
VEGYESEK
A MAQY. BIBLIOPHIL-TÁRSASÁG KÖNYVTÁRI ÉLET AMERIKÁBAN

égh Gyula, orsz. m. 
iparművészeti mú
zeumi főigazgató 
elnöklésével márc. 
23-án tartotta évi 
rendes közgyűlé

sé i A közgyűlés programmjának fő
pontja a társaság díszelnökének, gr. 
Apponyi Sándornak ünneplése volt 
80-ik születésnapja alkalmából. A tár
saság megbízásából dr. Ferenczi Zol
tán választmányi tagmondottünnepi 
beszédet. Nemcsak az ünnepelt nagy 
érdemeit méltatta, hanem kifejtette 
a bibliofilja célját, lényégét és sike
rült képet rajzolt a valódi bibliofil
ről. A közgyűlés többi tárgya volt a 
társaság múlt évi működéséről szóló 
jelentés, az évi számadások bemu
tatása, a költségvetés és a tagdíjak 
megállapítása. Az 1924. évre a ren
des tagsági díjat 50.000 koronára 
emelte fel a közgyűlés, kimondta 
azonban, hogy a közalkalmazott ta
gok ennek az összegnek felét fizetik. 
A Társaság ebben az évben a XIX. 
sz. nagy magyar íróinak müveiből 
óhajt kiállítást rendezni s a rendező 
bizottságtagjaiuldr. FerencziZoltánt, 
dr. Dézsi Lajost és dr. Fitz József egye
temi könyvtárőrt választotta meg.
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M. E. Ahorn kiadá
sában Chicagóban 
megjelenő „Public 
Libraries“ legutób
bi [Vol. 29, No. 4., 
April 1924.) száma 

érdekes megnyilatkozása annak a 
gyakorlatias, mozgékony, mindenre 
figyelő szellemnek, mely az amerikai 
nyilvános könyvtárakat, jelszavuk
hoz híven, a köznevelés lényeges 
alkotó részévé teszi. A négy és fél 
íves füzetben mintegy 50 változatos 
és elevenen megírt cikk foglalkozik 
a könyvtári élet mindennemű kérdé
seivel, első sorban az Illinois állam, 
de általában egész Amerika nyilvános 
könyvtárainak működésével.

Amerikaiasan érdekes cikke Anna 
F. Hooverkönyvtáros [PublicLibrary, 
Galesbury, 111 ] tollából: „Hogy te
hetjük érdekessé a könyvtári bizott
ságok üléseit?" Szerinte első kelléke 

Igennek a bizottság tagjai maguk és a 
közöttük meglévő harmónia, azután 
a könyvtáros magatartása, a bizott
ság és a könyvtáros kölcsönös mun
kássága, az ülés elnökének tevékeny 
volta, a tárgyalásra kerülő problémák 
s az egyes szakbizottságok száma és 
rendeltetése. Az ülésre gondosan elő



kell készíteni minden ügyet, neveze
tesen az egyes szakbizottságok szá
mára [megvételre ajánlott könyvek 
jegyzéke, a gondosan rendbehozott 
számlák, jelentések, közlemények 
stb.], mert így aztán az ülés — ezt 
még Amerikában is szükséges hang
súlyozni — pontosan kezdődhetik és 
érdemleges munkát végezhet. Az 
ülések szokásos tárgysorozata a kö
vetkező lehetne: 1., a jegyzőkönyv 
felolvasása és hitelesítése, 2., közle
mények felolvasása, 3., a szakbizott
ságok jelentései, 4., új, folyóügyek, 
5., a könyvtáros jelentése. író ez 
utóbbi pont főalkotórészének a sta
tisztikai kimutatásokat tartja, amely e- 
két azonban kiegészít a könyvtári 
élet újdonságainak szóbeli előadásá
val, néhány olyan adattal, melyek az 
ülés érdeklődésére számíthatnak. A 
legnagyobb érdeklődést azonban 
mindig a könyvtári forgalom statisz
tikája kelti. „A tagok mindig szeretik 
tudni, hogy az egyes hónapok sta
tisztikái hogy viszonylanak az előző 
évek ugyanazon hónapjaihoz s ha 
lényeges haladás látható, a megelé
gedés érzete hatja át a légkört; de 
ha a jelentés apadásról számol be, 
a valószínű ok megtárgyalása igen 
alkalmas arra, hogy megállapítsák 
azokat az utakat és eszközöket, ame
lyek a szóban forgó ügyet megjavít
hatják." Egy másik könyvtáros di
vatba hozta, hogy minden ülésen ki
vonatokat olvasott fel a „Public Lib- 
raries“-ből, aminek az volt az ered
ménye, hogy a bizottság egyre nö
vekedő érdeklődéssel várta az ülése
ket, sőt a tagok maguk is kezdtek 
ilyen megbeszélésekre alkalmas tár
gyakkal foglalkozni. Ajánlatos havon
ként kimutatást készíteni a telefonon

kért felvilágosításokról is; a könyv
tártól ilymódon kért sokféle és kü
lönböző kérdések szintén érdeklik a 
bizottságot. Ilyen és ezekhez hasonló 
többérdekesgondolatottalálunkmég 
a cikkben, amelyekhez magunk ré
széről ajánlanánk még a magyaror
szági könyvtári ügyek ismertetését 
is;szintén érdekes dolgokkerülnének 
ki belőlük.

A „Hogy is volt régen?" c. cikk 
megemlékezik Hannah Packard Ja- 
mes-ről—meghalt 1903-ban — előbb 
a Free Library Newton, Mass., majd 
az Osterhout Free Library Wilkes- 
Barré, Pa. kitűnő könyvtárosáról, aki 
harminchárom évi kiváló szolgálatá
val, odaadó munkásságával és széles 
látókörével a vezetése alatt álló 
könyvtárakat jó időre mintaszerű
ekké tette s a könyvtárosképzés te
rén is nagy munkásságot fejtett ki 
szóban és írásban. A folyóirat külön
ben programmja szerint sorban meg
írja a régi könyvtárosok életét és jel
lemzését,hogymegmentsea feledés
től annak a hivatásnak bajnokait, akik
nek életükben talán legkevesebb jut 
a külső csillogásból. Ajánlatosnak 
tartanoké példa követését: a magyar 
könyvtárosok Pantheonjának meg
alkotását.

„A szabadság oltára" c. cikkben 
az amerikai függetlenségi nyilatko
zat [1776] és az Egyesült Államok 
alkotmánya [1789] okmányainak sor
sáról értesülünk. Az Egyesült Álla
mok e két legfontosabb okmányát 
1921-ig az államkincstár páncélos 
termében őrizték, ahonnan akkor a 
Congress Library-be vitték át meg
őrzés végett. A hagyományok ápo
lása céljából — mert Amerikában is 
vannak hagyományok — a könyvtár
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második emeleti halijában az okira
tok számára márványból való oltár
szerű szekrényt építettek. A falon 
függőlegesen álló, bronzajtós rekesz
ben a függetlenségi nyilatkozat nagy 
pergamenlapját, a ferdén álló oltár
asztal kettős üveggel fedett részében 
pedig az alkotmány öt ívét helyezték 
el. A két üveglap közé különös el
járással készített zselatinlemezt tet
tek, hogy a világosság vegyi hatását 
megakadályozzák. Az ünnepélyes 
elhelyezés Coolidge elnök és Hughes 
titkár részvételével ez évi február 
hó 28-án történt.

Kiemeljük még Amy Lowell-nak 
a könyvekről szóló versét, mely bizo
nyára minden bibliofil rokonérzésére 
tarthat számot:

KÖNYVEK.
A könyvek nemcsak könyvek: ők az élet, 
Holt nemzedékek szíve bennük éled; 
Miért volt éltük, munkájuk, haláluk:
A könyvben létük lényegét találjuk.

Dr. Puskás Endre.

*

KÖRÜLVÁGOTT,
VAGY KÖRÜLVÁGATLAN 

KÖNYV

f r a n c ia  sajtóban 
nagy vita indult 
meg arról, hogy 
vájjon a kiadó a fű
zött könyveket kö
rülvágva bocsássa- 

e forgalomba, vagy körülvágatlanul. 
Szinte hihetetlen ez ügyben a fölszó- 
lamlások és érvek nagy száma. A 
körülvágás hívei hivatkoznak arra a 

122

fáradságra és alkalmatlanságra, ame
lyet e munka okoz és arra, hogy aki 
villanyoson vagy vasúton olvas, at
tól nem lehet kívánni, hogy papir- 
vágókéssel szerelje föl magát az útra.

Meg kell állapítanunk azonban, 
hogy a túlnyomó többség a körülvá
gás ellen van. Alig lehet kétséges, 
hogy ezek között vannak a valódi 
bibliofilek is, akiknek egy része még 
bekötéskor sem engedi körülvágni 
a könyvet. Csak egymás mellé 
kell állítani egy körülvágott és körül- 
vágatlan példányt, mondja az egyik 
fölszólaló. Az előbbi olyan, mint egy 
menetrend vagy évkönyv, ránézni 
sem jó. Egy croquis-író hosszasan 
fejtegeti és ecseteli, hogy a nőkmeny- 
nyivel szebben és jobban vágják föl 
a könyveket és lélektani analíziseket 
csinál a fölvágás módjából. Egy ke
reskedő azért ellenzi a körülvágást, 
mert akkor az az üzlet, amely hasz
náltkönyveket is árul, ha az új könyv 
kissé megrongálódik a szállítás vagy 
forgatás közben, sohasem tudná iga
zolni a könyv új voltát.

Végül, mint rendesen, itt is vannak 
közvetítő javaslatok. Az egyik az, 
hogy az olcsó, utazásközben olva
sandó könyveket bocsássák körül
vágva forgalomba, a jobb könyveket 
azonban ne. A másik pedig az, hogy 
a könyvkereskedésben legyen vágó
gép és a vevő kívánságára ott vág
ják körül a könyvet. Ezt az indítványt 
az ismert Armand Colin cég egyik 
főnöke teszi az Intransigeant-bán. 
Ennek csak egy akadálya van, t. i. 
hogy az ilyen gép, mint ezt egy kis 
cég tulajdonosa panaszolja, drága, 
600 franknál semmiesetre sem ol
csóbb. B. R.

*



AZ ÚJ BALASSA-KIADÁSROL

Genius kiadásában 
megjelent Balassá- 
ról több bírálat je
lent meg. Az egyik 
terjedelmes bírálat 
több kérdést tesz 

fel, erre kívánok itt felelni s egy
szersmind helyreigazítani nehány 
jóhiszemű tévedését. 1. Az igazi 
filológiai kiadás betűhív, mivel 
az a helyírási sajátosságokat is fel
tünteti, ez pedig nyelvészeti szem
pontból igen fontos. Egy filoló
gus barátom sajnálkozott is azon, 
hogy nem úgy jelent meg. De az át
írt szövegkiadásra is szükség van, 
azért vállalkoztam rá. 2. Az énekek
nél a címszámutalások elmaradása 
nem sajtóhiba, hanem azt jelenti, 
hogy a Radvánszky-kódexből ezek 
az énekek vagy hiányoznak, (tehát 
a nyomtatott kiadásból kellett kö
zölni), vagy pedig ott is sorszám 
nélkül a kódex végén állanak. 3. A 
Rimay előszavában idézett levélrész
let elég feltűnő helyen van, ezért 
nem ismétlem a levelek között; az 
olvasó bizalmát, azt hiszem, ez még 
nem rendítheti meg. 4. Egyik kritikus 
kifogásolja, hogy a Radvánszky-kó- 
dex tartalmát külön is leírom. Egy 
jeles Balassa-kutató meg éppen azon 
sopánkodott, hogy a kódex miért 
nincs leírva? Az énekek felirata nem 
teszi feleslegessé a kódex leírását. 
5. Az istenes énekek hitelességét a 
Radvánszky-kódexszel nem tudjuk 
ellenőrizni, mert nagyobb része csak 
a nyomtatott kiadásokból ismeretes. 
Az első kiadásokban az énekek nem 
voltak rendezve, nem tudjuk, hogy 
később a rendezett kiadásokban mi

nek alapján különítették el a Balassa, 
Rimay és a többi szerző műveit egy
mástól? Ezért nem baj, ha Balassa 
költeményeitől elkülönítve függelék 
gyanánt itt is megjelentek XVII. szá
zadi lírai költészetünk ezen emlékei. 
Közel 300 éven keresztül mintegy 40 
kiadásban úgy is mindig együtt vol
tak a Balassa énekeivel, hadd legye
nek tehát itt is együtt, annál inkább, 
mert ezek a régi kiadások vagy uni
kumok, vagy bibliográfiái ritkaságok. 
Függelék a Radvánszky-kódex ne
hány Balassa-utánzata, valamint II. 
Balassa Bálint énekei is. Aki szereti 
a magyar irodalmat, nem ró meg 
azért, hogy ezek végre így mégis 
hozzáférhetőkké váltak. Elvégre 
mégis csak baj, hogy ez utóbbi
akból alig ismertünk többet, mint 
amennyit Toldy a „Magyar költészet 
kézikönyvéibe mintegy félszázad
dal ezelőtt (1876) jónak látott mu- 
tatványúl felvenni. Ide már azért is 
felvettük, mert Jankovich is utal arra, 
hogy a Kékkői kódexben a „két Ba
lassa Bálint versei összeírattattak." 
A Balassák halálára írt latin versek
nek is itt a helye. 6. Kétszer is em
líti kritikusom, hogy „Balassa slepp- 
jéből" elmaradt a „Szilágyi és Haj- 
mási." A Szendrői névtelen művé
nek kétféle szövege van: az egyik a 
Vasady-, a másik aCsoma-kódexben. 
Szilády az előbbit tartja jobbnak s 
azt közölte a „Régi magyar költők 
tára" VII. kötetében. Itt pedig az 
utolsó versszak első sora: „Ezeröt
százban és hatvan fölött hogy írná
nak egyben." Balassa 1561-ben 10 
éves lehetett. Mikor Szilády a „Ma
gam gondolt" nótájú VI. sz. költe
ménynél nagyon óvatos formában 
a Szendrői névtelenről is megemlé-
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kezik, úgy látszik még csak a Csoma- 
kódex szövegét ismerte, amelyben 
1571 áll a szerzés évéül. 7. A Vásár- 
helyi-Daloskönyv énekei közül már 
Ferenczi Zoltán kijelölte a Balassa 
énekeit, az ő megállapításait mi is 
elfogadtuk. Bírálóm ezek közül 18 
költeményt több-kevesebb határo
zottsággal szintén Balassáénak tart, 
tehát a kétféle felfogás közt nem is 
olyan nagy a különbség. 8. A Balassa 
költői méltatását szintén szerettem 
volna beilleszteni kiadványunkba, 
de már arra nem jutott hely. A ki
adócég, mely a Csokonai-kiadást je
lölte meg mintáúl, így is nagy elő
zékenységet tanúsított velem szem
ben. Ezek voltak a főbb kérdések, 
amelyekre felelnem kellett. Magam 
érzem legjobban kiadásom hiányait, 
de örülök, hogy fáradságom még 
sem volt hiábavaló, mert majd egy 
jobb kiadásnak szolgálhat alapul.

D. L.
*

MAGYAR
BIBLIOFIL ÚJDONSÁGOK

Genius könyvkiadó
cég kiadásában a 
Nagy Írók— N agy 
ÍRÁsOKharmadik so
rozatában, melyet 
Bálint Lajos szer

teszt, a sorozat harmadik kötete gya
nánt megjelent Apuleius „Arany sza
már" vagy „Metamorphoses" („Át
alakulások") c. híres regénye Révay 
József gondos fordításában. Eddig 
sem volt ugyan ismeretlen a magyar 
irodalomban, még az 1919-ik évben 
lefordítottál—VI. énekétBraun Soma 
s kiadta a „Kék Könyvek" c. sorozat- 
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bán. De ez a kiadás minden bibliofilt 
elrettentő külsőben látott napvilágot, 
nem is teljes s így nem csoda, hogy 
a Genius annak újabb kiadására vál
lalkozott. Ennek a legegyszerűbb ki
adása is kielégíti a bibliofil igényeit, 
azonkívül 150 példány merített pa
píron készült belőle, még pedig 1-10. 
amatőr könyvgyüjtők részére bőrkö
tésben, 11-150. számú példány fény- 
lemezkötésben. Valamenyi példány 
számozva kerül forgalomba. Tudva
levő, hogy ennek 4—6. könyvében 
jelent meg „Ámor és Psyche" világ
hírű regéje, melyet ugyancsak Révay 
József fordításában Kner Izidor adott 
ki a „Monumenta Literarum" c. bib
liofil vállalkozásban, míg előbb Csen- 
gery J. fordította le az „Olcsó Könyv
tár" számára. A Geniusnál jelent meg 
a „Regényírás művészei" c. sorozatos 
kiadás (Szerk. Kállay Miklós) XLIV. 
kötete gyanánt J. Anker Larsen „A 
bölcsek köve" c. 70,000 dán korona 
nagydíjat nyert nagy regénye Ács 
Géza művészi, az egyszerű emberek 
nyelvét sikerültén visszaadó fordítá
sában. A regény iránya, hogy kiáb
rándítson a misztikus tudományok
ból, theozófiából, spiritizmusbólstb.

Az Amicus, melynek kiadványai 
választékos ízlésű kiállításban jelen
nek meg, újabban ismét három köte
tet bocsátott ki u. m. „Hans Sachs 
farsangi komédiái“ címen négy ko
média (Paradicsomjáró diák, Gazd- 
uram kotlik, Ördögöt üz a diák, A 
szatócs batyuja) magyar verses for
dítását Angyal Gézától, öt régi egy
korú fametszet reprodukciójával, ha
todikul Hans Sachs arcképével. Fel
hívjuk a kiadócég figyelmét arra, 
hogy ilyen irányú művek a régi ma
gyar irodalomban is akadnak, ha nem



is mindjárt farsangi komédiák, pl. 
az Ormpruszt-féle „Gonosz asszony
emberek erkölcséről való ének", a 
Csáktornyai-féle „Grobian verseinek 
magyar énekbe való fordítása", a 
Lugossy-kódex „História de moribus 
in convivio “ c. éneke, vagy az „ Omnia 
Vincit amor" c. bohózat, vagy a „Phi- 
losthenes és Hermias" c. iskoladráma 
stb. Ezek egészen jól beillenének a 
„Régiségek —ritkaságok" sorozatába 
Hans Sachs mellé. Ugyanott jelent 
meg Voltaire „A vadember“ c. kis re
génye Gyergyai Albert fordításában 
Fáy Dezső képeivel s Byron „A szi
get vagy Christian és bajtársai" c. 
négyénekes verses elbeszélése, Dr. 
Dézsi Lajos fordításában. Byron e 
müvében egy 1789. évi déltengeri ten- 
gerészlázadástdolgozottfel s először 
most jelenik meg magyar fordítás
ban. Belőle 50 számozott példány 
merített papírra nyomatott. Az Ami- 
cus előbb említett másik két kiadvá
nyából is készült 25 —25 amatőr-pél
dány merített papíron, s ezennel 
felhívjuk rájuk bibliofiljeink figyel
mét.

*

MAGYAR HALÁLTÁNC

ESTI GYÖRGY HA
LÁLTÁNC ÉNEKE, 
melyet ifj. Holbein 
János híres képeire 
írt, s amelyből mu
tatványt e folyóirat 
legközelebb korlá

tolt számú amatőr, számozott pél
dányban megjelenik az AMicus-cég 
kiadásában. Dr. Dézsi Lajos rendezi 
sajtó alá. A bibliofil kiadvány nem

csak Pesti György énekének betűhű 
szövegét, hanem az 1547-iki lyoni 
kiadásfametszeteitishüreprodukció- 
ban közli a Reiter László tulajdoná
ban lévő ritka példány után, az ere
deti latin verseivel együtt, úgyhogy 
nemcsak a magyar ének betühü ki
adása, hanem egyszersmind a latin 
eredetinek facsimile reprodukciójais. 
A magyar haláltánc-irodalom terén 
— melynek külföldön nagy irodalma 
van — ez az első önálló kiadvány, 
azért felhívjuk rá bibliofiljeink figyel
mét. Előjegyezni már most lehet 
rá az A micus könyvkiadóvállalatnál 
(Budapest V. Nagykorona utca 23. 
Telefon 150-60.)

*

A LANTOS R.-T.
MÁSODIK KÖNYV-, METSZET- 

ÉS KÉZÍRATÁRVERÉSE, *

mely 758 tételt ölelt 
fel, március 19-22 
között zajlott le, a 
mostoha gazdasági 
viszonyok dacára 
az amatőrök és hi

vatalos intézmények nem lankadó 
érdeklődése közepette. Ez árverés 
módjában azt az elvet érvényesítette 
a vezetőség, amely szerint az árve
rezett tárgyak p énzb éli értékét a tárgy 
ritkasága és a gyűjtők szenvedélye 
állapítja meg, azért a kikiáltási árakat 
eladási,illetőlegátlagosbecsárakban 
jelölte meg. És ezáltal elejét vette 
annak a gyakori szélsőséges árhul
lámzásnak, amely az avatatlant, a 
nem szakértőt, a kezdőgyűjtőt szinte 
elriasztja az egészséges versenytől. 
Ezért az elért árak átlag jellemzően

125

1. füzete közölt,



ecsetelik nehéz gazdasági viszonya
ink miatt sínylődő gyűjtőink küzdel
mét.

A kalapács alá került válogatott 
anyagnak 136 tételét a graphika ké- 
pezé, amely nemzetközi mesterektől 
származó, főleg a selymes-bársonyos 
mezzotinto és a festői foltú aqua- 
tintalapokban bővelkedett, zömében 
arcképeket és tájképeket reprezen
tálva. A könyvanyag derekát a deb
receni református kollégium nagy
könyvtárának többszörös példányai 
alkották, mintegy követendő példát 
állítván a rokonintézményeknek, mi
ként szerezhetnek anyagi erőket gyüj- 
teményeiknek továbbfejlesztéséhez 
és miként juttathatják a magángyüj- 
töketkeresve keresett ritkaságokhoz. 
E nagyrészt magyar ritkaságok sorát 
egynéhány remekbe készült kötés tar
kította artiszíikus dísszel. A könyv
anyag másik része idegennyelvű írók 
első kiadásaiból, angol és francia il
lusztrált müvekből verődött össze, 
olyan ritka példányokkal mutatkoz
ván be, aminők csak a legjobb kül
földi aukciókon szemlélhetők.

Az árverés harmadik részében a 
kéziratok nemcsak tömegükkel, de 
főleg irodalom-, művészet-, zene-tör
téneti ritkaságaikkal valósággal pá- 
ratlanúl állanak hazai aukcióink tör
ténetében. E gazdag anyag kényel
mes tanúlmányozását előnyösen elő
segítette a takaros rövidséggel és 
szakértői gondossággal szerkesztett 
képes katalógus, amely nyomdatech- 
nikailag is becses emléke e második 
aukciónak, s ízléses kiállításra nézve 
is kiállja a versenyt a külföldi nagy 
cégek ilyen katalógusaival, amely
nek áralakulásából a legjellemzőbb 
adatokat a következőkben közöljük:
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