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A* AZ IRODALOM LELŐHELYEI
II« A könyvkereskedelem és különösképp az antikváriumok szerepe

Az Irodalom lelőhelyei között klasszikusainknál a könyvtárak után 
a könyvkereskedések, nevezetesen az antikváriumok játsszák a főszere- 
Pét, - főként azért, mert az akkori Angliában még nem volt olya® könyv
tárközi kölcsönzés, mint 1924 éta az Németországban szokás® Persze nem 
szervezési vagy technikai okokból /plo kladől katalógusok, vagy aatfkvár
jegyzékek felkutatása céljából/ keresték fel a könyvesboltokat, hanem 
azzal a szándékkal, hogy a munkájukhoz szükséges irodalmat megszerezzék® 
Különösen Engels használta fel a könyvkereskedelmet Írországra vonat- 
Kozó ritkább müvek megszerzésére® Manchesterben "saját” könyvkereskedő- 
Ja volt, akinél ismételten olyan könyveket rendelt meg, amelyekre sttr- 
85sea szüksége volt, de vagy elfogytak,vagy a manchesteri könyvtárak
ban nem voltak találhatók® így tett Marx ia Londonban® Dyakran kérték* 
egymás londoni.111, manchesteri"könyvkereskedőinek” segítségét® Az er~
**• vonatkozó klasszikus passzust Engels l869o november 17=1 manchestori



levelében oXy.98S.Uk* "PreadeygasiCroiair«lllatt,?ettlement .1® out ot print* 
.rprandsrgast Crom^elllaa Settlemeht ja elfogyott*), . Nagyon ‘leköteleznél* 
ha antikvár u$qu mindjárt megrendelnéd számomra; Butia Xriah peopies 
nőne la  London® {[Bút ts írlak peopíe o* müve ni nos’ megLondonbaftoj'Má® 
ír pemfletefcet'^ • plo' Lord Ro8se~ét■ é®Lord.Litford-étí oaanot fiad*
(Nem találom^ -Szt válaszolt® a ..könyvkareskedőm londoni'megbizoitJénák 
tájékoztatása alapján és. agyba®‘azt 1® mondta, hogy ,az' angol könyvke
reskedelem nem foglalkozhat Írországban könyvbeszerzé®®®3̂  ®»*t rsadaze- 
rint niaoa dublini megbízott juk* osak Londonban tartanak levelezőket? 
így hát egyenesen Duffyjjek írok Bubllnbáo®’3-̂ Akár pedig- E&göXs agy má~ 
eik levele 1870,, máreitta 7°éről£-"Néhány nappal ezelőtt könyvkereskedőm 
váratlanul megküldi nekem a Senohaa Mor=t a- régi ir törvényeket * de 
nem az aj* hapem az oiaő kiadásba#®’Ezt sikerült hát kitaposnom haldia* 
Ilyen nehézségek üdédnek agy olyan'könyvnél'* amelynek ©imlaaján a lon
doni Longmans eég szerepelj, • éa amely a kormány kiadványai®2/ Uanoheste- 
rl "házi" könyvkereskedője* a némát' Fraaz Thiaan révén Engels külföldről 
érkező könyvazállitinányokat kapotto

Káresett és megrendelt antikvár könyvek mellett'.előfordul történe
ti forrásirodalom:beszerzése is* aminek jelentőségéről egymást tájékoz-*. 
tátják* illő. megküldik a szóbanforgd könyveto így pl-« -l86fo november _ . 
3-án Marx arról értesíti Engelst *. hpgy rábukkant egy is? pamfleteket tár- ' 
talmozó kolligátumra'és .elküldi neki*■ vagy Engels l88g® november 22-éa 
nagy örömmel ír arról* hogy a: "öesehiohtssareiber dér deutseben Toráéit’’
c® forrásgyűjteményre antikvár-utón Maneheatérben,sikerült azért tennie*}Kojdhogjr világtörténeti„ jelentőségű az irodalom antikvár utón való 
beszerzése amarxizmusaién! a izmus közgazdaságtudományi alapművének* a 
“főkének” megírásánál® Itt arra a fontos szerepre gondolunk* amit & 85 
füzetből. álló angol hivatalos kiadványsorozat* aá úgynevezett "kék fcöey- - 
vek" játszottak a.kapitalista termelési mód*"az agrár- és az ipari pro- 
letáriátua helyzetének tanulmányozása és bemutatása szempontjából a " T ő 

ke" első kötetében- Marx az első kötet bibliográfiájában felsorolja eze
ket a kiadványokat éa az előszóban az európai szobi álakat Isset ika számá
ra példámutatónak nevezi őket-

Annak alapján* amit a forrásokból és a kortársak-visszaemlékezései- 
bői tudunk* Marx az angol parlamenti vizsgálóbizottságok nyomtatott -je
lentéseit D a kék könyveket * túlnyomórészt antikvár utó® vásárolta, és 
nem » Brttiah'llugeum-.ban olvasta-Az á kérdés* hogy vájj ob azért kény
szerültbe Marx a joTantósék antikvár vásárlására-** s-mert azok a Ibis éráiban 
nem voltak meg* vagy pedig más okból* nagy jelentőségű a "Musenm beszer
zési politikájának jellege és terjedelme szempontjából® Nagy jelentősé-, 
’gtt azonban abból a szempontból la* hogy hogy használták fel az iroda:!-, 
aato A..rendelkezésre álló források alapján egyértelmű választ nem adha 
tunk e Mégig talán Paul Lafargue mér említett emlékiratainak adatai a 
leginkább egyértelműek;
i/ ; - *"> Marx<=>Engblas Briefwechselo Berlin* lybjc bekötő 28f0lapo
2/- Ide ml* bekötő 3béolap«
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"Marx gazdag tényanyagot merített ezekből a kék könyvekből ama- 
lyeket az alsőház és a lordok házának tagjai, akik között kiosztották, 
csak céltáblának használtak, ős az átlyukasztott'lapok számán mérték 
le puskájuk átütőerejéto Mások viszont makulatúrának adták el, és ez 
Tolt a legokosabb, ©mit tehettek, mert ez a «yakorlaVtgtte lehetővé 
Marisak,, hogy *bct long-acre-1 pápirhulladekkereske^^l» ahov^MLŐSről 
Időre eljárt„ olcsón megvehesse.* Beesly professzor kijelentette, hogy 
Marx volt az, aki az angol hivatalos kiadványokat a legjobban felhasz
nálta, sőt aki azokat az egész világgal megismertette, Beesly professzor 
persze nem tudta, hogy Engels 1845 előtt ezekből a kék könyvekből számot 
adatot merített, amit az angol /munkásosztály helyzetéről szőlő .-.munkájá
nak megírásánál felhasználtok’'

íehát nem egy egykorú tudományos könyvtára hanem az angol antikvár 
könyvkereskedelem tette lehetővé, hogy Marx egy addig még ki nem akná- 
zott irodalomfajtát, az ángol parlamenti bizottságok hivatalős vizsgá
lati jelentéseit az 186^-et megelőző 20 évről elsőként, széles körben 
felhasználhassa,. Hogy ezek a jelentések a British Museum állomány éh él 
hiányoztak, nem az angol nemzeti könyvtár beszerzési politikájának ro- 
vására Írandó, hanem az angol kormányéra, amely a kötelespéldány beszól- 
géltatást még nem rendelte el« Ez a klasszikus eset mégis azt mutatja, 
-végső elemzésben - milyen fontos szerepet játszik egy tudományos 
könyvtár beszerzési politikája a .tudomány fejlődésében, s hogy éppen & 
hivatalos kiadványokban található tényanyag miatt az állam és minőén 
nyilvános szerv tevékeny és nagyszabású támogatására szoruló Németor
szágban ugyanis a hivatalos kiadványok bscszolgáltatási kötelezettsége 
a Deutsche Btleherel félé csak néhány évvel 1918 után lépett életbe*

Csak mellékesen kívánunk arra,utalni, hogy az antikvár köayvkeres- 
kedelem fontos szerepet játszott a marxizmus korai történetében és az 
orosz munkásmozgalomban is0 Az illegális márxista tanulókörök Marx és 
Engels müveit igen gyakran olyan orosz könyvkereskedőktől szerezték be, 
akiknek a kereskedés mellett kölesönkönyvtáruk is volto Az ifjú Sztálin- 
nak egytifliszi antikvárium teát© lehetővé a Tőke tanulmányozását« 
Gorkij müvei /pl, Az én egyetemeim/ érdekes utalásokat tartalmaznak 
forradalmi antikváriumok szerepéről a cári Oroszországban-^

IIIo Harcostársak és barátok segítsége az irodalom megszerzésében

Az irodalom megszerzésének ez a módja különösen jellemző Marxra 
és Ehgelsreo Jellemzi azt a vezető .szerepet, amit a két klasszikus a 
korai imperializmus korszakában a forradalmi munkásmozgalom megterem- 
késében és irányitásábaa játszott, azt a nemzetközi bizalmat, amivel 
irántuk viseltettek és á /gyakran Illegalitásban végzett/ kollektív 
együttműködés Szelleméto

Azonkívül, amit Marx és Engels küldött egymásnak /fölöttébb 
ügyelve i szállítás biztonságára/, angol, német és más külföldi har
costársaik küldöttek nekik kéretlenül vagy felkérésre könyveket, f©~
V  ~ ~

Erinnerur.gen un Kari lűarxo Berlin,' 195?* 161-lSSolapo
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lyóiratokat0 újságokat„ röpiratokat0 jegyzőkönyveket stb* Az utolsó 
időkben Msrac és Engels orosz és amerikai pártmunkatársai ás barátai 
küldözték ezeknek az országoknak a hivatalos kiadványait8 amelyekre a 
klasszikusoknak tudományos munkájukhoz különösen szükségük volta- 26 
példa az irodalomnak Németországból Londonba való küldésére Marx hanno
veri barátjának dr<> Ludwig JCugelaannak monografikus és időszaki kiadvá
nyokból álló küldeményeio ' Ezek a példák -azt mutat ják.0 -mennyire mások 
Marx és Engels tudományos munkásságának alapjai a szokottnála s milyen 
mértékben vo.lt a két barát a legjobb és iegszélesabbkörü információk 
k ö z é p p o n t ,

* Dér BiblÍothekar9 1?55° fo'azo 443-445<,lap.

AZ ÁLLAMI NYILVÁNOS SZÓLTÜK0V-SCSEDR1N KÖNYVTÁR ÉS AZ 
ÁLLAMI NYILVÁNOS TÖRTÉNETI. KÖNYVTÁR TUDOMÁNYOS TANÁCSA

Az OSzSzSzK Művelődésügyi Minisztériumának Kollégiuma 195-5o május 
5-én jóváhagyta a két könyvtár tudományos Tanácsának összetételét*-

Az Állami Nyilvános Szaltükov-Scssdria Könyvtár Tudományos Taná
csának tagjaivá letteki BarasenkoVj, V» M0 9 a könyvtár igazgatója /a 
Tudományos Tanács elnöke/; GoXubeva,, 00.Do0 a filológiai tudományok 
kandidátusai, tudományos igazgató helyettes^ Firszov0 Go Ö«i9;a pedagó
giai tudományok kandidátusai, könyvtárügyi igazgat ó-helyettes,, valamint 
a könyvtár több vezető dolgoz5jao A Tudományos Tanács tagjainak sorá
ban helyet foglalnak továbbá a tudományos élet képviselői les Nalivkin, 
D0 Vop akadémikus; Bsrkov0 P* N c a filológiai tudományok doktora,, a ' 
lenlngrádi Állami Egyetem -professzora; Andreev0 Ao Xo a történeti tu
dományok doktora és másoko

Az Állami Nyilvános Történeti Könyvtár. Tudományos Tanácsának 
tagjai közé tartoznak? Xeazjuk 0 Ec To, a könyvtár igazgatója /a Tudo
mányos Tanács elnöke/,, valamint a könyvtár vezető beosztása,, irányitő 
munkakört végző dolgozői0 A tudományos világ képviselői közül a Tudo
mányos Tanácsban foglalnak helyet? Panks-atova,, Ao Me akadémikus 
Szkezkin9 Sz0 Do a Tudományos Akadémia ievelezotagja és mások®

• Biblí ot©kar% 1955« 7o»a* 47«lap*

T F ^ . -------- rr—
Marx Briefe au Kugelmann* Berlin „ 19$3o 9Ha0 llColapo


