai hatalom a kezében van, de amely ellen egész Németország 
harcol, s éppen napjainkban az egyik győzelmet a másik után aratja.
Ez az egyenesen parancsoló hang, ez a kategorikus felszólítás, hogy 
24 órán belül parírozzam, helytelen^ különösen pedig, ha kétheti kenyé
ren és vizen eltöltött börtönbüntetés helyett a félkoronás £2 sh 6 dj 
birság borzasztó fenyegetése következik utána, ráadásul még nevetséges 
is.

A Schiller Intézetnek vannak a németeken kívül angol, holland, 
dán tagjai is, akik aligha fogják azt a hangnemet "otthoni"-nak talál
ni, Szabadjon megkérdeznem,mit gondolnak ezek a tagtdrsaink a "német 
szellemről", ha ilyesféle irományokat kapnak? /

Történetesen egy másik helybeli intézetnél , amelynek nincsen 
könyvtárosa, és ahol éppen az irodalmi osztály tagja vagyok, gyakran 
előfordul, hogy hasonló okból körlevelet kell intéznem a tagtársakhoz, 
A szokásos szöveget 2, 3Z0 mellékletként nyújtom á.t. Nem lehet igénye 
arra, hogy minta gyanánt szolgáljon, de talán bizonyíték lehet a te
kintetben, hogy ugyanazt a célt úgy ia el lehet érni, ha á müveit em
berek egymás iránti köteles megbecsülését nem séx*tjük meg.

Ismétlem, hogy fortitar in re £a kérdés komoly kezelése} feltét- 
lenül helyes,, de a tagoknak véleményem szerint joguk van a suaviter 
in modo-ra fudvaríaaabb formára]/ /Feyl kiemelése,/Az irodalmi osz
tály vaskeze sújtson csak le minden vétkesre, de húzzon selyamkeztyüt.
37— -— “  1
' Valószínűleg az Alber-Ilubrcu 

amelynek Engels egész manehes 
tagja, volt, /F, P, Schiller/

van sző, amely 1842 óta fennállt, s 
téri tartózkodása alatt választmányi
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’ Ezért arra kérem az igazgat óságot, legyen goadja arra, hogy az irodal
mi osztály és a tagok közötti hivatalos levelezésben pe annyira a aémst 
közigazgatási apparátusnak alattvalóihoz intézett parancs-stilusa, mint 
inkább a müveit emberek közötti levélváltás hangneme legyea az irány- 
add".1/

Ez a tanulságos levél - amely arra késztette az intézet vezetősé
gét , hogy Eagelst szorosabb együttműködésre kérje fel - jól mutatja, 
milyen mértékben ismerte el és követelte meg Engels a könyvköXcsönzési 
fegyelmet, másrészt viszont finomitani akarta a könyvtár és az olvasd 
érintkezését, és erélyesen sikraszállt a zsandárstilus ellátta Az a meg
különböztetés , amit a könyvtárosi munka érdemi része és formája között 
tesz, az a követelése, hogy a tárgyilagos szigort az érvényesítésben 
lekötelező formával kell párosítani, nemcsak a fenti egyesületi könyv
tár esetében érvényes /ahol ráadásul tagdíjból tartották, fenn a könyv
tárat/, hanem ma is a tudományos és a közművelődési könyvtárak kölcsön
zőiben az olvasóval szemben alkalmazott magatartásra.. Az irodalom egy
re fokozódó körforgása a szocializmus építésében, a tudományos és köz
művelődési könyvtárak fokozódó igénybevételét hozza'magával* Ezért egy
részt a legszigorúbb olvasói fegyelemre van szükség^ hogy a könyvtár 
teljesíthesse szocialista feladatát, másrészt viszont felvilágosító,, 
tanácsadó, agitáló módszerekre, a csak végső esetben bürokratikus intéz
kedésre# a  levél azt bizonyít Ja, hogy egy ideig maga Engels is egyesüle
ti könyvtáros volt5 ekkor fogalmazta azt a bizonyos felszólitőlevelet, 
amit E# P# Schiller sajnos nem közöl azőszérint tanulmányában, mivel va
lószínűleg nincs meg# /A manchesteri Schiller intézet levéltárának sor
sát nem ismerjük, eddig még nem kutatták fel#/.A szigorú könyvtári fe
gyelem, amit a forradalmár szocialista Engels szükségesnek tartott, 
olyan jellemvonás, amit később lénia mind a személyes könyvtárhasználat, 
mind pedig az ifjú szovjet állam vezetőjeként törvényhozói tevékenysége 
terén érvényre juttatott, ma a Német Demokratikus Köztársaságban idő
szerű, mert sok könyvtárlátogatónknak nincs még kellő fogalma a szocia
lista tulajdon jellegéről és az irodalom szocialista felhasználásmődjá
rói# Ha a könyv népi tulajdon, érthetetlen, miért utasítja el a népi 
rendőrség azt az igényt, hogy a kölcsönzőtől a már többször és eredmény- 
ménytelenül visszakért könyvet behajtsa., Másrészt viszont s könyvtár és 
a látogatók, közötti szóbeli és Írásbeli érintkezésben határozottan kül
denünk kell az őrmesteri hang és a helytelen lakonizmus ellen#

Sokatmondó az a tény, hogy Engels elnöksége alatt nemcsak a Schiller 
latézetet szervezték újjá, hanem, hogy Engels a "Manchester SabsaríPtiOtt 
Library" tagja is volt és más egyesületekben is irányitő szerepet vitt#

Ha Albert Predeek fentemlített tanulmányában azt hangsúlyozza, hagy 
helytelen lenne az angol "Public Library"~t csak mint közmüveiődéai 
könyvtárat jellemezni, mert a nagyobbaknak népszerű osztályuk mellett 
tudományos osztályuk is volt, akkor Engelenek Marxhoz intézett levelei
nek számos pás szuss bizony it Ja ̂ niXyQXi Iont őség tik voit s,

^  Harx-EngeIs-Archív» Zeitschrift des Marx-Engels-Intitutes in Moskau# 
Hrsg# v„ E« Rjazanov0 Frankfurt a# M# 1927# £, köt# 487-488#.lap# 
{Németül#}
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Llbrary-knek Engels tudományos munkájában. Tudományos munkájával kap
csolatban Manchesterben Engels mást nem Is tehetett, mint hogy a 
Public Library-k tudományos állományára támaszkodottg mert nem volt 
©lyaa szerencsés helyzetben, mint Marx, aki a British Museum állomá
nyát használhatta.) Tájékoztatáson kívül a Manchesterben élő Engels 
számára a londoni nemzeti könyvtárnak nem volt gyakorlati jelentősé
ge „ mert az mint nemzeti könyvtár kölcsönzést nem folytatott, csak a 
helybenolvasást engedte mego

Figyelemreméltó, milyen tudományos forrásmüveket tudott Engels ' 
Manchesterben éppen a Public Library-k tudományos osztályainál talál
ni, és hogyan tudta azokat felhasználni.) Legvilágosabban kitűnik ez 
"Levelezés”-ükből, ahol Marx és Engels Írország történetéről végzett 
kutatásaikról tájékoztatják egymást. E kutatásoknak tudvalevőleg nagy 
jelentősége volt a nemzetiségi kérdés proletárelméletének marxi-engelsi 
kidolgozása szempontjábólo

1869-ben Manchesterben Engels két fontos Írországról szóló angol 
könyvet keresett? Wakefield és Young müveit. Az év október 24-én ir 
erről Marxaako A levélből a Public Library-k intenzív látogatásáról 
és ezeknek a könyvtáraknak belső viszonyairól szerzünk tudomást? 
"Wakefieldet szerencsésen megtaláltam a Subscriptlona Library-ben, - 
azaz csak a katalógusban, a valóságban nincs még mego Megpróbálják 
megkeresni, majd legközelebb iros róla. Két vastag negyedrét kötet. 
Általában sok mindent találok, ami az 15oo és l8oo közötti időre jól 
használható, sőt igen fontos. Ha Wakefieldet megtalálják és^oung Is 
előkerül, már csak egészen modern dolgokra lesz szükségem.

1869 november 1-én Engels ismét visszatér kutatásaira a Subseriptions 
Llbrary-ben? "Wakefield még mindig nem került elő. Mielőtt felhasznál
nám, pontosan megvizsgáltam az alapot, vagyis az lóoo és 1700 közti 
időszakot. De hogy ir forrásaim terén a komikum se hiányozzék,;>itt a 
Foreiga Library-ben megtaláltam Jaeobus Venedey MIrland”-játn • ~ e

1869 november 11-én ezt irjás "Több használható holmit találtam 
itt Írországról. Wolfe Tone Memoir-ját, stbo, persze csak a katalógus
ban. Ha kikérem, éppúgy nem találhatók, mint Wakefield. Valami öreg 
fickó- szedhette régen össze ezt az egész lomot és en messe retourniroz- 
ta [egy csomóban küldte vissza], úgy hogy az egész kupa,© valahol el van 
ásva. Persze meg kell lenniük".*/

Még tanulságosabb az 1869 november 29-én kelt levél? "A Free 
Library-bas és a Chatham Library-ben /hiszen ismered ezeket/ még egy 
csomó értékes forrásra akadtam a seeond hand informátion-t [másodkéz
ből való tájékoztatást] nyújtó könyveken kívül, sajnos azonban se Young- 
©t, se Prendergast-ot de még az angol kormánykiadásban megjelent Breton 
Lav-ot sem. Ezzel szemben Wakefield ismét felbukkant. Meg aztán old

Marx-Engela? Briefweehsel. Berlin, 1949. 4. köt. 277»lap« [Németül] 
Id. m, 4. köt, 281.lap. [Németül®]
Id. m. 4. köt.'287.lap. [Németül.]
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[jő öregj Petty különböző dolgaio A múlt héten Sir John Davies /Jakab ki
rály idején Írország főügyésze/ tract-jeit [Vitairatait] rágtam keresz
tül * nem tudom, olvastad-e „ez a fő forrás* idézve legalább száz helyen 
láthattado Szégyen* hogy nem szerezheti meg' az ember mindenütt az erede
ti forrásokat * sokkal többet tud meg az ember belőlük,, mint a feldolgo
zókból* akik mindent0 ami a forrásban agyszerü éa világos volt* össze- 
zavarnak és öaazebonyolitanako Kiderül belőle* hogy a közős földtulaj- _  ̂
dón Írországban anno lóoo még in fali forse [teljes mértékben] fennállt.®* '

Mara: l86f december lo~én ezt válaszolja? "Davlestől sok kivonatot,, , 
olvastamo A könyvet magát csak felületesen lapoztam át a Museumbanöaa" '

1869 december 16-án Engels levelében ezt olvassuk? wEg az átkozott 
Giraldua Gambranals úgy imbolyog előttem mint egy .lidérofény« Mag kall & 
fiókét kerítenem* mert az az első külföldi* tehát hiteles forrás az ir 
állapotokról az angolok bevonulása előttrőlo00 Sehol se találom* a ©ime 
Hibernia empugftata* da az engem érdeklő rész megvan Gamdea Britanniájá
nak frankfurti /’/ kiadásában* vagy másutt* nem. tudonu A kiadás itt per
sze ninea meg^ angol Giraldus-kiadás a Free Líbrary-bea nincs* egy másik 
kölcsönkönyvtárbám megvan agyas a 3okötet* de éppen dLVeszett* Így aztán 
egyetlen reményem a Chatham Library* holnap odamegyeko A forráavadásaát 
mégis esak másfajta szórakozás* mint az ügyfelvadászat a tőzsdén volté

Petty Politikai Anatomy of Ireland illő Political Survey of Ireland 
c0 könyvei különböző müvek* vagy.©sak különböző kiadások? Az utóbbi 
ugyanis itt megvan0M

18'fo január 19-éffi. Engels igy irs "Prendergasrt könyvéből [Írország 
angol gyarmatosításáról a XVII0szo-bán, Feyl] végre találtam egy példányt 
az itteni könyvtárban* és szeretném remélni* hogy meg is szerezhetem".'
A kérdést 187® január 25-én. ezzel závja les "Prendergastot végre megkap
tam* ahogy ez lenni szokott* egyszerre'két példányban* ugyanis a W0 H0 
Smith & Sons eég is felhajtott egyet,,. A könyv azért fontos* mert kiadat
lan okiratokból közöl kivonatokat. Nem csoda* ha out of print [elfo
gyott] "05/

Engels 1870 április 6-i levelének egyik megjegyzéséből az is kide
rül* hogy sokra tartotta a legjelentősebb angol Subáériptions Library- 
nek* a„ ©arlyle alapította London Library-nek katalógusától/

Üdülése idején Mara: nagy figyelmet szentelt az üdülők olvasészobái- 
nak* itt a legfontosabb napilapok révén állandóan tájékozódott a folyó 
eseményekről’y és közölte Engelssel véleményét a világ politikai éa gaz
dasági alakulásáról,,

^Xdo m0 4oköt* 3o20lap0 [Németülo]
^Marx-Eng a Is? Válogatott leveleko Bp. 1950. 269-27oolap0 
"^Marx-EngelsS Briefweohselo Berlin* 1949® 4okötő 313“314olapo

idő m« 40koto 
5/''Idő ffiP 40köto 
6 /"Idő mo 4oköt9
7/
'Idő m0 4oköt0

32Xolap* [Németülo] 
323-?24olap0 [Németül] 
4o3«lap9 [Németül] 
5ó5o lapo [Németülo]
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Marx - Enaele és a magánkönyvtárak

Minthogy mindkét klasszikusunk nagymértékben ás sokoldalúan hasz- 
nálta fel az irodalmat,, nem csoda, hogy alkalomadtán élénken érdeklőd
tek a tudományos szempontbál értékes magánkönyvtárak iránt, mégpedig 
nemcsak a forrásmttvek. tanulmányozása, hanem vásárlás coljából is.

Marx 1874-ben a szegény és nagyon vallásos lakosságú Ryde szige
tén töltött üdülése alkalmával beszámol arról az érdeklődésről, amit 
házigazdájának, egy szegény bibliafelolvasónakj. theolígíai könyvtára 
benne felkeltett. Megjegyzi, hogy a házigazda az anglikán államegyház
hoz tartozott, s e két tucat könyve között minden várakozáson felül 
Spourgeon prédikációi is megvannak. "Sandown-ban, sítől meleg fürdőt 
vettem, a fürdőházban hasonló könyvtárat találtam, és nem lehet egy lé
pést se tunni anélkül, hogy az ember ne botlanék v • iásós összejövete
lek hirdetéseibe. Valóban a pl éhe. itt nagyon szegény, és úgy látszik 
fő szórakozását a templomban keresi. Egészen érdekes volna megvizsgál
ni, hogyan jutott ez az eredeti halásziakosság in no time [egy .szem
pillantás alatt] ilyen istenverte állapotba."^

Ezt a kis magánkönyvtárat Marx nem tekinti magánügynek, hanem tár
sadalmi tükörképnek és eszköznek. Az idillikus és esztétikai álláspont 
a magánkönyvtárakkal szemben, ami egyébként általános, mindkét klasszi
kusnál ismeretlen. Eogy mennyire megbecsülték a magén^üjtemények gyak
ran nagy tudományos, értékét,, mutatja az a tény, hogy Engels az 1882-ben 
Londonban ’• kalapács alá került*1 dr. Strouaberg-f él * /porosz "vasutkirály"/ 
magánkönyvtárból megszerezte a teljes, bekötött wűes^.híchtagcbgeiber 
dér deutschen Vorzeltn c. gyűjteményt, amint azt.ironikusan és jóked
vűen Marxnak megírjae^Éppen ennek a gyűjteménynek volt nagy jelentő
sége Engels német őstörténeti és nyelvi kutatásai számára, amelyeket 
először 1953-ban a Dletz kiadó gyűjtött össze /részben kiadatlan volt/. 
Kiég több figyelmet érdemel Marx gondoskodása elhunyt harcostársainak 
nagy magánkönyvtárai iránt, elsősorban Wllhelm WoXff könyvtára iránt, 
amely abban s  veszélyben forgott, iOgy avatatlan kezekbe kerül és igazi 
értékét elveszti.

Marx és Engels magánkönyvtárat

Marxnak egyik, 1861. február 27-'n - röviddel németországi utazása 
előtt - kelt s Engelshez Írott leveléből közelebbi adatokat tudunk meg 
magánkönyvtáráról, amelyet Angliába emígrálásakor /1849-ben/ Német
országban /Kölnben/ volt'kénytelen visszahagyni; ”A kölniek ugyan jól 
elbántak a könyvtárammal. Az egész Fourier-et ellopták, Goethét detto, 
Herdert detto, Voltairet detto, és ami nekem a legborzasztóbb, az 
Économistes du 18 siéele-t /újonnan kb. 5oo frankba kerülnek/, sok 
kötet görög klasszikust és más müvek egyes köteteit. Ha arra vetődöm * 
majd megmondom a Bürger-féle Netional v<>r sl ni<-1ákn&.k a magamét. - -uel

Ide m. 4.köt, 4?7vlap. [Németül.]
2y/ Idő m. 4.kötő 683.lap. [Németül.]
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fenomenológiáját és logikáját dett©®”1"̂
Ébből a közlésből az derül ki, "hogy Marx magánkönyvtára elsősor

ban tudományos kázikönyvtár volt, eszközjellegű, és közvetlen kapós©-, 
latban állott tudományos munkájával® A feudális és polgári osztály 
gyakori asztetizálő szokásában,, hogy olyan gyűjteményeket hozzon lét
re, amelyek inkább ©sak reprezentatív és bibliofil célokat szolgáltí: 
vagyis gyakorlatilag haszontalanok voltak és- inkább osak valami állí
tólagos kulturtőrekvést mutattak, klasszikusaink nem osztoztak® Azt 
is megállapíthatjuk továbbá,, hogy esek tudományos forrásmüveket ©a 
tipikus kiemelkedő egyéniségek müveinek összkiadásait szerezték be, 
másodrangu irodalmat nem vettek fel könyvtárukba® Ez a jellemvonás 
nemcsak mintaszerű, mindig eredeti forrásokból kiinduló tudósként au 
tatja be Marxot „ hanem Útmutatással szolgál az egyetemi hallgatók és 
tudósok könyvvásárlásai és a haladó kiadópolitika számára is<> Mert 
bizony forrásmüvek kiadása„ vásárlása és tanulmányozása terén még sok 
a kívánnivaló®

1953-ban, a Marx-évben dr® Brúnó Kaiser Marx megtalált magánkönyv
tára alapján bemutatta, milyen behatóan tanulmányozta saját könyvtárá
nak forrásmüveit és összkiadásait , és megjegyzéseket irt a lapok sst 
lére®2/ Marxnál aligha találjuk meg egyetemi hallgatóink szokását „ akik 
a kikölcsönzött könyvekbe firkálnak, sőt egész lapokat tépnek ki®

A két klasszikus levelezéséből kitűnik, hogy esak azt az irodaia
mat tartották megvásárlásra érdemesnek <= és vásárolták is meg külön 
böző kapcsolataik felhasználásával és nagy anyagi áldozat árán «- ami
nek forrásmüként , szellemi vagy művészeti tekintetben elsődleges je
lentősége volt és amit közvetlen, sokoldalú módon használni tudtak fo
lyamatban lévő munkáiknál® Mindketten mintaszerű olvasók voltak, d- 
nem eklektikus és esztetieizáló feudális vagy polgári stílusa gyűjtők 
vagy bibliofilek® Marx 1879® augusztus 14-i levele különösen világosa 
mutatja, hogyan értékelte a két klasszikus az elsődleges forrásokat® 
Marx Cáriéton-nak az ir parasztok életéről szóló kétkötetes müvének 
tanulmányozásáról ir Engelsnek? "Uneonnected tales [összefüggéstelen 
történetek], amelyek majd erről,.majd arról az oldaláról mutatják be 
az ir paraszt életét, tehát nem arra való, hogy egyvégtében fogyaszt 
ható legyen® Épp ezért meg kell venni a könyvet, hogy meglegyen és I 
furat mesure [módjával] hol itt, hol ott bele lehessen kóstolni®
Cáriéton nem jé stiliszta, nem is szerkeszt Jól, de Írásának igaz vol
ta jelenti eredetiségét® Mint ir par,asxtfiu Jobban ismeri tárgyát, Lant 
a különböző Leversek és Loversek®"?/

Marx vajétól Paul Lafargue-tól® mint szemtanától az alábbiakat 
tudjuk meg Marx londoni több inint ezerkötetes magánkönyvtáráról? 
"Könyvei felállításában semmiféle külső szimatria nem volt irányadó? 
negyedrét, nyole&drét kötetek, brosúrák áltak szorosan egymás mellet. y, 
nem nagyságuk, hanem tartalmik szerint rendezte könyveit® Könyvei s^eá-

Id® m® 3®köt® 19®lap® [Németül®]
Neues Deutsohland® Berlin, 1953® máj®5® /loéosz®/
Marx - Engels? Briefweehsel® Berlin, 1949® 4®köt0 $8o®lap®



lemi munkaeszközök voltak, nem luxustárgyak®®® Formátumra, kötésre, a 
papír vagy a nyomás szépségére nem volt tekintettel, s nem kímélte 
könyveit, behajtotta a lapok sarkát, vonalakat húzott a lapok széléi
re, a sorok alá® Bele nem irt a könyvekbe, mégis egy-egy felkiáltó 
vagy kérdőjelet oáakanyaritott, ha a szerző túllépett a határon® Hasz* 
nált aláhúzás! rendszere lehetővé tette, hogy a keresett passzust is* 
mét könnyen megtalálja egy könyvben® Az volt a szokása, hogy többéves 
szünet után Ismét elolvasta jegyzetfüzeteit és a könyvekben megjelölt 
részeket, hogy jől emlékezetbe vésse azúkat| emlékezete rendkívül éles 
és pontos volt®”1/

Marx maga szerényen könyvespolcnak nevezte és alkalomadtán átren
dezte könyvtárát^ Egy ilyen átrendezés alkalmával 1869® Junius 26-án 
azt Írja Engelsnek, hogy Roehefoueauld wReflexionsw*jainak régi kiadá
séra bukkant® Átlapozta és rögtön közli is Engelsaei a francia moralis
ta néhány szellemes és újra megtalált passzusát®2/ Még ilyen alkalommal 
is szellemi forrás Marx számára a magánkönyvtár, s nem másoktól elzárt 
magángyűjtemény, ami esak a saját munkáját szolgálja® Gyakran hiányzot
tak klasszikusainknak saját müveik! igy például 1869® március 7=én 
Engels azt Írja, hogy Manchesterben megtalálta Marx wLouis Bonaparte 
Brumaire 18-ája*' c® müvének egy példányát s rögtön megszerezte®?/

Már jellemükből kifolyóan elképzelhetetlen lenne, hogy klassziku
saink könyvtárukat a legtöbbet ajánló vevőnek eladassák, mint ezt 
számos XlX.századi német polgári tudós tette /köztük a "deutsehvölkiscl" 
mozgalom ”előharcosa", az orientalista Paul de Laearde/ még pedig 
Amerika felé olyan mértékben, hogy Fritz Mllkau a hagy német könyvtá
ros 1907-ban nyilvánosan szót emelt a német könyvtárügy terén mutatko
zó amerikai veszély ellen®

«= Dér Bibliothekar, 1955° 6®sz® 327-557

Marx
V Erinnerungen an Kari Marx® Berlin, 1955® I52®lap® 
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