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erdélyi szász irodalom nevezetesebb 
megnyilvánulásaival. Szemszögét tehát 
nem egy irodalmi irány határozza meg 
és tereli egy útirányba. Inkább valami 
szabad körülnézés a célja, világfigyelő 
tetőn szeretne állni, azonkívül, hogy 
a különböző egyéniségű erdélyi magyar 
írók fóruma.

A  magyarországi írók ma még 
nagyjából két táborban élnek, nem is 
tudva sokszor egymás teljesítményei
ről. Az erdélyi irodalom lelki háttere 
mintegy összekapcsolja a kettőt.Ahogy 
távolról néz, látja mind a kettőt, hol

örvendő, hol ítélő szemmel. Lehet, 
hogy ezzel majd két barátot vagy két 
ellenséget szerez magának. De győzni 
fog, mert az anyagi, külső életében 
porba hullt erdélyi magyar nép szép 
lelki fölemelkedése volt.

Remélni kell tehát, hogy az erdélyi 
irodalmi élet ma előtérben álló ese
ménye, az Erdélyi Helikon megindu
lása, nem tiszavirág jelensége az egye
temes magyar kultúréletnek, hanem  
új gazdagító színe, örök életrevaló
ságának szép bizonysága.

(Kolozsvár.) Kovács László.

K I S E B B  K Ö Z L E M É N Y E K
A Z  ORSZÁGOS S ZÉ C H É N Y I-  

K Ö N Y V T Á R  T ÍZ  É V I S ZE R ZE M É 
N Y E I  A  N E M Z E T I M Ú ZE U M  K I 
Á L L ÍT Á S Á N . A  sajtó, Rákosi Jenő 
vezércikkével az élén a legnagyobb el
ismeréssel fogadta a Nemzeti Múzeum
nak nyár elején megnyílt kiállítását. 
S a tudományos és hivatalos világ, 
valamint a nagyközönség minden rétege 
szokatlan, széleskörű érdeklődésével 
teljes mértékben szentesítette a sajtó
nak elsőül jött elismerését. Mindehhez 
a méltányláshoz társult még a Buda
pesten tartott nemzetközi kongreszu- 
sok alkalmából és egyébként itt járt 
külföldi szakemberek s egyszerű világ
járó érdeklődők elismerése.

Az utóbbi években itthon vagy a 
külföldön rendezett kiállítások jobbára 
szépművészeti vagy iparművészeti 
anyagukkal hatottak. A  legnagyobb 
sikereket azonban rendszerint a nem
zetközi kiállítások aratják. Múzeu
munknak ez a kiállítása kilenc terem
ben a történeti osztályok —  könyvtár, 
régészeti-, történeti-, érem-, néprajzi 
gyűjtemények —  utolsó tíz évi gyara
podásának válogatott anyagát mutatja 
be. És ez a gyarapodás mind a magyar 
föld, a magyar lélek termése vagy  
legalább is a magyar földdel és a magyar 
lélekkel van valaminemű szoros kap
csolatban. S legnagyobb részében a 
magyar múltat tárja elénk. Nyilván
való tehát az általános siker oka, 
ennek a kiállításnak vonzóereje : a 
magyar múlt és a mindeneket átjáró 
nemzeti lélek varázsa, ami ezen a kiállí
táson szerteáradt annyira, amint ez ed

dig egyetlenegy kiállításunkon sem tör
tént az utóbbi években. Ez a kettő, a 
magyar múlt és a nemzeti lélek, fogott 
meg idegent és nem idegent, s tudóst 
és egyszerű érdeklődőt egyaránt, egy
forma erővel.

A  magyar múltnak és a nemzeti 
léleknek eddig is, kezdettől legelső 
otthona volt a Nemzeti Múzeum. Ez 
a kiállítás azonban ennél a régi hiva
tásnál is többet mutat fel. Nagysze
rűen rávezet arra a mindennél fonto
sabb kapcsolatra, amelyet a megannyi 
követelményt támasztó és annyi min
denre figyelmeztető forrongó" élettel 
szemben be kell töltenie legelső sorban 
is a nemzet Múzeumának, különösen 
mai elesettségünkben, amikor minden 
intézménynek minden egyes darab
jával nemcsak múzeális célt és 
nemcsak a múltat kell szolgálnia, 
hanem a nemzeti lélek minden 
érintést felfogó erősítésével a nem
zet jövőjét is. Ennek a célnak a tudata 
világosan benne van a Múzeumnak 
utóbbi években történt egész nagy
szerű újjászervezésében, és ezt a célt 
parancsolja nemcsak a megváltozott 
új idők szelleme, hanem az irányítás
nak dr. Hóman Bálint főigazgató veze
tése mellett történő nem kevésbbé 
nagyszerű állandó előtörése, amelyért 
minden múzeum-barátnak és minden 
magyar embernek csak lelkesednie kell. 
S hogy ezt a célt megérti a r agy
közönség is, kitűnik abból a fényes 
névsorból, amely a kiállítás katalógu
sának a végén bemutatja az utolsó 
tíz év adományozóit. Biztató, lelke



sítő tábor ez a névsor, amely bizo
nyára az eddig távollévőkkel is gyara
podni fog később.

Ez az utolsó tíz év a Nemzeti Múzeum 
történetében talán a legnehezebb idő
szak volt. Hősi küzdelem kora. A  fel
adatok nagyságánál csak a pénztelen
ség nagyobb. A  felmerülő akadályok 
súlyánál csak a küzdelem nehezebb. 
A  pénztelenségnek és a nehézségeknek 
nagyságáról azonban csak mi tudunk 
igazán a falakon belül. Épp ezért
—  pro domo bár —  talán szabad volt 
az előrebocsátott szavakban nekünk 
is, akik részesek vagyunk a kiállítás 
rendezésében, anélkül hogy a szerény
ség ellen vétenénk, lelkesednünk, di
csérnünk és meghajolnunk az ered
mények előtt, amikor beszámolunk 
röviden a Széchényi-könyvtárnak, 
könyvbarátokat különösebben érdeklő, 
gyarapodásáról.

Amivel a sajtó leginkább foglalkozott, 
az a dr. Hóman Bálint főigazgató és 
Varjú Elemér igazgató által megszerzett 
pozsonyi Fadrusz-szobomak, a világ 
egyik legszebb szobrának összerom- 
boltan is imponáló töredékei s az el
csatolt területek gyűjteménye, amely 
dr. Lukinich Imre igazgató érdeme. 
Ez utóbbi már a könyvtár gyarapodá
sához tartozik. Ebben a gyűjtemény
ben csupán olyan nyomtatványok, 
képek, plakátok, kéziratok vannak 
együtt, amelyek az elcsatolt területek
ről kerültek a Múzeum könyvtárába. 
Mind fontos történelmi dokumentum. 
Okmányok küzdelmekről, szenvedések
ről, megaláztatásokról, mind történe
lem és irodalom, nélkülök a jövőnek sem 
történelmét, sem irodalmát megírni 
nem lehet. S e gyűjtemény egyszer
smind a legszorosabb kapocs, amely 
a határokon túl élő magyarságot, bár 
minden politika nélkül, tisztán mu
zeális és kultúrális eszközökkel, hoz
zánk fűzi. És ez az érzés vezetheti 
a nagyközönséget is, amikor állandóan 
gyarapítja e gyűjteményt, amelyet 
lehetőleg teljessé egyedül mi tehe
tünk, s erre mi vagyunk hivatottak. 
S már magában a nagyfokú érdeklődés 
is a Fadrusz-szobor és e gyűjtemény 
iránt mutatja az útat, amelyet min
denekelőtt követnünk kell. Összegyűj
teni minden emléket az elszakított 
területekről, amennyiben az összegyűj
tésnek különösebb akadálya nincs (az 
összetört Bem-szoborra például buda
pesti ócskavaskereskedésben akadt rá

egy műgyűjtő), egészben vagy töredé
keiben, s még talán ennél a feladatnál 
is fontosabb : összegyűjteni az elszakí
tott területekről az ottani magyarság 
és régi nemzetiségeink mai életének 
mindennemű történeti és kultúrális 
megnyilvánulását. A  múlt és a jelen 
e dokumentumai a Múzeumban a leg
hatalmasabban így munkálják, erősí
tik, alakítják számunkra a magyar 
jövőt.

A  kiállítás híven számot ad a könyv
tárnak, e legelső tudományos kultúr- 
intézetünknek utolsó évi és az egész 
utolsó tíz évi munkájáról. S ha e gyűj
teménynél tudományos vonatkozásban 
és anyagi értékben becsesebb gyara
podások történtek is, az elszakított 
területeknek ez az egészen új gyűjte
ménye, illetőleg a gyűjteménynek e ki
állítása méltán rászolgált a nagyközön
ségnek és a sajtónak a figyelmére, és 
jogosan kívánja a sajtónak és a nagy- 
közönségnek állandó, fokozott támo
gatását.

A  felfrissült, megszépült, újjáalakí
tott, modem olvasóteremmel, új beren
dezésekkel ellátott könyvtárnak, min
den alig elképzelhető nehézség ellenére, 
szinte tüneményes gyarapodásáról ad 
fogalmat a kiállítás többi anyaga. 
Csupán a felsorolása ennek az anyag
nak több mint másfél ívet tesz ki 
a katalógusban. Válogatott darabok 
szemléltetik a nagy maecenások ado
mányait: gróf Apponyi Sándor «Magyar 
Könyvtárát« és a Todoreszku— Hor- 
váth-könyvtárt. K i van állítva a két 
modenai Corvin-kódex a X V . század
ból, mindkettőt az olasz nemzet aján
dékozta vissza. Kimagaslik az ado
mányozók sorából G. Wells newyorki 
műgyűjtő két kódexével. Az egyik 
egy »Magyar Kalendárium« 1470 körül 
készült, igen szépen illuminál flandriai 
munka, könyvárusi értéke 1000 font. 
A  másik Michael Ritius, De regibus 
Franciae,. . .  Hungáriáé, 1503-ban hár
tyára írt kézirat, értéke 2000 német 
aranymárka. Itt van a legelső magyar 
nyelven írt könyv, az úgynevezett 
Ehrenfeld-kódex, melyet 1925-ben a 
Nemzetgyűlés vásárolt meg, s helyezett 
el Jókai-kódex néven a Múzeum könyv
tárában. Ősnyomtatványok, 1711 előtti 
magyar és magyar vonatkozású nyom
tatványok. Régi és új magyar meste
rek díszes könyvkötései (egyet a Todo
reszku— Horváth-könyvtárból mellék
letünkön bemutatunk) ; külföldi és hazai
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kiválóságok, írók és politikusok, régiek 
és újak, kéziratai; Rákóczi-és Kossuth- 
emlékek ; iratok, képek, plakátok a 
48-as szabadságharcból ; oklevelek, 
szebbnél szebb metszetek, zenei emlé
kek, régi hírlapok : hosszú sora az 
eddig ismeretlen vagy nyilvánosság 
elé nem került becsesnél becsesebb 
emlékeknek, kincseknek, amik most 
mind, részben ajándékozók jóvoltá
ból, részben mint küzdelmes szerze
mények a magyar kultúra öregbíté
sére szolgálnak.

Ide jöjjenek a kishitűek, hogy lel
kűk megteljék áhítattal. De ide jöjje
nek az erősek is, a könyvbarátok is, 
hogy gyönyörködjenek és hogy gazda
gabbak legyenek nagy példáktól. Köny
veket, kincseket, nemzeti értékeket 
gyűjteni kiváltságos öröm, de kell, 
hogy ezzel a kiváltságos örömmel egy 
még nagyobb öröm járjon együtt, a 
kötelességnek az a nemes érzése, hogy 
minden magángyűjteménynek végül is 
a nemzet egyetemes erejét kell gya
rapítania. Sikabonyi Antal.

A  FŐ VÁR O SI K Ö N Y V T Á R  utolsó 
két évéről szóló beszámolónkban először 
az elhunyt könyvtárigazgatóról emlé
kezünk meg. Kremmer Dezsőnek 1926. 
június 17-én történt halálával nemcsak 
könyvtárunkat érte nagy veszteség, 
amelynek fejlesztése körül a legmosto
hább időkben elévülhetetlen érdemeket 
szerzett a megboldogult, hanem nagy 
veszteség érte a hazai könyvkultúrát 
és könyvtárügyet is, melynek Kremmer 
Dezső egyik leglelkesebb apostola volt. 
Önzetlen és lelkes híve volt a magyar 
bibliofiliának. A  magyar Bibliofil Tár
saság két alkalommal is megbízta őt 
mint igazgatósági tagját, kiállítás ren
dezésével. E  kiállítások nagy sikere, 
katalógusainak könyvészeti értéke a 
megboldogult nagy felkészültségét 
dicséri.

1927 elején került ismét napirendre 
a Fővárosi Könyvtár elhelyezésének 
régen vajúdó ügye. Az új megoldás a 
Wenckheim-palota megvételével kap
csolatban kínálkozott, amelynek a 
Fővárosi Könyvtár céljaira történő 
felhasználása ügyében, a tanács meg
bízásából, a könyvtár igazgatósága 
részletes elaboratumot dolgozott ki. 
Ebben a munkájában a könyvtár veze
tősége a műszaki közegek egybehangzó 
véleményezése alapján arra az állás
pontra helyezkedett, hogy a jelen

viszonyok között, a palota kellő át
alakítással a Fővárosi Könyvtár cél
jaira kiválóan alkalmas és a könyvtár 
jövő fejlődését is biztosítja. Miután a 
palota átalakítási terve és költség- 
vetése most már jóváhagyást nyert, 
a tervek megvalósulása a közeljövő
ben megtörténik.

Ugyancsaka multév elején a könyvtár 
ismét megindította a múltban sikeres
nek bizonyult Aktuális kérdések iro
dalma c. sorozatát. E  sorozat két év 
alatt nyolc új kiadvánnyal gyarapo
dott : I. Rákosi Jenő az író, II. Ludwig 
von Beethoven, III. Olasz-magyar kap
csolatok, az olasz-magyar barátsági 
szerződés megkötése alkalmából, IV . 
Lakbérleti jog, V . Valorizáció, V I. A l
brecht Dürer, V II . Sport és testnevelés, 
V III . Franz Schubert, amelyekben a 
könyvtár, az aktuális irodalmi és poli
tikai eseményekre hívta fel az olvasók 
figyelmét azáltal, hogy a könyvtárnak 
e kérdésekre vonatkozó anyagát ízléses 
formában, kellő csoportosításokkal adta 
az olvasó kezébe. Mind tartalmi, mind 
pedig a megjelenítés művészi formája 
szempontjából különösen nagy sikere 
volt a Dürer- és a Schubert-kiadvány- 
nak, amelyekkel a könyvtár külföldön 
is általános elismerést aratott.

A  tervszerűen folyó fiókkönyvtár- 
hálózat kifejlesztése 1927 elején a 
Döbrentei-utcai 11. sz. fiók berende
zésére és megnyitására vezetett. E  
fióknak mintegy 6000 kötetnyi a leg
modernebb szépirodalmi alkotásokat 
is magában foglaló anyaga, a Tabán  
és a Krisztinaváros lakóinak régi óhaj
tását váltotta valóra. Ugyancsak ez 
évben a kőbányai Kolozsvári-úti új 
fővárosi bérházban a tanács új fiók- 
könyvtár felállítását határozta el.

Meg kell emlékeznünk a könyvtár 
két esztendei gyarapodásáról is, amely
nek válogatott jegyzéke, a Könyvtári 
Értesítőben (1926 ^Üj folyam 6 . köt. 
1— 4. sz. és 1927 Ú j folyam 7. kötet 
1— 4. sz.) jelent meg. Eszerint 1926-ban 
a Fővárosi Könyvtár 38.600 kötettel 
gyarapodott, amelyből a tudományos 
központra 8612, a fiókkönyvtárakra 
pedig 29.988 kötet esik; 1927-ben pedig 
a gyarapodás 32.475 kötet volt, amiből 
aközponti könyvtár 9804, a fiókkönyv
tárak pedig 22.671 kötetben részesültek. 
Feltűnően növekedett a könyvtári köl
csönzések száma is. Míg ugyanis az 
1926. év forgalma 667.745 volt, ez a 
szám 1927-ben 937.261-re emelkedett,
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ami az 1925. évi forgalomhoz képest 
kb. 60%-os emelkedést jelent.

A  könyvtár igazgatósága a könyvtár 
állományának tervszerű fejlesztésénél 
szigorúan szem előtt tartva a könyv
tár eredeti célját és rendeltetését, 
amely egyetemes kultúrkönyvtár esz
méjében kulminál, eltüntetni igye
kezett azon hiányokat és egyenetlen
ségeket, amelyek a múltak egyoldalú 
könyvtárpolitikai programja miatt az 
egyes szakok és problémakörök ki
építése körül mutatkozott. Különösen 
nagy súlyt helyezett az elhanyagolt 
bibliográfiai és művészettörténeti szak 
kiépítésére. Fokozott gondot fordított 
a múlt évben is, a városigazgatás iro
dalmának és a városigazgatási ágak 
elméleti alapját képező disciplinák 
irodalmának, t. i. a közgazdaságtani, 
szociológiai, statisztikai és jogi szak
munkák gyarapítására. A  könyv- 
beszerzésnél élénken igyekezett reagálni 
az általános érdeklődés homlokterében 
álló kérdésekre vonatkozó irodalmi 
termelésre.

A  könyvtár különgyüjteményei közül 
a  budapesti gyűjtemény működéséről, 
kell röviden megemlékeznünk, amely
nek feladata a fővárosra vonatkozó 
irodalom minél teljesebb kiépítése. 
E  gyűjtemény 1926-ban 1257, 1927-ben 
pedig 1612 munkával gyarapodott, 
amelyek között kiemeljük a Missale 
Strigoniense 1491. évi brünni kiadását 
és a »Capittel dér bericht« 1490-ben 
megjelent ősnyomtatványtöredéket. A  
X V I. századbeli budai és pesti vonat
kozású nyomtatványok anyaga 29 da
rabbal gyarapodott.

Ugyancsak a budapesti gyűjtemény 
őrzi és dolgozza fel a Budapestre, vala
mint az egész Magyarországra vonat
kozó történelmi kisnyomtatványok 
anyagát is. A  budapesti kisnyomtat
ványok száma 2400-ra, míg az általá
nos magyar vonatkozásúak száma a 
múlt évek folyamán 4800-ra emelkedett. 
Közöttük sok grafikai szempontból is 
figyelemre méltó nyomat, budapesti 
cégek, vállalatok képét viselő röplap, 
a színházi és kultúrális élet rég fele
désbe ment aprósága szerepel. 1926-ban 
kezdte meg a gyűjtemény a mintegy 
30.000 darabból álló ujságszelvény- 
gyüjtemény feldolgozását is, amelyből 
kb. 10.000  drb állt jelenleg a kutatók 
rendelkezésére. Ebben a múlt évek 
gyarapodása, gondos kiválasztás után 
mintegy 1700 darab volt.

Az 1926. esztendő folyamán, látva a 
főváros múltja iránt való érdeklődés 
feltűnő fokozódását és differenciáló
dását, megkezdtük a főváros művelő
dési múltjának repertóriumát is. E  
munkánál egyrészt a főváros monogra
fikus irodalmának pontos kicédulázására 
törekszünk, másrészt a rendelkezésre 
álló régi hírlap- és folyóiratirodalom
ból dolgozzuk fel bibliográfiailag azon 
adatokat, amelyek a múlt megismeré
sében a kutatók segítségére lehetnek. 
Ezzel párhuzamosan halad az említett 
könyv- és folyóiratanyag alapján az 
illusztrációs anyagnak “kicédulázása is. 
A  budapesti gyűjtemény keretében az 
eddiginél is fokozottabb gondot fordí
tottunk az önálló budapesti vonatko
zású metszetek gyűjtésére.

A  budapesti osztály számára ki
tűzött munkaprogramm és az ennek 
alapján elért eredmények, a gyűjte
mény használhatóságát nagyban emel
ték, amit a gyűjtemény forgalmi 
statisztikája bizonyít. Míg ugyanis 
1925-ben forgalma Í726 drb. mű Volt, 
addig ez a szám 1926-ban 3354-re, 
1927-ben pedig 7297-re emelkedett.

A  Fővárosi Könyvtár a közelmúlt
ban jól megalapozott munkaprogramm
jához híven törekszik továbbra is a 
fővárosi közélet tudományos és nép
művelési feladatait munkálni és min
den reménye megvan arra, hogy a 
főváros tanácsa és közönsége nagy
fontosságú programmját a jövőben is 
támogatni fogja. Enyvvári Jenő.

A  K Ö L N I SA JT Ő K IÁ LLIT Á S . A  
modern élet pótolhatatlan tényezője 
a sajtó, csodás fejlődése pedig kulturá
lis életünk egyik legérdekesebb fejezete. 
A  kölni Pressa-kiállítás mai pillanat
nyi vetületében óhajtotta megrögzíteni 
ezt a fejlődést, hogy —  háttérben a 
múlt perspektívájával —  fogalmat ad
jon a szemlélőnek, az emberi agy ener
giájának mekkora mennyiségét köti le 
állandóan az a munka, amelyet egy 
szóval sajtótevékenység névvel ille
tünk. Helyesen jegyezte meg valaki, 
hogy a mai kor újságírója antennája, 
egyúttal pedig továbbadó állomása az 
élet ezerféle tüneteit tükröző hullámok
nak. Az újságírás a legegyetemesebb 
valamennyi emberi tevékenység kö
zött, hatalmának egyik főforrása, hogy 
hatása állandó és folytonos.

Mivel a napi- és a szaksajtó tevékeny
ségével elválaszthatatlanul összeforr a
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nyomdai és a papíripar, valamennyi 
elágazásával egyetemben, meglehető
sen nehéz feladat hárult azokra, akik
nek meg kellett vonniok a kiállítás 
anyagának szűkebb határvonalát. És 
elkerülhetetlen volt, hogy az az anyag, 
amit itt a német tudományosság, a 
német alaposság hangyaszorgalommal 
valóban bámulatos gazdagságban fel
halmozott, bizonyos szempontból egye
netlen volt. A  múlt emlékeinek feltárá
sában, különösen német vonatkozásá
ban, minden érdekessége mellett arány
talanul bő volt és túltengő, az élő sajtó 
mai helyzetének bemutatásában pedig, 
különösen az angol-szász terület ismer
tetésében, nem kielégítő.

A  történelmi rész igen ötletes, szem
léletes bemutatásban vonultatta végig 
a néző előtt a gondolatterjesztés fejlő
désének jelentősebb határállomásait, 
időrendi egymásutánban. Plasztikusan 
domborította ki azt a tényt, hogy 
Gutenberg forradalmi jelentőségű talál
mánya egymagában még nem lett volna 
elegendő a sajtó mai, szinte korlátlan 
lehetőségeinek kifejlesztéséhez. Pár
huzamosan a nyomdatechnika fejlő
désével, meg kellett találni a lapok 
folyton fokozódó példányszámát lehe
tővé tevő nyersanyagot, a rotációs- 
papírt, a forgalmi technikában létesí
teni kellett azokat az eszközöket, ame
lyek a naponta megjelenő sajtótermé
keket a világ minden tájékára gyorsan 
eljuttatják és ugyancsak tökéletesíteni 
kellett a hírszerzést oly fokig, hogy a 
széles világon nap-nap mellett történő 
események még aznap eljuthassanak 
a gócpontokba : a hír és szenzáció éhes 
szerkesztőségekbe. Mindennek tanúság- 
tétele ott sorakozott a termek vége- 
nélkül való egymásutánjában szak
értők és laikusok gyönyörűségére, ön
kénytelenül is fölébresztve a gondola
tot, minő kár, hogy ennyi rendszeres 
és tudományos munka röpke célokat 
szolgált és néhány hónap elteltével 
részeire bomolva aprózódott szét, holott 
alkalmas formában való állandósítása 
külön sajtómúzeumnak lett volna kész 
gazdag anyagául.

A  magyar csoport összeállításánál 
különleges meggondolások kellett hogy 
vezessék a kiállítást szervező bizottsá
got. A  tökéletes sajtó ma elsősorban 
technikai probléma és Magyarország 
e téren, a magyar szellemi élet fejlett
sége ellenére is, nem vetekedhetik sem 
a német, sem az angol-szász sajtóval.

Angliában és Amerikában, a milliós 
példányszámban megjelenő lapok hazá
jában, egészen más arányokban kap
csolódik be a tőke a sajtóiparba és 
ennek a tőkének a munka produktivi
tása is arányosan intenzívebb, változa
tosabb és külső megjelenésében töké
letesebb. Az aránylag kis példányszám 
nehezíti meg Magyarországon a gép
technika újabb alkotásainak, az egy- 
és többszínű mélynyomású gépeknek, 
valamint offset-gépeknek szélesebb- 
körű elterjedését —- ezek csak száz
ezres példányszámoknál válnak igazán 
rentabilisokká —  és az aránylag kis 
példányszámmal dolgozó magyar sajtó 
nem képes szolgálatába állítani a hír
szerzésnek azt a tökéletes apparátusát, 
amelyet ma a nagyobb világlapok szer
kesztőségei igénybe vesznek.

Éppen ezért, a magyar csoportnál a 
rendezőbizottság tudatosan nem szorít
kozott szorosan a napisajtó anyagára, 
hanem kiterjesztette érdeklődését a 
szakfolyóiratok bő ismertetésén kívül 
a könyvnyomdái iparra is, igazolásául 
annak, hogy Magyarország már a kez
dettől fogva a legintenzívebben bele
kapcsolódott a nyugateurópai eszme- 
áramlatokba és a magyar agy, a magyar 
munka a kultúra bárminő terén min
denkor a nyugateurópai államokéval 
egyenlőt produkált. Vagy nem tölt- 
het-e el bennünket méltán büszkeség
gel, hogy amikor a Pressa-kiállításon 
ott szerepelt Gutenbergnek 1450— 55- 
ből való híres negyvenkétsoros bibliája, 
Magyarország, egy budai officinában, 
alig néhány évre rá és több nyugat
európai álfamot megelőzően 1473-ban 
már olyan nyomtatott könyvet produ
kált, amely nemcsak technikai kivite
lezésében, de a térkihasználás művészi 
arányosságával és tipográfiájának íz
lésességével korának legjobb művei 
közé számítható ? Több évtizedes szü
net után a reformáció, majd az ellen- 
reformáció szellemi csatározásában vált 
nálunk a küzdelem legfőbb fegyverévé 
a sajtó.

Brassótól és Szebentől kezdve (1534, 
1529) Nagyszombatig (1577) sorra 
gyulladnak ki a magyar kultúrának 
fényforrásai, alakulnak nyomdák és 
lesznek letéteményeseivé a török hó
doltság nehéz esztendeiben, valamint 
történelmi megpróbáltatásaink további 
sorában a magyar gondolatnak, a ma
gyar tudományosságnak és a magyar 
műveltségnek.
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A  sajtó terén, mint a hírterjesztés 
eszköze terén, időrendben Németország 
jóval megelőzte Magyarországot, ellen
ben II. Rákóczi Ferenc mély politikai 
bölcseségét dicséri, hogy az első latin
nyelvű magyar újság a Mercurius Hun- 
garicus, illetve Mercurius Yeridicus ex 
Hungaria, a hírszolgálaton kívül már 
országos propagandacélokat is szolgált, 
amennyiben a Rákóczi által a Felvidék 
több különböző városában 1705-től 
1711-ig megjelentetett sajtóterméknek 
főcélja volt, hogy küzdjön ama rágal
mak ellen, amelyeket a bécsi udvar 
terjesztett a magyar politikai mozgal
makról.

Színes képes grafikonok tárták a 
világ szeme elé azt az irtóhadjáratot, 
amelyet az utódállamok engesztelhetet
len politikája indított a magyar szellem 
minden terméke ellen. Az utódállamok 
közül különösen Csehország fejt ki 
utánzásra méltó és bámulatos agilitást 
a sajtópropaganda terén. Örömmel 
hallottuk a kiállítás egyik vezető
emberétől, hogy éppen a cseh látogatók 
szenteltek különösebb figyelmet a ma
gyar csoport anyagának "és példakép 
mutatták a magyar^propagandának öt
letes elmésségét."

Rendkívül érdekes anyag bujt meg 
statisztikai adataink száraznak látszó 
tömkelegében. Ezek az adatok ebben 
a csoportosításban itt láttak először 
napvilágot és a Nemzeti Múzeum Szé
chenyi könyvtára, a Fővárosi Könyvtár, 
valamint a Statisztikai Hivatal kiváló 
szakerőinek dicséri önzetlen fáradozá
sát. Ezek az ugyancsak grafikailag 
illusztrált adatok mindenekelőtt Ma
gyarország törhetetlen életerejét iga
zolják. A  sajtó- és nyomdatevékenység 
minden ágazatában óriási visszaesésre 
mutatnak reá a trianoni béke követ
keztében beállott lehetetlen helyzet 
eredményeképp, de a lefelé zuhanó 
vonal iránya négy-öt évvel ezelőtt 
megváltozott és ismét felfelé tör, bi
zonyságául annak, hogy Magyarorszá
gon újból megkezdődött az építő
munka. Ugyancsak ezek a statisztikai 
adatok vetítik a világ szeme elé azt a 
nagyszerű eredményt, hogy a könyv
termelés terén, ha az utolsó évben meg
jelent könyvek számát összevetjük az 
egyes országok évi költségvetésének 
összegével, mint gazdagságának kifeje
zőjével, Csonka-Magyarország az egész 
világon az első helyen áll, ha meg a 
produkált könyvek számát a lakosság

számával, valamint a területtel hason
lítjuk össze, ebben a viszonylatban 
Magyarországot mindössze két állam 
előzi meg és Magyarország ma több 
müvet ad ki, mint amennyit a béké
ben Nagy-Magyarország piacra vetett.

Az ezekben a szemléltető tényekben 
rejlő igazság ereje megadja a választ a 
kiállítás ellen magyar részről elhang
zott bírálatok egy "részére is. Mutató- 
sabb lehetett volna a magyar csoport,, 
lehetett volna utánozni egyes nemzetek 
szemfényvesztő beállítását, de az ob
jektív kritika megállapítása szerint a 
bemutatott anyag mind tartalmában, 
mind pedig külső megjelenésében sze
rény, de méltó tükre volt a nagy múlt
tal bíró magyar nyomda- és sajtó
iparnak.

Két megjegyzésünk mégis lenne.
H a már rászántuk magunkat a kiállí

táson való részvételre, megfelelő ízléses 
propagandafüzetre is kellett volna meg
felelő fedezetet találni. A  magyar könyv
kiadókban eleinte megvolt a hajlandó
ság erre. Miért sikkadt el a terv meg
valósítása, nem tudom. A  nemzeti cso
portok sorában úgyszólván valamennyi 
állam gondoskodott ily füzetekről. Gon
doljuk meg, micsoda propagandaalkal- 
mat mulasztottunk itt el, amikor négy
millió látogatója volt a kiállításnak s 
amikor e látogatóknak nagyrésze érdek
lődéssel gyűjtötte a kiállításon osztoga
tott nyomtatványokat, hogy ezeket 
hazavíve, otthon részletesebben is ta
nulmányozásukba mélyedhessen.

Másik megjegyzésünk rendezés-tech- 
nikai térre vonatkozik. A  látogató, aki
nek először a történelmi csoportot kel
lett végignéznie, több kilométert ki
tevő útján kifáradt a gyakran egyhangú 
és nagy többségében egynemű anyag 
szemléletében. Figyelme tehát csak a 
vastagabb aláhúzással megjelölt, az 
együttesből előreszökő tárgyakon akadt 
meg. Ebből a szemszögből a fenti sorok
ban felsorolt nagy propagandaerejű 
tények jobb kidomborítására lett volna 
tehát szükség. Kisegítő ötlettel az orosz 
csoport szolgált valamennyi nemzetnek, 
mint amely ország politikai tevékeny
ségének fősúlyát a propagandára veti. 
Az orosz csoport két termet is megtöltő 
kiállítási anyagában sok volt a szem
fényvesztés, látszólagos kultúrájuk mö
gött Potemkin falak húzódnak meg, 
mégis ők voltak azok, akik megérezték, 
hogy a kiállítás mozdulatlan, holt anya
gába mozgást kell belevinni. Két hen-
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ger között mozgó végtelen szalagra al
kalmazták propaganda-plakátjaikat és 
ezek ellenállhatatlanul magára vonták 
a belépő kifáradt figyelmét. Az ötlet 
a maga egyszerűségében igen ügyes, 
ajánlhatjuk a kiállítást rendezők figyel
mébe. Radisics Elemér.

E G Y  IS M E R E T L E N  N É M E T  ÚJ
SÁG  A  X V II I .  S ZÁ Z A D B Ó L . Pester 
Wochenblatt címen 1785-ben egy heti
lap létezett Pesten, egy rövid életű 
lap, —  mely Hoffmann Lipót Alajosnak, 
a pesti egyetem német nyelvi és 
irodalom tanárának szerkesztésében, 
Trattner Mátyás kiadónál jelent meg. 
A  lap közkönyvtárainkban nincs meg, 
egy számát 1785. aug. 25-éről az 
Országos Levéltár őrzi egy aktacsomag 
mellékleteként.* Amit a lapról meg
tudhatunk az egyetlen fennmaradt 
számból és az akták adataiból tudjuk 
meg. Ezt a keveset az alábbiakban 
állíthatjuk össze :

A  lap az év elején indult, fenn
maradt aug. 25-i száma, a 32. szám, 
az egész évfolyam 497— 512. lapja, 
ha tehát, mint címe is mondja, heten
ként jelent meg, egy-egy számnak 
1 ívnyi terjedelműnek kellett lennie. 
A  szám legnagyobb része vegyes hí
reket tartalmaz, 510— 512. lapján 
van a cikk, melynek fennmaradá
sát köszönheti. Címe : Etwas von
Balleten. Bevezető sorai így szól
nak : »Hr. Professor Westenrieder zu 
München hat in seinem Jahrbuch der 
Menschengeschichte in Baiern über die 
dortigen Ballete einige Anmerkungen 
gemacht, die ohne Zweifel auch für 
manchen andern Őrt, vielleicht selbst 
sogar für Pest und Ofen anwendbar 
sein dürften. Hier sind seine Worte :...« 
és következik egy támadó cikk a balett 
ellen általában, melynek szerzője bizo
nyítani igyekszik, hogy a balett nem 
tartozhatik a nemesebb művészetek 
közé, lelki gyönyörűséget nem okozhat, 
a közönség szellemi igényeit nem 
elégítheti ki, jóízlésű embernek öröme 
benne nem telhet. Ez a cikk meg
sértette Schmallögger József pest
budai balettmester érzékenységét, fel
háborodott panaszt nyújt be a hely
tartótanácshoz, hogy Hoffmann cikké
vel nemcsak személyét, hanem egész 
társulatát, sőt mi több a baletteket 
kedvelő közönséget is megsértette.

* Helytartótanácsi eng. 24.152/785,37.143/785.

Hoffmann hetilapja úgy látszik gyak
rabban közölt kritikákat, mert Schmal
lögger panaszában többek közt ezt 
írja : »Herr Hoffmann der sich ohne 
Erlaubnis der Censur (so wie es die 
Generalien erheischen, und meine bey- 
gelegte Copie von der schriftlichen in 
handen habender Original Anzeuge des 
Tittl : Herrn Doctor undProfessor Bert- 
holds hinlánglich beweiset) eigenmach- 
tige Freyheit nahm, in seinen heraus- 
gegebenen Wochenblattern durch einige 
Monate schon gegen einige Schau 
Spiele ohnuntersuchend und ohnauf- 
haltsam seine Crittic zu áússern . . .« 
Schmallögger panaszát azzal zárja be, 
hogy a helytartótanács szerezzen Hoff- 
manntól számára elégtételt, hogy az 
cikkét vonja vissza és kérjen tőle 
bocsánatot. Schmallögger, hogy pa
naszának súlyt adjon, mellékelte a 
pesti politikai cenzornak, Perthold 
Lukács Pálnak nyilatkozatát, mely 
szerint az egyedül üdvözítő katholikus 
hitet és annak papjait kíméletlenül 
támadó Hoffmann professzor heti
lapját már hónapok óta hozzá cenzúrára 
nem hozta vagy küldte, jóllehet a 
pesti tanács már figyelmeztette Tratt- 
nert, hogy az ő (Perthold) imprima- 
turja és aláírása nélkül egy betűt se 
nyomasson ki. A  helytartótanács édes
keveset törődött Schmallögger pana
szával, annál inkább azonban azzal a 
váddal, hogy Pesten egy lap a politikai 
cenzor megkerülésével jelenik meg. 
1785. szept. 13-án leír a pesti tanács
hoz, mellékelvén Schmallögger és Pert
hold beadványát, hogy Trattner és 
Hoffmann meghallgatása után tegyen 
jelentést az ügyről. Hoffmann novem
ber 3-án adja be védekezését a pesti 
tanácsnak ; ebből az iratból ismét 
néhány adatot tudunk meg a Pester 
Wochenblattról. Hoffmann védekező 
iratát három pontra osztja ; először 
válaszol a Schmallögger-féle vádakra, 
védelmezi a szabad kritika jogosult
ságát és hasznosságát, és lapjának 
mellékelésével bizonyítja, hogy a kér
déses cikk nem vonatkozik közvet
lenül Schmallöggerre és társaira. A  má
sodik pontban a cenzor megkerülésének 
vádjával foglalkozik. Bevallja, hogy 
ő tényleg mintegy két hónapja nem 
küldte lapját Pertholdhoz cenzúrázni, 
ahányszor azt ugyanis régebben tette, 
Perthold mindig kellemetlenkedett, 
minthogy pedig csak a politikai rész 
tartozott Pertholdra, úgy segített ma
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gán, hogy csak olyan híreket vett fel 
lapjába, melyek vagy a Wiener Zeitung
ban, vagy a Brünner Zeitungban vagy  
pedig az Österreichische Provinzialnach- 
richtenben megjelentek. Ezeket a híre
ket szóról-szóra közölte, nem gondol
hatván, hogy Perthold az udvari 
cenzúrától engedélyezett híreket is 
felül akarja bírálni. Az irodalmi cik
keit a lapnak pontosan elküldötte 
Schaffrath dékánnak cenzúrára, mint 
azt az előírások megkövetelik. Hogy  
a lap semmi helytelen közleményt 
nem tartalmazott, bizonyítja az a tény 
is, hogy előfizetői közé számíthatja 
gróf Nitzkyt is, a helytartótanács 
elnökét. A  harmadik pontban végül 
tiltakozik az ellen, hogy a katholikusok 
ellen támadólag lépett volna fel. Végül 
kéri a helytartótanácsot, hogy engedé
lyezze a mellékelt értesítés kinyoma- 
tását, melyben előfizetőivel tudatja, 
hogy lapját beszünteti az őt ért sok 
bosszúság és kellemetlenség miatt. 
A  pesti tanács november 30-án ter
jeszti fel az iratokat a helytartó- 
tanácshoz, honnan dec. 6-i kelettel 
érkezik a válasz, Hoffmann lapját 
folytathatja, de köteles szabályszerűen 
cenzuráztatni, amennyiben nem akarná 
folytatni, az előfizetőknek szóló érte
sítést is csak a helybeli cenzor engedé
lyével nyomathatja ki, a pesti tanács 
pedig nevezzen ki Perthold helyett 
egy szerény és hivatásának megfelelő 
embert cenzorrá.

Hogy Hoffmann folytatta-e a lapot 
vagy nem, erre vonatkozólag nincsenek 
adataink. Valószínű, hogy szeptember 
végén vagy október elején, mikor az 
ellene szóló panaszokról értesült —  
beszüntette. A  Pester Wochenblatt, 
mint az eddigiekből is látszik, nem 
volt jelentősebb kísérlete a X V II I .  
századi sajtónak. Levelezőket nem 
tartott, —  mint Hoffmann védekezésé
ből kiviláglik, más lapokból átvett 
hírek képezték anyagának túlnyomó 
részét. A  meglévő számban pld. a 
Wiener Zeitung aug. 13., 17. és 20-i 
számaiból találunk híreket. A  hírek 
átvétele egyik lapból a másikba akkor 
bevett szokás volt, de még ebben az 
időben is egyedülálló, hogy a szerkesztő 
hírszolgálat terén más lapok híreinek 
szóról-szóra való átvételén kívül semmi 
egyébre ne törekedjék. Ennek ellenére 
megesett, hogy a Pester Wochenblatt- 
ból más magyarországi lapok átvettek. 
Épp a fennmaradt egyetlen szám közli

a Brünner Zeitung nyomán azt a hírt, 
hogy Migazzi csupán november elsejéig 
tartja meg a váci püspökség jövedel
meit, azután Okolicsányit nevezik ki 
váci püspökké. Ez a hír belekerült a 
pozsonyi lapokba, a helytartótanács 
kifogásolta a cikket. Hogy a Magyar 
Hírmondó honnan vette, a Brünner 
Zeitungból vagy a Pester Wochenblatt- 
ból, nem derül ki, de Tállyay Dániel a 
Pressburger Zeitung akkori szerkesz
tője a helytartótanácshoz intézett be
adványában bevallotta, hogy a hírt a 
Hoffmann egyetemi tanártól szer
kesztett és időközben megszűnt Pester 
Wochenblattból vette.*

Goriupp Alice.

N A G Y S Z E B E N  V A G Y  K ISSZE -  
BEN ? A  Magyar Könyvszemle 1879. 
évf. 61. lapján közli a Indicium Magyar 
nyelven ... 1583. esztendőre c. 16-rétű 
naptár leírását, melynek kolofonjában 
ez áll, tCzebembe George Greus«. Az ada
lékot Szabó Károly küldte be a szer
kesztőséghez s azon a nézeten volt, 
hogy a rejtélyes i>Czebem« alatt »a 
sárosvármegyei Kis-Szebenre gondolni 
sem lehet. Én azonban —  teszi hozzá a 
szerkesztőség : valószínűleg Csontosi
János —  lehetségesnek, sőt valószínű
nek tartom, hogy Kis-Szebenben nyo
matott a kalendáriuma Bár a kalen
dáriumot egy 1583. évi brassói nyom
tatvány kötéstábláiból Kolozsvárt fej
tették ki, Csontosi mégis Kis-Szeben 
mellett foglal állást, mivel a kalendá
rium címe teljesen egyezik az eme város
kához közeli Bártfán Gutgesell által 
nyomatott 1583. évi kalendáriuméval 
s Greus György nagyszebeni nyom
dásznak eddig nyomát sem találta. 
Csontosi ez okoskodását teljes egé
szében átveszi Sztripszky Hiador a 
R. M. K.-hoz 1912-ben kiadott Adalé
kok etc. c. munkájába (25— 26. 1.), 
holott ő már a Szabó K. R. M. K . II. 
kötetéből (megjelent 1885-ben) tud
hatta volna, hogy Greus György 1581- 
ben Nagyszebenben január havi kelet
tel kinyomatta Squarcialupus Marcel- 
lus : De Coeli Ardore, Hoc Anno 1580.
X I .  Septembris Die In Dacia viso» c. 
munkáját (R . M. K. II : 1671), 1583- 
ban pedig Brassóban nyomatta ki 
Fronius Mátyás költségére az erdélyi 
szászság Statuta : oder eiggen Landt- 
recht c. művét (U . o. II. 173.) s így igen

* Orsz. L e v é ltá r . H e ly ta r tó ta n á cs i o s ztá ly  
29.838/786. sz.
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jól felhasználhatta könyvkötőműhe
lyében az 1583-ra szóló, de 1582-ben 
nyomatott naptára el nem kelt példá
nyait. Ami tehát 1879-ben még kérdé
sesnek látszhatott, az 1912-ben már 
nem volt kérdés és Sztripszky, ha ada
lékai egybegyűjtésénél némi körülte
kintéssel jár el, bátran elhagyhatta 
volna Szeben mellől a kérdőjelet, a M. 
Könyvszemle szerkesztőjének hossza
dalmas fejtegetéseivel együtt.

Gulyás Pál.

E G Y  R IT K A  X V II I .  S ZÁ Z A D 
B E L I  N Y O M T A T V Á N Y . Egyik buda
pesti antikvárius-cég nemrégen egy 
ritka egyleveles nyomtatványt szerzett 
meg, mely nemcsak ritkasága, de tar
talma miatt is érdekes. A  lapnak csak
nem felét egy folio-alakú metszet fog
lalja el, mely egy viskó előtt álló öreg 
embert és egy ugyanott ülő anyókát 
ábrázol. A  kép felirata : »A ’ Magyar 
Orízági Hofzfzas Életnek | ritka Pél
dája. | Még érdekesebb a kép alatt levő 
szöveg : ROvin János, Rátz nemzetből, 
Görög hiten való, a' ki 1552. Esztendő
ben született, és Temes Vármegyében 
a' Caransebesi Districtusban, Szadova 
nevű faluban lakott, élt 172 esztendeig, 
I. Ferdinandus, II. Maximilianus, II. 
Rudolphus, II. Matthias, II. és III. 
Ferdinandus, Leopoldus, Josephus, és 
VI. Carolus, tudniillik kilentz Magyar 
Országi Királyok alatt, még-is az 
1724. esztendőben, a’ mint ennek előtte, 
egészséges ’s fris vala.

Feleségői vett magának Sára névű 
Rátz Leányt, a' ki 1560. esztendőben 
született ; ki-is azon 1724. esztendőben, 
164. esztendős vala. É lt ezen Házas 
társával 147. esztendőkig, a’ fellebb 
meg-emlétett esztendőben. Szült abból 
számos gyermekeket, a’ kik között a' 
lég kissebbik fia 116. az Unokájának  
pedig Unokái 35. 36. esztendősek,
abban az esztendőben valának. Az  
eledele mind a' kettőnek vólt, tej, és 
hamu alatt sült Török búzából való po- 
gá tsa. A ' ki azért hoszszú életet akar élni, 
tanullyon, ezeknek példájokkál (így), 
szűkön és mérsékletessen, kenyérrel ’s 
tejjel, és ennek fogyatkozásában vízzel, 
élni.« Ennyi a kép aláírása, mely a szö
veggel együtt fonadékkeretbe van fog
lalva. Az egyleveles nyomtatvány, 
melynek hátlapja üres, 1724 körül 
nyomatott s arra volt szánva, hogy 
rámába foglalva a falra függesszék. 
Ilyen célra készülhettek az »Igen hasz

nos és drága receptom, avagy orvosság, 
mikor az asszonyi állaton avagy a szol
gáló leányon tunya, rest avagy czá- 
czogó szín vágyom X V I. és a »Tyukodi 
tartományban támadott, Galliából szár
mazandó új propheta X V II . századi 
(1624) egyleveles nyomtatványok. Úgy  
emlékszem, hogy itt közölt nyomtat
ványunkat valamelyik régi folyóiratban 
lenyomatva olvastam : nem lehetetlen, 
hogy ez a lenyomat ugyanerről a pél
dányról készült (a kép mellőzésével), 
abban az esetben évtizedek múlva 
ismét piacra került e ritkaság, amire a 
ritkasággyüj tők világában elégszer van 
példa ! Dézsi Lajos.

S C H U B E R T  G A LO P P E -JA  M IN T  
K IA D Ó I JO G SÉ R E LE M  T Á R G Y A  
P E S T E N  1826-BAN. Pest-Budán a 
múlt század elején hangjegykereske
déssel és kiadással a könyvárusok és 
képkereskedők is foglalkoztak, holott 
ez a szépmívárusoknak volt fő üzlet
águk. Pesten a tulajdonképeni szép- 
mívárusok sorában a soproni születésű 
Lichtl Károly volt a harmadik, aki e 
minőségben folytatta üzletét. Lichtl 
1822-ben vásárolta meg Riedl József 
Kunst- und Industrie Comptoir-ját. Az 
új tulajdonos erősen üzleti érzékű em
ber volt, mi sem természetesebb tehát, 
mint az, hogy a konkurrens cégekkel 
s így elsősorban Hartleben Konrád 
könyvkereskedővel csakhamar perbe 
keveredett. E  per egyik mellékhajtása 
volt a Müller Tódor képkereskedővel 
való pere,* mely Schubert Op. 49-ből 
való Galoppé jogtalan utánnyomása 
körül forgott. Ebben az időben ily 
peres ügyekben a városi tanács volt 
az elsőfokú ítélő fórum.

Lichtl 1826. március 2-ikán terjedel
mes beadványt intézett a városi tanács
hoz, amelynek egyik pontja így szól t

»Miután minden lopás egyáltalában, 
s így a bármily névvel jelezhető tudo
mányos lopás is, a mindenütt elfoga
dott törvények és szokások szerint 
tilos, kérem Müller úrtól, aki az én 
költségemen Bécsben kiadott zenemű
vet, mint az a mellékelt példányból 
látható, itt újból metszettette s min
den jog ellenében az én nyilvánvaló 
káromra nyilvánosan árusítja, úgy a 
lemezeket, amelyekre ez vésve van, 
mint a meglevő példányokat elkoboz- 
tatni s őt a jogtalanul eladott példá-

* Pesti levéltár, Relat. a. m. 2362.
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nyok árának megfizetésére utasítani 
méltóztassék, mely összeget a tekinte
tes Tanácsnak bármely célra leendő 
hováfordítása végett átengedem.«

A  melléklet közül az egyik az eredeti 
bécsi kiadás, a másik a rendkívül sze
rény egy levelű pesti utánnyomat.

Az eredeti címlapján ezt lehet ol
vasni :

G A L O P P É  U N D  ECO SSAISEN  j 
für das | Piano-Forte i aufgeführt | in 
den Gesellschafts-Bállen im Saale zu 
den 7 Churfürsten in Pest | im Carne- 
val 1826. | Componirt | von I F R A N Z  
S C H U B E R T  | 49-tes Werk | (No. 2072.) 
(Pr. 30 x. C. M.) | Wien [ bei Ant. Dia
belli und Comp. Graben No. 1133. | 
Pesth | in Carl Lichtrs Musikalienhand- 
lung, Kunst u. Industrie Comptoir.

E  címlap szerint a kiadó : Diabelli, 
annak magas lemezszámát (D . & Co, 
2072) is viseli e kiadvány, Lichtl tehát 
mint pesti főbizományos szerepel e 
Pesten előadott darab kótáján.

Müller Tódor utánnyomata nem tar
talmaz mást, mint a galoppot, amely 
úgy az eredetiben, mint az itteni után- 
nyomatban két sornyi galoppból és két 
sor Trióból áll. Az eredeti mű többi 
része az Ecossaise-ek sora.

Címlap híján a pesti kiadványon, a 
négy kettős kótasor felett, címül szép 
kurzív betűkkel egy sorban írva ezt 
olvassuk : Galoppé für das Fortepiano 
von Schubert, aufgeführt bey den 7 
Churfürsten in Pest.

A  bécsi kiadásban a második sor 
végén antikva írással egymás alá szedve 
ezt olvassuk : Galoppé | da Capo, a pesti 
utánnyomatban ugyanez a sor alatt 
folytatólagosan van kurzivával szedve.

Az itt ismertetett periratot és mel
lékleteket, mint Lichtl addigi peres 
iratait, szintén Szepesy Ferenc tanács
noknak adta ki jelentésre a tanács. 
Szepesy már 1826. április 7-ikén előter
jeszti terjedelmes beadványát, amely
ben e kiadói jogsérelem tárgyában a 
következő jelentést teszi :

»Ami a panaszolt kiadványt illeti, 
Müller Tódor kihallgatásakor előtte ki
jelentette, hogy ő, Müller, a Lichtl-féle 
Galoppe-ot és Ecossaise-ket sohasem 
látta s még kevésbbé ismerte, hanem 
azokból a Galoppe-ot, amit műbarátok 
kérésére utánnyomatott, a mellékelt pél
dányból vette, amely címlapján Diabelli 
Antal urat jelzi tulajdonosnak. H a ő 
korábban ismerte volna a Lichtl-féle 
kiadványt, sohasem rendelte volna meg

a kérdéses utánnyomatot. Az itteni 
hangjegymetsző és réznyomó: Schmid 
János, aki ezt az utánnyomatot vé
gezte, kijelentette : hogy ő csak 27 pél
dányt nyomott e zenedarabból s hogy 
ennek cinnlemeze, miután Müller nem 
fizette meg, az ő keze közt van még. 
Miután a legfelsőbb helyről előírt cen- 
zurarendeletek szerint Müller Tódornak 
nem volt jogában Diabelli úrnak, mint 
bécsi kiadónak bármely kiadványát 
újból nyomatni, ezért megtiltottam, 
hogy Müller Tódor a még meglévő 
néhány példányt eladja, Schmid réz- 
metszőnékpedig meghagytam, hogy sem 
több levonatot nem szabad készítenie, 
sem a lemezt nem szabad Müller úrnak 
kiszolgáltatnia ; mindezek után pedig 
azt, hogy Müller Tódorra még további 
büntetés is kiszabassék-e ? a tekintetes 
Tanács belátására bízom«.

A  városi tanács határozatában nem 
mutatkozott túlságosan szigorúnak. Áp 
rilis 10-ikén ebben az ügyben a követ
kezőképpen határozott :

Miután Müller Tódor, Diabelli Antal 
bécsi kiadó jogait sértette meg s nem 
a panaszttevő Lichtl Károlyt károsí
totta meg, Müll ernek a megérdemelt 
büntetését ez alkalommal elengedi, oly 
hozzáadással azonban, hogy a jövőben 
a fennálló cenzuraszabályokhoz alkal
mazkodjék, mert különben elnézés nél
kül szigorúan meg fogják büntetni.

Ebben az egész ügyben sem a kiadói 
jogsérelem, sem a tanács enyhe eljárása 
nem annyira fontos, mint az, hogy ab
ban az időben, amelyről Schubert mű
veinek előadásáról feljegyzések nem 
maradtak reánk * az ő zenéjét annyira 
ismerték Pesten, hogy az akkori leg
jobb bálokon játszották tánczenéjét s 
hogy a »műbarátok kérésére« érdemes 
volt azt itt metszetni és kiadni.

Isoz Kálmán.

A  R É G I M A G Y A R  B E T Ü T E R M E -  
LÉ S  Ö N Á LLÓ SÁ G Á R Ó L igen figye
lemreméltó vita folyt a Magyar Grafi
kában, a Biró Miklós szerkesztésében 
most már kilencedik évfolyamában 
megjelenő mintaszerű kiállítású gra
fikai szemlénkben. A  vita Kner Imré
nek a multévi leipzigi könyvművészeti 
kiállítás katalógusában a magyar cso
port munkásságát ismertető bevezető

* A z  első Schubert-előadást a H on m ű vész  
1833. m ájus 3 -ikáró l je g y e z te  fe l. L d . F ő v . N y i lv .  
K ö n y v tá r . A k tu á lis  kérdések irod . 44. sz. F ran z  
Schubert . . . B udapest, 1928. 18. 1.
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soraiból indult ki. E  rövid jellemzés
ben szerző tipográfiánk fejlődésében a 
német befolyás túlsúlyát hirdetve, lát
szólag kevés érdemet és eredetiséget 
tulajdonít a régi magyar grafikának. 
Egy álnevű szerzőnk ellenvéleményére 
azután mindkét részről az adatok 
tömege oly szakértelemmel sorakozott 
fel, hogy ennek hála, ma a kérdést 
sokkal világosabban ítélhetjük meg 
Meg kell állapítanunk, hogy régi 
tipográfiánknak a kisebb munkakör 
mellett is megvolt a nemzeti jellege, 
bár természetesen nem függetlenít
hette magát sem a német, sem a francia, 
sem az olasz, vagy holland betűterme
léstől. Viszont Kner adatai is eléggé meg
győzőek, hogy az Egyetemi Nyomda, il
letve Bikfalvi Falka Sámuel betűterve
zéseinek se szabad túlzott eredetiséget 
tulajdonítanunk. Noha a hosszantartó 
vita nem egészen egyetértőleg zárult 
be, sok tekintetben mondható tanul
ságosnak, és szívesen látnánk a ma
gyar könyvtörténet egyéb homályos 
kérdését is ilyen szakértelemmel vi
tatva a Magyar Grafika hasábjain.

A  mostani évfolyamban igen érdekes 
közleményeket olvashatunk továbbá
—  a tisztán nyomdatechnikai érdekű 
szakcikkek mellett —  az Egyetemi 
Nyom da 350 éves történetéről, a kölni 
sajtókiállításról, a nyomdaipari tovább
képzésről, a reklám és grafika kapcso
latairól, Márffy Ödön, Molnár C. Pál 
művészetéről stb. Érdeklődéssel várjuk  
a szép folyóirat szokásos karácsonyi 
kötetét, mely mint a régebbi offset, 
mélynyomás, festék, szín stb. különszá- 
mokból láttuk, rendesen egyegy gra
fikai szakkérdés igen tartalmas mono
gráfiája szokott lenni. Nyireő István.

S Z E N D R E Y  J Ú L IA  L E V E L E S L Á 
D Á J Á N A K  K IN C S E I. Körülbelül négy 
év előtt egy szerencséskezű gyűjtőnek, 
dr. Mikes Lajosnak a birtokába kerül
tek Szendrey Júlia levelesládájának 
kincsei. Akik már akkor bepillantást 
nyerhettek a kéziratok halmazába, 
csodálkozva látták, milyen ritka öröm 
vár a magyar irodalomra. Petőfi- és

Arany-kéziratok, ismeretlenek, mint
egy harminckét oldalnyi terjedelem
ben, Szendrey Júliának a naplója, 
amely talán új értékelésekre kénysze
ríti a legnagyobb magyar költő annyit 
szenvedett hitvesének eljövendő élet
íróját, és itt van Arany Jánosnak 
Petőfihez írt első levele, amelynek egy 
töredékét őrzi csak a Nemzeti Múzeum  
könyvtára, és itt vannak kéziratban 
Júlia ismeretlen versei és utolsó hosszú 
levele édesatyjához, és utolsó üzenete 
második férjéhez, Horvát Árpádhoz, 
megrázó írás mind akettő, azután Petőfi 
István, Térey Mari, Gyulai Pálné 
Szendrey Marika levelei, több mint 
félszáz, és más apró dolgok, kevésbbé 
jelentősek, de mindmeganuyian hozzá
tartozók Petőfihez : a kéz remeg, míg 
bennök lapoz. Ezeket a drága emlékeket 
tárja a nagyközönség elé gondos lajst
romozásban, számos hasonmás kísére
tében, dr. Mikes Lajoshozzáértő magya
rázó jegyzetei mellett egy igen szépen 
kiállított füzet. Azonban tudni kell, 
hogy ez a füzet a Lantos rt. V II. aukció- 
jának katalógusa.

Szendrey Júlia születésének most 
van a századik fordulója. És a cen
tenárium évének utolsó hónapjában 
Szendrey Júlia e hagyatéka darabon- 
kint kerül aukción kalapács alá.

Dr. Mikes Lajos beszámol a füzet 
előszavában a hagyaték sorsáról : miért 
mondta Gyulai Pál, hogy Júlia kopor
sójába tette a kéziratokat, mint került 
Tóth Józsefhez, majd ennek örökösei
hez. Nem  kevésbbé érdekesek azonban 
azok az adatok, amelyek nincsenek 
bent az előszóban. Négy év előtt kb. 
ötvenmillió koronáért lett voli a meg
szerezhető a hagyaték, félév előtt két
százmillió koronáért volt kapható. 
Most több mint félmilliárd korona a 
kikiáltási ára az aukción.

Remélnünk kell, hogy a hagyaték  
nem fog szétszóródni, hanem a Nem
zeti Múzeum könyvtárába kerül, amely
nek nemzeti kincsei között van egye
dül méltó helye az egész Szendrey 
Julia-hagyatéknak.

Sikabonyi AntaL


