
Dr. Feyl, Othmar:

A KCNYTTiRftg ÉS AZ OLVASÁS MARX ÉS ENGELS MUNKÁSSÁGÁBA H
Rendszeres vázlat kísérlet©

/3« közlemény/

B. AZ EGYES IRODALOMFAJTÍK

A polgári szaktudás szokásaitól eltérően, aki esek a saját szak
területének fejlődését kiséri figyelemmel és forradalmi átalakulásra 
nem is gondol* mert elméleti munkája távol áll a gyakorlattél* vagy 
éppen a kizsákmányoló osztály helyzetét akarja fenntartani* - Marx éa 
Engels mindent átfogó* általános tudományos és politikai érdeklődést 
mutatnak* hogy a munkásosztály felszabadítását megindíthassák és ve
zethessék. Ennek következtében Marx és Engels munkásságában

lo tartalmi szempontbél az irodalom sokrétűbb felhasználását fi
gyelhetjük meg, mint a polgári tudós kortársaknál, valamint

2. funkcionális szempontból az irodalom felhasználás® sohasem 
szolgált csak saját tanulmányaik vagy tájékozódásuk céljára. 
Egyúttal mindig szerepet játszott az a szándék is, hogy a fel
használt irodalom ható tényező legyen a társadalmi gyakorlat 
terén ás továbbfejlessze a tudományt, a harcostársakat és a 
forradalmi munkásmozgalmat. Az irodalom felhasználása náluk 
egyúttal volt passziv éa aktiv,

A gyakorlatban ez a két tulajdonság abban nyilvánul meg, hogy 
Marx és Engels tanulmányaik és tájékozódás céljára folyamatosan hasz
nálták könyveket, folyóiratokat, hivatalos kiadványokat, röpiratokát 
éa mindenekelőtt újságokat, de nemcsak egy ország újságjait} ugyan
ekkor a sajtót tették meg tanaik aktiv terjesztésének eszközévé. Ma 
már megszoktuk, hogy Marx és Engels müveit önálló kiadványok formájá
ban használjuk, és csak ritkán gondolunk arra, hogy számos müvük foly
tatásokban jelent meg folyóiratokban és főként a munkásmozgalom újság
jaiban. Ez pedig olyan körülmény, amely a marxista tudománynál: éa a® iro
dalom marxista módon való felhasználásának sajátosságait, ©ktiv oldalu
kat, felvilágositó és mobilizáló erejüket - ellentétben e gyakorlattól 
elszigetelt, passziv, idealista polgári tudománnyal - kidomborítja.
Sppugy, amint vitathatatlan tény az, hogy a XVI.századi reformátorok 
egy bizonyos irodalomfajtának: a röpiratnak adtak először tömegjelle
get /mindenesetre már Húsz és nemcsak Luther óta/, éppígy el kellsne 
ismerniük a polgári Íróknak, hogy Marx és Engels, valamint a nemzetközi
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munkásmozgalom tett* a sajtét a politikai mozgósítás, felviiágoaitásj, 
tájékoztatás és szórakoztatás eszközévé, de ezen túlmenően a tudöaaáttfo® 
megismerés terjesztésének és tudományos véleménykülönbségek tisztázásá
nak küzdőterévé is9 így tették elsőként a tudományt a széles néptömegek, 
tulajdonává, miközben * téren © chartisták nyomdokain haladtak®

Ha egy olyan tudományos műnké„ mint Engels Anti~Dühring-J*,a 
marxizmus elad enciklopédiája eredetileg a lipcsei "TTorwárte* naaáb- 
jain jelent meg, köayvalateba® pedig csak később, ennek semmi ..telte® a 
kispolgári "tudományos népszerűsítéshez" /ami végeredményben mindig vul
garizáld® volt é* lesz is mindaddig, míg a szellemileg elmaradt ember 
mögött kullog, ©helyett, hogy őt a tudomány'színvonalára emelné/®' ás 
irányadó zz esetben a német munkásosztály és pártjának érdeke telt,, 
amely Bugán D(lhrIng befészkelédé kispolgári fílozófiájának cáfolatát 
kívánta® Még>jobban megkülönbözteti Engelst ez a lépés a polgári tudo
mánytól, ©mely gyakran irtózik a sajtóban való publikációtól, mert azt 
magához "méltatXannak" tartja, a agy véli, hogy' & "világtörtánelősinek 
ez a másodpercmutatója" /Schopenhauer/ csak napi érdekeket szolgál, a 
tudomány viszont ezek felett áll® Ezzel a különösképp németországi 
nyárspolgári "közvéleménnyel" áll szemben a. Marat és Engeletől kiinduló, 
a tömegekig eljutó és azokat.megmozgató tudományos publicisztika® Marat 
és Engels számára a sajtó fontos tájékoztatási forrás és egyúttal tudo
mányos közlemények orgánuma is®1'

I® Könyvek és folyóiratéi:
H© megnézzttk Marx tudományos főmttvének, a "Tökének" irodalomjegy

zékét*, ott négyes felosztást találunk;; ■
ló Ismert szerzőjtt müvek,
f i anonym müvek,
3® folyóiratok és újságok,
4. parlamenti jelentések, hatóságok és egyesületek kiadványai®
Első pillanatra feltűnik, hogy mennyiségi szempontból a monogra

fikus .irodalom óriási fölényben van a folyóiratok és újságok idősza
ki irodalma felett® /Hasonló az eset Marx és Engels más fontos tudomá
nyos munkáinál is./ Marx és Engels tudományos munkájának fő forrása 
tehát a könyvek voltak és nem a folyóiratok vagy pláne újságok® Ez 
ellene mond'az irodalomfeltárás egyik dokumentációs irányzat© képvise
lőjének, dr. Kari Bittel professzornak, aki szerint a marxizmus-leniniz- 
ans klasszikusainak tudományos munkájában az úgynevezett ®aktmáit* iro
dalom" nagy szerepet játszott®*/ Marx és Ingelsnél ilyen mértékbe® 
erről.nem lehet szó® Kutatómunkájukban a régebbi és egykorú-- különös 
tudományos és forrásértékű - monografikus müvekre támaszkodtak és eze
ket elsősorban a könyvtárakban szerezték meg® A folyóiratok1.és újságok 
szerepe ezzel szemben félreérthetetlenül alárendelt® Politikai Se ese
ménytörténeti tájékoztatóul és saját müveik publikációjára használták®
77 .........— i
' fia 8 körülmény fontos útmutatás a sajtó szerkesztési politikája ssá- 
mára, amely még mindig nem elég jól ért ahhoz, hogy szakembereket és 
tudósokat nyerjen meg munkatársai gyanánt®

*■/ "Bokamentation", 1933/1954® 4® fűz®



Szembeötlő a monografikus irö d ateo a  b eiü l az • anoavm miinek r o v a ta ,  
ami napjaink. tudMásyo® müveiben a l i g  je len tk ezik *’ B T atttek '^  ids.lgnaá- 
aa nemeséi lámái azokra és alapos tanulmányokra a ta l *  am elyikei Marx 
a 'b r i t  nemz®ti k ö n y v tárb an -végzett, 'h ■szenvedélf©® és -éokoldalm 
tudományos tö re k v é se ire  is *

Mar#' és Engels, mint alkot 6emberek tudományos műnkéjakban soha
sem kermitek a sápi események és az u*n. “aktuális irodalom® uszályé- 
ba, hanem az "aktuális iaaményeket® értékelték"az emberi társadéi©® 
S®Sztő»iásieti„feJXÖdést8yvéByéinek.ismeretében* Méltán'gúnyolja Marx 
a német kispolgárt , waki a világtörténelmet rőffel és mind®® alk&jten- 
mai az ®ért®kes újsághír9 szempont Jábél méri a 'és azt hiszi, hogy a 
nagy fejlődési folyamatokban 20 esztendő t$bfe mint egy nap, noha a*- 
után iámét olyan napok következhetnek,, amelyek 20 árét összefoglal-. 
aákoV ' .j ■,

. ánapi események ténydokusaentéóiája sohasem hiányzik Marx és 
Engels tudományos munkásságában, ma is szitásén látott kiindulópont 
és segédeszköz’lehet ez napjaink feladatainak alkotó tudományos fel. 
tárásához és megoldásához* Az az anyag és téaygyüjtés, amit a bihÍio~ 
gráfia és a dokumsatáoiő végez napjaink egyre növekvő irodaloméfata
tában, a társadalomtudományok területén hízeleg és túlzott fontossá
got tulajdonit ugyan a bibliográfusok és dokumentálék által végzett 
segédmunkának, de azzal is fenyeget, hogy háttérbe szorítja á tudo
mányos munka legfontosabb mozzanatát, ami Mar# és Engelsnél még tel
jes mértékben érvényesült? az alkotó eahmék felvillanásáts as Önálló 
gondolkozást, joni az által igazolódik,, hogy fáradsággal át küzdi magát 
a tényanyagon^ ma ezt a tényanyagot a könyvtárosok8 bibliográfusok ée 
dokumentálok készen nyújtják az olvasóknak* Olyan tudomány®® munka, 
amely a rendelkezésre boosátott tudományos müveket sem m&£& használja 
f®l8 nem ura az eszmeileg alaposan feldolgozott anyagnak8 amely tehát 
csak reproduktív, ahelyett , hogy uj ismereteket és eszméket termelne, 
áthidalhatatlan ellentétben .áll Marx és Engels eszmeileg teljeses fel
dolgozott tudományos munkásságával és alkotó lángelméjükkel*

11* Hivatalos iratok és kiadványok

A marxizmus szaktudományos alapjainak8 a marxist© közgazdaság- 
tannak kidolgozásánál az az irodalomfajta foglalta el a főhelyet, 
amelyet mindmáig Németország számos tudományos könyvtárában asm sok
ra beusüluek és beszerzését nem tartják fontosnak* Ernák a kiadványok 
Marx és Engels számára a már említett parlamenti vizsgálóbizottságok 
jelentései /"Reports"/ v@ltak8 ©mit kinyomtattak agyan8 de karül
tek könyvárusi forgalomba® E kiadványok kezelés® és felhasználásé 
Angiiéban jellemző a burzsoázia és a kormányzat osztályuk nyilvános 
önleleplezésétől való félelmére 9 ami ezeknek az elsőrangú forrásnüveknek 
korlátlan terjesztésével együttjárt volna* Ettől függetlenül Marx. 
hangsúlyozza az ilyesféle hiteles vizsgálatok példaszerű jellegit
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az európai kontinens kapitalista államainak elmaradt szoeiálstatias*.-. 
tikájávsl szemben. Később Lenin használta fal alapvető müvében /*A 
kapitalizmus történet® Oroszországban1*/ az orosz önkormányzati testü
letek /zemsztvők/ statisztikáit első Ízben rendszeresen® Marxszal ellen
tét bán 'Lenin ezt,-a forrásanyagot nem antikvár könyvkereskedők révén  
aserezta meg, hanem alvtársai juttatták b® hozzá a börtönbe, vagy a 
száműzetésbe* Az orosz zemsztvő-atatisztikák úgy látszik nem mentek 
olyan ritkaság.számba,mint az angol reportok©

Még mielőtt Marx az angol reportokát kiaknázta volna. Ingeia dol
gozott fel nyole angol kék könyvet elsőrang® társadalmi adat- és bitó
ién forrásértéke miatt híres társadalmi monográfiájában, "A munkásosz
tály helyzet® Angliában1* /Leipáig, 184|0 Wiegaad/ e® műben®

Minden valószínűség szerint Engels könyvtárban használta ezt 
az elsőrang® forrásirodalmat, mert az előszóban azt mondja, bőgj a 
harmincas és negyvenes évek kék könyveinek naz a sorsuk, hogy a Home 
Office £ angol belügyminisztériumi polcain ma kulat urahalmok alatt 
szunnyadozzaaak®** Azok között a reportok között, amelyeket Engels fel
használt, különös szerepet Játszik az úgynevezett "Childrsn8® Kaploy- 
ment Commiasions-Rsport** l84l/43-ből. Ennek a beszámolónak egyik olda
lát reprodukálja az Engela-mü-Dietz kiadása /Berlin, 1947© é» Í952./° 
Engels kifejezetten azt mondja, hogy ezeket a beszámolókat igen »«-- 
béz olvasni, mert az angol burzsoáziának-nem érdeke, bog^ j ó l  olvas
hatóak és a nyilvánosság számára hozzáférhetőek legyenek© Engels 
könyvében kimondottan könyvtári eredetű irodalmat használt fel, mo
nográfiákat és folyóiratokat, mégis ezek a beszámolók alkotják © könyv 
tudományos főforrását^ hogy hol jutott hozzájuk, arról Engels egy szót 
sem szóló Nyilvánvaló, hogy nem könyvtárban, de hogy hol, azt ma alig
ha tudjuk kideríteni©

Ezek az akkor még az angol könyvtárakban nem található és nem 
olvasható hivatalos kiadványok Marx és Engels számár© nemcsak mint 
tudományos forrásmüvek voltak fontosak, de politikai értékük is volt, 
mert leleplezték az angol osztályállam korrupt rendszerét és Így fon
tos szerepük volt a burzsoázia elleni harcban®

A hivatalos kiadványok és könyvtáros kívüli használatuk fontos
sága Marx és Engels müve szempontjából klasszikus példa arra, hogy 
valamely elsőrangúan fontos tudományos irodalom és megtalálhatósága 
a könyvtárban nem azonos fogalom, mivel a könyvtárak, mint nyilván®®
intézmények az uralkodó osztály ideológiai ás politikai érdekeinek 
szolgálatában állanak® Különösen szembeötlő ez akkor, amikor még nin
csen kötelespéldány-törvény.' Kétséges, hogy megszerezhette volna-e 
az angol nemzeti könyvtár ezeket a reportokát, ha ez szándékában állott 
volna. Ami azonban az akkori kapitalista Anglia társadalmi viszonyai
ból és az angol nemzeti könyvtár akkori beszerzési politikájából ma
gyarázható hiányosság, az ma, a mai viszonyok között a Német Demokra
tikus Köztársaságba® egyenesen anakronizmus. Még mindig van példa arra, 
hogy tudományos könyvtáraink asm szerzik be kellő mértékben a kapita
lista országok /ideértve Nyugat-Németországot is/ parlamenti vizsgáló
bizottságainak nyomtatott jelentéseit, valamint ezeknek az országok
nak statisztikai kiadványait /ez esetben © bonni statisztikai köziemé-
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ay®kr© ugyan érvénye® a Deutsche Büeherei felé a kötelespéldány-ezol- 
gáltatás, d« más tudományos könyvtárakban is szükség van felhasználá
sukra.

Az a tény, hogy Marx és Engels sokra értékelte és felhasználta a 
hivatalos kiadványokat, fonto® útmutatás mai tudományos könyvtáraink 
szerzeményezés® számára,. Ha Marx és Engels szellemében © kutatás szá
mára elsőrangú forrásanyagot kívánnak nyújtani, még akkor is, ha gyűj
tőkörük általános8 a hivatalos kiadványokat és foként a szociáli® 
forrásmüveket kell a szakterület másodrsngu irodalma rovására előnyben 
réazesiteniöko

lile Kéziratok

Hogy milyen sokrétűen használta fel Marx a British Museum anya
gét 9 mutatja, hogy nembsak könyveket, folyóiratokat, újságokat és hi
vatalos kiadványokat olvasott, hanem átkutatta a Museüim kéziratos 
iratanyagát is.

A ,sTokes* irodalomjegyzékének egyik tétele az anonysa müvek rova
tában a Museum kézirattárára utal® Még bőségesebb felvilágositást 
nyújt a nmseumbeli iratok tanulmányozására vonatkozóan egy másik /vi
szonylag kevéssé kiaknázott/ müve, a Herr Voat /186G/. Itt Marx el
mondja, hogy azokat a XVIII. századi diplomáciai iratokat tanulmányoz
ta a Museumbaa, amelyek a.londoni és szentpétervári kormányok titkos 
együttműködéséről szólnak, s amelyek "Relations of the diplomátic 
history of the 18 century" ©. sajtőpublikációjának forrásai vol
tak. így az angol nemzeti könyvtár egyúttal levéltár szerepét is 
játszotta, és megtakarította a külön levéltári munkát számára, leg
alább is sem nála, sem Ingeiénél tudomásunk szerint erre nincsen adat.

C . MARX ÉS ENGELS A KÖNYYNY OMTATÁS ÉS A KŐNYTT ÖRTÉNET TÁRSADALMI ELŐFELTÉTELEINEK SZEREIÉRŐL

Ahogy eddig nem kutatták, milyen forrásból szerezték meg klasszi
kusaink az irodalmat és hogyan használták fel az egyes irodalomfajtá
kat müveikhez, hasonlót lehet mondani Marx és Engelsnek a könyvnyomta
tás- és könyvtörténetre vonatkozó megállapításairól is, - noha ezek 
olyan tudományterületek, amelyek az elméleti könyvtárosképzés szerves 
®lkotárészel.

Igaz, hogy a könyvnyomtatás és a könyvtártörténet területén számos 
Régebbi müvei rendelkezünk s ezeket jelentős adat gazdagság ás a fontosabb 
dátumok pontos történeti összefoglalása jellemzi, csakhogy ezek a fel
sorolt tényeket Idealista módon tárgyalják és magyarázzák, nem hozzák 
kapcsolatba a kor társadalmi feltételeivel és szükségleteivel, egyszóval
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az idealista művelődéstörténet termékei® Ha el akarjuk érái a tudomá
nyos tárgyalásmódot , Engels egyik megállapításából kell kiindulnunk, 
amely H. Starkenburghoz intézett, 1894-ben. kelt levelében találhatói 
"De sajnos, Németországban úgy szokás megírni a tudományok történetét, 
mintha azok az égből póttyantak volna• ** ̂ /"Ha a társadalomnak Talani'.?eB 
technikai szükséglete van, úgy ez jobban fejleszti a tudományt, mist *• 
tis egyetem® t9̂ /

Még "fontosabb Marx egyik EngeXsfcez Írott leveléből az a részlet, 
melyben a lőpor, iránytű és könyvnyomtatás feltalálását "a polgári fej
lődés® o szükséges előfeltételeidnek nevezi.'^

Ezek az alapvető megállapítások olyan módszer számára, amelyre 
akkor van szükségünk, ha a német ás a külföldi könyvnyomtatás törté- 
setét /kiváltképp a XVX. és a XVII. században/ ennek az átmeneti idő® 
szaknak a gazdasági szükségleteivel és eszmei-mozgatőerőivel össze
függésben akarjuk megírni. Sok könyvtár és más intézmény régi nyomtat
ványtáraiban kalauzolva a látogatókat még mindég csak ezeknek a "neve
zetességeknek" és "kincseknek** művészi és technikai sajátságait ismer
tetik, anélkül, hogy például arra is rámutatnának , hogy a nyugati ha
talmak tengerentúli gyarmati'érdeklődése a korai kartográfla nélkül el
képzelhetetlen® Éppoly kevéssé tudják Luther bibliafordítását és az u.n® 
Biblia pauperum-ot /szegények bibliáját/ a feudalizmus későközépkori 
válságjelenségeivel^kapcsolatban magyarázni. Ugyanezt mondhatjuk a nyom
dák tömörüléséről a XVI. századi északi és déli német kereskedelmi tőka 
városaiban. Régóta felismerték már az európai polgárság feudalizmus 
elleni három döntő ütközetének —  a XVI. századi ormáé i ónak és pa
rasztháborúnak . a XVII®.századi angol polgári forradalomnak és a XVIII® 
századi francia polgári forradalomnak /ahova előkészítésként a huszita 
forradalmi mozgalom is tartozik/ — ’ jelentőségét tömeges nyomtatványok 
és uj irodalmi műfajok létrejötte szempontjából! de eszmei jelentősé
güket a könyvnyomtatás és az irodalom demokratizálása szempontjából nem 
méltatják kellőképpen. Hasonló a helyzet egy német találmánynak,, F.
König és A. F. Bauer gyorsaa.1tójának angol felhasználásának mint törté
neti jelenségnek a magyarázatánál is. Az a tény, hogy a feltalálók Né
metországban támogatást nem kaphattak és ezért egyikük ,König Angliába 
ment, ott találmányát szabadalmaztatta, és 1814-ben elsőizben nyomattattfi 
gyorssajtén a vezető angol újságot, a "Times"-t, különösen nyilván
való következménye a németországi kapitalizmus. Nyugateurópához viszo
nyított elmaradottságának.

Németországnak Angliához és a nyugati kontinens egyes más államai
hoz viszonyított elmaradottsága volt az oka annak is, hogy nemzeti 
könyvtár sem jöhetett létre®/Franciaországnak a forradalom vívmánya
ként , 1789 óta van nemzeti könyvtára./ Ahogy az 1848/49-es polgári 
forradalom kudarcot vallott, kudarcot vallott néhány német kiadó terve 
is, ami egy birodalmi könyvtár /Reichsblbllothete/ felállítását célozta®
A lipcsei Deutsche Büeherel sem nemzeti könyvtára Német országnak. "A

Marx-Engelas Válogatott. levelek. Bp. 195°® 546. lap.
Iá. mü 545-546. lap.

3/f Id. mü 158. lap.
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politikai egyesítés minden előkészítő szakaszában hiányát érezték a 
németek egy nemzeti'könyvtárának", - jelenti ki joggal a nemzeti díjas 
2>r. Georg leyh professzor*1/>Kézenfekvő, hogy nemzeti könyvtár csak 
olyan társadalmi rendben létesülhet Németországban, amely a feudalizmus , 
minden maradványát és a feudális szétszaggatottságot felszámolja, - egy
úttal perss® az ebből sarjadt ás Bismarck szájából hallott u.ru “német 
trádióió*-t is, ami a kiadóknak jogot adott árrá, hogy a német országok 
kulturális “autonómiájára” hivatkozva megtagadják a kötelospéldány- 
beszolgáltatást• /A “német tradicl6”-nak álcázott feudális maradványok 
igen alkalmasak, voltak arra, hogy a kapitalista kiadok profitérdekeit 
szolgálják*/ Az 1848/49“ös meghiúsult polgári forradalom következménye
képpen a német polgári társadalom intézményi felépítményében is valami 
olyasmi észlelhető 1848/49 után, mint amit Lenin a német mezőgazdaság 
•porosz utjának” nevez® Nyilvánvaló mindebből, hogy a társadalomtudomá
nyi módszernek a könyvtártörténetÍrásban nemcsak a múlt exakt elemzése 
szempontjából van jelentősége, hanem a jövő számára is értékes tanulsá
got nyújt®

Azokon a módszertani feltételeken kívül, amelyeket Mars és Engels 
a könyvnyomtatás- és könyvtártörténet számára lefektettek, ne feledjük, 
hogy a klasszikusok gyakorlatilag is befolyásolták a könyvtárügy fejlő
dését® Mind a mai napig nem méltatták érdemüket a német munkáeegyesüle- 
tsk könyvtárainak létrejötte terén, amelyek I836 óta a Kommunisták 3gö— 
vétségének vezetése mellett Franciaországban, Svájcban, Belgiumban,™ 
Angliában és később Németországban keletkeztek, és amelyek alapításában 
I847 óta - amióta a szövetség tagjai voltak, - Marx és Engels is közvet
len részt vettek® Tudjuk például, hogy Marx 1847-ben Brüsszelben alapí
tott ilyen egyesületet® Esek az egyesületek Németországban /hasonló név
vel, da a liberális burzsoázia fiókintézményeiként/ 1852-től kezdve 
játszottak némi szerepet egész 1868/69-í£ 9a német Munkáspárt politikai 
önállósulásáig. Az 1868/69 $ta alakult párt- és szakszervezeti könyvtá
rak a mann he Imi pártkongresszus /I906/ után elváltak a német burzsoá 
népkönyvtáraktól, helyi központi könyvtárakká alakultak, és 1909 óta 
Lipcsében "Per Bibliothekar. Monatszeitschrift dér ArbeiterhlbHntheken1* 
címmel szaklapot, adtak ki® A német népkönyvtárügy történeti tárgyalásá
ból ezt az eseményt nem méltatják kellőképpen^, a munkáskönyvtárakat nem 
tekintik az osztályellentétek és az osztályharc könyvtári megjelenési* 
formájának, sem pedig micfe az 6nállőyái«®bt"'lílS*í^t#o4ztály növekvő ön
tudatának jelét, Így aztán a polgári vívmányok javára nem veszik észre 
a proletariátus hozzájárulását a német népkönyvtárak keletkezéséhez* 
Szüksége® helyreigazításként tekinthet jük azt 9 amit Marx/a munkáeegye- 
sületek l8jó óta kibontakozó könyvtáralapító tevékenységéről "Herr Vogt" 
@imü munkájában elmond*2/ Nem kevesebb figyelmet érdemelne?; a népkönyv
tárügy általános története és osztályideolőgiai differenciálódása szem
pontjából Engels már idézett megállapításai, amelyeket "A munkásosztály 
helyzete Angliában" c* müvében a chartista-szocialista öfcképző intéz
ményekről é@ olvasótermeikről mond.
17 --- '

Handbuch dér Bibliothékswissenschaft. Hrsg* v. F. Mi lka u u. (5* Layh.
 ̂̂ Leipzig, 1940. 3® köt. 827* lap.
74arx* Herr Vogt. Berlin, 1955. ?4»75* lap. /Németül./
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Albert Predeek rámutatott arra# hogy a chartisták és szocialisták_ 
angol munkáskönyvtárai, az 1850 után keletkezett városi-polgári Public 
Llbrary-k proletár előfutárai voltak.4-/

Ingele fejtegetéseivel szemben nem értékeli kellőképpen e könyv
tárak történeti helyzetét, amikor az ingyenes és tömeges könyvtárhasz
nálat szempontjából nézi, és óva int előfutár jellegük túlbecsülésétől. 
Senki sem vonja kétségbe, hogy Angliában /és részben Anglián kívül/ a 
polgárság volt a nyilvános népkönyvtárügy kibontakozásában éa fejlődé
sében a leghatékonyabb erő. Be lényeges annak felismerése# hogy a mun
kásosztály szervezeteinek növekedése fontos# ha nem is döntő Indoka a 
polgárság haladó könyvtári tevékenységének# mert ezen a réven lehetősé
ge nyílt arra# hogy az osztályharc e szakaszában a proletármozgalmat 
ideológiájának befolyása alá vonja és a munkásokat forradalmi akaratuk
tól megfossza.

Eszmeileg és szervezetileg a proletár könyvtármozgalom - jelentő* 
részében - önálló volt az általános népkönyvtári mozgalmon belül. Éppen 
ezért méltán megilleti a megfelelő méltatás a népkönyvtártigy történeté
nek tárgyalásában.

' ■ ' V  r

Do AZ IRODALMI TÁJÉKOZTATÁS FAJTÁI 
/Marx és Engels mint az irodalmi tájékoztatás központjai/

Míg az irodalom lelőhelyei és az irodalomfajták főként Marx és 
Engels tudományos elméleti munkáját szolgálták# irodalmi tájékoztató 
munkásságuk meghaladja a tudományos munka kereteit# és a munkásosztály 
valamint annak pártja sokrétű harcának megfelelően kiterjed politikai# 
szervező és propagandista-agitátor tevékenységükre# egyben azonban ba
rátaikéra és harcostársaikéra is. Külső formájukat tekintve az irodal
mi tájékoztatásnak három változatát különböztetjük meg# amelyeket itt 
csak munkamődszertani szempontból említhetünk# anélkül# hogy az ide 
tartozó esetek tömegéből minden példát felsorolnánk. A tájékozódásnak 
azokat a formáit# amLyek a klasszikusoknál a többi tudósokkal azonosak 
/folyőiratelőfizetés# recenziók tanulmányozása# stb./# figyelmen kivül 
hagyjuk.

I. Tájékoztató levelezés

Alig akad olyan levél a két klasszikus óriási levelezésében# 
amelyben ne foglalnának állást valamilyen tudományos# politikai# mü-
T7' Albert Predeek: Hundert Jahre freis öffentliche Bibliotheken.

- Zentralblatt für Bibliothekswesen. 1951. 1/2. fűz. 13-15. lap.
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vészi műhöz, - akár monografikus az, akár időszaki, » g legtöbbször 
mellékük a szóbaiafforgő anyagot ,Marxot és Sngelst azért a minden olda
la spontán vagy isikért konzultációs tevékenység megalapítóinak éa 
mindmáig utolérhetetlen mestereinek kell tartanunk*. Ez nem a két 
klasszikus esetleges és személyes adottságának következmény® , hanem 
azé a harcé, amit egy forradalmi proletár-párt megteremtés® érdekében 
folytattak, olyan pártért, amely tevékenységét tudományos alapon végzi

Az irodalom ajánlása, bírálata., vita a szerzőkkel, amit a klassz! 
kasok leveleikbe szőttek, jelentős helyet foglal el munkájuk egészében 
tájékoztató tevékenységük /főként Engelsé/ mind tartalmát, mind tema
tikus sokoldalúságát, mind térjdelmét tekintve óriási,, Egyszerre nevel 
tanácsot ad, magyaráz, bírál, mindig a dolog tartalmára irányul, - 
ebben Minta lehet nyilvános intézetek, különösen könyvtárak tájékozta
tó' tevékenysége számára,

így tehát Marx és Engels nemcsak hogy lényegesen hozzájárultak 
mai ajánló bibliográfiánk elveinek kialakulásához, hanem értékes in
dításokat adtak a munkásosztály pártjának tájékoztató munkájához is. 
Mindkét klasszikus kiinduló és egyben célpontja volt a legkülönfélébb 
irodalom körözésének,

V
XI, Hírlapok és folyóiratok kollektív cseréje és körözés®
Marx és Engels állandóan járattak hírlapokat és folyóiratokat 

/főként a nemzetközi Munkásmozgalom orgánumait/, épitő kritikájukkal 
hozzájárultak ezek fejlődéséhez. Különösen figyelemremélté, hogy 
nemcsak egymásnak küldözgettek újság- és folyóiratszámokat, ellát
ták ezekkel munkatársaikat és harcostársaikat is, hogy - különösen a 
pártvezetők esetében - a konkrét és objektív tájékoztatást és tovább
képzést biztosítsák, mind a gyakorlati, mind az elméleti munka szem
pontjából,

XIX, Jegyzetfüzetek, Ujságklváeatok gyűjtése

Kartoték helyett Marx tudományos politikai-tájékoztató gyűjtő
munkája során jegyzetfüzeteket használt, ebbe irta a kivonatokat és 
elmeket. Amikor később - uj munkafeltételek között^ ismét átnézte 
a füzeteket, a legsokrétübb indításokat merítette, ’ Kezelhetőségük 
és célszerűségük, amely nagyobb mint a korlátozottan felhasználható 
kartotéké, tette őket alkalmassá Marx British Museumban végzett mun
kájához, lelkiismeretes önellenőrzése és bibliográfiai pontossága szá
mára, Segítségére voltak ezek, ha összefoglalta azt a tudományos anya
got, amit egy-egy témához gyűjtött, de egyúttal Ingeimnek és közeli 
harcostársainak is bibliográfiai tájékoztatást nyújtottak, /Lásd 
ehhez Marx I87O, május 11-én Engelshez irt levelét/,2/

« Marx-Engels? Válogatott levelek, Bp, 1950® 1,58° lap,

Harx-Engelss Briefwechsel, Berlin, 1949, 4, köt, 350=591® lap, 
/Németül*/
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Azokon a passzusokon kívül, amelyek a jegyzetfüzetek használatát 
bizonyítják, Marx és Engels levelezésében gyakran történik említés 
bel- és külföldi hírlapokból gyűjtött ujságkivágásokról, amelyeket 
publicisztikai és politikai munkájuk érdekében egymás között kicserél
tek* Itt is megmutatkozik annak a kollektív munkának a szelleme, amely 
Marx és Engels barátainak és harcostársainak körében eleven volts nem
csak gyűjtötték , cserélték a kivágásokat, hanem másoktól is kaptak 
ilyeneket*

Napról napra folyt a küldés, a nagymértékű, intenzív irodalom kö
rözés; ennek során - legalábbis Marx és Engels - ügyeltek az anyag mi
hamarabbi visszaküldésére* Bár állandóan arra törekedtek, hogy jól 
tájékozottak legyenek /s állandóan másokat a lehető legjobban tájékoz
tassanak/ sohasem voltak a napi események rabszolgái, nem vesztették 
szem elől koruk történeti fejlődésének fő irányait* Épp ezért minta
szerű publicisztikájuk, amely messze felülmúlja a száraz frázlsazerü 
zsurnallzmust* Publicisztikai munkájuk módszere és gyakorlata külön 
tanulmányozásra érdemes*

+ + «■

Ha összegezni akarjuk fejtegetéseinket a két klasszikusnak a 
könyvtárakat és az olvasást illető álláspontjáról, ezt a következő 
pontokban rögzíthetjük les

1* Marx és Engels teljes alkotó munkájában mennyiségi szempont
ból a könyvtárak voltak az irodalom legfőbb lelőhelyei; - 
minőségi szempontból azonban nem mindig*

2* Marx mint különösen szorgalmas könyvtáriátogat és tudós nagy 
hasznát vette a XXX* század egyik legnagyobb könyvtárosa 
Panlzzi reformtevékenységének. Másrészt viszont 1850 és 1883 
között épp az ő tudományos tevékenysége ad az angol nemzeti 
könyvtár megfelelő gyűjteményeinek különös tudományos tekin
télyt* Eőmüvénelt a Tőkének és más a korból származó müveinek 
kidolgozása félreérthetetlen összefüggésben áll azzal a tény
nyel, hogy a könyvtár a bel- és külföldi irodalmat fokozott 
mértékben az olvasók rendelkezésére bocsátotta* Ez a készség 
volt az, ami a British Museum-ot tfanizzl vezetésével, ez idő táj'6 
angol nemzeti könyvtárrá fejlesztette.

3* Marx -és Engels felhasználták a könyvtárak minden elérhető 
fajtáját és ezzel bizonyították, hogy az olvasó szempontjá
ból a könyvtárügy egységes, holott ez a különféle könyvtárak 
dolgozói és az állami igazgatás szervei számára még mindig 
nem kellőképpen tudatos*

4o Marx és Engels a tudományos könyvtárak és a közművelődési 
könyvtárak tudományos osztályainak feladatát az elsődleges 
tudományos irodalma /olyan müvek, amelyek forráéértéküek, 
tényanyagot tartalmaznak, ez rendszerint a tárgy valódisá
gával jár együtt/ beszerzésében és feltárásában látták* Ez 
a körülmény véleményünk szerint fontos útmutatást tartalmaz 
mai tudományos könyvtáraink beszerzésének irányítása szempont
jából, őket u*i* ma gyakran másodrangu /szépirodalmi/ müvek
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földolgozása terheli és még mindig nem folyik bennük eléggé 
tervszerű, szakosított állománygyarapítás® A társadalmi-sta
tisztikai és a hivatalos kiadványoknak mint forrásanyagnak 
gyűjtése elhanyagolt még jelenleg is, ez nyilvánvaló ellen
tétben áll azokkal a követelményekkel, amelyeket Marx és 
Engels támasztott a tudományos könyvtárakkal szemben®

$» Marx világtörténeti jelentőségű főműve, a Tőke és 1848/49 
után irt müvei nehezen képzelhetők el olyan nemzeti könyv
tár állományának használata nélkül , mint amilyen a British 
Museóm® Ebből a németországi termékeny tudományos munka jö
vője szempontjáből az következik,, hogy az eljövendő demokra
tikus Németország kultúrpolitikájának elengedhetetlen köve
telménye a német nemzeti könyvtár felállítássá 

6® Engels az első német0 aki a kapitalizmus korabeli munkás- 
könyvtárak történetével foglalkozik, ő tárta fel szerepü
ket az angol proletariátus felszabaditŐ harsában9 valamint 
önálló helyzetüket a kor közművelődési könyvtárai között®

7® Marx és Engels 1847 óta tevékeny részt vettek a német mun
kásegyesületek keretén belül létesített német munkáskönyv- 
tárak alapításában®

8 ® A társadalomtörténet dialektikus-történeti felfogása abban 
is megmutatkozik, ahogy Marx és Engels a könyvtárakat hasz
nálták® Mig a feudalizmus és a kapitalizmus korának tudósai 
számára a könyvtárak szellemi fegyvertárak az adott társa
dalmi viszonyok fenntartására vagy tudatos védeÍmezésére, 
addig Marx és Engels azokból a könyvtárakból, amelyeket a 
kapitalista társadalom rendelkezésükre bocsátott, megsze
rezték a fegyvereket e társadalmi forma legyőzésére® Itt 
érthető meg, hogy könyvtárhasználatuk miért önálló, forra
dalmár-kritikai és f elsőbbre ndf!® Semmi sem állott távolabb 
Marxtól és Engelstől mint a burzsoá-ideallata tudósok könyv
tárhasználatának két tipikus módja® Az egyik az idealista 
módon alkotó tudósé, aki a könyvtárban található tömeges 
egyes müveknek csak annyiban tulajdonit jelentőséget, amennyi
ben kiagyalt elgondolásaikat igazolják® A másik az ötletté-" 
len tudósé, aki csak anyagot gyűjt és a lehető legteljesebb 
anyaggyüjteményben látja a tudományosság ismérvét®

A könyvtárak használata azért jutott Marx és Engels 
munkásságában világtörténelmi szerephez, mert nem könyvek
ből vagy könyvek révén lettek alkotó szellemek, anmi a társadalmi 
fejlődés törvényeinek elméleti és gyakorlati felismerése 
révén^ ezeknek helyességét aztán a könyvekből merített 
tényekkel állandóan és szigorúan ellenőrizték és igazolták®
Épp ezért nemcsak úgy héba-hóba jártak könyvtárba, de nem 
is "fulladtak bele" az irodalomba®

9® Bár az angol könyvtárak Marx és Engels idejében a mai könyv
tári szervezethez viszonyítva elmaradottak voltak /nem volt 
könyvtárközi kölcsönzés, elégtelen volt a katalogizálás, 
hiányzottak bibliográfiák stb®/, az ezzel kapcsolatos objek
tív nehézségek nem tudták megakadályozni a klasszikusok tu
dományos müveinek létrejöttét® Ma már sokkal fejlettebb ©sz-
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közök biztosítják az irodalom gyorsabb és tartalmilag sokol
dalúbb feltárását? De a fentiekből ©z következik, hogy 
csak potenciális biztosítékot nyújthatnak az úttörő, alkotó 
tudományos munka számára<> Az irodalma maximális technikai de
mokratizálása sem pótolhatja a tudományos munka lényegét, ami 
elsősorban az olvasók céltudatos és alkotó gondolkozásában 
rejlik és csak másodsorban a könyvtári feltáró apparátus jó
ságában?

10, Marx és Engels számára az irodalom felhasználásának nemcsak 
az a szokásos passzív jelentősége van meg, hogy müveik szá
mára a maximális tudományos szerelést biztosítsa,, Az iroda
lom felhasználása aktív ás uj Jelentőséget nyert azáltal, 
hogy a különféle irodalomfajtákat a munkásosztály felszaba
dító harcában használták fel, s hogy a tudományos szocializ
mus tanait egyre növekvő közkineesé tették? Az irodalmat a 
szó szoros értelmében bevetették a harcba, nem wüXt®k* raj
ta, nem zárták el mások elől?

Fejtegetéseink csak kezdet, sem több, sem kevesebb? Talán egyet- 
mást figyelmen kívül hagytunk, egyes dolgokat a kelleténél Jobban ki
em eltü n k , másokat viszont nem domborítottunk ki eléggé? Kívánjuk, 
hogy a vita és a kutatás ezen a téren újabb eredményekre, vezessen?

- Dér Bibliothekar, 1955- 7« fűz? 381-385? lap?
8? fűz? 443-449? lap?

"A tudomány Marx számára a történelmet mozgató, forradalmi erő volt? Akármilyen nagy öröme telt is valamely elméleti tudomány 
uj felfedezésében, amelynek gyakorlati alkalmazhatósága még 
talán meg sem volt állapítható - egész más örömet érzett, ha 
olyan felfedezésről volt szó, amely azonnal forradalmi hatás
sal volt az iparra, általában a történelmi fejlődésre?"

Engels


