
yiv /IV ^  / t ' /■• /TV / f ' '» •  /Tv /TV / ^  /IV /CV / "* w  /WV /Tv /TV /Trv /TV "TV /TV /TV *TV /TV /TV /TV /TV /TV /TV /TV /tv /TV /TV /Tv /TV /Tv /TV /TV /WV /TV /TV /TV /W /TV /TV /TV /TV /TV /TV /TV

£GF MAGYAR BIBLIOFIL LAP
Ö TVE N  ÉV  E LŐ TT

A múlt ötven esztendeje, hogy Irodalmi Értesítő 
címmel megindítottam az első magyar könyvé
szeti szaklapot, ahogy maga Toldy Ferenc ne
vezte; s örülök, hogy ennek a lapocskának tör
ténetét a szerkesztőség fölhívására, ebben a 
mostan megindúló bibliográfiai folyóiratban 
mondhatom el s némi adatot szolgáltathatok 
bibliográfiánk ötven év előtti állapotának meg- 
ösmeréséhez.

A  Pesti Napló 1872. szeptember 10-én meg
jelent 208. száma „A  magyar irodalom 1872. 

első felében" irodalmi statisztikát közölt tőlem. A  lapok rendre ösmertették 
tartalmát, örültek a kimutatott nagy számnak, Beöthy Zsolt pedig, aki éppen 
akkor foglalkozott hetilapjának, az „Athenaeum“-nak megindításán, felszó
lított, hogy az egész esztendőre vonatkozó statisztikát már az ő folyóiratá
ban közöljem. így jelent meg az első közlemény „Irodalmunk 1872-ben“ 
címmel már az Athenaeum első számában. (1873. I. kötet, 61—63, majd 
részletezve 380— 382, 443—447, 511—512 hasáb), az 1873. évi statisztika 
pedig évnegyedenkint. (II. kötet, 1027— 1029, III. kötet 1996— 1998, IV. 
2762—2765, s összefoglalva IV. 3332—3334 hasáb.) A  megállapított szá
mokat más lapok újdonságokban közölgették, mint a könyvkiadás terén 
elért sikerek jelét.

A  Pesti Napló 1873. évi julius 10-i 157. számában névtelenül egy kis cikk
ben sürgettem, hogy a könyvészetnek az egyetemen tanszéket állítsanak, 
vagy legalább gondoskodjanak valamiképen tanításáról, mire azután Kert- 
beny Károly külön német memorandumban hítta fel Trefort közoktatásügyi 
miniszter figyelmét; de három évtized múlva csak a kolozsvári egyetem 
gondoskodott a bibliográfiáról annyiban, hogy abból Dr. Gyalui Farkast 
magántanárrá képesítette. Pár hónappal e kis cikk megjelenése után a Pesti 
Napló csakhamar — saját meglepetésemre — azt a hírt közölte, hogy köny
vészeti folyóirat van keletkezőben újévkor. „Az ifjú szerkesztő Márki Sándor, 
az egyetemi olvasókör titkára. A  száraz lajstromokon kívül a folyóirat tar
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talmát képeznék szemlék, a könyvészét mint üzlet, s a könyvtárak égetőbb 
kérdéseinek tárgyalása, útmutatások ifjú könyvtárgyüjtőknek, egyes neve
zetesebb könyvtárak ismertetése, régibb és jobb kiadványok lajstroma, itt- 
ott behatóbb kritika, stb. Az ifjú vállalkozók mögött bizonyára áldozatkész 
kiadó áll."

A  kiadó 1873. november 27-én Kókai Lajos alakjában jelentkezett, aki 
akkortájban nyitotta meg Károly-utcai könyvesboltját. Felszólítására vál
lalkoztam is, hogy „Irodalmi Értesítő" címen könyvészeti szaklapot szer
kesszek, amely havonkint egyelőre csak egy íven jelenik meg. Az előszó 
megírására Szabó Károly kolozsvári egyetemi tanárt kértük meg, aki azon
ban nem vállalkozott a feladatra. December 8-án szeretett tanárommal, 
Toldy Ferenccel, az egyetemi könyvtár igazgatójával közöltem tervemet. 
Dicsérte szándékomat, meg is ölelt azért, hogy egy esztendőről ezernél több 
magyar könyv megjelenését tudtam kimutatni, holott ő harmincöt évvel 
ezelőtt annak csak egynegyedét mutathatta ki. Háromnegyed órahosszat 
fejtegette, milyennek gondolná ő az új magyar könyvészeti szaklapot; java
solta, hogy necsak a könyvek, hanem a folyóiratok terjedelmesebb és figye
lemreméltó cikkeinek jegyzékét is közöljem, még pedig necsak a magyarúl, 
hanem a más hazai nyelveken írottakét is. Úgy látszik, csak olyanforma hir
detőlapot akart, amilyen Magyar Mihályé volt húsz esztendővel ezelőtt. 
Jelentettem neki, hogy az első számot már összeállítottam s kértem, hogy 
annak megjelenése után újból szíveskedjék nyilatkozni. December 31-én az 
első szám már ki is került Wodiáner Fülöp nyomdájából 8r. 16 lapon.

A  bevezetésben — a kiadó nevében is — elmondtam, hogy „irodalmunk 
állásáról időnkint tájékozni óhajtván a magyar közönséget, könyvészeti 
szaklapot indítunk meg. Ily céllal nem szorítkozhatunk az egyes müveknek 
csupán címeik szerint való följegyzésére; előszóik, vagy a rájuk vonatkozó 
ismertetések nyomán irányzatukat és — ha lehet — belső értékűket is je
lezni fogjuk anélkül, hogy magunknak bírálói tekintélyt igényelnénk. Nem 
magyar nyelvű hazai munkákról, lapokról, s lapokban elszórva megjelenő 
nagyobb cikkekről — térszüke és egyéb kedvezőtlen körülmények miatt — 
ezúttal még nem közölhetünk kimutatásokat; ellenben, mikor csak tehetjük, 
megemlékezünk a legközelebb múlt évek irodalmáról s a könyvészet statisz
tikai oldalát sem hanyagoljuk el. Tudjuk, hogy — ezekhez képest — sok 
jogos igényt nem elégíthetünk ki; de számos hiányon segíthetünk, ha a kö
zönség támogatása lapunkat, ezt az egyetlen magyar (könyvészeti) szak- 
folyóiratot bővíteni engedi."

Éppen ötven éve, hogy 1874. január elsején megjelent az első szám, 
amelyet még egymagám írtam meg. Tartalma; Bevezetés. Irodalmunk 1874- 
ben (101 könyv pontos címe, ebből 41 néhány soros ismertetéssel); hazán
kat érdeklő nem magyar könyvek (11 könyv, 5 ismertetéssel). Történetiro
dalmunk 1873-ban (113 darab). Biharmegyei nyomtatványok a 16. század
ban. A  lapoknak különösen a „Vegyes" rovat tetszett, amelyből a legújabb 
irodalomra, a könyvtárakra stb. vonatkozó adatokat vettek át. De legszebb
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jutalmam volt, hogy Toldy Ferenc aznap, januárius 2-án, mikor — lemon
dása következtében — a király Horvát Árpád könyvtári első őrt és szintén 
kedves tanáromat nevezte ki az egyetemi könyvtár igazgatójának, meg
ölelt a bemutatott első számért, az új igazgató pedig kineveztetése napján 
felszólított, hogy mire elkészül a könyvtár új palotája s egyetemi tanulmá
nyaimmal én is elkészülök, gimnáziumi tanári fizetéssel, mint tiszt, lépjek 
be a könyvtár kötelékébe; mert — úgymond — elég emberök van, aki a 
könyvet úgy szolgáltatja ki, mint a kereskedő a gyömbért, borsot, de szak
embereink nincsenek. Megköszöntem a váratlanúl előlegezett bizalmat, de 
tanárnál egyéb sohasem akartam lenni, s nem fogadtam el a „Hon“-nál 
sem az irodalmi rovat vezetését, mert havi 100 forint (gimnáziumi tanári 
fizetés egy tanárjelöltnek!) ugyan jólesett volna, de eltérített volna hivatá
somtól. S különben is lekötve éreztem magamat Értesítőmhöz, melyet tel
jesen ingyen szerkesztettem. Fraknói Vilmos, a Nemzeti Múzeum könyvtár- 
igazgatója azzal honorálta igyekezeteimet, hogy a magyarországi irodalmi 
újdonságokat addig beosztani nem engedte, míg én át nem néztem jegyze
teim elkészítésére. Az egyetemi könyvtár is mindenképen támogatott. Amel
lett ott dolgoztam Kókai szűk könyvesboltja pultjánál jegyzeteimen s ha 
a vevők néha segédnek néztek, oda is adtam a kért könyvet.

A  rovatok számról-számra változatosabbak lettek s a hírlapok, iskolai 
értesítők, kritikák, hazánkat érdeklő külföldi könyvek, a zenemüvek, pálya
díjak stb. repertóriumaira is kiterjeszkedtek. Munkatársaim közt igen tisz
teletreméltó nevek vannak. Toldy Ferenc megengedte, hogy közöljem 
Magyarország XVII. századbeli latin történetíróiról, Kerékgyártó Árpád pe
dig a magyar történelem XIII. századbeli kútfőiről tartott egyetemi előadásaik 
vázlatát. Thállóczy Lajosnak [családja régi Strommer nevén] első nyomta
tott cikkét 1874. március 1-én adtam ki „A  mennyiségtan vázlatostörténete 
hazánkban" címmel; itten megjelent egyéb cikkei: A  történetirodalom 1873- 
ban; Magyarország s a német ódondászat; A  csillagászat vázlatos története 
hazánkban, mely utóbbira Dr. Borsi József tett érdekes észrevételeket. Fin- 
dura Imre adatokat szolgáltatott a címnévtárak történetéhez; Szamosi János 
egyet, tanár Szenczi Molnár Albertét mint szótárírót ismertette; Ballagi 
Aladár Veresmarti Mihály, Bőd János Mártonfalvi irodalmi működését, 
Kertbeny Károly, ki nemrég tért vissza a hazába, a magyar Shakespeare- 
irodalmat ösmertette. Gáspár Imre az ifjú könyvtárgyüjtőknek adott taná
csokat, György Aladár pedig a népirodalmat tette szóvá. Rodiczky Jenő 
gazd. akad. tanár előbb a méhészet, utóbb a selymészet, a szerkesztő az 
erdészet magyar irodalmáról adott tájékoztatást, id. Szinnyei József pedig 
ízelítőt természettudományi könyvészetéből.

Behatóbb cikkek szóltak egyes hazai könyvtárakról. Müller Alajos olmützi 
tanár adalékokat közölt a Korvina-könyvtárról, Kuncze Leó tanulmányt írt 
Czinár Mór pannonhalmi könyvtárnokságáról, majd felsorolta a Pannon
halmán őrzött régibb magyar munkákat; Márki József egyet, könyvtárőr a 
budapesti egyetem régi magyar könyveit, más cikkében pedig kéziratait
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részletesen följegyezte; a kalocsai érseki könyvtárt Szülik József, a Ludo- 
vika-Akadémiáét Petelei István, a debreczeni főiskoláét Dicsőfi József is
mertette. A  szerkesztő bemutatta Verbőczy Hármaskönyvének régi kiadá
sait, Zichy Péter grófnak kéziratban levő verseit, Payertől a Bibliotheca 
Carpaticat stb. Névtelenül írt egyéb cikkeim közül a magyar nyelv 1875. évi 
közkeletének naplószerű ismertetése, mint szaklapba sehogysem illő köz
lemény miatt Fraknói Vilmos keményen megleckéztetett (már amennyire 
ő kemény tudott lenni), ellenben a Vegyesek rovatában eredeti adatokon 
alapuló rövid könyvstatisztikai jegyzeteimet helyeselte s ezekből a lapok 
is minduntalan vettek át egyetmást, mellesleg megdicsérvén a lapot, ami 
reklámnak is jó volt.

A  könyvkereskedők azonban megmaradtak az Oesterr. Buchhándler Korres- 
pondenz mellett s nem rendelték meg még reklám-célokra sem a lapot, miért 
is Kókaival 1873. október 12-én elhatároztuk, hogy azt megszüntetjük. Kó- 
kai azonban két hét múlva már kijelentette, hogy még honorálni is fog, csak 
ne kedvetlenedjem el, ne lépjek vissza. A honoráriumra ugyan ezúttal sem 
reflektáltam, de barátságból tovább szerkesztettem, csak az ellen tiltakoz
tam, hogy azt a Széchy Károly szerkesztésében megjelenő „Otthonihoz 
mellékelje, mint azt 1875. elején tette. Kókai egyúttal arra kérte az Aka
démiát, hogy legalább száz példányt rendeljen meg a lapból, ami mind
össze 240 forintnyi áldozatot jelentett volna. Toldy Ferenc igen meleg fel
szólalására december 21-én a nyelvtudományi osztály ezt a kérdést aján
lattal tette át az összes ülés elé, de — mint Kerékgyártó Árpádtól hallottam 
— az akad. könyvtár igazgatója, Hunfalvy Pál nagyon elcsodálkozott a 
szépen bekötött első évfolyam átlapozásakor, hogy van már ilyen szak
folyóiratunk.

Karácsony másodnapján, Kókai kedves családi körében mégis vígan ül
tük meg a kis lap fennállásának első évfordulóját. Mi mégis túléltük Beöthy 
Zsolt Athenaeumát, melynek állandó munkatársa voltam. Ez a nagyon tar
talmas lap éppen akkor szűnt meg pártolás hiányában s 1875. januárius 
15-én Gyulai Pál már engem is sajnálattal figyelmeztetett, hogy az Aka
démiának nincs alapja az előfizetésre. 18-án Toldy az Akadémiában újból 
kétszer is felszólalt ennek az érdekében, s megjegyezte, hogy ha a fiatal 
szerkesztő és kiadó elveszti a kedvét s ez a szaklap is megbukik, az Aka
démiának magának kell ilyet megindítania, ami sokkal többe kerül a kért 
240 forintnál. Mindenki dicsérte a lapot, különösen Fraknói és Gregusskgost, 
ki szprint talán fölösleges is az Akadémia megrendelése, mert képzelhetet- 
len, hogy ilyen szükséges folyóiratra valamennyi tag elő nem fizetne. — 
Erre Pulszky Ferenc fölemlítvén, hogy az Akadémia alapotaközokt. minisz
térium pártfogásába ajánlja, mint elnök mindjárt elővett egy ívet, s maga 
kezdte meg az előfizetésre való aláírást, mit kénytelen-kelletlen a jelenlevő 
16 tag is követett. Kókai beérte a dicsőséggel, mind a tizenhétnek küldte 
azután a lapot, de árát egyiktől sem szedte be.

Ráth Mór, a hírneves könyvkiadó, ki az Értesítő iránt a legjobb indúlat-
16



• i viseltetett, mikor egyszer hozzávetően a lapban kiszámítottam, a kiadók 
- v unk milyen haszonnal dolgozhatnak, még 1873. március 23-án azt mondta 
zekém, hogy örülne, ha helyes volna a számításom; azonban ő — s az ép- 
r-en ottlevő Csengery Antalra mutatott — Csengery, Eötvös, Arany stb. 
- Iveit sem meri 500-nál több példányban nyomatni, mert 2—300 ezekből 
í a nyakán marad, a többit tehát kénytelen az iskoláknak odaajándékozni, 
v:gy raktárában egy kis helyhez jusson. Vevőkre, előfizetőkre számítani 
r. rm lehet s kész volt megmutatni főkönyvét annak bebizonyítására, hogy 
a törvények és tankönyvek kiadása nélkül üzletét fenntartani nem tudná, 
lapomnak 5. számát, mely helyreigazító hiteles adatot közölt az ő kiadvá
nyairól, 1000 példányban mellékelte a Budapesti Szemléhez. Hasonló figyel- 
rr.et más könyvkiadók és könyvkereskedők nem tanúsítottak.

1375. április 16-án Fraknói Vilmos megkérdezett, folytatom-e a jövő esz
tendőben is lapom szerkesztését? Mert ha igen, talán nem indítja meg, de 
ha nem, okvetlenül megindítja a M. Nemzeti Múzeum bibliográfiai szemlé- 

é mivel ezt a szakot folyóirat nélkül hagyni többé nem lehet. Nagy öröm- 

~ el fogadtam kijelentését, mert az ősszel akartam megkezdeni egyéves 
önkéntességemet, katonának pedig nem volt szabad résztvennie semmiféle 
irodalmi vállalatban; Értesítőm tehát ezen esztendő végén tisztességgel 
. isszavonúl s átadja helyét a nagyobb anyagi és szellemi erőkkel megin
duló szemlének. Kókai sem húzódozott. Szeptember 22-én beszélt Horváth 
Cirill egyet, tanárral, hogy bölcsészeti folyóiratot indítsanak meg, amely
nek Kerkapoly, Pauler stb. is munkatársai legyenek; lap nélkül tehát nem 
maradt volna. November elsején — tekintettel önkéntességemre — az Ér- 
resítőben tudattam, hogy a lap szerkesztéséért ezentúl Kókai felel, ő azon
ban tudni sem akart róla, hogy nevemet levegye a lapról, amelynek decem- 
oer elsején kiadott utolsó számát is valóban én szerkesztettem.

Abban a számban azonban tudattuk az olvasókkal, hogy lapunk megszű
nik. A  sajtó — mondtuk — elégszer ajánlotta, de a közönség nem pártolta 
s nekünk nem volt módunkban küzdeni e közöny ellen. Talán mi nem állot
tunk a feladat színvonalán s a közöny a lapot, nem az ügyet illette. L e g 
nagyobb hiányunk talán mégis az volt, hogy e lapocska magyarúl, s így  a 
’ rngyar könyvkereskedők nagy részénél nem divatos nyelven volt írva; 
pedig megvalljuk, mi egy gyönge pillanatban ezeknek a könyvkereskedők
nek érdekében alapítottuk azt és rájok számítottunk leginkább. Az első év- 
rolyamban 1199, a másodikban 1238 műről számoltunk be, amott 1304, 
emitt 1387 kötetben és füzetben. „Adjon az Isten az ügynek jobb munká
sokat, mint amilyenek mi voltunk s akkor annak a magyar lapnak nemcsak 
Becsből, Berlinből, Moszkvából lesznek előfizetői, mint a mienknek, hanem 
még talán a budapesti könyvkereskedők közül is akad egy-kettő Kiliánon, 
Pteiferen, Eggenbergeren és Knollon kívül. Nagy jövőt irodalmunknak!"

A hírlapok sajnálták a lap megszűnését; maga az Oesterr. Buchandler 
Korrespondenz is úgy nyilatkozott, hogy „Aus demungar.Buchhandelher- 
vorgegangen und gerade für diesen gegründet, ist es wirklich ein trauriges 
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Zeichen dér Zeit, dass auch dieses Organ gleich den früheren nur an dér 
Theilnamslosigkeit von Seiten des ungar. Buchhandels zu Grunde ging.“ 

Előfizetők ugyan a harmadik évfolyamra is oly számban érkeztek, hogy 
Kókai föl akarta eleveníteni a lapot, ha tovább szerkesztem, sőt januárius 
17-én kijelentette, hogy tisztességesen honorál s rajtalesz, hogy az Értesí
tőt olyan formában jelentesse meg, mint a nagyhírű Litterarisches Central- 
blatt, de mint egyéves önkéntes legfeljebb annyit Ígérhettem meg, hogy 
harmadik évfolyam helyett az év végén egy bibliográfiai összefoglaló év
könyvet fogok szerkeszteni, mit februárius 8-án Kókai körlevélben tudatott 
az érdeklődőkkel. Petrík Géza és mások félév alatt öt könyvhirdető lapot 
is alapítottak, mert tapasztalták, hogy a tisztán tudományos szempontból 
megindított Magyar Könyvszemle, a N. Muzeum jeles vállalata, az ő érde
küket ki nem elégíti. Kókai junius 23-án is sürgetett, az Értesítő feltámasz
tására; a könyvkereskedők is gyakran mondogatták, hogy a mienk volt a 
nekik való legyakorlatiasabb irányú szakközlöny. Azonban én első buzdí- 
tómnak, Toldy Ferencnek halálakor (1875. dec. 10) elbúcsúztam a biblio
gráfia rendszeres művelésétől, csupán a földrajzi ösmeretekre vonatkozó
lag tettem sok ezerre menő följegyzést s hivatásomnak azontúl egyesegye- 
dül mint tanár óhajtottam megfelelni. A  magyar irodalomtörténetből azonban 
tanári vizsgálatomra az elhunyt Toldy Ferenc helyett Greguss Ágoston éppen 
a magyar bibliográfia történetéből kérdezett, mert — ahogy mondta — ezt 
az első magyar bibliográfiai szaklap szerkesztőjének kell legjobban ösmernie. 
S a végén kedvesen jelentette ki, hogy ebben nem csalódott.

Márki Sándor.
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