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Irodalmat —  tehát vajdaságit sem —  
különben sem lehet akarni, és mester
ségesen, akár közkívánatra is, előállí
tani, —  az csinálódik magától az esz
mék fölbukkanásának, terjedésének és 
hódításának az útján. Nem fejlődés, 
hanem hanyatlás volna, ha azok a 
magyar írók, akik a jelenben itt élnek, 
és azok, akik majd fölváltják őket, 
nem a világirodalomban is számottevő 
magyar litteratúra keretei között ipar
kodnának elhelyezkedni, hanem helyi 
megfigyelésekbe begubózva, etnográfiái 
szempontú lokálirodalmon kísérletez
nének.

A  R É G I M A G Y A R  ÉS R O M Á N  
K Ö N Y V T E R M E L É S  SZÁM O K BAN . 
Egy kis történelmi bevezetés kell 
ahhoz, hogy a magyar és román könyv
termelés számszerű összehasonlítását 
megérthessük. Aromán irodalom lassab
ban fejlődött a magyarnál. Ennek meg
vannak a maga természetes okai.

Az európai műveltségnek két góc
pontja volt a középkorban : Bizánc és 
Nyugat-Európa. A  Nyugat-Európa és 
Bizánc közt élő népek műveltségi foka 
pontosan attól függött, hogy földrajzi
lag mily közel voltak a nyugati, illetve 
a bizánci műveltség területéhez. A  
Nyugat és Bizánc közötti népek mind
két gócpont hatását érezték, szinte azt 
mondhatnók, a távolság nagyságával 
fordított arányban. Hozzánk is eljutott 
a bizánci hatás, de hasonlíthatatlanul 
gyöngébb mértékben, mint a nyugat
európai és Bulgáriába is eljutott a 
nyugateurópai hatás, de hasonlíthatat
lanul gyöngébb mértékben, mint a 
bizánci. Viszont a szerbek, akik a dal- 
máciai városok révén olasz, illetve ve
lencei hatás alá kerültek, váltakozva 
érezték a két kultúra erejét, eleinte 
talán erősebben a nyugatiét, de aztán 
csakhamar felülkerekedett a bizánci 
hatás és a kereszténységnek és az írás
nak bizánci formái maradtak meg.

Konstantinápoly bevétele ezt a hely
zetet gyökeresen változtatta meg. A  
törökök nem voltak ugyan barbár nép, 
de kultúrájuk Európában nem bizo
nyult átvehetőnek idegen népek szá
mára. így tehát az a nép, amely a

Novoszel Andor könyve hát nem 
jelentheti a vajdasági magyar irodalom 
megindulását, hanem egyszerűen : a 
magyar irodalomnak egy kedves hu
moros írással való gazdagodását. Azt 
hiszem, ő is így szereti jobban s inkább 
erre lesz büszke, mintha vicinális, helyi
érdekű, korlátolt perspektívájú iroda
lom apostolának vagy inaugurálójának 
teszik meg.

A  könyv, amelyet a szerző »hálája 
jeléül« dr. Fenyves Ferenc főszerkesz
tőnek ajánlott, a szuboticai Minerva 
Rt. kiadása.

(Szabadka) Milkó Izidor.

L E M É  N Y É K
Bizánccal való tőszomszédság folytán 
első helyen állt a balkáni népek közt 
kulturális tekintetben, t. i. a bolgár, 
elsőből utolsó lett és maradt a mai 
napig.

Amikor a törökök Bizánc meghódí
tása után állandósították és egyre 
keményebbé és nyomasztóbbá tették 
uralmukat a balkáni szláv népek fölött, 
válságba jutott az az irodalom is, 
amelyet a szentéletű és lángeszű görög 
testvérpár, Ciril és Metód teremtett. 
És amint Bizánc elfoglalása után a 
görög tudósok és művészek exodusa 
következett be Nyugat-Európa felé, 
ugyanúgy indult meg —  természetesen 
szerényebb mértékben — , mondja Iorga1 
a szláv intellectuel-ek vándorlása a 
Duna balpartja felé, a román nyelv- 
területre.

Ez a beözönlés annál természetesebb 
volt, mert a román egyház szervezői, 
a szilisztriai és vidini bolgár püspökök, 
már a X . vagy X I. században honosí
tották meg az egyházi szláv nyelvet 
liturgikus nyelvként, amely hosszú 
ideig volt az egyetlen írott és még 
hosszabb ideig az egyházin kívül a 
világi hivatalos nyelv is. A  Ciril és 
Metód által irodalmivá tett szláv 
dialektus és a görögből átvett és mó
dosított írásjelek időtartamban és 
intenzitásban oly mély hatást jelen
tenek a román műveltségben, amely- 
lyel a magyar műveltségben a latin, 
német vagy éppen szláv hatás össze

1 L . N. Iorga : Istoria literaturii románesti. 
Vol. I. Bucuresti, Suru, 1925., p. 151.
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sem mérhető. Bár a román nyelv 
grammatikája és a szókincs leghasz
náltabb része túlnyomóan latin ma
radt, túlzás nélkül mondható, hogy —■ 
a X IX . század közepétől intenzíveb
ben jelentkező nyelvújítás szavait nem 
számítva —  a román szókincsnek mint
egy nyolc tizede szláv. A  ciril írást 
pedig csak 1860 táján szorította ki 
a latin írás, nagy kárára a helyesírás 
egyszerűségének, amelyet a szerbek a 
ciril betűkkel oly fényesen oldottak 
meg, míg a román helyesírás káosza 
mai napig sem szűnt meg.

Az a rés, amelyen át a könyvnyom
tatás a szláv világba jutott, az Adriai
tenger partvidéke volt és Cetinje az 
a hely, ahol 1494-ben az első szláv 
nyelvű nyomtatvány megjelent. Ez 
a nyomda azonban éppoly rövidéletű 
volt, mint az első budai nyomda és 
mindössze három termékéről tudunk. 
A  török előnyomulás véget vetett a 
cetinjei nyomdának és az egyik nyom
dász, Makariosz, kétségkívül szerb 
barát, aki a nyomtatás mesterségét 
nyilván Velencében tanulta, nyomdá
jával előbb Szerbiába, majd Modvába, 
Tîrgoviçte-be menekült a török elől 
és 1508-ban jelent meg első nyomta
tott könyve, természetesen egyházi 
szláv nyelven, amint hogy ez az 1548-ig 
fennállt nyomda kizárólag egyházi 
szláv nyelven adott ki kizárólag litur
gikus tartalmú műveket, szám szerint 
hatot.

Az első román nyelvű könyvek meg
jelenése az erdélyri szászok és magyarok 
térítő buzgóságára vezethető vissza. 
Bár a reformáció első hullámai, a 
bogumilek és husziták (az utóbbiak 
nyilván magyar közvetítéssel Mára- 
marosban, 1. Iorga i. m. 100 . 1.-tól) 
tanai szintén eljutottak a románság 
közé és az első kézírásban fönnmaradt 
román biblafordítási törekvésekre ve
zettek, a reformáció mégsem tudott 
gyökeret verni. A  szász városoknál, 
az erdélyi fejedelemnél és a magyar 
uraknál a reformáció terjesztése nyil
ván öncél volt és semmi bizonyíték, 
sőt valószínűség sincs arra, hogy mö
götte politikai célok vagy éppen asz- 
szimilálási törekvések lettek volna. 
Ellenkezőleg, teljes tudatossággal akar
ták kiküszöbölni a románság köréből 
a számára érthetetlen egyházi szláv 
nyelvet és helyébe nem a magyart 
vagy németet akarták tenni, hanem 
a románt. Idézzük e hittérítő buzgó-

ság jóhiszeműségének bizonyítékául az 
1582-ben Szászvárosban megjelent Ó- 
szövetség előszavából, hogy ezt a 
könyvet Geszti Ferenc zászlósúr és 
híres vitéz, Erdély és Magyarország 
választott hadnagya és mellette sok jó 
úr nagy költséggel nyomatta és »vele 
megajándékozott titeket, román test
véreket, amiért is imádkozzatok Isten
hez ő nagyságáért.»1

Az erdélyi román könyvek előszavai 
telve vannak az idegen és a hívőkre 
nézve érthetetlen nyelv elleni kifaka- 
dásokkal és ha a románság nem is fo
gadta el a reformációt és a havasokon 
túli egyház ünnepélyesen visszautasí
totta is a reformáció gondolatát, hall
gatólag elfogadta annak egyik elvét, 
a nép nyelvének használatát.

A  hitújítás propagandája nem sike
rült és nem is sikerülhetett a románság 
körében. A  reformáció első hívei (pl. 
Melanchthon) vérmes reményeket fűz
tek a görög egyház, sőt a mohamedán 
egyház megnyerése tervéhez. A  tények 
azonban azt bizonyították, hogy a 
protestantizmus hódító ereje véget ért 
ott, ahol véget ért az a szervezet, amely 
ellen »protestált«, t. i. a katolicizmus.

A  román nyelv előnyomulását egy
részt a török hódítás és a velejáró 
kulturális hanyatlás lassította, más
részt a X V II I .  század eleje óta a 
fanarióta fejedelmek uralomrajutása, 
akik anyanyelvükön, görögül nyomat
tak könyveket és általában késleltet
ték a román nyelv természetes fejlő
dését.

Bármily kedvezőtlenek is voltak a 
magyar irodalom fejlődési előfeltételei 
az uralkodóház idegensége és a török 
hódítás miatt a kedvezőbb földrajzi 
helyzet hatása kétségtelenül mutat
kozik.

N. Iorga a X V . század irodalmával 
kapcsolatban összehasonlítást tesz a 
román és a szomszédos népek irodalma 
a görög, bolgár, szerb, továbbá a len
gyel és magyar közt.2 Szerinte ez az 
összehasonlítás csak megnyugtató a 
románokra nézve. Holott nyilvánvaló;, 
hogy az a kedvezőtlen földrajzi hely
zet, amelynél fogva a románság oly 
távol esett úgy Bizánctól, mint Nyugat
tól, érthetővé teszi, hogy írott emlékek 
dolgában messze marad el nemcsak a 
lengyel és magyar, hanem még inkább

* Ioan Bianu si N erva  Hodoç ; B ibliografia 
románescá veche. Bucuresti, Soccc, 1903, p. 97.

• I .  m. 91— 92. 1.
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s szerb vagy éppen a bolgár mögött. 
A románság helyzete a törökök vissza
szorításával javul meg. A  török kiszo
rítása óta minden volt török terület 
kulturális fejlettsége annál nagyobb, 
—inéi hamarább szabadult fel a török 
_ralom alól.

A  könyvnyomtatás előtti irodalmi 
termelés nehezen hasonlítható össze 
:tt, ahol a történelmi események foly
tin  annyira véletlentől függött a kéz
iratok fennmaradása. A  nyomtatvá
nyok erre biztosabb alapot nyújtanak. 
Az alábbiakban megkíséreljük a ma
gyar és román könyvtermelés szám
szerű összehasonlítását.

A  régi magyar irodalom határköve 
1,11. Az eddigi magyar könyvterme- 
irs számait egyrészt Szabó Károly köz
ismert Régi Magyar Könyvtárá-ból, 
másrészt Sztripszky Hiador 1912-ben 
kiadott pótlásaiból állítjuk össze.
Magyar nyelvű művek száma...................  2244
I ifg en  nyelvű Magyarországon nyom ott

művek száma ........................................ 2733
lie gen  nyelvű, külföldön nyom ott, ma

gyar szerzőtől való művek száma ... 4831
9808

A  Bianu és Hodo^ által kiadott 
román bibliográfia úgy tudományos 
pontosság, mint tipográfia szempont
jából elsőrangú teljesítmény. Igaz, 
nogy minél kisebb egy irodalom, annál 
könnyebb arról pontos és szép biblio
gráfiát kiadni. Ezért nem nagy érdem 
az, hogy a magyar bibliográfia pl. tel
jesebb az angolnál. De meg kell hagy
nánk, hogy Bianu és Hodo^ munkája 
ennek figyelembevételével is messze 
felülmúlja Szabó Károly R. M. K.-át. 
E kitűnő művet vesszük számításunk 
alapjául. Jellemző, hogy ez a mű a 
régis román irodalom felső határául 

itehát azt, ami nálunk 1711) 1830-at 
jelöli meg és 1817-ig (a mű még nincs 
e efejezve) összesen 950 művet sorol fel.

Meg kell jegyeznünk, hogy a román 
; :erzők a *román« könyv fogalmát oly 
vaían értelmezik, hogy fölvesznek pl. 
Tiíliszben nyomott georgiai nyelvű és 
Aleppóban nyomott arab nyelvű köny
veket, mert azokat a havasalföldi vajda  
költségén nyomták, vagy mert a nyom- 
aasz román volt. Ily címen nemcsak 
íz Apponyi-féle (1711-ig) 2360 Hun- 
i =ricát kellene a magyar könyvekkez 
riimítani, ami 12.168-ra növelné az 
: " 1 1 -ig megjelent magyar műveket, 
nanem Misztótfalusi Kis Miklós és a 
t : i i  i magyar nyomdász külföldi és

idegennyelvű nyomtatványait is. De 
még így is 1711-ig az összes román 
művek száma nem több mint 169.

A  magyar és román könyvtermelés 
arányszáma tehát 1711-ig, a leglojáli
sabb számítással

9808 : 169,
sőt igazságosan, az Apponyiakat is 
h ozzászámít va

12.168 : 169.
A  169 mű kor, nyelv és hely szerint 

így oszlik meg :

XVI. sz.
Regat .............. — 6
Erdély..............  6 5
Ismeretlen hely 2 17

XVII. sz.

Regat .............. 29 11
Erdély.............. 16 —
Egyebütt ........ 3 —

¥*-
rí-g

16

1701—11-ig

Regat .............. 6
Erdély.............. 3
Egyebütt ........  —
Ismeretlen hely —

19 —

gö 
rö g  geo r- 

ir ab arab  g ia i

—  2 —  

1 - 2

65 40 22 35 2 2

Föltűnő a X V I. században a sok 
ismeretlen helyen megjelent mű. A  
dolog úgy áll, hogy ezeken a műveken 
a nyomtatás helye nincs világosan ki
tüntetve, de mint Veress Endre : 
Erdély- és magyarországi régi oláh 
könyvek és nyomtatványok. 1544— 1808. 
Kolozsvár : Stief 1910. 119 1. c. kitűnő 
munkájában kimutatja, hol a nyomdai 
díszek és a betűk, hol a papiros víz
jegye, amely Brassó város címerét tün
teti fel, világosan mutatják a könyvek 
erdélyi, illetve brassói származását. 
A  két erdélyi születésű román biblio
gráfus túlságosan könnyű szívvel mon
dott le szülőföldje javairól. Man merkt 
die Absicht . . .

H a a román könyveket tartalmi 
szempontból tesszük vizsgálat tár
gyává, ez a magyar felsőbbséget még 
világosabbá teszi. Mindössze két nem 
hittudományi munkát találunk : egy 
egyházi szláv nyelvtant (amely azon
ban mégis csupán teológiai segéd- 
eszköz) és egy újgörögre fordított 
Plutarchos-részletet, holott a magyar 
irodalomban szinte minden tudomány
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ág, ha kezdetleges módon is, de kép
viselve van.

A  régi román könyv nemcsak hogy 
szinte kizárólag teológiai tartalmú volt, 
hanem a világiak kizárásával csak az 
egyháziaknak szólt. Erre jellemző, amit 
az" 1640-ben megjelent Pravila-b an 
(Ószövetség) találunk (Bianu-Hodos i. 
m. 109-—110. 1.) : »Még arra kérem 
nagyon Szentségieket, akiknek kezébe 
jut ez a szent könyv, hogy azt nagy 
becsületben tartsátok és hogy titok
ban tanuljatok belőle, hogy hogyan 
gyógyítható meg az emberek lelke a 
vétektől. De ne adjátok világiak ke
zébe . . .« A  régi magyar teológiai iro
dalomnak túlontúl is zamatos, népies 
hangja bezzeg eléggé mutatja, hogy 
olvasói mennyire nem voltak exkluzív 
társaság.

Ki kell emelnünk a román könyvek
nek viszonylagosan fényűző kiállítását 
is, amelyről az idézett bibliográfia 
reprodukciói igen szemléletes képet 
adnak. Gyakoriak a lapnagyságú vagy 
kisebb fametszetek és a díszes, nem 
ritkán igen szép iniciálék. Hogy ezek
ben szerepe van-e a velencei könyv- 
művészetnek és hogy megnyilvánul-e 
benne a román ízlés, amint ezt egy
némely román szerző véli, az kétséges. 
A  könyvek díszítését fokozza a kétszínű 
nyomás. A  díszítés nélküli, egyszínű 
nyomású román könyvek erős kisebb
ségben vannak a díszesekhez képest.

A  magyar könyvek nyomdai ki
állítása viszonylag sokkal egyszerűbb. 
Keletkezésüket kevésbbé köszönhették 
fejedelmi vagy főpapi kegynek, mint a 
román könyvek. A  szerzők többnyire 
szegény emberek voltak és a gazdag 
olvasókon kívül a kispénzűekre is szá
mítottak. Az Egyetemi Nyomda leg
utóbbi kiállítása is ezt mutatja. Lát
tunk ott nem kis számban ízléses köny
veket, de fényűzőt alig. A  régi magyar 
könyv használati és nem fényűzési cikk volt.

Iorga összehasonlítása a lengyel iro
dalommal még igazságtalanabb, mint 
a magyarral. H a elővesszük K. Est- 
reicher: Bibliografia polska X V — X V I .  
stolécia. Kraków : Stelcel 1875. 226 p.
c. művét, abban 7250 tételt találunk 
1600-ig. 1500-ig 182 lengyel mű jelent 
meg, azaz a lengyel inkunabulák száma 
nagyobb, mint az egész román könyv
termelés 1711-ig. Pedig ez a lengyel 
bibliográfia 53 éves és azóta nyilván 
van szaporulat. A  lengyel irodalmi 
termelés a magyart messze túlhaladja,

aminek elegendő magyarázata, hogy 
náluk nem volt török hódítás.

Még egyes magyar városok könyv
termelése is messze felülmúlja a románt, 
így pl. Lőcsén 1711-ig 860 (köztük 298 
magyar) mű jelent meg, Nagyszom
baton 717 (köztük 191 magyar), 
Kolozsvárt 608 (köztük 410 magyar), 
Debrecenben pedig 398 (köztük 288 
magyar). Tíz olyan magyar várost 
lehetne összesen elsorolni, amelynek 
1711-ig nagyobb könyvtermelése volt, 
mint a legtágabban értelmezett összes 
román könyvtermelés 1717-ig. De mi 
sem járnánk jobban, ha Lipcsével vagy  
Frankfurttal mérnök össze magunkat.

Braun Róbert.

A U K C I Ó K
A  LA N TO S  RT. H A T O D IK  A U K 

CIÓJA. A  bibliofilek gazdag könyv
anyagban válogathattak a f. é. február 
22-ikétől február 25-ikéig lezajlott 
könyvárverésen, amelyen mindenek- 
felett a magyar könyv szerelmese nyer
hetett kielégülést, mert míg a lajstrom  
az ősnyomtatványokból csak hét művet 
sorol fel, addig a hungaricumokból 446 
db. 1711 előtt és 319 ez év után meg
jelent művet foglal magában. Az idegen 
könyvekért lelkesedő bibliofil is válo
gathatott 146 értékes műből. A  tisztára 
bibliografikai segédkönyveket 49 munka 
képviselte. Az érdeklődők sorában ott 
láttuk a budapesti nagy közkönyvtárak, 
valamint vidéki gyűjtemények kép
viselőit is, úgyszintén a bibliofilek leg
jobbjait, kikhez számos könyvbarát- 
novicius csatlakozott.

Minden árverésnek megvan a maga 
kimagasló eseménye, meglepetése és 
tanulsága. Igaz, hogy ez utóbbinak 
van a legritkábban haszna, mert a 
tanulságokat nyújtó árverési esemé
nyek nem igen szoktak ismétlődni. Ily 
tanulság pl., hogy a közkeletű, leg
fontosabb bibliográfiái munkák iránt 
kisebb volt az érdeklődés, mert ezeket 
a könyvbarátok már kezdő bibliofil 
korukban igyekeztek megszerezni. 
Fekve maradtak a bibliofileknél köz
kedvelt auctorok első kiadásai, mert 
évfordulók, vagy más ünnepi alkal
makkor a figyelem teljesen feléjük volt 
fordítva. De azért mégis kitűnt, hogy 
évforduló, jelszódivat, vagy ilyesmi, 
lehet ugyan ideig-óráig hatással a 
gyűjtőkre, de azért mégis, vannak 
értékek, melyek nem jöhetnek ki a
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divatból. így pl. a Turóczi-Krónika 
1200 pengőn kelt el ; Zrínyi : Adriai 
tengernek syrenaia (ebben néhány lap 
kézzel pótolt) 400 pengőért jutott egyik 
korábbi tulajdonosának újból birtokába, 
míg a Tököli Imre arcképével ékes 
egylevelű német nyomtatvány erős 
küzdelem után került a Nemzeti 
Múzeum Könyvtárának tulajdonába. 
Az újabb írók közül különösen Ady  
s főleg régebbi művei első kiadása 
iránt volt nagy érdeklődés, így a deb
receni 1899. évi kiadású Versek 220 ; 
M ég egyszer című Nagyváradon 1903- 
ban megjelent kötete 215 pengőn cse
rélt gazdát. Bőd Péter : Szentírás értel
mére vezető kalauz-SL, melyben a szerző 
sajátkezű ajánlása is van, 1 2 0 %-os 
áremelkedéssel egyik kiváló bibliofilünk 
tulajdonába ment át. Még ennél na
gyobb érdeklődést és áremelkedést ért el 
az Életképek Petőfi és Jókai szerkesz
tette második félévi kötete, melynek 
ára 40-ről 200 pengőre ment fel. Az 
első kiadású Petőfi kötetek mindig 
izgatni fogják a bibliofileket. Auktiónk 
egyik legizgatóbb jelenete volt a 
Petőfi : Cipruslombok]&ért folytatott
versengés. A  63 lapos, 12-edrét köny
vecske, mely körülvágatlan, borítékos, 
kifogástalan példányban volt meg, 
meg is érdemelte, hogy 480 pengőért 
jusson új tulajdonosa birtokába. A  
magyar vonatkozású művek közül 
még meg kell említenem a Schwind- 
Kriehuber-féle : Magyar vezérek,
hertzegek és királyok képekben . . . 
című kiadványt, mely kifogástalan, 
teljes —  még a füzetek borítékai is 
megvoltak •—  s korabeli, selyemmel 
bélelt vörös bőrtokban elhelyezett pél
dányban került kalapács alá. E  mű, 
melynek teljes példányai rendkívül 
ritkák, méltányos magas árat, 1750 
pengőt ért el. Megfigyeléseinkből azt 
az örvendetes tényt szűrtük le, hogy 
ezen az árverésen az érdeklődés leg
inkább hazai termékek felé fordult.

Isoz Kálmán.

K É Z IR A T O K , A U T O G R A M M O K , 
H U N G A R IC Á K  ÉS SLO V E N  IC Á K  
Á R V E R É S E  P R Á G Á B A N . Az aláb
biakban Karéi Zink, prágai könyv- 
kereskedő és antikvárius újabb két és 
minket több tekintetben közelről érdeklő 
aukciójáról számolhatunk be. Ezekkel 
az árverésekkel kapcsolatban figye
lemre méltó tünetet is állapíthatunk 
meg. Akit régi felvidéki nyomtatvá

nyok, kéziratok, hírlapok, stb. érde
kelnek, —  legyenek azok bármilyen 
nyelvűek -—  az hiába fordul pl. a po
zsonyi vagy túrócszentmártoni bolto
sokhoz, ezektől kapni semmit sem tud 
és semmit sem fog. Ennyire sem kell 
azonban visszamennünk. Ma már a 
legutolsó évtizedek (egészen 1918-ig) 
nyomtatványai, sajtótermékei után is 
hiába kopogtatunk a szlovenszkói 
könyvesboltok ajtaján. A  boltok rég 
kiürültek, a gazdag készletek elfogytak 
és -—  sajnos —  sokszor elpusztultak 
az utolsó zivataros évtized alatt. Néha 
egy-egy láda magyar könyv vetődött 
és vetődik Budapestre ; a 'készlet java 
azonban és az elmúlt századoknak tör
ténelmi patinával bevont, drága könyv
termése itt is a centripetális erők hatása 
alá kerül: Prágába vándorol. E  köny
vek mindjobban fogynak, tünedeznek. 
Zinknek is érdeme, hogy összekeresgéli 
ezeket a régi relikviákat és a gyűjtők 
rendelkezésére bocsátja. Az már ter
mészetesen más lapra tartozik, hogy e 
kincsek javarésze avatottak vagy ava
tatlanok kezére jut-e.

Karéi Zinknek két katalógusa fekszik 
most előttünk. Az első autogrammok- 
nak és kéziratoknak 1927. október 
30-iki árvereltetéséről szól, a má
sik »Bohemica, slovenica, comeniana« 
címmel az 1928. február 10— 11-iki 
aukcióról nyújt képet. Az első tárgy
köre azonban előzményei miatt is 
figyelemreméltó. Nyugaton kézirat- 
árverések egyáltalában nem ritkák ; 
Csehországban, valamint Magyaror
szágon újdonságszámba mennek. Ezt 
a prágait meg éppen meglehetősen nagy 
sajtóharc előzte meg. Zink ugyanis igen 
sok élő írónak, művésznek és politikus
nak kéziratát és autogrammját is meg
hirdette, ami sokaknál visszatetszést 
szült. így Karásek, neves cseh író, a 
»Lidové Noviny« hasábjain többek 
között így nyilatkozott : »A legvak
merőbb dolog azonban, hogy P. kiadó 
úr ezen az aukción hozzájárulásom nél
kül és akaratom ellenére az én privát
levelemet is áruba bocsátja, —  még 
nem fordult elő az, hogy nyilvánosan 
árusítsák élő személyek leveleit. Nem  
marad más hátra, mint hogy a levélírók 
ne írjanak sajátkezűleg, kézirataikat 
ne hagyják a szerkesztőségekben és ne 
adjanak dedikált könyveket tisztelőik
nek.* A  napisajtó azonban mindamellett 
egyöntetűleg kiemelte az első, ilynemű 
cseh vállalkozásnak nagy jelentőségét.
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A  különböző kommentálások sem ma
radtak el persze. A  »Národní Listy« 
a legnagyobb élő cseh költőnek, M a - 
charnak kéziratával kapcsolatban ezeket 
írta : »A legnagyobb figyelmet a jegy
zékben Machar : »Öt év a kaszárnyá
ban* c. művének kézirata fogja kelteni. 
Az ára? 4500 csk ! Szerzők, akik 
emelni akarjátok honoráriumotokat,
—  íme, megtanulhatjátok annak a 
módját, hogy mit kell tennetek !« Majd 
alább a következőket mondja : «Ki 
tudja : lehetséges, hogy ezen aukció 
után a szerkesztőségekben és nyomdák
ban oly »gyüjtők« fognak specializá
lódni, akik előtt a teleírt papiros egy 
darabkája sem lesz biztos.« Meg kell 
említenünk azt is, hogy Zink egy csomó 
kéziratot, levelet stb. még az árverés 
előtt kénytelen volt visszaadni a leg
nagyobb prágai kiadónak, Ottónak, 
akinek archívumából kerülő úton, jó
hiszemű vásárlás révén kerültek hozzá 
a kéziratok. Mindez alaposan felcsigázta 
az érdeklődő közönség kíváncsiságát, 
íme néhány mutató az élő alkotók 
anyagából és az elért árakból : Bezrucs 
köitő versének kézirata : 220 csk ;
Jirásek, a nagy cseh regényíró rövid 
levele 52 csk ; Kálal «Magyarországi 
választások« c. kézirata 1 1 0  csk ; 
Masaryknak, a cseh köztársaság elnö
kének egy dedikált röpirata (kikiáltási 
ár 5 csk) 375 csk, rövid levele 145 csk. 
Volt olyan, pársoros levél is, amely nem 
nélkülözte a humort ; pl. üprka festő
nek 20 forintot kölcsönkérő levele, ame
lyet azonban árverés előtt visszavontak.

Az elhúnytak közül Palacky levele 
192 csk ; Smetanának, a világhírű 
komponistának dedikált fényképe 
620 csk ; Hviezdoslav tót költő pársoros 
névjegye 31 csk ; Smetaná nak nyugtája 
9 forint 36 krajcárról 165 csk, stb.

Volt az aukciónak azonban egy olyan 
tétele is, amelyet magyar szempontból 
igen nagyjelentőségűnek kell monda
nunk. Grégrnek, a kiegyezés után a 
cseh államjogi harcokban nagy szerepet 
játszott politikusnak három levelét 
árverezték el potom áron (74 csk), 
kevés figyelem mellett, bár a »Prager 
Presse« tudósításában már előzőleg 
kiemelte azok érdekességét és fontossá
gát. Oly dolog ez, amely nálunk is rég 
feledésbe merült, holott sohasem volt 
fontosabb felkutatása, feldolgozása és 
megvilágítása, mint éppen most. Buda
pesten, 1868-ban ugyanis a csehek 
»Obrana« (Védelem) címmel folyó

iratot alapítottak, hogy részint a prágai 
könyörtelen cenzúrától szabaduljanak, 
részint pedig, hogy a germanizáló és 
centralizáló Beccsel szemben a buda
pesti politikai életben is támaszt lelje
nek. A  lapot Érben cseh író szerkesz
tette és adta ki nálunk. A  folyóirat egy 
esztendő után mégis megszűnt. Az el
árverezett levelek, amelyekhez negye
diknek Semberának egy levele (60 csk) 
is csatlakozott, bepillantást nyújtanak 
az »Obrana« belső életébe, hozzák az 
előfizetők névjegyzékét s Grégr utasí
tásait közlik. íme, volt idő, mikor —  
hogy úgy mondjuk — • cseh politikai 
emigránsoknak nyújtott otthont s 
adott működési teret a magyar föld !

Most pedig térjünk át a második 
aukció (1928. február 10— 11.) ismer
tetésére. A  kalapács alá került könyvek 
nagyobb része hungarica-slovenica volt 
s így nem csodálható, hogy a pozsonyi 
egyetemi könyvtár, valamint a pozsonyi 
egyetem történelmi és szláv szemi
náriuma az 1919-iki idevágó rendeletre 
hivatkozva a szlovenszkói Műemlékek 
Országos Bizottsága útján sok müvet 
magának követelt. A  cseh sajtó és a 
cseh gyűjtők zúgolódtak is e miatt, bár 
Zink némely esetben másodpéldányok
kal tudta pótolni a kisorozott számo'kot. 
Az aukción a külföld, különösen Magyar- 
ország és Ausztria is képviselve volt ; 
az elért összeredmény 42.404 csk. Sok 
oly munka került itt napvilágra, 
amelyeket sem a magyar, sem a cseh 
bibliográfiai szakmunkák nem ismernek.

Az árverés menete sok tanulsággal 
szolgált az egyes művek értékelésére, a 
«pretium affectionis«-ok szeszélyes ki
alakulására vonatkozólag. Oly művek, 
melyek egy évvel előbb kevés feltűnést 
keltettek, most horribilis áron keltek el, 
viszont mások előbbi értékelésüknek 
egyötödére zuhantak vissza. így mind
járt Ambrózi Györgynek cseh bibliai 
nyelvű ev. egyházi munkája 1745-ből 
100 csk kikiáltási árról csak 140 csk-ra 
emelkedett, míg 1926. decemberében 
350-ről 600-ig szökött fel, holott
mind a két példány egyformán teljes, 
azonos kötésű és kifogástalan volt. 
Kultúrtörténeti szempontból érdeke
sebb Doleschal Pál «Gramatica Slavico- 
Bohemica«-ja (Pozsony, 1746.), mely
hez Bél Mátyás írt előszót s amelyet 
150 csk-ról 520 csk-ra vertek föl (1926. 
december : 80— 320 csk).

Figyelmünkre tarthatnak számot a 
csonkamagyarországi ev. tótság egy
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házi életére vonatkozó munkák is. 
Ezek között, de egyébként is, Kollár 
Jánosnak, a nagy pánszláv költőnek, 
a pesti tót ev. egyház egykori lelkészé
nek alkotásai vezetnek. így pl. a tót 
cv. elemi iskola első évzáró ünnepélyé
nek leírása (Pest, 1822), amely 1926- 
ban 10 csk-val indult, most 30-tól 92-ig 
haladt. Ugyancsak Kollár írta meg az 
első tót olvasókönyvet (Buda, 1825). 
Az eredmény : 1926-ban 20 csk kikiál
tási ár, most 150— 680 ! Kollár nagy
hírű népdal-gyűjteményének (Buda  
1834— 1835) mind a két kötete 200—  
540 csk. Leska István kiskőrösi tót ev. 
egyházi énekeit (Pest, 1810) a pozsonyi 
egy. könyvtár foglalta le magának. A  
budapesti új ev. templom fölszente
lésére írt tót alkalmi egyházi éne
kek nyolcoldalas füzetét (Pest, 1811) 
ugyanez a sors érte.

Művelődéstörténeti dokumentumot 
alkotnak azok az egyházi énekek, 
amelyeket a pozsonyi magyar-tót ev. 
templom fölszentelésére (1777) adtak 
ki (ez az addigi német hegemóniától 
való szabadulást is jelentette). A  8 
oldalas füzet ára 20 csk-ról 295 K-ra  
ugrott.

Egyéb érdekes tételek : Adress-
buch "dér Stadt Pesth auf das Jahr 1803. 
és 1815. a város metszetével (20-44 csk) ; 
Bél : Notitia Hungáriáé etc. 4 kötet 
(1515 csk) ; Korabinszky : Geogra-
phisches, etc. Lexikon von Ungarn, 
Pressburg, 1786. (180 csk =  30 pengő ; 
Budapesten 1926-ban 39 P  volt a 
kikiáltási ára) ; J. M. L. : Ungarisches 
Stadt-Büchlein, Nürnberg, 1684, szá
mos város metszetével (20— 105). 
Tessedik Sámuelnek, a híres és éppen 
a közelmúltban ünnepelt, magyar 
oekonomusnak két németnyelvű mun
káját (1784-ből és 1798-ból) újból a 
pozsonyi egyetem foglalta le magának. 
Erre a"sorsra jutott Török Józsefnek 
a népszövetség létrejötte alkalmából 
irt és II. Ferenc magyar királyt dicsőítő 
pároldalas röpirata is (Buda, 1815), 
illetve annak tót fordítása, amely azért 
fontos, mert már jóval Stúr föllépése 
11844) előtt a középtót nyelvjárás hatá
sát tükrözteti vissza.

Az aukciónak fénypontja azonban a 
iSolennia memoriae anniversariae bi- 
bliothecae Kis-Honthanae publica»-nák.
1 1812—-1836. évek közt) teljes gyűjte
ménye volt. Alsószkálnokon 1808. szep
tember 13-án alakult meg az a tudós 
társaság, amely tagjainak tanulmá

nyait tartalmazó évkönyveket adott 
ki évről-évre. E  gyűjtemény fontos 
forrása Magyarország kultúrtörténel- 
mének s ma már rendkívül ritka, a 
maga egészében unikum. Kikiáltási ára 
2000 csk volt s elkeseredett küzdelem 
után —  amelyben a legnagyobb gyűj
tők, vidékiek és külföldiek is részt 
vettek —  a prágai dr. Preiss szerezte 
meg 8500 csk-ért. A  teljes gyűjtemény 
23 füzetből áll ; 1927 április elején egy 
17 füzetből álló kollekció ugyancsak 
Prágában 1000 csk-ért ment el.

Az árverésnek nemzetközi érdekes- 
ségű tétele csak egy incunabula volt : 
Petrus de Aquila : In  I I .  sententiarum, 
Spirae, Petrus Drach, 1480 (650—- 
1800 csk).

Fájlalhatjuk, hogy aránylag kevés 
tétel juthatott magyar kezekbe.

Podhradszky György.

15.400 FO N T  »A L IC E  IN  W O N -  
D E R L A N D * K É Z IR A T Á É R T . So- 
theby-nél Londonban a nagyhéten ár
verezték Lewis Cárról híres «Alice in 
Wonderland«-jának eredeti kéziratát, 
92 oldalas könyv alakjában, a szerző 
37 tollrajzával díszítve.

A  kedves elbeszélés minden angol 
gyermek szívéhez van nőve és az 
egész világon kedvenc olvasmánya a 
kicsinyeknek. Eredetileg » Alice’s Ad- 
ventures Under Ground« címén írta 
Caroll egy kisleány mulattatására, aki 
Mrs. Alice Hargreaves személyében 
maga is jelen volt az izgalmas árveré
sen. A  kézirat kikiáltási ára 5000 font 
volt, melyre azonban a könyvkereske
dők percek alatt rádupláztak. Quarritch 
a British Muséum megbízásából lici
tált, de »csak« 12.000 fontig ment. 
Ezután Maggs londoni könyvárus és a 
philadelphiai Dr. Rosenbach között 
folyt tovább a verseny, mígnem az 
amerikainak maradt a zsákmány 
15.400 fontért. Ezt a rekordárat még 
az első folio Shakespeare-kiadás sem 
érte el, mert az nem hozott soha többet 
13.000 fontnál.

Dr. Rosenbach egyébként kijelen
tette, hogy kész a becses kéziratot az 
általa fizetett árban átengedni a 
British Museumnak. Vájjon elfogadja-e 
az ajánlatot a Múzeum, vagy pedig az 
angol társadalom fogja-e összeadni a 
rengeteg pénzt, —  mintegy 431.000 
pengőt —  hogy a kincset megmentse 
Anglia számára? —- azt a jövő fogja 
megmutatni. Végh Gyula.


