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H ÍR E K
SZABÓ KÁROLY CENTENÁRIUMA

JLTSZÁZADI kivá
lóságaink születé
sének évszázados 
fordulói során ez 
évi december hó 
14-én a Magyar ve

zérek korá-nak történetírója s a Régi 
Magyar Könyvtár c. alapvető biblio
gráfiai mü szerzője felé fordul a ma
gyar tudományosság kegyelete. A 
forráskutató és pragmatikus történet- 
írás Szabó Károlyban egyik megala
pítóját tiszteli. Horvát Istvánék ro
mantikus, kalandos irányával elsőnek 
szállt szembe a komoly kritikai tu
domány f egy verzetében.Nagy nyelv
tudásával és módszeres készültségé
vel rendre feltárta Sz. Istvánt meg
előző történetünk megbízható, hite
les forrásait, s kutatásai szilárd ala
pokra helyezték a magyar múltról 
való tudásunkat, anélkül, hogy ke
gyeletünk s eszményeink vagy akár 
csak hiúságunk is e tudásnak bármi 
kárát vallaná.

De minket e Szemle hasábjain 
Szabó Károly gazdag tevékenységé
nek főleg másik, bibliográfiai ága 
érdekel. E részben iskolázottságát 
még a szabadságharc előtt, Toldy 
Ferenc oldalán szerezte meg, kinek

a Magyar Tudósok Tára c. lexikális 
mü összeállításában lelkes segítő
társa volt. A szabadságharc mozgal
mai Szabót is magukkal sodorták; 
helyét derekasan megállta a küzde
lem éveiben is. Az önkényuralom 
idején gr. Teleki Józsefnek lett jobb
keze a Hunyadiak kora c. hatalmas 
mű anyaggyűjtésében és elrendezé
sében, majd 1855-ben a görög nyelv 
tanítására nyert megbízatást a nagy
kőrösi gimnáziumban, hol akkoriban 
a híres „kis akadémia" működött: 
Arany, Szász Károly, Szilágyi, Sala
mon, Mentovich, Tomory.

Innen az Erdélyi Múzeum felállítá
sakor (1859 végén) annak könyvtári 
őréül hívatott meg, s attól fogva 
haláláig az erdélyi tudományosság 
egyik vezérférfia maradt; utóbb a 
kolozsvári egyetemen a magyar tör
ténelem kathedráját is vele töltöt
ték be.

Könyvtárnoki állásának elfoglalá
sával egyidejűleg kezdte megaköny- 
vészeti adatok gyűjtését is. Egyelőre 
csupán feljegyzésekre gondolt, miket 
intézetének kívánt örökségül hagyni. 
Szilágyi Sándornak 1861 okt. 22-én 
ezeket írta: „Könyvtárnoki foglalko
zásom közben azon gondolatra jöt
tem, hogy amennyi XVI., XVII. szá
zadi magyar nyomtatvány halálom
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napjáig kezembe kerül, mindnek cí
mét külön lapokra, a lehető legna
gyobb bibliográfiai pontossággal fel
jegyzem. így remélem, 20—30 esz
tendő alatt, ha addig élek, oly gyűj
teményt hagyok a Múzeumnak, mely 
ritkítni fogja párját az országban." A 
Gondviselés valóban adott Szabó 
Károlynak még huszonkilenc munkás 
évet. 1869-től fogva — a székely ség 
történetének anyaggyűjtése mel
lett — mindvégig a bibliográfiának 
élt, példátlan buzgósággal és önzet
lenséggel. Városról-városra, könyv- 
tárról-könyvtárra járt és kifejlett ér
zékkel kutatta fel azokban a legrej
tettebb könyvészeti ritkaságokat. 
Kedves humorral írta magáról Szi
lágyinak:

„Ha kérdik, hogy vagyok,
Mondjad, hogy jól vagyok,
Hejh, reggeltől estig
A könyvtárban vagyok."

Több ezernyi cédulájából azután 
nemcsak nyersanyag lett az Erdélyi 
Múzeum örökéül, hanem — a Magy. 
Tud. Akadémia közbenjöttével — a 
magyar érdekű könyvészetnek való
ságos bibliája kerekedett belőle a 
Régi Magyar Könyvtár három hatal
mas kötetében. Az első kötet (a ma
gyar nyelvű nyomtatványoké) címei 
számával megközelíti, a második pe
dig (az idegennyel vűeké) meghaladja 
a kétezret, végül a harmadik (a kül
földi nyomtatvány ok laj stroma) négy
ezernél is több tételt sorol fel. Ez az 
utolsó kötet csak felerészben Szabó 
Károly műve; dolgozás közben (1890) 
elragadta a halál, s munkáját jeles 
tanítványa, Hellebrant Árpád egészí
tette ki s rendezte nyomtatás alá.
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A Régi Magyar Könyvtár minden 
magyar könyvtári munkának és bib- 
liográfiaifoglalatosságnakfundamen 
tális jelentőségű segédeszköze. Azzá 
teszi nemcsak páratlan gazdagsága
— mely a letűnt zivataros magyar 
századok szellemi munkateljesítésé
nek is felemelő képét nyújtja, — ha
nem szigorúan tudományos, módsze
res kidolgozása is. E valóban „stan
dard" müvet későbbi korok nyilván 
még tetemesen kibővítik, mint ahogy 
pótlása napjainkban is egyre folyik, 
de alapelveit és módszerét érintet
lenül átveszi az újabb kutatás is.

S a könyvtári értelemben vett bib
liográfia mellett a legszélesebb körű 
bibliofilia is fő-fő útmutatóját bírja 
Szabó Károly régi magyar könyvé- 
szetében. Gyűjtők és közvetítők egy
aránt ennek segítségével igazodnak 
el a maguk területén; a Szabó /., 
Szabó II., Szabó III. fogalommá lett 
a bibliofil érdeklődés és értékelés 
világában is; ma — a könyvritkasá
gok nagy vándorlásának éveiben — 
mindenki ehhez igazodik tevékeny
ségében. Nélküle a könyvkedvelők 
tábora ködös bizonytalanságban ta
pogatóznék.

A százados fordulón ezért idézi élő 
kegyelettel a Magyar Bibliofil Szemle 
is Szabó Károly nemes emlékét, ki a 
munkás hazafiságnak egyik legmeg- 
kapóbb példaképe. Volt történetíró
társa és tanár-kollégája, Szilágyi Sán
dor, méltán írta róla: „Sokban ő volt 
az úttörő, másban az anyagössze
hordó, de mindig, minden munkájá
ban igaz erős magyar."

Rédey Tivadar.



BIBLIOTHECA APPONYIANA

Apponyi Sándor gróf lengyeli kas
télyának kincseit, világhírű Hunga- 
rica-gyüjteményét halálesetre szóló 
ajándékozási okirattal a Nemzeti 
Múzeum Orsz. Széchenyi Könyvtá
rának adományozta. A nagyszerű 
könyvtár, amely a XV. századtól 
kezdve a XVIII. századig majd min
den külföldön megjelent, magyar vo
natkozású nyomtatványt magában 
foglal, több ezer kötetből áll. Értéke 
közönséges számítás szerint mintegy 
harminc milliárd korona. Valójában 
azonban felbecsülhetetlen kultúrá- 
lis értéke, mivel egy egész hosszú 
élet munkájának mégegyszer meg 
nem ismételhető olyan eredménye, 
amely épp jó időben a külföld felé a 
nemzet nagy múltját, bent az ország
ban pedig a talán mégsem kivesző
félben levő nagy áldozatkészséget 
hirdeti.

Az ajándékozásról Klebelsberg Ku
nó gróf kultuszminiszter törvényja
vaslatot terjesztett a nemzetgyűlés 
elé, amely az adományt a magyar 
nemzet örök hálájának emlékezetéül 
törvénybe iktatta. Nemzetgyülésünk 
történetében ritkánadódó, megnyug
tató és felemelő pillanat volt, amikor 
a törvényjavaslat beterjesztésekor a 
képviselők, kivétel nélkül mind, fel
állásukkal tisztelték meg a nemes 
adományozót. Napilapjaink hosszú 
cikkekben méltatták Nemzeti Múzeu
munknak és egész közéletünknek e 
nagy eseményét. Azonban egy va
lakiről — dr Hóman Bálint főigazga
tóról — nem emlékeztek meg, aki
nek pedig nem kis érdeme van abban, 
hogy e nagyszerű gyűjtemény a ne- 
meslelkü gróf szándékai szerint a

nemzet első könyvtárát fogja gazda
gítani. A Bibliotheca Apponyiana ös- 
mertetésére legközelebbi számunk
ban még visszatérünk. s. a.

*

MAGYAR KÖNYVEK SORSA 
A FELVIDÉKEN

A történelmi Magyarország alkot
mányos újjászületésének utolsó fél
századában a magyar kultúra decen
tralizációjának sikeres munkáját alig 
két évtized alatt elvégezte a Múzeu
mok és Könyvtárak Országos Tanácsa 
és Főfelügyelősége útján. Úgyszól
ván minden jelentékeny városnak 
múzeuma és könyvtára létesül ez idő 
alatt, nem is szólva a népkönyvtárak 
százairól, melyeket a magyar állam 
bőkezűsége és nagy kulturegyleteink 
lelkes munkája hívott életre.

Harmadára fogyott országunktól 
elszakadt a magyar áldozatos kultur- 
munka eredményeinek legnagyobb 
része, hogy csak a Felvidék nagyobb 
gyűjteményeit említsük: a pozsonyi 
egyetemi könyvtár, a kassai — már 
megszüntetett — jogakadémia nyil
vános könyvtára, az alsókubiniCsap-
lo vics-köny vtár, melynek a magyar ál
lam emelt díszes hajlékot, a komáromi 
Kultur-palota múzeuma és Kultsár- 
könyvtára,aFelsőmagyarországi Rá
kóczi Múzeum Kassán, abártfai, besz
tercebányai, lőcsei, poprádi, Selmec
bányái, rimaszombati és a többi mú
zeumok és a kisebb könyvtárak.

Ezeknek a kultur-intézeteknek sor
sáról fogunk időnként beszámolni, 
amelyek ma idegenné változott terü
leten is büszkén hirdetik a magyar 
kultúrának semmiféle ellenséges in-
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dulattól le nem kicsinyelhető mun
káját.

A Múzeumok és Könyvtárak Or
szágos Főfelügyelőségét a Felvidé
ken egy új szerv váltotta fel: ez a 
Szlovenszkói Műemlékek Védelmé
nek Állami Ref erátusa (Státni referát 
na ochranu pamiatok na Slovensku), 
amely legújabban az állami levéltá
rak felügyelőségével bővült ki. A 
könyvtárak védelméről és támogatá
sáról állami szerv nem gondoskodik, 
de törvény van, mely ezt a községek 
kötelességévé teszi. A községi nép
könyvtárak létesítésének határide
jéül 1924. év végét szabja meg a tör
vény. A városok külön kulturigénye 
teljesen figyelmen kívül maradt, mert 
a Felvidéken közjogilag csak két vá
rost hagytak meg: Pozsonyt és Kas
sát, a többit községgé, faluvá fokozta 
le az állami centralizáció és ezzel 
önkormányzatától teljesen megfosz
totta. Az önkormányzati levéltárak 
is megszűntek, mivel a 23 megyéből 
öt állami nagymegye és a közigaz
gatásilag külön önkormányzattal bíró 
Karpatorussia (Podkarpatska Rus) 
alakult s így ezek is állami tulajdonná 
váltak.

Mivel a csehszlovák kormány mű
ködésének hat éve óta minden kísér- 
Ietetmegakadályozottamagyarnem- 
zeti kisebbség kulturális szervezke
désére és ezt három ízben tiltotta el, 
ezt a kérdést sem lehetett egysége
sen megoldani és a magyar könyvtár
ügy teljesen elárvult. Egyéb erre 
hivatott szerv híjján inkább szükség
ből, mint hivatásból a magyar ellen
zéki pártok irányítják a könyvtár
ügyet kassai kulturreferátusuk útján.

À magyar és magyar többségű 
vagy jelentős számú magyarral bíró
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városok legtöbbjében megmaradt a 
magyar könyvtár: Pozsony, Komá
rom, Érsekújvár, Léva, Ipolyság, Lo
sonc, Rimaszombat, Rozsnyó, Kassa, 
továbbá Beregszász, Ungvár városok 
egyikében-másikában azonban káro
kat szenvedtek amagyar könyvtárak. 
A nacionalista forradalom vandaliz
musa igen sok magyar könyvtárat 
semmisített meg és igen sokat zárt 
el a használattól, amivel a közműve
lődés nagy kulturértékei és hosszú 
évek fáradságos munkái mentek ve
szendőbe. Az érsekújvári magyar fő
gimnázium szép tanári könyvtárát az 
utca sarába szórta ki és taposta bele 
az épületben tanyát vert légioná
rius had. A Felvidéki Magyar Közmí- 
velődési Egyesület nyilvános könyv
tárát elkobozta a hatalom és az ma 
is egy odúba dobálva várja szaba
dulását börtönéből. Fiókkönyvtárai 
legnagyobb részben erőszakos halál
lal múltak ki a felfordulás alatt. A 
községi magyar népkönyvtárak szá
zai semmisültek meg a tóttá nyilvá
nított nyelvterületen, de még a ma
gyar vidékeken is. A kormány által 
bezárt kaszinók (Léva, Rimaszombat, 
Eperjes, Igló, Vágsellye stb. stb.) 
könyvtárai is sokat szenvedtek a köz- 
és magántulajdonra fittyet hányó for
radalmi szellem nacionalista türel
metlenségétől.

Ez a magyar nép- és polgári isko
lák könyvtárait sem kímélte, ahon
nan kíméletlenül selejtezte ki a ma
gyar történelemmel bármely vonat
kozásban álló könyveket. így a ma
gyar gyermekek, akik kénytelenek 
nemzetük meghamisított történetét 
tanulni az iskolai tankönyvekből, ol
vasmányok útján sem szerezhetik 
meg a helyes történeti tájékoztatást.



A magyar nemzet történetének nép
szerű megírására a pozsonyi Híradó 
c.napilap hirdetett olvasó közönsége 
lelkes adományaiból 10.000 cseh ko
ronás pályázatot. Ez az első lépés 
az elszakított magyar nemzet helyes 
történelmi tájékoztatására.

Nagyjában és egészében a Felvi
déken néhány magyar várost és falut 
leszámítva, teljesen élőiről kell kez
deni a magyar könyvtárak ügyét, 
melyek könyvanyagát átmenetileg a 
háború előtti kiadású könyvek cen
zúrázott darabjai alkotják. Később, 
mikor a könyvtermelés a Felvidéken 
megindul, új irodalmi központ alaku
lásával, Erdéllyel és a Bánáttal meg
teremtendő kulturális kapcsolat ré
vén és a Magyarországgal kötendő 
kereskedelmi szerződéssel, melynek 
lényeges részét kell képeznie a köl
csönös könyvforgalom szabadságá
nak, a könyvtárak anyaga korlátozás 
nélkül bővülhet.

Ami a nagy hagyományokra tá
maszkodó Erdélynek, mely különálló 
irodalmi életét felújította, könnyű 
szerrel sikerült és Kolozsvárt tette 
meg irodalmi centrumává, a Felvidé
ken csaknehézmunkával, törhetetlen 
akarattal és csüggedést nem ismerő 
erős hittel valósulhat meg. Erre meg 
is történt a legújabb kísérlet október 
havában Kassán, ahol a negyedszá
zados múltját ünneplő Kazinczy Tár
saság bontotta ki a kulturális egye- 
sülésnekörömmel üdvözölt zászlaját. 
Reá vár a kulturális feladatok egész 
tömegének megvalósítása, hogy a 
Felvidék kulturértékekben gazdag 
magyarsága sajnálatos elszigeteltsé
géből kilépve megkezdje szárnyat- 
bontó irodalmának önálló életét.

Figyelő.

JÓKAI VÁROSA 
ÉS JÓKAI KÖNYVEI

JÓKAI, apolitikusmegbukottszülő- 
városában és valóra vált ismételten 
a deákos közmondás: senki sem le
het próféta saját hazájában. Jókai, a 
költő mostszületikújjáKomáromban, 
melynek magyar népe örömrepesve 
várja a százados évfordulót, mikor 
az egész művelt világ szeme e szétda
rabolt, megcsonkított kis dunamenti 
városkára szegeződik. De a legna
gyobb magyar mesemondó mégis 
prófétája lett szülővárosának, sőt 
egész nemzetének. A szülőváros hat
van éven át lesve várta Jókai köny
veit, amelyek pontosan megjelentek 
évente néha kétszer és többször is. 
Jókai munkáinak 100 kötetes nemzeti 
díszkiadása, mely 1894—1899. évek 
közt jelent meg, a komáromi nyilvá
nos kölcsönkönyvtárbán harminc év 
alatt háromszor kopott el teljesen, 
egyes kötetei levelekké szétválva él
nek még. Az egységes kiadás előtt 
is sok-sok regénye forgott közkézen, 
melyek ma már szintén az enyészetéi 
a sok használat folytán. Komárom 
legolvasottabb írója közel nyolcvan 
év óta Jókai Mór, a komáromi fiú, aki 
a világot hódította meg. A. Gy.

*

BIBLIOFILIA 
ÉS A NEMZETI MÚZEUM 

KÖNYVTÁRA

Napilapjainkbővenéslelkesenfog- 
lalkoztak a Nemzeti Múzeum főigaz
gatójának Klebelsberg Kunó gróf kul
tuszminiszterhez intézett memoran
dumával, amelyben drHómanBálint 
a Nemzeti Múzeum gyűjteményeit
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pusztulással fenyegető helykérdés 
sürgős megoldásával foglalkozik. — 
A bibliofileket bizonyára érdekelni 
fogják e felterjesztésnek következő 
sorai: „Feltétlenül szükséges, hogy 
a könyvtár bibliofil ritkaságai szá
mára megfelelő terjedelmű és beren
dezésű helyiségek álljanak rendel
kezésre." s.

A GOLDZIHER-KÖNYVTÁR

Dr Goldziher Ignácnak, a buda
pesti egyetem világhírű tanárának, 
a nagy orientálistának könyvtárát a 
palesztinai Nemzeti Könyvtár meg
vette. A nagybecsű keleti-gyűjte
mény értékelését dr Freimann, a 
frankfurti városi könyvtár igazgatója 
végezte Budapesten. Az egyes köny
veket Goldziher széljegyzetekkel lát
ta el, s az így még értékesebb könyv
tárban együtt voltak Európa és Ame
rika mindazon folyóiratai, amelyek 
keleti nyelvkutatásokkal foglalkoz
tak. A mintegy hatezer kötetből álló 
könyvtár az angol követ segítségé
vel huszonkét ládába csomagolva 
már meg is érkezett Jeruzsálembe. 
Pár éve hasonlókép vándorolt ki 
Finnországba dr Simonyi Zsigmond 
egyetemi tanárnak, a ki vál ó nyelvész
nek több ezer kötetből álló, a rokon
nyelvek minden ágából becses nyel
vészeti munkákat magában foglaló 
nagyértékü könyvtára. E könyvtár 
elszállításánál dr. Seteiá Emil a fin
nek volt kultuszminisztere, nálunk is 
jól ismert tudósa, járt közben kor
mányunknál, s ő is vitte magával a 
könyvtárt hazájába. Bármennyire ör
vendetes is, hogy tudósaink könyv
tárai méltók a külföld tudományos
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érdeklődésére, mégis sajnáljuk ma
gánkönyvtárainknak e vándorlását, 
s közkönyvtáraink talán nem is oly 
túlgazdagok speciális gyűjtemények
ben, hogy ne lett volna érdemes va
lamikép módot találni rá, hogy itthon 
maradjanak. s.

*

KÜLFÖLDI HÍREK

N é m e t o r s z á g b a n  a tragikus fordu
lat okozta gazdasági válság ellenére 
is új erővel indult meg a könyvterme
lés. Míg azonban a rossz minőségű 
papiroson nyomott, ideiglenes kötésű 
háborús kiadványok csak lassankint 
cserélődhetnek ki alakilag is értékes 
könyvekre, a bibliofil kiadványok 
száma aránytalanul megszaporodott. 
Csakhogy nagy számuk nem jelent 
egyúttal ugyanannyi értéktöbbletet 
is, mert azonkívül, hogy fölöslegesen 
megnőtt a minden különösebb ok nél
kül túldíszes kiadványok száma, a 
komolytalan kiadói nyerészkedés a 
bibliofilia szokatlan értelmezésével 
igen kétes értékű, sőt többezer pél
dányos kiadványokat is megszá
mozva hozott forgalomba, hogy áru
kat ezzel az ürüggyel minél jobban 
emelhesse. Az is a bibliofil törekvé
sek aggasztó elfajulását jelenti, hogy 
sok kiadó a Privatdruck eddig arány
lag ritkán alkalmazott zártkörűségét 
arra használja ki, hogy minden művé
szetet nélkülöző pornografikus köny
veket dobjon álszemérmes tartózko
dással piacra. Hogy ilyen termékek 
mégis megtalálják a maguk közönsé
gét, az a legjobb jellemzés arra, hogy 
különösen az újabb gyűjtők nagyré
sze mennyire tájékozatlan még a bib- 
liofiliaigaziesztétikaicéljaifelől.Igen



komoly fejlődését jelenti azonban a 
bibliofil törekvéseknek a zeneiroda
lom irányában való fokozódó terjesz
kedés.

A korábbi sorozatos bibliofil kiad
ványok közül a Meisterwerke derWelt- 
literatur mit Originalgraphik, Hun- 
dertdrucke, Dreiangeldrucke, Ava- 
lun-Drucke, továbbá az Insel Verlag 
könyvei ma is a legértékesebbek 
közé tartoznak. Az újabbak közt a 
Daedalus-Drucke és a Tusculum-Bü- 
cher a lényegesebbek. Az utóbbi he
tekben megjelent kiadványok közül
— a legelőbb említett Meisterwerke 
sorozatból — a Weber P. A. illusz
trálta Goethe Reineke Fuchs, Molière 
L ’Avare Thiel, Shakespeare Anthony 
and Cleopatra Ludwig, és Flaubert 
Salammbő Heubner rajzaival, az Insel 
Verlag „Deutsche Meister“ c. soro
zata és Springer nagy művészettör
ténetének legújabb kiadása érdekli 
talán legjobban bibliofiljeinket.

A könyvkereskedelem és kiadás 
újjászervezése mellett az aukciók is 
lassanként megtisztulnak értékbiz
tosító szerepüktől, melyre az utób
bi évek valutaingadozásai folytán 
kényszerültek. A nagy vagyoni elto
lódások következtében igen nagy 
értékű darabok cseréltek gazdát.

A n g l iá b a n  Byron születésének  
százéves évfordulója alkalmával, a 
költő munkáinak és életrajzainak leg
változatosabb kiadásai jelennek meg. 
Az újabb e l i s m e r t  költők közül 
Hardy, Masefield, Yeats és Drinkwa- 
ter összegyűjtött munkái a könyv
piac újdonságai. Újonnan kerültek 
kiadásra a régiek közül Austen, But
ler és Trollope összes müvei is.

A regényírás terén alig van va
lami újság, mert újabban a novel-

lás kötetek jönnek inkább divatba. 
A regényírás eddigi nagyjai közül 
Wells most inkább a történetírásra 
vetette magát, Bennet újság- és drá
maírással foglalkozik, csak Gals- 
worthy és Conrad tartanak ki követ
kezetesen.

A novelláskötetek mellett a drá
mairodalom iránt is felébredt az ér
deklődés és főképen az újabb szín
padi munkákat olvassák, melyek 
Library o f modern British drama 
és Contemporary British dramatist 
címek alatt két sorozatban is meg
jelennek. A drámatörténeti müvek 
szintén keresettek: A. Dukes Jun- 
gest drama, H. Glower Drama and 
mankind és W. Archer The old drama 
and the new c. munkái itt az újdon
ságok.

Mostanában került aukcióra és 
6,300 fontért kelt el H. F.House érté
kes drámairodalmi könyvtára, mely
ben első kiadásban voltak meg Ben 
Jonson, Chapman és Dryden darab
jai, továbbá C. G. Milnes-Gaskell 
gyüjteménye/Zomeroseditioprincep- 
sével, Shelley, Chapman első kiadá
saival, Walpole és Popé kézirataival. 
Az antiquariumok forgalma szintén 
megnőtt és Quaritchéknál többek 
között Tennyson költeményei 1842. 
évi kiadásának eredeti kézirata vár
ja új gazdáját csekély 2000 font ster
ling ellenében.

F r a n c ia o r s z á g b a n  a háború óta 
szintén nagyot fejlődött az olvasó
kedv és a könyvtermelés felülmúlja 
már a háború előtti statisztikát. A 
nagy könyvkiadó vállalatok vaskos 
kötetekben ismertetik kiadványaikat. 
A kölcsönkönyvtárak nemcsak Pá
rizsban, de vidéken is gombamódra 
szaporodnak. Erősen megnövekedett
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a folyóiratok száma is, azonban 
még mindig a Revue des deux 
mondes vezet köztük. A nagy né- 
metgyűlölet sokat vesztett erejéből, 
a régi összeköttetéseket igyekeznek 
ismétfeleleveníteni.sőtkönyvekben, 
folyóiratokban már komoly tanul
mányokat találhatunk német költők
ről, tudósokról, művészekről. A mű
vészeti könyvek iránt általában igen 
nagy az érdeklődés, bár alapos tu
dományos munkák alig akadnak köz
tük. Az általános könyvdrágaság le
küzdésére Les Presses universitai
res címen érdekes és máris szépen 
fejlődő altruista vállalat indult meg, 
melyet a francia intelligencia szövet
kezeti alapon létesített és kiadvá
nyait önköltségi áron hozza forga
lomba.

Az új kiadványok közül leginkább 
érdekelhet minket a Société Fran
çaise de Reproductions de Manuscrits 
à Peintures nagyértékû kiadványso
rozatának legújabb kötete, mely Má
tyás király könyvtárával és a Cor- 
vin-kódexek művészeti jelentőségé
vel foglalkozik. A tekintélyes munka 
Hevesy Andor tanulmánya mellett 
ötven műlapon ismerteti a kódexek 
legszebbjeit.

Az aukciók mindPárisban, mind a 
vidéken szintén nagyon megélénkül
tek. Arthur Meyer 400 régi és modern 
műből álló gyűjteménye 1.860,360 
frankon ,B ethmann könyvtára180.000 
frankon kelt el. Nevezetesebb té
telek voltak: Goethe munkáinak 
1787—90. évi 8 kötetes dedikált ki
adása (13,000 fr.), Faustja, 1790 (3500 
fr.), Wertherje, 1779 (5000 fr.), Schil
ler: Die Rauber, 1781 (5000 fr.), Ari- 
osto: Orlando furioso, 1584 (7200fr.), 
Molière: Oeuvres, 1682 (3600 fr.),
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Corneille: Theatres, 1779 (1720 fr.), 
Restif de la Bretonne: Les contem
poraines (4650 fr.) és a Le papan 
perverti (4000 fr.). Tristan Bemard 
14 darabból álló „Paul et Virginie" 
gyűjteménye 32,096 frankért cserélt 
gazdát. De jó áruk van az újabb mű
veknek is. Balzac: Le père Goriot 
1835 (1300 fr.), Richepin: Le chanson 
des geux Steinlen illusztrálta kiadá
sáért 3060frankot adtak. Tehetik!...

A francia bibliofil világ nagy vesz
tesége nestorának, Anatole Francé
nak halála. Érezhető hiányt hagyott 
maga után a híres könyvművész, 
Steinlen is, ki könnyed vonalú rajzai
val népes iskolát teremtett.

H o l l a n d ia  könyvművészei a régi 
tradíciókhoz híven most is a betűter- 
vezésre vetik afősulyt : Lucien Pisarro 
„Carolina“,S. H.deRoospedig„Eras- 
mus-mediaeval" néven metszettek 
nagyon sikerült új típusokat. Az előb
bivel a szép kiadványairól ismert és 
a Joan Blaeu bibliofil-társasággal 
szoros kapcsolatban álló hágai De 
Zilverdistel nevű amateurnyomda, 
mely most Cunera-Pres néven újjá
alakult, adta ki első könyvét — az 
utóbbival pedig először is Erasmus 
emlékének áldoztak, a filozófus le
veleinek kiadásával. E társulat lelke 
Dr. van Royen, aki saját nyomdáján 
önállóan is szerepel, és most jelent 
meg 70 példányban S. H. Leopoldnak, 
„Oostersch Versen naar Persische 
en Arabische Dichters" c., a Goethe 
„West-östlicher Divan“-jához ha
sonló, anthologiájának művészi kö
tetkéje.

A Carcera-Pres mellett szintén bib
liofil célokat szolgál az arnheimi Pal- 
ladium-Pres (újabb szép könyve Jan 
Luykens „Duytsche Lier”-jének új



kiadása) és a maastrichti Leiter-Nip- 
pe/snyomda, mely mostnemcsak szé
pen, de jellegzetesen holland ízlés
ben Vondel Luciferjét jelentette meg.

Nemrégen záródott Haarlemben a 
könyvnyomtatás fejlődéstörténetét 
bemutató igen érdekes kiállítás, 
ha most már nem is Coster felfe
dezése jubileumának jegyében, mint 
1823-ban, mert Coster legbuzgóbb 
híve sem ragaszkodik már az 1423-as 
évszámhoz. A bemutatott értékes 
anyag mellett a kiállítás legértéke
sebb tudományos eredménye az a 
gondosan szerkesztettkatalógus, me
lyet a holland ősnyomtatvány-kuta
tók tudásuk javával írtak meg.

Nyireő István.
*

OLASZ KRÓNIKA

Tavasszal megnyílik Firenzében a 
Il-ik nemzetközi könyv-vásár (Fiera 
internazionale dél libro), az Associa- 
zione Editoriale Libraria Italiana 
(olasz kiadók szövetsége, röviden: 
AELI) kezdeményezésére és rende
zésében. A kiállítás, melynek tiszte
letbeli elnöke Mussolini miniszterel
nök, az olasz király védnöksége alatt 
áll. A végrehajtó bizottság elnöke: E. 
Bemporad kiadó; vezérigazgató: G. 
Fumagalli; vezértitkár: S. Barfucci. A 
kiállítás 1925. március 15.-én nyílik 
meg, és május elsejéig tart. A tulaj
donképpeni könyv-vásáron kívül 
állni fog még egy technikai (gép), 
grafikus osztályból, egy lap- és egy 
könyvdíszítési osztályból.

Folyó évi szeptember 8-án nyilt 
meg Fiúméban, az ottani Libreria po- 
polare kezdeményezésére, a fiumei
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könyvkiállítás, amely felöleli a Fiú
méra vonatkozó vagy a Fiúméban 
előállított nyomtatványokat. A kiál
lításnak szép sikere volt. Katalógusa 
is jelent meg, melynek most készül a 
második bővített és bibliográfiai meg 
történeti jegyzetekkel kiegészített 
kiadása.

De Stefani olasz pénzügyminiszter 
intézkedésére összegyűjtötték az ed
dig elszórt és csak nehezen hozzá
férhető olasz állami vagy az állam 
támogatásával létrejött kiadványo
kat. Egységes katalógus is készült 
róluk, mely felöleliaz 1861-től 1923-ig 
terjedő nem rövid időszakban nap
világot látott könyveket. Ezekért 
nem kell most a legkülönbözőbb hi
vatalokba szaladni, mert az érdek
lődő megtalálja őket a pénzügymi
nisztériumi palotában berendezett ál
lami könyvesboltban. A katalógus 
címe: Pubblicazioni edite dalloStato
o col suo concorso (1861—1923.) Ca- 
talogo generale. Roma, Libreria dello 
Stato, 1924. 16.-r., 612 1.

Az A.E.L.I. (Associazione Edito
riale Libraria Italiana) ki fogja adni az 
olasz könyvtárak újabb és teljesebb 
általános jegyzékét. A jelenleg for
galomban lévő, és 1894-ben megje
lentjegyzék immár elavult és hiányos.

A Monzában (Milano mellett) 1925. 
május-október hónapokban tartandó
II. nemzetközi iparművészeti kiállí
tásnak külön könyv- és grafikus osz
tálya lesz.

Adolfo De Carolis, a hírneves olasz 
xylographus, a bolognai Palazzo dél 
Podestá freskátora/Gabriele D’ An-
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nunzio müveinek illusztrátora, az év 
elején betöltötte életének 50. eszten
dejét. Ez alkalomból tanítványai 
nagy ünneplésben részesítették Ró
mában. A Fiámmá c. folyóirat kü
lön számot adott ki, amelyet gaz
dagon díszítettek De Carolis famet
szetei.

A firenzei „La Voceu kiadóvállalat 
újfajtasorozatkiadását tervezi, mely
nek hiányát nagyon érezte mostanáig 
az olasz közönség. Arról van szó, 
hogy a La Voce meg akarja íratni 
kiváló szakemberekkel és kiadni a 
külföldi irodalmak történeteit. Két 
részből fog állni ez a sorozat. Az egyik 
rész terjeszteni fogja a kevésbbé is
mert irodalmakat, melyeknek általá
nos történetét is fogja adni. A másik 
a j óbban ismert ir o dalmakat fogj a tár
gyalni, melyeknek csak jelenkorát 
fogja részletesebben feldolgozni. Re
méljük, hogy a sorozatból nem fog 
kimaradni Magyarország irodalma!

A torinói S TEN  (Société Tipogra- 
fica Editrice Nazionale) kiadó cég arra 
vállalkozott, hogy két év lefor
gása alatt kiadja olaszul a római tör
ténetre vonatkozó e három monu
mentális és korszakalkotó müvet: 
Mommsen: A régi Róma történetét, 
Gibbon: A római császárság hanyat
lásának és bukásának történetét és 
Gregorovius: Róma városának törté
nete a középkorban c. müvét. A há
rom mű 12 kötetet fog kitenni. Az 
előfizetési ár 750 lírában van megál
lapítva.

Megalakult Rómában a római ki
adók szövetsége, Editori romani as- 
sociati (ÉRA) név alatt. Az új szö-
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vétség mindenek előtt ki fogja adni 
a hozzája tartozó kiadók publikációi
nak teljes jegyzékét.

Lodovico Frati a bolognai egye
temi könyvtár tudós és nagyérdemű 
igazgatója, nem rég nyugalomba vo
nult. Ez alkalommal Olschki kitűnő 
folyóirata, a La Bibliofilia összeál
lította Frati bibliográfiáját (XXV. évf.
12. füzet.) Müvei száma: 350.

Zambra Alajos.

*

Thoma Hans, a legnémetebb né
met művész, a festői fantáziának 
Böcklin után legnagyobb mestere, 85 
éves korában Karlsruhéban meghalt. 
Nem a legkimagaslóbb tehetségű mű
vészek közül való volt, de képeit, raj
zait — akár tájképeket, akár a min
dennapi életből, vagy a mythologiá- 
ból vett jeleneteket, vagy pedig 
csapongó képzelete szülte meseala
kokat ábrázoltak azok — a művészi 
elrendezés összhangja különösen ér
dekessé teszi. Képeinek tárgyi hang- 
súlyozása illusztratív munkáinak 
csak előnyére szolgált és ha fest
ményei, színes litográfiái, karcai, ex- 
librisei ma részben egy már letűnt 
művészeti korszakot jelentenek is, az 
egyszerű vonalaikból kikristályoso
dó tiszta nemzeti jelleg nemcsak 
népszerűségüketf ogja megőrizni, ha
nem mesterüknek is előkelő helyet 
biztosít a művészettörténetben.

Bayros Ferenc marquis, a legnép
szerűbb grafikusok egyike, meg
halt. 58 évet élt. Zágrábi születésű 
magyar állampolgár volt, de mű
vészetében hiába keresünk magyar



vonatkozásokat. Ha különös szere
tettel foglalta is rajzait artisztikus 
rokoko keretekbe, fiús nőalakjai
ban semmi sincs a rokoko-idők asz- 
szonyainak kerek formáiból. Ledér- 
ségepedigugyancsak távol esikGoya 
szatirikus modorától vagy épen Fe- 
licien Rops alantas erkölcstelensé
gétől.

Művészetének első korszakán meg
látszik Beardsley hatása, de eredeti 
kifejezésmódja hamar kibontakozott 
és ha idővel kissé modorossá vált is, 
ügy skálában, mintmelegségben egy
aránt sokat nyert.

Önálló kompoziciói mellett külö
nös szeretettel illusztrálta az ero
tika világirodalmának klasszikusait. 
Úgy ezek, mint nagy számban raj
zolt exlibrisei megértő könyvszere- 
tetről tanúskodnak. Művészete pedig 
mindenkor biztosítani fogja rajzai
nak népszerűségét.

A British Múzeum új kincsei. A 
British Múzeum páratlanul gazdag 
könyvtára újra nagy értékekkel sza
porodott, megszerezte Abdul Hamid 
szultán könyvtárát, melyért annak 
idején Pierpont Morgan hiába ver
sengett. A becses gyűjteményt Kális 
basától, a detronizált szultán volt 
főudvarmesterétől egy olasz ember 
vette meg, majd később Kairóba ke
rült. A könyvtár legfőbb értéke a 
négyszáz perzsa, török és arab kéz
irat az izlam kultúra legrégibb kor
szakából. Természetesen igen sok 
köztük az unikum. A kéziratok leg
inkább történelmi és jogi vonatko- 
zásúak. — reő

*

16*

AZ ANGOL ÍRÓK EGYLETÉNEK 
TANÁCSAI 

ÍRÓK ÉS KIADÓK SZÁMÁRA

Captain W . B. MAXWELL-nek, 
az angol szerzők egylete elnökének, 
az Authorc. szaklapban írt cikke ugyan 
az angol viszonyokról szól, de mu
tat is mutandis nálunk is elkel egyik
másik tanácsa és m egjegyzése.

„Vannak jó és vannak rossz ki
adók, rosszak ily fokozatban: köze
pesek, közönyösek, inkompetensek, 
teljesen buták, kétes tisztességüek 
és kétségtelenül tisztességtelenek. 
Másrészt vannak kiadók, akiknek jó-

• sága a legragyogóbb altruizmusig 
emelkedik. Nem szabad elfelejteni, 
hogy egy kiadó jó lehet az egyik szer
zőnek és rossz egy másiknak. A 
regényíró ne menjen oly kiadóhoz, 
aki történelemmel vagy ornitológiai 
művekkel foglalkozik, viszont a köz- 
gazdasági író kerülje azt a céget, 
amely szenzációs regényeket ad ki 
stb. Egyszóval, az ember ép oly gon
dosan válogassa meg kiadóját, mint 
ahogy feleségét választja — ugyan
azzal a jámbor óhajjal és reménnyel, 
hogy holtáiglan szóló viszonyt köt.

Az egy kiadóhoz való ragaszkodás 
előnyei nyilvánvalók: állandó üzleti 
címet szerzesz magadnak. A kiadód
nak jó híredben való érdekeltsége 
egyre növekszik, ha több könyved 
van nála. Többet kockáztathat meg 
érted, mintha csak egy műved volna 
nála, de azonkívül többet tehet olcsó 
kiadások, összkiadás stb. dolgában. 
Rendszeres és hasznot jelentő hirde
téseket közöl müveidről összes kata
lógusaiban, mert ez az ő érdeke is, 
stb. Minden könyvkereskedő tudja, 
hogy hol keresse könyveidet. Holott
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ha egyik kiadótól a másikhoztáncolsz 
át, mindettől elesel. Minden változás 
csaknem abba a helyzetbe juttat a 
könyvkereskedőknél, mintha kezdő 
volnál. Mert a könyvkereskedők gyű
lölik az ily változásokat és veszedel
mesen gyanakvók velük szemben.

Sőt, mi tagadás benne, ebben a za
varos és tradíció nélküli világban az 
igazán jó kiadók neve szinte fémjelző 
értékű. Az olvasó első kérdése: Ki a 
kiadód? És ha azt feleled: Ez és ez, 
ez ép oly megnyugtatóan hangzik, 
mintha azt mondanád, hogy egy 
tiszteletreméltó, disztingvált klubnak 
vagy tagja.

Sajnos, a fiatal szerzők meggon
dolatlansága közmondásos. Úgy bá
nunk első könyvünkkel, mintha az 
utolsó is volna, amelyet valaha írunk. 
Aki kéri tőlünk, annak adjuk. Aztán 
egy-két év múlva gyakran azon vesz- 
szük észre magunkat, hogy oly háló
ban vagyunk, amelyből mégakkora 
siker esetén is alig tudunk kiszaba
dulni.

A kiadók is gyakran panaszkod
nak a szerzőkre. A jó kiadó azt pa
naszolja, hogy a szerzők megbízha
tatlanok. Kiad egy szerzőt, csodálja 
és hisz benne. Kiadja veszteségre 
egyik könyvét a másik után, de nem 
bánja a veszteséget, mert számít vé
gül a sikerre. Mikor aztán a siker itt 
volna, a szerző máshoz pártol, aki 
learatja azt, amit ő vetett.

Azt is állítják a kiadók, hogy ha a 
szerzőkben bízni lehetne, nem kellene 
müveiket előre lekötni, azokra opciót 
szerezni és egyéb gyűlöletes eljárá
sokhoz fordulniok.

A szerzők a kiadókat sokféle okból 
hagyják el, ép úgy, mint az asszonyok 
férjüket. Elhagyják azért, mert azt hi-
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szik, hogy nembánnak velük jól, hogy 
másvalakivel jobban bánnak, hogy 
ily légkörben sohasem lesz teljes ér
vényesülési lehetőségük. Néha pusz
ta agyrémek miatt változtatnak ki
adókat. Néha teljesen alaptalanul azt 
hiszik, hogy a kiadó három nagy ki
adást adott el, holott nekik csak két 
kicsinnyel számol el, hogy nem adta 
el „restauflag“-ként (remainder) a 
mesterművet, hanem rendes könyv- 
kereskedői áron. Elhagyják, mertnyil* 
vánvaló előttük az a tény, hogy egy 
új könyv a kiadónak csekély ügy, 
nekik pedig igen nagy, annál az egy
szerű ténynél fogva, hogy ők még 
vagy húsz könyvet írhatnak, holott 
a kiadó még tízezret adhat ki. Azért 
hagyják el, mert más kiadók biztos 
terjesztési javítást ígérnek, nem pe
dig, mint a kiadó hiszi, mert kapzsi 
szemeik előtt megrázták az arany
zacskót. A nagy kiadót azért hagyják 
el, mert arról győződnek meg, hogy 
egy zsúfolt kiadói katalógusban nem 
érvényesülhetnek kellően, a kis ki
adókat pedig azért, mert arról győ
ződnek meg, hogy csak a nagy cé
gek nagy tőkéjétől, széles vevőköré
től és modern szervezetétől várhat
nak jót. De, ami talán a fő ok, a hall
gatás bűne riasztja el őket a kiadótól. 
Semmi sem rémesebb, mint a kiadó 
hallgatása. A szerző, akár öreg, akár 
fiatal, tudni akarja, hogy mi történik 
könyvével annak megjelenése után, 
de a kiadótól vajmi ritkán hall róla. 
Megj elenéskor egy szót sem hall, sem 
egy héttel, sem egy hónappal rá. A 
szerző nem tudja, hogy müvéből egy 
példány fogyott-e el vagy egy millió, 
míg végül, ha nagyon szerencsés, 
meglát művéről egy hirdetést: „Há
rom kiadás ugyanennyi hét alatt kelt



el. Negyedik kiadás kötés alatt, ötö
dik kiadás sajtó alatt, hatodik kiadás 
megrendelve. “ De a kiadó még akkor 
is hallgat.

E tekintetben az amerikai kiadók 
jobb pszichológusok az angoloknál. 
Jobban beleélik magukat a szerző 
helyzetébe és ilyféle hosszú kábel
sürgönyöket küldenek: „Üzletmenet 
igen rossz, de az ön könyve jól megy, 
embereink dolgoznak keményen, 
hogy menjen. Továbbiakról értesí
teni fogjuk." Ez bizony jól esik az 
embernek. Küldenek leveleket, lap
kivágásokat, hirdetéseket. Elmond
ják, hogy nagynénjüknek nagyon 
tetszik a könyv. És amikor végre 
megírják, hogy idáig példátlan viszo
nyok folytán, az új irodalomnak oly 
áradata lepte el ez ősszel a piacot, 
mint soha idáig stb. stb. — nos, le
het, hogy ez egyévi becsvágy teme
tése, de legalább tisztességes, meg
nyugtató temetés." B. R.

*

ROGNÉS OU NON ROGNÉS?

Fölvágott vagy fölvágatlan legyen 
a könyv, ez a vitás kérdés a francia 
szaksajtóban, amint már erről múlt
kori számunkban is referáltunk. E kér
dést érinti egy anekdota, amelyet 
most a Journal Littéraire ír meg.

Villiers de l’Isle Adam sokkal ke
vesebbet törődött külsőségekkel, 
semhogy bibliofil lett volna. A könyv 
ruhája, az a papiros, amelyre nyom
ták, egyáltalában nem érdekelte.

Egy szép nap az Odeon árkádjai 
alatt nézegette a könyveket. Egy kü
lönösen érdekes könyv akadt a ke
zébe, elkezdte hát olvasni és amikor 
fölvágatlan lapokra akadt, nyugod

tan vágta föl azokat — esernyője 
végével.

De a tulajdonos, Flammarion, szem
mel tartotta és látta, hogy mi törté
nik. Odasietett és mély meghajlással 
átadott egy papirvágókést, udvaria
san kérve a Mestert, hogy ha nincs 
nagyon terhére, inkább ezt használja 
esernyője helyett. B. R.

*

HARC A RÉMREGÉNYEK ELLEN 
SKÓCIÁBAN

Nagyon tárgyilagosak s megfon
toltak azok a szavak, amelyeket az 
edinburghi városi könyvtár igazga
tója, Mr. Savage mondott el a nagy 
nyilvánosság előtt a rossz iroda
lomról.

Nem gondolja, hogy a rémregé- 
nyekmindíg erkölcstelenek volnának 
és azt sem, hogy a bűnözést előmoz
dítanák. A detektiv-regényeket ol
vasó bűnözőknél egyáltalában nem 
bebizonyított tény, ha ők maguk 
mondják is, hogy az olvasmányok 
vitték őket abünözésre. Valószínübb, 
hogy az olvasmányok kiválogatása 
csak tünete a bűnöző hajlamnak, de 
nem oka. Ha egy erős képzelőtehet
ségű, vad kalandokra vágyó fiú rém
regényeket olvas, lehet, hogy e re
gények olvasása bizonyos mérték
ben levezetője e vágyaknak és talán 
megakadályozza, hogy ez a fiú a va
lóságban kísérelje meg vágyai kielé
gítését.

Kétségtelen azonban, hogy az ily 
irodalom olvasása minden józan ne
velés elvével ellenkezik és ezért har
colni kell ellene. De tudni kell a mód
ját.

Pl. egy kiváló kiadó évekkel ez-
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előtt úgy tett próbát a rossz köny
vek kiszorítására, hogy Filléres 
Klasszikusok címen indított meg 
egy vállalatot. Ez azonban teljes ku
darccal járt, mert a rémregényeket 
nem lehetett Shelley költeményeivel, 
sem Macaulay essay-ivel helyette
síteni.

Mr. Savage mérsékletet ajánl. Jól 
megírt, igazán népszerű műveket 
ajánl kiadásra, amelyek irodalmi 
színvonalat jelentenek a rémregé
nyekkel szemben és amelyeket csak 
azért nem olvasnak a legalacsonyabb 
színvonalú olvasók, mert e könyvek
ből nincs olcsó kiadás. Ily könyve
ket kell igen olcsón, egy kissé művé
sziesebben, kissé jobb nyomással ki
adni. Nem kell erre sem állami, sem 
városi segély, megfelelő szervezés
sel ez jövedelmező kereskedelmi vál
lalkozás volna. B. R.

*

ERKÖLCSI TISZTESSÉG 
A SAJTÓBAN

Az a törekvés, hogy a sajtó a köz
erkölcsöket ne rontsa, hanem ellen
kezőleg, emelje, egyre hangosabb 
követelmény az angol közvélemény
ben. Terjed az a vélemény, hogy 
tenni kell valamit az ellen a sajtó 
ellen, amely gyilkosságok és válási 
pörök kiszínezett és részletes leírá
sából él.

Az angol hírlapírók egyesületé
nek ez évi közgyűlésén az elnök, Mr. 
F. Peaker, a következőket mondta e 
tárgyban:

„Megdöbbent, hogy bizonyos la
pok mekkora tért szentelnek a gyil
kosságoknak és egyéb bűntetteknek. 
A lakosság egy bizonyos részére en-
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nek az a hatása, hogy szimpátia tá
mad a gyilkos iránt, holott a meg
gyilkolt teljesenháttérbe szorul. Van
nak lapok, amelyek az elítélt önélet
rajzát veszik meg, amely történetnek 
persze ő a hőse, vagy az elítélt fele
sége kap nagy összeget, hogy a fér
jével való együttélés intim részleteit 
mondja el beteges hajlamúak gyö
nyörködtetésére, ami jó lehet a lap 
példányszámára nézve, de vájjon jó-e 
a közre, a közerkölcsiségre nézve ? 
Vájjon azt adjuk-e a közönség leg
tudatlanabb részének, amit az akar, 
vagy pedig nem kellene-e megkísé
relnünk, hogy mindennap emeljük 
ízlésük színvonalát? Hogy a közön
ség mit szeret, az egyebek közt tő
lünk is függ. Ha mentorai akarunk 
lenni a közönségnek, amint ezt vall
juk, őrizzük meg a kellő arányokat. 
A szennyes kéj- vagy haszonokozta 
gyilkosság nem fontosabb, mint pl. 
a reparációk, a háború utáni gazda
sági helyzet, a nevelés vagy az ír 
kérdésben történt politika változása. 
Sok oly hírlapunk van, amely ellen 
ily tekintetben nem tehető komoly 
panasz, de van néhány, amely ellen 
tehető és az én javaslatom az, hogy 
használjuk föl befolyásunk minden 
erejét, hogy a sajtó tiszta legyen."

E beszéd hatása alatt a közgyűlés 
egyhangúlag fogadta el azt a javas
latot, hogy „az egyesület egyetlen 
tagja se vegyen részt oly hírek köz
lésében, amelyek utálatos és intim 
részleteket feltűnő módon közölnek 
válási keresetekből, gyilkosságok
ból és egyéb bűntettekből és hogy 
semmiféle oly híranyag közlését sem 
mozdítják elő, amely a közerkölcsi- 
séget veszélyeztetheti."

Úgy anilyenergikusanszólegy cikk



ben e tárgyról Mr. Barry, a Sunday 
at Home c. folyóirat szerkesztője, 
aki harminc évig volt újságíró. Cikke 
végén arra hívja föl olvasóit, hogy 
ha rendes napilapjukban ily beteg 
ösztönökre hatni kívánó gyilkossági 
stb. reportokat olvasnak, közöljék le
vélben megbotránkozásukat a szer
kesztővel és fenyegessék meg, hogy 
nem veszik többé lapját. B. R.

*

AZ A KIADÓ,
AKIT A KÖNYVKERESKEDŐ IS 

IDEÁLISAN JÓNAK TART

Mert van ilyen kiadó is, habár 
egyelőre nem Budapesten, hanem 
külföldön, sőt valószínű, hogy ott 
sincs nagyon sok ebből a fajtából. 
Az ismert angol-francia Nelson-cég 
az, amelyről szó van. Ez a cég kiad
ványai hátsó borítékára a következő 
fölhívást nyomatja:

„Kérjük olvasóinkat, hogy vásá
rolják kiadványainkat könyvkeres
kedőknél és ne forduljanak direkte 
hozzánk megrendeléseikkel. Ily mó
don megtakarítják a pénzküldést és 
az árú szállításának díját, amelyet 
kénytelenek vagyunk a rendelőkre 
áthárítani. Ebből jelentékeny idő és 
pénz megtakarítása jár és megszűnik 
a könyv elkallódásának minden koc
kázata."

„Ha a könyvkereskedőnél nincs 
raktáron a keresett könyv, készsé
gesen vállalkozik, hogy azt a legrö
videbb idő alatt beszerezze. Ha az 
olvasó így pártolja a könyvkereske
dőt, ezzel saját vásárlóképességét nö
veli 25°lo-kal, amivel jelentékenyen 
hozzájárul a könyv krízis csökkenté
séhez

Könyvkrizis van nálunk is. Nem 
kelne el nálunk is ilyen jóindulatú 
együttműködés könyvkereskedők és 
kiadók közt ? B. R.

*

Veteresmigrate coloni! Párizsban a 
Boulevard Haussmann-on nagy átala
kítások költözésre kényszerítenek két 
nagy könyvkiadó céget, Flammariont 
és Reyt.Helyüketbankokfoglaljákel.

B.R .
*

ROUSSEAU összes levelei-nek má
sodik kötete megjelent a napokban. 
A 400 oldalas könyv több mint 200 
levelet tartalmaz, amelyek közül 
mintegy negyven kiadatlan. A most 
megjelent levelek a Confessions VII. 
és VIII. könyvével párhuzamosak, 
tehát az 1751—1756. évekből valók 
és felölelik Rousseau genfi tartózko
dását, a Discours sur l’inégalité kö
rülményeit. Levelezői: De Luc, Le 
Nieps, Voltaire és Mme D’Épinay.

Z. B.
*

NÉHÁNY BIBLIOFIL régóta azon 
fáradozott, hogy előkészítse Anatole 
France műveinek végleges biblio
gráfiáját, amely az eredeti kiadások, 
illusztrált kiadások, újság- és folyó
iratcikkek, levelek összes adatait tar
talmazza. Seymour de Picci mostbe- 
f e jezett egy bibliográfiaimunkát, mely 
közli Anatole France első kiadásainak 
leírását, az egyes könyvek részletei
nek megjelenési helyét, amanuscrip- 
tumok eladási árát, a dedikált példá
nyok jegyzékét stb. Z. B.

*
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BÁRTFAI SZABÓ LÁSZLÓ DR a 
Nemzeti Múzeum könyvtárának több 
mint két évtizeden át tisztviselője, 
legutóbb a Levéltár osztályigazga
tója megvált állásától, hogy a Ma
gyar Tudományos Akadémia könyv
tárának vezetését vegye át.

*

SZERKESZTÓVÁLTOZÁS

Bizonyára őszinte sajnálattal ve
szik tudomásul lapunk olvasói, hogy 
drDézsi Lajos megvált a Magyar Bib
liofil Szemle szerkesztésétől. A Ma
gyar Bibliofil Szemle neki köszöni lé
tezését; az a nagy szaktudás, amellyel 
a Magyar Bibliofil Szemle első két 
számát szerkesztette, jelöli meg min
denkorra a lap szellemi irányát. Bár
ha azonban megválik is a lap szer
kesztésétől, reméljük, hogy továbbra 
is támogatni fogja a lapot tanulmá
nyaival és nagyértékü tanácsaival.

Az a beköszöntő, amellyel drDézsi 
LajosaMagyarBibliofilSzemlétmeg- 
nyitotta, szépen és teljesen felöleli a 
lap tárgykörét.

Azonban az így megadott keret
ben is a Magyar Bibliofil Szemle hi
vatásának szeretné még tekinteni a

nagy közkönyvtárak érdekesebb 
anyagának és a mai Magyarország 
határain túl megjelenő magyar vo
natkozású müveknek ösmertetését 
is. Ily módon talán sikerül a kapcso
latok kimélyítése bibliofiljeink, tár
sadalmunk, könyvtáraink és a külföld 
között és sikerül közelebb jutnunk a 
könyvekkel és könyvtárainkkal az 
eleven élethez, amelytől elszakad
nunk egy pillanatra sem szabad.

S mindennek, bár közvetve, a ma
gyar bibliofilia ügye is csak hasznát 
láthatja.

Könyvkultúránknak és könyvtár
ügyünknek eddig egyetlen lapja volt, 
a Nemzeti Múzeum Könyvtára kiadá
sában megjelenő Magyar Könyv
szemle, amelyet dr Gulyás Pál szer
keszt. A Magyar Bibliofil Szemle 
egész másfeladatok teljesítését tűzte 
maga elé, mint a Magyar Könyv
szemle, azonban amennyiben közös 
célok is vannak : a mi új folyóiratunk 
e régi nagymultú lappal természe
tesen nem szemben, hanem munka- 
megosztással és karöltve kíván ha
ladni.

Ily törekvésekkel néz a Magyar 
Bibliofil Szemle, első évfolyamát le
zárva, a második év elé.

Sikabonyi Antal.
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