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I. A k ö n y v i r o d a l m a .
A z 1917. évi októberi forradalom után három évig propagandafüzeteken kívül alig jelent meg néhány könyv, de már 1921-ben az évi
könyvtermelés elérte a békebeli számot, 1922-től kezdve pedig túl is
szárnyalta. De ez a nagy föllendülés csak látszólagos, mert nem a kultúrsziikséglet idézte elő s mert a legtöbb könyv értéktelen. A z ú. n.
proletáríróksazifjú kommunista egyesületnek írói bab érokra vágyó tagjai
irodalmi kísérleteit az állami kiadóvállalatok eleinte csaknem minden
válogatás nélkül adták ki s mivel ezek a »szellemi termékek« még az
intelligensebb munkás igényeit sem elégítik ki, eladatlanul hevernek
a raktárakban, hogy alkalom adtán mint makulatúra dobra kerüljenek.
A Právda című lapnak 1926. évi januári számában olvastam egyik
moszkvai árverési csarnok következő hirdetését : »Eladásra kerül 2000
púd pakolásra alkalmas friss kiadású könyv 7 rubelével pudonként.
A könyvek nagyobbára a Molodájá Gvárdiá ifjú kommunista kiadóvállalatnál jelentek meg 1924 és 1925-ben.« Tehát az 1925. év folyamán
kiadott könyveket 1926 januárjában mint makulatúrát adták el. Igen
elszomorító jelenség, amikor tudjuk, hogy kiváló tudósok (főleg filoló
gusok) munkáikat 4— 5 példányban legépelve az Akadémiánál s a
nagy nyilvános könyvtárakban helyezik letétbe, hogy majd valamikor
a hálás utókor kiadja, de a munkás-írók silány irodalmi kísérleteiket
államköltségen jelentetik meg, hogy azután pudonként adják el pakoló
papirosnak. Természetesen aránylag sok értékes munkát is kiadnak,
sőt számos olyan munka (főleg természettudományi) is napvilágot
lát, amely a legszigorúbb tudományos kritikát is kiállja, sőt önálló
kutatásokról és eredményekről számol be.
A könyvtermelés rohamos emelkedése gondolkozóba ejtette a
sajtóosztály vezetőit s most az a kérdés foglalkoztatja őket, hogy a
könyvkiadást a keresletnek és a szükségletnek megfelelő irányba terel
jék. A z első lépés gyanánt kimondták, hogy az ú. n. proletárok műveit
ezentúl nem fogják válogatás nélkül kiadni és hogy a propagandairatok
számát is csökkentik, mert azokat úgysem olvassa a nép.
Kérdés, hogy a nagy könyvtermelés meghozta-e a könyv szeretetét
(mondjuk a könyvek kultuszát) s van-e valami haladás a háború előtti
állapotokhoz képest.
A világháború előtt igen szegényes volt a könyvről szóló irodalom.
V olt ugyan néhány bibliográfiai munka (Ikonnikov, Mezsov, Rubákin,
Vengerov stb.), de magának a könyvnek, a könyv történetének, elméle
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tének, technikájának s í.t . úgyszólván semmi irodalma sem v o lt.1 Leg
újabban azonban már igen sok munka jelent meg a könyvről. Egész iro
dalma van már a könyv előállítási technikájának a szedéstől kezdve
a kötésig, az egyszerű kiállítástól kezdve a legművészibb igényeket
kielégítő bibliofil kiállításig. (Pl. Gáláktionov, Corn, Dymárov, Ániszimov, Ádárjukov, Kárulin idevágó művei.) Ugyancsak számos munka
foglalkozik a könyv történetével. Fontosabbak : 1. Bús : A könyv tör
ténete. 2. Pákul : A könyv. 3. Scselkunov : A könyvnyomtatás művé
szetének a története. 4. K u fájev : Az orosz könyv története a X I X . szá
zadban (Moszkva, 1926) s végül az Ádárjukov és Szidorov szerkeszté
sében megjelent nagy monográfia : A könyv Oroszországban (Knigá v
Rosszii, I. k. 1925, II. k. 1926).
A bibliográfiai irodalom szintén föllendült és sokkal több általános
meg részleges bibliográfiai könyv és folyóirat jelenik meg, mint a háború
előtt.
A z általános bibliográfiai lapok és könyvek közül a fontosabbak :
1. Az Á llam i Központi Könyvpalota Könyvjegyzéke (Knizsnája
Ljetopisz Goszudársztvennoj Centrálnoj Knizsnoj Páláty ; kéthetenként
jelenik meg Moszkvában Sámurin és Ruszinov szerkesztésében).
2. Bibliográfiai Évkönyv (Bibi. Jezsegodnik, szerk. Vládiszlávlev
Moszkvában). A z első az Oroszország területén megjelent összes köny
veket kivétel nélkül regisztrálja legkésőbb 2— 3 héttel megjelenésük
után. 1925-ig ábécé sorrendben közölte a könyveket s nem csoportosí
totta szakok szerint, ami igen megnehezítette a használatát, de 1926
januárjától kezdve szakok szerint csoportosítja az amerikai tizedes
rendszer mintájára.
A z Évkönyv csak a közérdekű meg az értékesebb műveket sorolja
föl. A megítélésben szigorúan tárgyilagos s szakok szerint csoportosítva
az évi könyvtermelésnek mintegy 20— 25%-át veszi föl. Eddig az
1922/23., 1923/24., 1924/25., 1925/26. évfolyam jelent meg s most van
az 1926/27. évf. sajtó alatt.
3. A Központi Katalogizáló Iroda Jelentései (Bulletiny Bureau
Centrálnoj Kátálogizacii) a megjelent könyvek pontos bibliográfiai
adatait tartalmazzák.
4. Az állami könyvkiadóvállalat (Goszudársztvennoje Izdáteljsztvo)
kiadványairól minden héten az Állam i Kiadóvállalat Jelentései szá
molnak be (Bulletin Gosz. Izd.), melyeket minden érdeklődőnek (még
a külföldre is !) ingyen megküldenek. A könyveket szakcsoportok sze1 V . ö. R ubák in : Szredi knig c. művének idevágó fejezetét. M egvan a
Főv. K ön yvtárban .
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rint ábécé-rendben sorolják föl rövid ismertetésekkel kapcsolatban. Ezek
a Jelentések azonban csakis az állami kiadványokra terjeszkednek ki.
5.
Zsumálnájá Ljetopisz. 1926 januárjától kezdve negyedévenkén
jelenik meg a Könyvpalota (1. 1. sz.) kiadásában. A folyóiratokban
megjelent cikkek címeit közli szakcsoportok szerint rendezve.
Ezeken kívül minden magánkiadócég s minden szakmunkákat
kiadó vállalat időszakonként közzéteszi kiadványainak a jegyzékét.
Igen sok az olyan munka is, amely csak egy bizonyos időszak kiad
ványait tárgyalja. Pl. Iljinszkij : Másfél év könyvkrónikája (az 1918-ban
és 1919-ben megjelent sajtótermékekkel foglalkozik. N agy értéket ad
neki az a körülmény, hogy akkor még nem voltak meg az előbb emlí
tett bibliográfiai folyóiratok.) Ugyanőtőle : Az 1918. év időszaki sajtó
termékei. Pontos statisztikát nyújt Jánickijnak : Szovjet-Oroszország
kömjvstalisztikája 1918-tól 1923-ig c. könyve.
A részleges, szisztematikus bibliográfiai munkák száma légió.
Különösen nagy a forradalmi mozgalmak, a szocializmus meg a kom
munizmus irodalmát ismertető könyvek és füzetek száma. Természe
tesen a szocializmus és a kommunizmus nagyjainak az irodalmi művei
ről (könyveiről, hírlapi cikkeiről, tanulmányairól stb.) külön füzetek
ben számolnak be.
A z egyes tudományágaknak is megvan a lehetőleg teljes biblio
gráfiája, úgyhogy a bibliográfiai irodalom a fénykorát éli a mai
Oroszországban. Ezt bizonyítja az is, hogy számos nem tisztán biblio
gráfiai szemle és folyóirat is foglalkozik a könyvvel és a könyv szeretetét
igyekszik beleoltani olvasóiba.
Említést érdemelnek : 1. Knigonosá. Hetenként jelenik meg Moszk
vában. A népszerű gyakorlati bibliográfia példája lehetne, olyan jól
van szerkesztve. 2. A sajtó és a forradalom (Pecsátj i Revoljucia,
Moszkva). 3. Könyvespolc (Knizsnája Polka, megj. Novonikolájevszkben). 4. Közművelődési jelentések (Bulleteny Národnágo Proszvjescsenia
1925-től jel. meg Moszkvában). 5. A vörös könyvtáros. (Krásznyj bibliotekar) 1922-ben indult meg Szmuskov szerkesztésében. A könyvtár
ügy gyakorlati s elméleti kérdéseivel foglalkozik. A falusi népkönyv
tárak és a vándorkön}'vtárak szervezési kérdéseit tárgyalja s főleg
azt igyekszik megállapítani, hogy milyen könyvre van szüksége a
falunak.
H ogy a könyv szeretete, a könyv kultusza a múlthoz képest erő
södött a mai Oroszországban, a közöltek eléggé bizonyítják. Befeje
zésül még röviden ismertetni fogom a könyvvel foglalkozó négy előt
tem ismert legjobb munkát.

1. A. M ezjer: A könyvtártudomány enciklopédiája (Szlovárnyj
ukázátelj po knigovjedeniju. Moszkva, 1925.)- A könyvre vonatkozó
minden kérdésre felvilágosítást nyújt a szedéstől kezdve a könyves
polcon való elhelyezéséig. Egyik ismertetője teljes joggal »a könyv
evangéliumának nevezte el. Minden kérdésnek a bibliográfiáját is
közli.
2. Ádárjukov i Szidorov: A könyv Oroszországban (Kniga v Rosszii)
c. monográfia, melynek első kötete : Az orosz könyv az irodalom kezde
tétől 1800-ig címen 1925-ben, a második kötete : A z orosz könyv a X I X .
században címen 1926-ban jelent meg. Szigorúan tárgyilagos és tudo
mányos munka, adatai megbízhatók s hozzá könnyű s élvezetes stílus
ban van írva. A z I. köt. főbb tanulmányai : a) Kásin : A régi orosz kéz
iratos könyv, b) Nekrászov : A könyvnyomtatás Oroszországban a
X V I. és X V I I . században, c) Ádárjukov : A könyv a X V I I I . század
ban. d) Dobrov : A X V I I I . század illusztrált könyveinek a technikája.
A II. köt. főbb tanulmányai: a) Fábrikánt M. J. : Bevezetés a X I X . sz.
könyvének a tanulmányozásába, b) Gárelin : A z orosz tudományos
könyvek kiadása a X I X . sz. elején, c) Ádárjukov : A műmetszet és a
litográfia a X I X . sz. könyvében, d) Rozánov : A könyv és az emberek
a X I X . században, e) Ádárjukov : Az orosz könyv kiadói és művészei.
3. Murátov és Nakorjákov : A könyvkereskedelem (Knizsnája torgovlja). Tartalmából fölemlítem a következő tanulmányokat : a) Porsnev : A könyvkereskedés története Oroszországban, b) Sibánov : A régi
könyvekkel való kereskedés Oroszországban és a nyugaton ; c) L o vjágin : A könyvkereskedés története Nyugat-Európában és ÉszakAmerikában. A többi cikkek a könyvterjesztés módjait, a könyves
boltok szervezését, a falusi könyvterjesztést, a reklámot stb. tár
gyalják.
4. Szovjet-Oroszország újság- és könyvvilága (Gazetnyj ú knizsnyj
mir SSSR). A könyv és az újság technikai oldalával foglalkozik.
Ismertetésemben csak a legfontosabb munkákra és folyóiratokra
terjeszkedtem ki. A könyv irodalmából csak pár szemelvényt mutat
tam be, de talán ez is elég ahhoz, hogy némi fogalmunk legyen a mai
orosz könyvkultuszról.
A kormány igen sokat áldoz a régi klasszikusok müveinek s kéz
iratainak az összegyűjtésére és kiadására. Dosztojevszkij összes művei
nek a kiadása 1925-ben indult meg, most pedig Tolsztojon van a sor.
A közelmúltban megalakult Az orosz irodalom múzeuma (Muzej
ruszk. literatury) c. intézet Leningradban. Célja az egyes írókra vonat
kozó összes adatok (kéziratok, fényképek, levelek, a kortársak jegy
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zetei stb.) gyűjtése s a nagy írók szülőházainak, kedves tartózkodási
helyeinek a megjelölése és állami védelem alá való helyezése. Puskin,
Turgenyev és Njekrászov szülőházát már állami védelem alá helyezték.
II. A s z e r z ő i

jo g .

Az 1917-ik évi októberi forradalom után a hatalomra jutott bolsevista kormány hatályon kívül helyezte a cári kormányok-alkotta
összes törvényeket s így a szerzői jogról szóló 1911-ik évi törvényt is.
A Szocialista Tanácsköztársaságok Szövetségének az egyes államai
külön rendeletekkel próbálták szabályozni a szerzői jogot. Ezek az
ötletszerűen alkotott rendeletek azonban sokban ellentmondók voltak
s nemsokára teljes zűrzavar állott be. Sem a szerzők, sem a kiadók nem
tudták, hogy milyen jogaik és milyen kötelességeik vannak. Pl. a tulaj
donképpeni Oroszországban (Moscovia) megjelent művészi alkotásokat
nem védték Ukránia fendeletei, a Szibériában kiadott könyvek szabad
prédának voltak kitéve. Gyakran maguk az írók is visszaéltek a hely
zettel s ugyanazt a kéziratot egyszerre több kiadónak is eladták. H ogy
ennek az anomáliának véget vessenek, a Népbiztosok tanácsa a K ö z
ponti Végrehajtó Bizottsággal együttesen 1925. január 30-án az egész
Unió területére érvényes rendeletet bocsátott ki a szerzői jog védel
méről.
A rendelet főbb intézkedései :
A szerzői jog állampolgárságra és nyelvre való tekintet nélkül a
megjelent összes tudományos, irodalmi és művészeti alkotásokat védi.
Orosz állampolgároknak külföldön megjelent szellemi alkotásait »csak
az egyes államokkal kötött nemzetközi egyezmények határain belül
védi«, vagyis, ha orosz állampolgár olyan országban adja ki munkáját,
amellyel Oroszország nem kötött egyességet a szerzői jog védelmére,
külföldön megjelent művét Oroszországban bárki szabadon kiadhatja
és terjesztheti. (E z a rendelkezés igen súlyosan sérti az emigráns orosz
írók érdekeit. A z 1911-iki törvény az orosz állampolgároknak külföldön
megjelent műveit is védte.)
A szerzői jog védelme nem terjed ki a fordításokra, vagyis mind a
külföldön, mind a Tanácsköztársaságok területén megjelent bármilyen
könyvet más nyelven bárkinek ki szabad adni és terjeszteni. A z orosz
nyelvű munkát szerzője beleegyezése nélkül lefordíthatják a Tanácsköztársaságok területén élő bármely nemzet vagy nép nyelvére, tehát
ukránra, németre, törökre, tatárra stb. és viszont. (A z 1911-iki törvény
a fordítást tíz évig a szerző engedelméhez kötötte, ha a szerző a könyv
címlapján vagy az előszóban expressis verbis kijelentette, hogy a fór-
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ditás jogát fenntartja. Idegen írók műveit szabadon lehetett lefordí
tani, ha az illetékes államokkal Oroszország nem kötött egyezményt ;
ha pedig volt egyezménye, ez csak annyi jogot biztosított az idegen
szerzőnek, amennyit az orosz élvezett, vagyis bármilyen idegen művet
tíz évvel megjelenése után a szerző beleegyezése nélkül ki lehetett adni
Oroszországban.)
A z 1925-iki rendelet 4. szakaszának 8. §-a értelmében »a drámai,
zenei, mozgókép színházi és egyéb alkotásokat a vörös hadsereg és a
munkások klubjaiban, valamint egyebütt is szabadon elő lehet adni,
ha a nézőktől belépődíjakat nem szednek«. (A z 1911-iki törvény is meg
engedi, hogy népünnepélyeken és jótékonycélú előadásokon a szerzők
beleegyezése nélkül is bármit előadjanak, ha a szereplők fizetést vagy
tiszteletdíjat nem kapnak.)
A művészi alkotásoknak vagy fényképészeti felvételeknek ipar
cikkeken való sokszorosítását a szerzői jog nem védi, tehát bármilyen
iparcikken bármelyik művész rajzát vagy szobrát, vagy bármelyik
költő versét szabadon reprodukálhatják.
A védelmi idő a munka megjelenésétől számított 25 évre terjed.
Huszonöt év múltán minden szellemi termék közkinccsé lesz, még akkor
is, ha él a szerzője. A lexikonokban, szótárakban, újságokban, folyó
iratokban, almanachokban s egyéb időszaki sajtótermékekben közölt
cikkek, tanulmányok stb., továbbá a koreográfiái alkotások, pantomimek,
filmek védelmi ideje 10 év. Egyes fényképek védelme 3 évre, fényképgyűjteményeké 5 évre terjed. A rendelet 11. szakasza a szerzői jog örök
léséről így intézkedik : »Ha a szerző elhalálozási évének január hó 1-én
a könyv első megjelenésétől számított 25 év még nem telt el, a szerzői
jog az örökösre vagy az örökösökre száll át a hátralevő időre, de nem
többre, mint a szerző elhalálozási évének január hó 1-től számított 15
évre. A szerző kiadatlan müveinek a szerzői joga is csak 15 évig illeti
meg az örökösöket. Az első örökös vagy örökösök elhalálozása esetén
a szerzői jog nem száll át a további örökösökre.«
(A z 1911-iki törvény a védelmi időt a szerző halálától számított
50 évben állapítja meg. A folyóiratokban, almanachokban stb. meg
jelent közlemények szerzői joga 25 évre terjed. A z örökösökre vonat
kozó korlátozásokat nem ismeri.)
A szerzői jog pénzértékét nem számítják hozzá a hagyatékhoz.
(A z örökölhető vagyon nagysága korlátozva van Szovjct-Oroszországban.)
Mint az 1911-ik évi törvény, úgy az 1925. évi rendelet sem engedi
meg a kiadónak, hogy változtatásokat eszközöljön a kéziraton, sőt a
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szerző vagy örökösének az engedelme nélkül még illusztrálni sem sza
bad a munkát.
A rendelet legfeltűnőbb s az egész világon egyedülálló intézkedése
a 15-ik szakasz, melynek értelmében a kormány (az állam) a szellemi
alkotásokat a hivatalosan megállapított becsérték kifizetése ellenében
kisajátíthatja. Az államnak ez a jogs mind a megjelent, mind pedig a
kéziratban, vázlatban vagy más formában meglevő alkotásokra is
kiterjed.
Ennek a rendelkezésnek a jelentősége sokkal nagyobb, mintsem
az első pillanatban gondolnék. Igen tág teret nyújt a különféle vissza
élésekre. A kormány bármelyik párthívének a legértéktelenebb szel
lemi alkotását drága pénzen megveheti s viszont ennek a paragrafus
nak a segítségével a neki nem tets/ő, legkiválóbb írót vegy művészt
mind erkölcsileg, mind anyagilag tönkreteheti, mert olcsó pénzen kisajá
títja az alkotásait s azután nem gondoskodik a kellő terjesztésről, vagy
olyan formában és árban hozza forgalomba, hogy a közönség ne igen
vehesse meg.
A cári kormány törvényéhez képest a szovjettörvény nagy vissza
esést jelent. A cári törvény sem volt liberális, de a szovjettörvény
egyenesen brutális, mert a mindenkori kormány kénve-kedvének szolgáltatja ki az írókat és a művészeket. Megállapítja a
kisajátítási iogot, igen rövid időre terjeszti ki a védelmi jogot,
erősen korlátozza az örökösödést, teljesen szabaddá teszi a for
dítás' s a művészi alkotásoknak iparcikkek díszítésére való felhasználását. A nyugati államokat a szerzői jog nagyobb védelme
foglalkoztatja. Franciaország és Belgium újabban (1920, 1921) tör
vénybe iktatta a droit de suite-t, hogy még abban az esetben is, ha
az író eladta ugyan a művét, de később hírnévre tesz szert s
nagyobb példányszámban fogynak a művei, ennek necsak a
kiadó lássa hasznát, a mai Oroszországban azonban
még a régi törvényes jogokat is korlátozzák.

