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I. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1934 SZEPTEMBER 20 1. SZÁM

E L Ő F I Z E T É S I  Á R A  :

E G É S Z  ÉVR E 5 P, F É L É V R E  2 50 P
S Z E R K E S Z T I :

A S Z T A L O S  M IKLÓS DR

r ' 7

S Z E R K E S Z T Ő S É G  É S  K I A D Ó H I V A T A L

B U D A P E S T , IV., M ÚZEÜM M CRT-;

t'-f r  ,
A K önyvtári Szem le  ;

mai, egyre jobban fejlődő és nagyobb tért foglaló könyvtári, irodalmi és tudomá
nyos életben egyre nagyobb hiányát érezzük annak, hogy nincs egy olyan sűrűbben 
megjelenő, elevenen szerkesztett lap, amely kapcsolatot teremtene és tartana fenn 
az egyes könyvtárak, az ország könyvtárosai, a magángyüjtők, a könyvszerető olva
sók, az írók, tudósok és kiadók között.

A könyvnek saját élete van és a könyvek körül egy sajátos világ alakult 
ki. Ennek a világnak magyar földön ma nincs saját, gyors és mozgékony hírszol
gáltatása. A könyvtárak, amelyek így valósággal el vannak szigetelve egymástól, a 

könyvtárosok, akik az országban szét vannak szórva, nem egyszer megkésve, vagy egyáltalában 
nem értesülnek dolgokról, amelyek pedig elsősorban őket érdekelnék. A könyvgyüjtők és a könyv- 
szerető olvasók egyes könyvek, gyűjtemények, aukciók sorsáról csak a mind nehezebben hozzáfér
hető külföldi irodalomból szerezhetnek értesülést.

A legkülönbözőbb érdekek találnák meg a kielégítésüket, ha volna egy olyan folyóirat 
amely kéthetenként teret adna egy-egy fontos könyvtári, vagy könyvészeti kérdés megvitatásának, 
amely beszámolna a magyarországi köz- és magángyűjtemények kincseiről és érdekesebb időszerű, 
eseményeiről, amely gazdag tárgyi és személyi híranyagot hozna úgy a hazai, mint a külföldi 
könyvtárak életéből és a hazai és külföldi könyvpiacról, kiállításokról, aukciókról. Ha lenne egy 
olyan folyóirat, amely felhívja a figyelmet a fontosabb hazai és külföldi folyóiratok közérdekű cik
keire, amely nyilvántartja az utódállamok magyar és idegen nyelvű, de magyar vonatkozású 
irodalmának könyvészetét, amely beszámol a tudományos élet eseményeiről, terveiről, kapcsolatot 
tart fenn az olvasókkal és minden könyvtári, könyvészeti ügyben felvilágosításokkal szolgál, vagy 
összehozza a hasonló érdeklődésű gyűjtőket.

A Könyvtári Szemle ezeket az igényeket akarja kielégíteni, ezeket kívánja szolgálni: a 
könyv körül kialakult sajátos levegőjű világ gyors, pontos, megbízható folyóirata kíván lenni. 
Nyomon kívánja kísérni minden egyes magyar könyv- és kézirat sorsát, amely piacra kerül. Figye
lemmel fogja kísérni a legkülönbözőbb magán- és közgyűjtemények életét. Be fog számolni a hazai 
s a külföldi nevezetesebb könyvészeti, könyvtudományi és könyvtártani irodalomról. Illusztrációs 
anyagában rendszeresen feleleveníti a régi magyar nyomdák teljes inicálé és más természetű díszítő
anyagát. Helyet akar adni hasábjain a magyar könyv és könyvtár minden kérdésének, ha az a köz 
érdeklődésére számíthat.

A bevezető cikk és a változatos rovatok mellett, tárcaformában betekintünk egy-egy híre
sebb magánkönytár szívébe s helyet adunk minden, munkatársaink táborából jövő oly ötletnek, 
amely. széles érdeklődésre számíthat. Az a célunk, hogy Szemlénk a legszélesebb körből véve 
munkatársait és közleményanyagát, egységes véleményt alakítson ki minden könyvészeti és könyv
tári kérdésben.

A Könyvtári Szemle szerkesztője és munkatársai minden felvetett könyvtári, könyvészeti 
kérdésre felelnek az érdeklődő olvasóknak s ha a kérdés közérdekű, akkor ezt a választ nem levél
ben, hanem a lap hasábjain adják meg. A szerkesztőségnek a legteljesebb segédkönyvtár állván 
rendelkezésére, a legszélesebb körű érdeklődést kielégítheti. *

Több oldalról fordultak hozzánk azzal a kívánsággal, hogy a K önyvtári Szemle 
k étheten ként közölje az időközben m egjelent m agyar könyvek teljes bibliográfiáját. 
E z t a  valóban m éltányos kívánságot, term észetesen honorálni fogjuk így m ár az első 
számtól kezdve m ellékeljük  folyóiratunkhoz a kétheten ként összeállított teljes M agyar 
Könyvészetet. E záltal folyóiratunk nem csak tanulm ányokat, cikk eket, h írek et, folyó
ira t- és könyvszemlét fog szám ról szám ra nyújtani közönségének, hanem  a hiánytalan  
m agyar könyvészetet is.

Ezt a célt tűztem ki magam és lelkes munkatársaim elé, amikor a Könyvtári Szemle 
kiadójának kitüntető felszólítására és a legilletékesebbek támogatására ígéreíet nyerve, a régi 
hiányt pótolni hívatott folyóiratnak a szerkesztését átvettem. A magyar könyv híveinek érdeklődő 
támogatásától függ, hogy a célt, amit ezzel szolgálni kívánunk, minél tökéletesebben el is érhessük.

Asztalos Miklós dr
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K önyvtári Szem le 1. sza

Nyilatkozatok a „ Szemléről"
önyvtári Szemlénkről maga a Könyv

tári Szemle lesz illetékes beszélni. 
Azok a tanulmányok, cikkek, tárcák 
fogják a lapról a közvéleményt kiala
kítani, amelyek majd benne napvilá
got látnak s elevenségét az a hír
anyag, könyv- és lapszemle fogja hir

detni, amely kéthetenként úgyszólván az egész világ min
den minket érdeklő újságját el fogja juttatni az ország
ban mindenhová, ahol folyóiratunkat szeretettel várják. 
Csak maga a folyóirat beszélhet és beszéltethet önma- 
gáról. Ez az elvünk, amelytől a jövőben sohasem fo
gunk eltekinteni. S ha mégis, most ezt az oldalt folyós- 
iratunk közérdekűbb anyagától ezen elv ellenére is el
vonjuk s itt a Könyvtári Szemléről ejtünk szót, azt 
azért tesszük, mert nem magunkról szólunk, hanem 
mások szólanak rólunk s mert ezek a nagybecsű hozzá
szólások, amelyek megannyi visszhangjai megjelené
sünk bejelentésének, a legbecsesebb kiegészítői annak a 
programúinak, amellyel az első oldalon köszöntöttük a 
magyar könyv barátainak nagy táborát.

Csak néhány levelet ragadunk ki a hozzánk be
érkezett gratuláló írások közül. Oly levelek ezek, ame
lyek kitűnő hozzászólással mintegy kiegészítik program- 
munkat s amelyek pontosan rámutatnak arra, hogy tu
lajdonképen mit is várnak a Könyvtári Szemlétől azok, 
akik számára folyóiratunk készül. Az olvasótábor igé
nyeit legjobban azok ismerik, akik ezt a tábort alkotják. 
A legilletékesebbek szólnak tehát az alábbi levelekben 
arról, hogy van-e szükség és miért van a Könyvtári 
Szemlére.

A Magyar Nemzeti Muzeum Orsz. Széchényi 
Könyvtárának igazgatója, d r . F itz  J ó zse f  a következő 
sorokat írta hozzánk:

»Könyvek gyűjtésével, meghatározásával és érté
kelésével foglalkozó emberek számára kitűnő folyó
iratok jelennek meg, melyek a könyvet s kezelését 
tudományos alapon tárgyalják. Nekünk, könyvtárosok
nak az ilyen folyóiratok, mint a M a g y a r  K ö n y v 
s z e m l e ,  a Z e n t r a l b l a t t  f ür  B i b l i o t h e k s -  
w e s e n ,  a R e v u e  d e s  B i b l i o t h e q u e s  vagy a 
L i b r a r y  J o u r n a l  a mindennapi kenyerünk. Tá
jékoztatnak a könyvkutatás új eredményeiről, a könyv
tári technika új vívmányairól, új módszerek alkalma
zásáról, kritikai rovatukban pedig szakunk újabb iro
dalmát ismertetik. De mindig csak a tárgyat tartják 
szem előtt s tárgyszerűek maradnak még hírrovatuk
ban is. Pedig a könyvvilág egyéni vonásaira, intimi
tásaira is kiváncsiak vagyunk. A példányok külső 
sorsa is érdekel; a körülöttük folyó harc az aukciókon, 
vándorlásuk, megbecsülésük hullámzása; érdekel a 
gyűjtő személye, érdekelnek a sakkhúzásai. Ezért min
dig vágytam egy olyan magyar folyóiratra, mint ami
lyen a Bécsben megjelenő P h i l o b i b l o n .  Ebből 
szerzek tudomást a külföldi közkönyvtárak és magán- 
könyvtárak érdekes eseményeiről. Bennünket azonban 
elsősorban a m a g y a r  könyvtárak hírei érdekelnének, 
még pedig nemcsak a budapesti, hanem vidéki könyv
táraink hírei is. Amióta a kitűnő K ö n y v b a r á t o k  
L a p j a  megszűnt, azóta ennek hiányát éreztük. A 
K ö n y v t á r i  S z e m l e  programmjából azt látom, 
hogy ezt a hiányt pótolni akarja s azonkívül könyvtári 
életünk eseményeinek archívuma is lesz. Ezért öröm
mel üdvözlöm, a szerkesztő megválasztását pedig kü
lönösen szerencsésnek tartom, mert személye biztosí
ték arra, hogy az új folyóirat nem akar majd ver
senyre kelni az újra meginduló M a g y a r  K ö n y v 
s z e m l é v e l ,  hanem azt kiegészítve, azt az egyénibb

színezetű anyagot karolja fel, mely amannak tárgy
szerűbb keretébe nem fér«.

Budapest Székesfőváros Nyilvános Könyvtárának 
igazgatója, Enyvvári Jenő az alábbi sorokban gratulált 
— többek közt — vállalkozásunkhoz:

»örömmel üdvözlöm vállalkozástokat. Mondanom 
sem kell, hogy különösen a mai zilált viszonyok kö
zött, amikor a könyvtárügynek nálunk egyetlen orgá
numa sincs, mily fontos szerepet tölthet be a külön
böző könyvtárak adminisztrációját, technikai és orga
nikus fejlődését ismertető folyóirat. Meg vagyok győ
ződve, hogy a Könyvtári Szemle szerkesztésénél szem 
előtt tartjátok a hazai könyvtárügy, könyvészet és bib- 
liofilia kérdését is és a magam részéről azon leszek, 
hogy a Fővárosi Könyvtár tisztviselőivel együtt köz
érdekű munkádban állandó érdeklődéssel és támogató 
közreműködéssel segítségedre legyek. Vállalkozásod
hoz mégegyszer őszinte jókívánataimat fejezem ki.«

D r. P o n g rá cz  J ó zse f, a pápai Református Főiskolai 
Könyvtár könyvtárnoka, a vidéki könyvtárak körében 
megnyilvánuló örömről ad hírt:

»Nagy érdeklődéssel és szívbeli örömmel értesül
tem a Könyvtári Szemle megindításáról.

A könyvtáraknak és könyvtárosoknak szükségük 
van egy rövidebb időközökben megjelenő, mozgékony 
folyóiratra, amilyennek a Könyvtári Szemle is ígér
kezik. Remélem, hogy sokan így gondolkoznak és így 
a lapnak nagyszámú olvasóközönsége biztosítani fogja 
annak állandó fennmaradását. Az ügy érdekében kész
séggel ajánlom fel szolgálataimat^

D r. E lekes D e zső , a M. Kir. Központi Statisztikai 
Hivatal könyvtárának vezetője, az alábbi sorokban kö
szöntötte vállalkozásunkat:

A Könyvtári Szemle megindításának, illetve fel- 
támasztásának létjogosultságát, sót szükségét számos 
nemzeti tudományos és közérdekű szempont teszi 
citathatatlanná. Mint statisztikus azért üdvözlöm kü
lönös örömmel a folyóirat megjelenését, mert azt re
mélem, hogy irodalmi termésünk minél teljesebb re
gisztrálását egyik föfeladatának fogja tekinteni. Isme
retes, hogy hiánytalan, rendszerint hazai bibliográfiánk 
nem lévén, a magyar kultúra eme vonatkozásában 
való számszerű nyilvántartása is nagy akadályokba üt
közik. A könyvtermelési statisztika ma a Corvina fo
gyatékos és inkább könyvkereskedői célokat szolgáló 
bibliográfiáján alapszik. Nagy szolgálatot tenne a 
Könyvtári Szemle, ha a magyarországi irodalmi ter
melés, vagy legalább könyvtermelésünk hiánytalan 
anyakönyvének megvalósítását szép célkitűzései közé 
sorozná s ezzel lehetővé tenné, hogy irodalmi termelé
sünk statisztikája is tökéletesebben kiépülhessen.

A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár vezetője, N yíró  
É va írta az alábbi lelkesen meleg sorokat:

»0 1yan sokszor és olyan súlyosan éreztem egy 
könyvtárközi összekapcsoló szerv hiányát, hogy csak 
gratulálni tudok mélyen tisztelt Könyvtáros Ur pro
gramijához. A Könyviári Szemle tervezete olyan 
körültekintő és kimerítő, hogy valóban örömmel vár
hatja a lap megjelenését mindenki, aki a könyvek
kel akár hivatásból, akár kedvtelésből foglalkozik. Si
kert kívánok nehéz és értékes vállalkozásához s úgy 
magam, mint könyvtárosaim nevében ígérem, hogy 
amiben segítségére lehetünk, azt a legjobb igyekeze
tünk szerint megkapja tólünk.«

D r. B a y  F eren c, Győr szab. kir. Város Könyvtá
rának vezetője, az alábbi igen figyelemre méltó levél
ben köszöntötte folyóiratunkat:

»Külföldi tanulmányutamról hazaérkezve csak most 
értesültem nb. soraiból a Könyvtári Szemle elindítá
sáról.



1. 8Z. K gnyrtári Szem le 3

Annyiszor hallottuk már ezt a szót »hézagpótló«, 
hogy majdnem elcsépelt kifejezésnek tűnik fel előttem, 
de mégis azt kell mondanom, mikor a Könyvtári 
Szemléről beszélünk. Hála Kolléga Ur agilitásának és 
a Lantos cég megértő támogatásának, nemcsak beszé
lünk róla, de végre-végre tetté is válik a tervezgetés. 
Nagy szükség lett volna rá már régen!

Magam részéről kétszeres örömmel üdvözlöm a 
Szemle megszületését, mert elgondolásom hathatós 
támogatóját vélem benne felismerni.

A Közgyűjtemények Orsz. Felügyeletéhez inté
zett jelentésemben a tavasz folyamán többek közt a 
következőket Írtam:

»Felvetem a gondolatot, nem kellene-e a Köz- 
gyűjtemények Orsz. Felügyelete alatt, vagy akár azon 
kívül is álló magyarországi köz- és nyilvános könyv
táraknak valamilyen szervezetet létesíteniük, amelyben 
módjuk volna közös érdekeiket megvitatni, valamint 
egységes könyvtárfejlesztési, röviden könyvtár-politi
kai irányukat is megbeszélni, ahol lehetőség nyílna 
arra is, hogy a fő kulturközponttól, Budapesttől, tá
vollevő vidéki gócpontok is informálódhatnának a 
könyvtárak bel és külföldi fejlődéséről. Ez a szerv 
volna hivatva arra is, hogy szorgalmazza, hogy végre- 
valahára Magyarországon is létesüljön egy könyv
táros-képző intézet, vagy anyagiak hiányában akár 
csak pár hónapos kurzus is a könyvtári személyzet 
szakszerű kiképzésére. Kétségtelen, hogy Magyaror
szágon ebben a tekintetben nem olyan kedvező a 
helyzet, mint pl. Németországban, mint amellett 
mégis úgy vélem, országos kulturérdek volna, az ösz- 
szes hazai köz- és nyilvános könyvtárak személyzeté
nek és ügykezelésének egységesítése. Ezt a célt kí
vánná szolgálni fenti elgondolásom. A magyarországi 
könyvtárügy fejlődésével karöltve járna azután a mű
veltség és tudományosság nagyobbfokú terjesztésé
nek lehetősége, amely sokat emlegetett kulturfölé- 
nyünknek egyedüli reális alapja volna a sok szóbe
széd helyett.«

Úgy hiszem, nem tévedek, ha megállapítom, 
hogyha más utakon és némileg más eszközökkel is 
törekszik szolgálni a Szemle a könyvtárügyet, mint 
ahogy én efnnebb vázoltam elgondolásomat, mégis 
egyet akarunk: és az a magyar könyvtárügy nagy
vonalú és a mai kor szellemének megfelelő fejlesz
tése. A magyar kultúra tettekben nyilvánuló szolgá
latán kívül a magyar könyvkiadók és könyvkereske
dők is bizonyára megértő barátra találnak a Szemlében. 
Midőn a magam és a gondjaimra bízott könyvtár 
nevében szeretettel köszöntőm Szerkesztő Urat, egyút
tal hosszú és eredményekben gazdag életet kívánok 
a Könyvtári Szemlének.«

D r. T ró csá n y i Z o ltá n , tanügyi tanácsos, a Magyar 
Tudományos Akadémia volt könjvtárosa alábbi levelé
ben részletekbe menő nagybecsű hozzászólással egészíti 
ki Szemlénk programmját:

»Elkésve kaptam nagybecsű szives értesítésedet a 
Könyvtári Szemle megindításáról s ezért elkésve is 
válaszolok reá. Szívből gratulálok hozzá, és azt kívá
nom szerkesztőjének, hogy a magyar könyvészet el
hanyagolt területein a rég megoldásra váró és régen 
megoldható részletkérdéseket sikerüljön az uj folyóirat 
remélhetőleg uj és lelkes gárdájának tisztáznia. A 
régi magyar könyvekről, az u. n. magyar ősnyomtat
ványokról csak azt tudjuk, hogy nyomtatványok, de 
hogy milyenek a betűik, könyvdíszeik, papírosuk, 
honnan és hogyan kerültek ide, volt-e a nyomtatás 
mesterségének itthon szerves fejlődése, vagy állan
dóan a külföldtől kaptuk, vettük át az újabb, töké
letesebb eljárásokat és eszközöket, a variánsok kér
dése, — mindez ismeretlen, sőt közömbös a mai tudós 
nemzedék számára, aminek az a magyarázata, hogy a 
bibliográfiának nincs tanszéke magyar egyetemen.

A tudományos érdeklődés azonban megvan az

emberekben a siker, az elismerés reménye nélkül is. 
Sok könyvnyűjtő van még Magyarországon ma is, 
(minden tudós ember könyvgyűjtő) s a történelmi ér
deklődésű gyűjtők között a könyvészeti folyóirat szer
kesztőjének fel kell vetnie a problémákat, rá kell mu
tatnia a kutatás irányaira és kutatások eredményeit 
kell folyóiratában közölnie. Ha efféle cikkeket közöl, 
nagy olvasóközönségre számíthat. Ha például meg 
írja, vagy megíratja a renaissance, barokk, rokokó, 
copf, biedermeier (romantikus) korok magyar könyvei
nek ízlését, hogy e korok művészeti stílusa miként 
tükröződött vissza a könyvben, az iparművészeti ter
mékekben, betűkben, könyvdíszeiben, iniciáléin, fej
lécein, záródíszein, illusztrációin (metszetein) alakján, 
kötésén, — bizonyára nagyobb olvasóközönségre szá
míthat, mintha adattárakat, régi levelek és értelmetlen 
könyvcím-sorozatokat közöl. Tanulságos szép érteke
zéseket lehetne írni egy-egy kor könyvei tartalmának 
és külső kiállításának összefüggéséről is. Mikor kez
dődik nálunk a nyomtatás a betű hangulatának észre- 
vevése és vaskos, komoly — vagy könnyed, vidám 
betűk tudatos alkalmazása: ami persze nálunk, a mi 
primitív fölszerelésül nyomdáinkban csak egészen a 
legújabb időkben (XIX. század eleje) állapítható meg, 
de mégis megállapítható.

A magyar könyvészet még alig jutott túl a kata
logizáláson. A könyvészeti tudomány nálunk még csak 
ezután fog megszületni. Kívánom, hogy a t. szerkesz
tésedben megjelenő folyóirat — bábája legyen e tudo
mánynak. Eredményes sikert, lelkes munkatársakat 
kívánok.«

D r. V arga  O ttó , a zirci Apátsági Könyviár őre, 
főisk. tanár leveléből idézzük ezt az egy sort: »A Könyv
tári Szemle megjelenését örömmel üdvözlőim.

Szabolcs vármegye könyvtára, G á 1 István könyvtáros 
körömmel veszem tudomásul, hogy a K. Sz. újból meg
indul. Bizonyos, hogy e kapcsolatot, amely a könyvtár s 
olvasói között nélkülözhetetlen, élénkíteni s mélyíteni hi
vatottá

Ez a néhány kikapott levél is igazolja feltevésün
ket, amely alapján folyóiratunkat megindítjuk, hogy 
igenis közszükséglet kívánja egy magyar könyvészeti 
félhavi folyóirat kiadását. Ezer és ezer kérdés vár meg
vitatásra, gyakorlati és tudományos problémák egész 
sora vár kidolgozásra, megoldásra. Folyóiratunk nem 
egy ember sajátja s nem egy könyvtár áll a háta mö
gött. Közös tulajdona mindenkinek, aki a könyvvel és 
az azzal kapcsolatos dolgokkal foglalkozni szeret s így 
bízva-bízunk abban, hogy hasábjain fog közös munka
táborba tömörülni az egész magyar bibliográfus, bib
liofil és bibliotekárius társadalom s folyóiratunk így va
lóban össze fogja fogni a vidéket és a fővárost, mert a 
könyvtár és a könyv mindég ugyan az marad, ha a 
világváros forgatagába, ha a vidék csendesebb világába 
is helyezi az a bizonyos sors, amely minden könyv

A Könyvtári Szemle évi előfizetése a Magyar Könyvé
szet című bibliográfiái folyóirattal, mely szintén kétheten
ként jelenik meg és amely regisztrálja az újonnan megje
lent könyveket, folyóiratokat és térképeket, évi P. 5.—  
félévre P. 2.50.

\  Magyar Kónyvészetben fel
sorolt összes könyvek kaphatók:

könyvesboltja és tud. 
antiquariuma B U D A 
P E S T , IV., Muzeum- 
kőrút O
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A magyar bibliofillá válsága
Irta; Dr Drescher Pál

könyTtári felügyelő a Fővárosi Nyilvános Könyvtárban 
A Magyar Bibiiophil Társaság ti kára

agyar bibliofiliánk nevében öröm
mel üdvözlöm a K ö n y v t á r i  
S z e m l e  föltámadását. A magyar 
könyvgyűjtők körének, a Magyar 
Bibi iophil Társaságnak mega’akulá- 
sa a háború utáni nagy szellemi és 
anyagi föllendülés idejére esik. A 

fejedelmi lelkű gróf Apponyi Sándor vezetése alatt a 
magyar könyvkedvelőknek kicsiny, de lelkes csoportja 
állt össze, hogy a legnemesebb passzió, a könyvgyűjtés 
s a szép magyar könyv sorsát kezébe vegye. Működése 
nemcsak a könyv esztétikájának terjesztése és emelése 
terén jelentős, hanem mélyen és eltörölhetetlenül btelo- 
játszik a magyar tudományosság történetébe is. A fi
nom ízlésű laadványok hosszú sora mellett a Magyar 
Bibliophil Társaság kiadásában jelent meg modern szel
lemtörténeti irodalmunknak két egészen kiváló darabja 
is: Iloffmann Edit gyönyörű »Régi magyar bibliofi- 
lek«Lje és Fitz József izgalmasan érdekes tudományos 
probléma-fejtésű »Hess András«-a.

Az idők járása, sajnos, a Magyar Bibliophil Tár
saság fölött is megnehezült. A gazdasági válságok idején 
mi egyebet csökkentsen legelsőbben is az ember, mint 
kulturális kiadásait!? A Társaság tagjainak lassú el-

szállingózása az utóbbi években megkezdődött. Öröm
mel ragadom meg e lap megindításának alkalmát arra, 
hogy a nagy nyilvánosság előtt kiáltsak megállj !-t a 
komoly kulturális munka s a nemzeti művelődés szent 
ügye mellől eloldalogni szándékozóknak. Sőt: nemcsak 
vétóra használom föl vendégjogomat e hasábokon. Ha
nem egyenesen megütöm a nagydobot a nagyobb nyil
vánosság előtt s meghívok mindenkit az együttes mun
kára a magyar könyvkultúra érdekében. Mert mélyséi- 
ges meggyőződésem, hogy vagyunk itt — a földnek 
ez áldott pontján, hová végzetünk beágyazott minket — 
sokan, kiket hasonló célok, azonos eszmények fűtenek 
— csak nem találjuk meg egymást. A szervezetlenség, 
ez az örök, sötét magyar gond, lebeg itt is fölöttünk. 
Tán ez a lap, mely annyira hiányzott a magyar köz
életből, tán ez lesz az a mag, mely körül a jegecesedés 
folyamata megindulhat. Én hiszek benne, hogy e lapon 
keresztül megtaláljuk egymást: gyűjtő, könyvtáros, 
tudós s a tmagyar írás minden lelkes barátja.

A tennivaló — mint a magyar élet annyi terüle
tén — rengeteg itt. A régi magyar gyermekkönyvvel 
foglalkozva, örvendetes meglepődéssel bukkanok hihe
tetlen gazdag és ismeretlen leletekre. S ahová néz az 
ember a magyar literaturában: a parlag területeknek 
egész sora várja a szorgos kezű munkást. Legyen ez a 
lap elev en lelkiisméret s útmutató kéz, mely számon tart 
s eligazít, ötletet és indítást ad, pezsgést és életet te
remt. S egészséges, friss fuvallatával megmozgatja a 
magyar közöny állott vizeit.

H  I  R  E  K

Az uj Magyar Nemzeti Múzeumi törvény (1934. VIII. 
te.) könyvtári szempontból is igen jelentős. Az uj törvény 
a Magyar Nemzeti Muzeum Orsz. Széchényi-Könyvtárá- 
nak az elmúlt években történt tagolódását megszünteti s az 
egész könyvtárat az Országos Levéltárba olvasztott Levél
tári Osztályon kívül ismét szerves egységgé fogja össze s 
a nagy nemzeti közgyűjtemények sorában önálló intéz
ménnyé fejleszti is. Az új törvény gondoskodik a vidéki 
könyviárak és múzeumok felügyeletéről is, amelyek így egy 
magasabb, országos szempontokkal dolgozó könyvtári és 
múzeumi politika szolgálatába állíthatók. H ó m a n mi
niszter a vidéki közgyűjtemények felügyeletével P á s 
t é  i n e r Ivánt, a pesti Egyetemi Könyvtár és az Országos 
Könyvforgalmi és Bibliográfiái Központ kitűnő igazgató
ját bízta meg s igy a legjobb kezekben látjuk a vidéki 
közkönyvtárak jövőjét és sorsát letéve. Hisszük, hogy Hó- 
man elgondolása, az új törvény és Pasteiner szakavatott 
munkássága alapján új fejezet nyílik az eddig mostohasor
ban élt vidéki közkönyvtáraink történetében.

A Budapesti Közlöny nyári számai szokatlan szép 
számmal közöltek állami közkönyvtáraknál történt tisztvi
selői előléptetéseket és kinevezéseket. Ezek a kinevezések

és előlépések az országnak olyan tisztviselői karát érték, 
amelyben több mint egy évtized óta komolyabban szám- 
bavehető előléptetések nem voltak. Az uj Nemzeti Mú
zeumi törvény, amely eltörölte a Múzeumnál a 70 éves 
korhatárt, mind szociálisan, mind muzeumpolitikailag igen 
bölcs intézkedést jelent. Ezután biztosítva van a tisztviselői 
kar gyorsabb tempójú előlépése s az ifjú tudományos 
utánpótlás előtt is nagyobb lehetőségek vannak. Az uj tör
vényből és az azok alapján eszközölt kinevezésekből és elő
léptetésekből egy egészséges uj könyvtárosi utánpótlás 
tervszerű elgondolása bontakozik ki.

Változás az Orsz. Széchényi-Könyvtár vezetésében. A 
vallás és közoktatásügyi Miniszter a Nemzeti Muzeum át
szervezése kapcsán dr. J a k u b o v i c h  Emilt, a Széche- 
nyi-Könyvtár eddigi igazgatóját a Nemzeti Muzeum le
véltári osztályával kibővített Országos Levéltár diplomati
kai osztályának vezetésével bízta meg, az Orsz. Széché
nyi Könyvtár igazgatójául pedig dr. F i t z  Józsefet, a 
pécsi Egyetemi Könyvtár igazgatóját nevezte ki.

Enyvvári Jenő, a Székesfővárosi Nyilvános Könyvtár 
igazgatója az idén töltötte be ötvenedik életévét. Tisztelői 
és könyvtárának tisztviselői kara a tavasz folyamán meleg 
ünneplésben részesítették a köztiszteletben álló E n y v v á- 
r i t. A magunk részéről nagy örömmel állunk a gratulán- 
sok sorába s kívánunk az eddig is nagy eredményeket fel
mutató Enyvári Jenő további könyvtárigazgatói munkás
ságához újabb szép sikereket.

Havrán Dániel nyugalomba vonult. A nyár folyamán 
saját kérelmére nyugalomba vonult a Magyar nemzeti 
Muzeum Országos Széchényi Könyvtárának közel négy 
évtizeden át ernyedetlen szorgalmú tisztviselője, H a v r á n  
Dániel c. könyvtárigazgató. Havrán legutóbb a Nyomtat- 
ványi Osztály vezetője volt s a bibliográfiái és raktározási 
munkák mellett ó intézte a vásárlásokat is. Személyében a 
Széchényi-Könyvtár anyagának páratlan ismerője ment nyu
galomba, hová kollégáinak meleg szeretetét és ragaszkodá
sát vitte magával. A csendes, de annál munkásabb évtize
dek után érte a mindég visszavonuló, szerény személyét a 
Kormányzó elismerő kitüntetése.
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A Jakabhegyi Remeteház könyvtára

Szentkirályi István kanonok és theologiai tanár 
neve Pécsett fogalom. A pécsi egyházmegye történetét 
senki sem ismeri nála jobban s a hozzá közelállók 
tudják, hogy kutatásai folyamán hosszú évtizedek óta 
páratlan adattömeget gyűjtött össze. Sajnos, eddig kö
veset publikált feljegyzéseiből; s az a becses tanulmán
nyá is, melyet néhány hónappal azelőtt a Pécs melletti 
Jakabhegyen épült egykori remeteházról és könyvtárá
ról tett közzé, eldugott helyen, a pécsi egyetemi könyv
tár kis példányszámban sokszorosított közleményei so
rozatában jelent meg. A könyvgyűjtés klasszikus kor
szakának, a XVIII. századnak egy érdekes könyvtára 
keletkezését és elmúlását rajzolja meg benne. Pécsett a 
XVIII. században meglepően gazdag és fejlett könyM- 
kultúra volt, melynek legkimagaslóbb képviselői gróf 
Berényi és Klimó püspökök éfl Fonyó Sándor kanonok, 
püspöki helynök. Fonyó alapította a jakabhegyi reme
teházat is, ő is vezette s ő alapította a könyvtárát is. 
Szentkirályi bemutatja a remeteház mozgalmas életét,/ 
közli tagjai névsorát s életrajzi adatait, a könyvtár 
keletkezése történetét, katalógusát és kikölcsönzési nap
lóját. Fonyó halála után II. József parancsára a remetö- 
ház, melynek ma csak romjai vannak meg, feloszlott, 
könyvei nagyobbrészt pedig a pécsi püspöki könyvtárba 
kerültek. Ma is ott őrzik őket, felismerhetők Fonyó ál
lományba vételt jelző bejegyzéséből s fönt közölt exlib- 
risükről, melyet 1760  körül Binder János Fülöp budai 
rézmetsző metszett.

Szentkirályi dolgozata könyvkedvelö számára le
bilincselő olvasmány. A magyar könyvtártörténet egy 
mintaszerű feldolgozású fejezetet nyert benne. ( - /

Bernhard Weissenborn Budapesten. Dr. B. W e i s 
s e  n b o r n Bibliotheksrat (Universitátsbibliothek, Halle 
A/S.), aki a debreceni Nyári Egyetemen előadást tartott 
az egykori wittenbergi egyetem magyar hallgatóiról, Szent 
István hetében Budapesten tartózkodott s ezalatt behatóan 
foglalkozott az Országos Széchényi-Könyvtár és a Szé
kesfővárosi Nyilvános Könyviár katalogizálási és raktáro
zási rendszerével. Weissenborn vette át a Foerstemann ál
tal megindított wittenbergi egyetemi anyakönyvek kiadásá
nak munkáját, amely telítve van magyar vonatkozásokkal. 
Idei magyarországi látogatását arra is felhasználta, hogy 
kapcsolatait a wittenbergi egyetem magyar hallgatóival 
foglalkozó magyar szakemberekkel elmélyítse.

Havonkénti kiállítást rendez szeptembertől kezdve az 
O r s z .  S z é c h é n y i  K ö n y v t á r .  Ezzel a programm- 
ponttal kezdte meg igazgatói működését F i t z József a 
könyvtár új igazgatója. Az első kiállítás, amelynek anya
gát H ö 1 r i g 1 Aladár és K o s s á n y i  Béla közremű
ködésével S u p k a Géza múzeumi könyvtárnok állította 
össze, szeptember 6-án nyílt meg nagy és előkelő nem
zetközi közönség előtt. Az első kiállítás, amelyről a ma
gyar napisajtó részletesen megemlékezett, az »Admontí- 
Kódex« megszerzése és a Mosoczi—Telegdi féle »Corpus 
Juris« kiadás 350-ik évfordulója alkalmából s a Buda
pesten ülésező International Law Association tiszteletér 
a magyar törvény és törvényalkotás múltját mutatta be. 
Az októberi kiállítás az országos református kiállításba 
kapcsolódik be és a protestáns magyar könyv múltját ál
lítja össze Asztalos Miklós rendezésében. A novemberi ki
állítás minden magyar könyvgyűjtőt közelről érint. Ekkor 
a »szép magyar könyv« kiállítására kerül sor.

Közkönyvtáraink nevezetesebb új szerzeményeiről, a 
melyeknek megvétele méltán érdekelheti a többi könyvtá
rakat és az egész könyvszerető közönséget, alkalomról- 
alkalomra meg fogunk emlékezni lapunkban. Abban a 
szerencsében van részünk, hogy legelőször egy nemzeti 
ereklyeszámba menő kézirat megvásárlásáról adhatunk 
hirt. H ó m a n kultuszminiszter a hónap elején vásárolta 
meg a Nemzeti Muzeum könyvtára részére a L a n t o s  cég 
útján az úgynevezett » A d m o n t i - k ó d e x e t « ,  amely 
szent István decretumának legrégebbi fennmaradt kézirata. 
A kitűnő állapotban lévő 8 leveles XII. század eleji hártya- 
kézirat legkimagaslóbb darabja volt a Széchényi-Könyv
tár szeptemberi kiállításának.

A háború közvetlen előzményeinek könyvészete meg
jelenik. A Quaderverlag (Berlin) kiadásában most van sajtó 
alatt a »B i b 1 i o g r ap h i e z u r V o r g e s c h i c h t e  u n d  
z u m A u s b r u c h  d e s  W e l t k r i e g e s «  című mintegy 
száz oldalra tervezett bibliográfia, amely nélkülözhetetlen 
kézikönyv lesz a háborús felelőség minket nagyon ér
deklő problémaköréhez. Az uj történelmi könyvészet há
rom csoportba gyűjti össze az anyagot. Közli az összes 
számbajöhetö államok hivatalos okmánykiadványainak 
jegyzékét, majd külön fejezetben valamennyi ország kato
náinak, államférfiainak és diplomatáinak emlékiratait sorol
ja fel, végül pedig a háború kitörésével foglalkozó fonto
sabb előadások könyvészete egészíti ki a könyvet. Az új 
könyvészet valóban igen szétágazó irodalomban fog biztos 
és világos útmutatásul szolgálni.

A Magyar Könyvszemle sorsa nemcsak hazánkban, de 
a külföldön is állandó érdeklődés homlokterében áll. A ki
tűnő és nagymultú folyóirat, amely egyetlen komoly ma
gyar könyvtártudományi orgánumunk, 1931 óta nem jelent 
meg s igy ez a tudományszak úgyszólván némaságra van 
kényszerítve. A külföldi könyvtárak különös melegséggel 
érdeklődnek a folyóirat iránt, amelyből a magyarországi 
könyvtárügyre vonatkozó ismereteiket meríthették, ügy  
tudjuk, hogy a M a g y a r  K ö n y v s z e m l e  feltámasz
tására az Orsz. Széchényi-Könyvtárban döntő lépések tör
téntek s talán már a legközelebbi hónapokban asztalun
kon láthatjuk ennek a nagyon hiányzó folyóiratnak uj, im
máron 54-ik évfolyamát.

Rovó Aladár: A könyv. Ez a mű a magyar könyvmű
vészet kultúrájának legújabb terméke. Egész külső meg
jelenésében is mintaképül szolgálhat a jelenkor esztétikai 
szempontból kifogástalan, ízléses könyvének. Szerző a 
könyv történetét tárgyalja az ékírásos agyagtáblácskáktól 
kezdve a XX. századig. Gondosan megválogatott illusztrá
ciók egészítik ki a szerző mondanivalóit, melynek ismer
tetésére még visszatérünk.

A marosvásárhelyi Teleki-Téka az Erdélyi Múzeum
egyesület Könyvtára és a gyulafehérvári Batthanaeum mel
lett Erdély legnagyobb és leghíresebb magyar könyvtára. 
Anyagát a híres kancellár, Teleki Sámuel gyűjtötte össze 
a XVIII—XIX. század fordulóján. A gyűjtemény gazdag 
tárháza a legszebb bibliofil kiadásoknak, rántásoknak és 
curiosumoknak s emellett mind hungaricákban, mind ma
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gyár kéziratokban páratlan értékeket foglal magában. Az 
idén nyáron felkerestük a Teleki-Tékát s megdöbbenéssel 
láttuk, hogy az egykor oly pompás könyvtárterem tető
zete végig van repedve s ha közvetlen veszély nem is fe
nyeget, de ez a becses könyvanyag biztonságát aligha 
szolgálja. Nagyobb baj, hogy a talaj viz is feltörőben van 
s a levegőt a dohosságtól csak az ellentétes ablakok 
télen-nyáron való állandó nyitvatartásával tudják megóvni. 
Nagyon kívánatos volna, ha a család, vagy a magyar tár
sadalom, mivel a mostani tulajdonos a román földreform 
miatt nincs megfelelő anyagi helyzetben, sürgősen meg
mentené a Teleki-Tékát magába foglaló nemes épület
részt, mielőtt az erdélyi magyar múltnak ez a pompás 
emléke a természeti csapások áldozata lenne.

Németország 1940-ben fogja megülni a könyvnyomta
tás feltalálásának ötszázadik évfordulóját. A német könyv- 
nyomdászok Berlinben székelő egyesülete ez alkalomból 
ki akarja adni a könyvnyomdászat bibliográfiáját, amely 
mű régen érezhető hiányt lesz hivatva pótolni. A kiadvány
ra már 1930-ban megkezdődtek az előkészületek. A szer
kesztőbizottság a múlt nyáron alakult meg és programm- 
jába vette a nyomdaművészet bibliográfiájának kiadását az 
1601-től napjainkig terjedő időre. A munkatársak közül 
elég, ha Rodenberg, Collijn, Husung, Löífler, Ryspel és 
Schottenloher nevét említjük. — A nyomdászat bibliográ
fiája 1500-ig már össze van foglalva a Wiegendruckgesell- 
schaft egy kiadványában, az 1501-től 1600-ig terjedő idő
szak bibliográfiáját pedig Schottenloher dolgozta fel Hier- 
semann-nál megjelent művében.

A Szerkesztő tisztelettel kéri az ország valamennyi 
könyvtárát, hogy a nagy nyilvánosságot is érintő híreit 
közölje lapunk szerkesztőségével, hogy így hír-rovatunk 
minél szélesebb körre kiterjedő gyors és megbízható hír
szolgáltatása még fokozottabb mértekben biztosíttassák.

Külföldi kis hírek
Alost, ez a belgiumi flamand város, május 28-án ünnepelte 

Thierry Martennek, az első belga nyomdásznak halá
la 400-ik évfordulóját. T. M. 1473-ban alapította Alost- 
ban Johann de Paderborn (Johannes de Westfalia) 
társaságában az ismert legrégibb belga nyomdát.

Avranches (Manche) városában a J. P. Martin vezetése 
alatt álló törvényhatósági könyvtár (Bibliothéque Mu- 
nicipale), amely különösen kéziratokban gazdag, a 
nyár folyamán kiállítást rendezett, amelyen as ősnyom
tatványokon kívül mintegy 200 drb. XI—XIII. század
ból származó kéziratot állított ki.

Basel. A baseli könyvkötők egyesületének 200 éves fenn
állása alkalmából julius folyamán a Gewerbemuseum 
könyvkötóipari kiállítást rendezett. Ebből az alkalom
ból ünnepi kiadvány is jelent meg Paul Koellner 
tollából, a régi Basel könyvkötőiről.

Belgrád. A jugoszláviai könyvkereskedők egyesülete ja
nuár 1-e óta kiadja a jugoszláv bibliográfiát (Biblio- 
graphie Yougoslave), amely kéthavonként jelenik meg. 
Ez a délszláv könyvészet elsősorban a belgrádi Nem
zeti Könyvtárhoz befutott anyagot dolgozza fel.

Berlin. Junius 12-én nyílt meg a Rudolf Koch és társai 
által rendezett s a német evangélikus templomokat 
bemutató kiállítás, melynek ünnepélyes megnyitásán dr. 
Georg Haupt professzor volt a bevezető szónok. A 
kiállítást gazdag könyvanyag tette változatossá.

Brüsszel. A Bibliothéque Royale máj. 12. és jul. 12. közt ren
dezte meg Le livre populaire, népszerű könyvek címmel 
idei nagy kiállítását. A kiállításról egy 112 oldalas ka
talógus jelent meg, amely a kiállítás anyagáról több 
képet is közöl. A kiállítás főleg középkori lovagregé
nyeket, legendákat, varázskönyveket, szent története
ket, anekdótairodalmat és képes újságokat mutatott 
be. A kiállított anyag nagy része az 1931-ben elhunyt 
antwerpeni bibliofilnek, Émile H. van Heurck-nak a

könyvtárra hagyott flamand népkönyv-gyűjteményé- 
ből került ki.

Cernauti (Czernowitz). Az Egyetemi Könyvtár idei alkalmi 
kiállítása Bukovinát mutatta be könyvekben és képek
ben. A kiállítás anyagát a könyvtár igazgatója, dr. 
Eugen Paunel, román kéziratokból és korai nyom
tatványokból, útleírásokból, illusztrált könyvekből és a 
legifjabb bukovinai Írógárda munkáiból állította össze.

A frankfurti (am Main) zenetörténeti muzeum a nyár fo
lyamán a muzsikusok arcképeit és kéziratait állította ki.

A göttingenl Egyetemi Könyvtár a nyár folyamán idő
szerű alkalmi kiállításon mutatta be a német jog iro
dalmát a múltból és a jelenben.

A Icipzigi Deutsche Bücherei júliusban a gyarmati iro
dalom anyagából rendezett széles érdeklődést keltett 
kiállítást. Mind a Icipzigi, mind a göttingeni kiállítás 
érdekesen kapcsolódott be az aktuális német politikai 
élet egy-egy fontos problémájába.

London. A British Museum a Codex Sinaiticus vételárá
nak egy részét nyilvános gyűjtéssel hozta össze s jel
lemző az angol áldozatkészségre, hogy az előirányzott 
50.000 font helyett a gyűjtés 51.385 fonttal zárult.

Madrid. A nemzetközi könyvtáregyesület bizottsága a VII. 
nemzetközi kongresszus előkészítésére, amelyet 1935. 
májusának végén és júniusának elején Madridban fog
nak tartani, május 28—29-én ülést tartott.

Mainz. Julius 1-én a Gutenbergmuseum különvált a mainzi 
városi könyvtártól.

Manchester. Az új Reference-Library-nak technikai beren
dezése lehetővé teszi, hogy a könyv olvasótermi igény
lése és átvétele között csupán 4 percnyi időköz vata. 
A New-York Public Library könyvkiszolgálása 10, a 
British Museumé 20 percet vesz igénybe, míg az euró
pai kontinens nagy könyvtárainál a kiszolgáláshoz 
1/2—2 nap szükséges. Az új manchesteri könyvtár a 
legmodernebben felszerelt angol könyvtárépület.

New-York. A Public Library, amely a világ legnagyobb 
városi könyvtára, az elmúlt év végén 3.675,130 kötetet 
számlált. A könyvtár 1932-ben még 257,000 fontért 
vásárolt könyveket, míg a múlt évben New-York vá
ros megromlott anyagi viszonyainak megfelelően már 
csak 58,000 fontot fordított vásárlásra.

New-York. A Public Library ez évben kiállította legje
lentékenyebb középkori kéziratait. Ez alkalomból a 
Pierpont Morgan Library kiadta a kiállított kézira
toknak Miss Béllé da Costa Greene által készített, 110 
egészo1dalas fénnyomással illusztrált katalógusát, amely
ből 350 példány készült, darabonként 10 dolláros el
adási árban.

Páris. Maggs Bros-nál kiállítottak 120 értékes korai por
tugál nyomtatványt és kéziratot, a nemrég meghalt 
Manuel portugál exkirály híres gyűjteményéből.

Páris. A francia állam megvásárolta a Bibliothéque Natio- 
nale számára Lafontaine meséinek értékes kéziratát, 
amelyet 57 drb., Fragonard-tól származó eredeti sepia- 
illusztráció díszít. A vételár hír szerint 2 millió frank 
volt.

Strassburg. Almanach- és falinaptár-kiállítást rendezett a 
Kupferstichkabinett (Cháteau des Rohan), amely a XV. 
századtól kezdve egészen a mai napig mutatta be az 
almanach- és falinaptár-irodalom strassburgi és elzászi 
fejlődését.

K ülfö ld i folyőiratszemle
Archív für Buchgewerbe, Lelpzig. 6 . szám. Wolf, Fraktur 

és antiqua. Ehmcke, a német írás érdekében. Kautzsch, 
A fraktur keletkezése. Niemeyer, Miért legyen német 
írás? Leberecht, Római és német írás, Giesecke, Goe
the és a német írás.

Bibliofilja, Firenze. 6. szám. Olschki, II. Ottó arcképe a 
Cod. Vat. Lat. 4939-ben. Luzzatto, Dürer A. grafikai 
munkássága. Camerani, A nyilvános könyvtárakra vo
natkozó modern törvények. Hírek.
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Prinl CoIIcctor’s Quarterly, London. 21. kötet 3. szám. 
Hofer, Korai könyvillusztráció. Francis, Chardin és 
rézmetszői. Büss, A fametszés legutóbbi 10 éve. Jung- 
marker, Isander Gusztáv, egy egyedülálló egyéniség a 
svéd művészetben. Dodgson, Goya önarcképének első 
állapota.

Revue du Livre, Paris. 7. szám. Briet, Az új katalógus- 
terem a Bibliothéque Nationale-ban. De Grolier, Né
hány organizációs probléma a nemzeti bibliográfiákra 
vonatkozólag. Jousserandot, az indexkatalógusok.

Zeitschrifí für Bücherfreunde, Leipzig. 1—2. szám. Maiion, 
Bettina könyvkereskedői levele. Bauer, A jó könyv 
nyomásáról. Renker, Pampeyre-miscellanea. Klinckow- 
stroem, A kartoték.

Zentralblatt für Bibliothekwesen, Leipzig. 6 . szám. 
Schwartzkoppen, A fotókópia jogérvénye a külföldi 
jogban és egy új szerzői jogra vonatkozó törvény 
tervezete szerint. Klaiber, A spanyol könyvtárak és 
könyvek 1927—33-ig. — 7. szám. Bömer, A quedlin- 
burgi Itala-töredékek új díszkiadása. Meyer, Brandis 
Keresztély Ágost levélgyüjteménye. Kisebb közlemé
nyek.

A U K C IÓ K
A régi, ritka és értékes könyvek, rajzok, metszetek és 

kéziratok kultusza ma a legnagyobb nyilvánosság ellen
őrzése alatt tartott aukciók nélkül nem is képzelhető el. 
Valójában ezek az aukciók a bibliofil élet legkimagaslóbb 
eseményei, amelyek sokkal inkább szolgálják a szép és 
értékes könyvek kultuszát, mint a bármely más formában 
tartott bibliofil összejövetelek. Az aukció létrehozza a vevő 
és eladó legteljesebb harmóniáját, lehetővé teszi, hogy ed
dig teljesen elrejtett értékek felszínre kerüljenek és azok 
kultúrtörténeti, irodalmi, vagy egyéb szempontból csopor
tosíttassanak. Olyan könyvek kerüljenek a nagy nyilvános
ság elé, amelyek eddig egyáltalában rejtve voltak.

Az aukció emellett növeli a műízlést és új gyűjtőnem
zedéket nevel. A legrégibb magyar aukció 1781-ben zaj
lott le Pest-Budán, amelyről az Egyetem Könyvtára ezt a 
kommünikét adta ki: »Könyvkótyavetye. Ezen hónapban 
(jun.) 4-én a Pesti Universitás Bibliotékájában mintegy 2 
ezer könyvek tétettek vala ki kótyavetyére; melly könyvek 
között igen régi és ritka könyvek is találtattanak.« öt év 
múlva egy másik kótyavetye hírét hozta az akkori sajtó, 
amikor is »eggy meg hóltt fő rendű Űré volt.« könyvtár 
került eladásra. És még ugyanezen évben került eladásra 
a nagytudományú pesti professzor Kornides Dániel kézi
könyvtára, egy-két évvel utóbb pedig egy nagyszabású 
könyvtár került aukcióra és hozta lázba a pesti és a bécsi 
bibliofileket, amelyről szakok szerint rendezett nyomtatott 
katalógus is jelent meg.

Körülbelül 100 évig, 1923ng nincs Magyarországon 
aukció. A Lantos-cég 1923-ban a Kereskedelemügyi Mi
nisztérium engedélye alapján hatósági kiküldött közbejötté 
mellett egy nagyszabású aukciót rendezett, amelyet 12 
nagysikerű aukció követett. Ezek az aukciók hova-tova 
társadalmi eseményekké váltak, ahol a legelőkelőbb pesti 
bibliofilek, a szép könyv szerelmesei gyűltek össze, hogy 
gyönyörködhessenek az értékesnél értékesebb első kiadá
sok, ősnyomtatványok, illusztrált könyvek hihetetlen gaz
dagságában. A magyar kulturfölénynek kiáltó bizonyítékai 
ezek az aukciók, amelyekről rendkívül díszes, ízléses kiál
lítású és nagy gondossággal szerkesztett katalógusok je
lentek meg Itt kerültek kalapács alá a budapesti nemzeti 
múzeumi — és a debreceni Ref. Kollégiumi könyvtárak 
duplumanyaga, Mikes Lajos szép és értékes könyvtára, a 
szenzációs Szendrey hagyaték, Kacsóh Pongrátz hagyatéka 
és más gyűjtők értékes könyvei. a , .

Csodálatos dolog, hogy éppen a gazdasági válság 
mélypontján, az 1933 novemberében rendezett aukción, 
amelyben egy elhunyt nagy pesti bankár értékes könyveit 
árverezték, érték el ezek az aukciók a rekorderedményt,

amikor is az árverésre kerülő tárgyak 85<>/o-a elkelt. És 
méltán, hiszen a XIX. század remek francia illusztrátorai
nak művei, egy Daumier, egy Gavarni csodálatos szépségű 
alkotásai sorakoztak fel az aukció közönsége előtt, szemet 
kápráztató pompásnál pompásabb maroquin és chagrin 
bőrkötésekben. Emellett Jókai csak 20 példányban nyo
mott pazar amateur kiadása, a pátervári cári könyvtár 
néhány remeke, Schwind—Krihuber és más nagyobb 
munkák.

A következő 1934. februári aukción pedig remek mű
lapokban és értékes könyvekben a Nagy-Magvarország 
összes városai és várai tárultak elénk a pozsonyi koroná
zások remek képeivel. Szent Methodius Revelationes című 
l49$-ból való pompás karban levő ősnyomtatványával, 
Meisterlin, Merian, Münster stb., XVI. századbeli reme
keivel. Az 1934 március—májusi három aukció egységes 
egészként egy nagy és lelkes magyar műgyűjtő első 
kiadásgyűjteményét vette kalapács alá Bessenyeitől Ady 
Endréig. Többek között Petőfi, Czipruslombok-ja, Szere
lem gyöngyei-e, az 1847-iki Petőfi kiadás, Petőfi által 
Tompának dedikált példánya, stb. került kalapács alá.

Értesülésünk szerint valamennyi eddigi aukciót úgy 
anyagának gazdagsága, mint változatossága tekintetében 
elhomályosítja a f. évi október havának elejére tervezett 
XIV. aukció. Az egész magyar irodalom legszebb alkotásai 
kerültek itt első kiadásokban a nagyközönség elé. Bes
senyei, Ágis tragédiájá-tól, Eszter-házy vigasságok-jától 
Kármán tökéletesen szép Urániájától, Ányos Pál 1793-as 
díszkiadásától, Virág Benedek, Verseghy (Rikoti Mátyása 
igazi szenzációja a könyvgyűjteménynek.) Kazinczy összes 
munkáin (ideértve a remek karban tartott Orfeusát is,) 
Gvadányi Peleskei nótáriusán, Kisfaludy lS07-es Himfy-én, 
Orczy Lőrinc, Péczeli, Dugonics András, Vörösmarty 
szebbnél-szebb első kiadásain át egész a mai napig. Az 
aukció legszenzációsabb objektuma Vahot Pesti divatlap
jának teljes példánya, ahová köztudomás szerint Petőfi 
legtöbb költeményét írta, úgyszintén a győri Hazánk, 
amely kereskedelmi lap létére, leközölte Petőfi, Egy gon
dolat bánt engemet-jét, Kutyakaparó-ját és más verseit. 
Ritka és értékes magyar történelmi, irodalomtörténeti és 
internationális művészeti munkák egészítik ki ezt a maga 
teljességében páratlan könyvanyagot. Értesülésünk szerint 
a Lantos Könyvesbolt minden hónapban rendszeresen ren
dez aukciókat, amelyekre a pesti könyvgyűjtók és könyv- 
barátok értékes könyvgyűjteményeit sikerült megszereznie. 
Az aukciókról kiadott művészi kiállítású, gondosan szer
kesztett katalógusok az érdeklődőknek ingyen rendelkezé
sére állanak.

s z e r k e s z t ő i  Üz e n e t e k

Debreceni érdeklődőnek: Folyóiratunk sorra fogja 
venni a régi magyarországi nyomdák díszítőanyagának, fej- 
és záróléceinek, metszeteinek és iniciáléinak közlését. Első 
számainkban a Heltai-nyomda iniciáléinak teljes sorozatát 
adjuk közre s első számunk három iniciáléja is ebbe a 
sorozatba tartozik. A közölt iniciáléinkat és metszeteinket 
időnként összefoglaló cikkben fogjuk ismertetni.

Több előfizetőnek: Már a következő számunkban hoz
zászólunk a könyvtáros képzés kérdéséhez s megkezdjük a 
Magyarországon őrzött ősnyomtatványok összefoglaló is
mertetését is. Október 5-én megjelenő második számunk
ban még a hazai ósnyomdák betűtípusainak összeállításá
ról, a hazai zenei nyomtatványok gyűjtéséről, egy híres 
magángyűjteményről közlünk cikkeket a könyv és folyóirat 
ismertetések s más állandó rovatunk mellett.

Szerkesztőség éa kiadóhivatal:
Badapeat, IV., Múzeum-körűt 3 — Telefon: 8-75-01 
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Nélkülözhetetlen könyvészeti kézikönyvek
könyvtárak és könyvgyűjtők részére

Általános magyar könyvjegyzék. A kiadóknál kapható 
összes könyvek legteljesebb jegyzéke. Szcrk. P i k - 
le r  B. és B r a u n  R. 2 . böv. és jav. kiad. Bp: Lan
tos 1927, 8° 806 1. 1.50

Audin M. Le Livre. Són Architecture sa technique. Paris :- 
Crés 1924. pet. in-4 XIII. 280 p. demi mar. brun 
petits fers. 6.—

Baliagi A. Buda és Pest a világirodalomban 1473—1711 
I. [több nem jelent meg.] Bp: Székesfőváros 1925. n. 

8° 480 I. barna fbör 15.—
Baliagi A. A magyar nyomdászat történelmi fejlődése 

1472—1877. Bp: Franklin 1878. 8> 218 1. 6.—
Baliagi A. G. A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig 

Bp: Franklin. 1888. 8° 847 I. fv. 10.—
Baloghy J. Az Egyetemi nyomda termékeinek címjegy

zéke. 1777—1877. 1882. 4.—
Bartal A. Glossarium médiáé et infimae latinitatis regni 

Hungáriáé. Lipsiae: Teuuber 1901. 4° XXVIII, 722 1, 
1 sztlan lev. fv. 60.—

Bartoniek Emma. Magyar történeti forráskiadványok. 6.— 
Beöthy Zs. A magyar irodalom története. Bp: Athenaeum 

1907. n. 8° 2 k. igen díszes er. fbőr dús aranyozással.
Remek példány. Gazdagon illusztrálva. —

Cogeng G. A. E. Die grossen Bibliophilen. Geschichte d. 
Büchersammler u. Sammlungen. — Monumentales 
Werk über Bibliophilie u. Buchwesen mit 3 29
á u s s e r s t  i n t e r e s s a n t e n  Bi l dei rn,  die Bib- 
liothekseinrichtungen berühmte Bibliophilen, Exübrise 
darstellen. Lpzg: Seemann 1922. 4° 3 Bde L. (II. 
Bd. Illustr.) 40.—

Bogeng G. A. E. Streifzüge eines Bücherfreundes. Wei- 
mar: 1915. KI. 8° 2 Bde Pap. 4.—

Bohatta H. Einführung in die Buchkunde. Wien: Gil- 
hofer u Ranschburg gr. 8° VII, 328 S. M it 16 T a 
t é i  n L. 8.—

Brieger L. Ein Jahrhundert deutscher Erstausgaben von 
etwa 1750 bis etwa 1850. Stuttgart: Hoffmann 206. 
S. L. 7.50

Brunet J. Ch. Manuel du libraire et de V amateur de 
livres, Berlin: Altmann 1922. gr. in-8 6 vol. — demi- 
mar. brun dós orné a nerfs petits fers 80.—

Czakő E., Iványi B. és Gárdonyi A. A királyi magyar 
egyetemi nyomda története 1527—1927. Bp: Egyet, 
ny’ 1927. 4° 292 1. fv. 6.—

Delteil Léo Annuaire des ventes de livres. I—VIII. Paris: 
1920—1927. in-8 8 vol. demi mar. brun dós orné a 
nerfs, tr. dorée petits fers. 25.—
Az 1920—1927. éri párizsi átkelőkön elért könyvárak katalógusa.

Descamps—Serive Bibliothéque de D. S. II—III. Paris: 
Carteret 1925. in-4 2 vol., R e m e k  k ö t é s e k ,  
k ö n y v  i l l u s z t r á c i ó k  k é p e i v e l .  Francia 
könyvek (első kiad. művészeti munkák, szép kötésű 
könyvek dúsan illusztrált igen részletes és pontos ka
talógusa. 8.—

Ebért F. A. Allgemeines Bibliographisches Lexikon. Lpzg: 
Brockhaus 1821—1830. gr. 8° 2 Bde Hl. 32.—

Gárdonyi A. Magyarországi Könyvnyomdászat és könyv
kereskedelem a XVIII. században. 1917. 8° 64 I. 4.— 

Gárdonyi A. A történeti segédtudományok története. 1.60 
Graesse J. G. Th. Trésor de livres rares et précieux ou 

nouveau dictionnaire bibliographique. Berlin: Altmann 
1922. in-4 7 vol. demi toile nőire (peu endommage)

120.—

Hain L. Repertórium bibliographicum in quo omnes ab 
orte, typographica inventa usque ad annum MD. ty- 
pis expressi . . .  enumerantur (ősnyomtatvány biblio
gráfia) Stuttgart: Cotta 1826—1838. 8° 4 k. fv. 50.— 

Hain—Gotendorf Bibliotheca Germanorum Erotica et Cu- 
riosa. Verzeichnis d. gesamten deutschen erotischen 
Literatur, München: Müller G. 1912—1914. 8° S Bde 
gelber Halbrnar. 48.—

Hellebrant Á. Diplomatariumok és monumenták a m. 
tud. akadémia könyvtárában. Bp: Akadémia 1908. 8° 
172 1. (beékelt üres lapokkal.) 8.—

Hóman Bálint. A forráskutatás és forráskritika története 
Magy arországon. l .50

Horváth J. A magyar nemzeti muzeum könyvtárának 
ősnyomtatványai. 1465—1500. 8° VIII. 285 1. fv. 4.— 

Kacziány G. A magyar mémoire irodalom 1848-tól 
1914-ig. Bp: Lantos 1917. 8° 96 1. 3.—

A kepviselőház könyvtárának katalógusa. 1866—1893 és 
pótkötet 2 k. er. v. 12.—

Kertbeny K. Petrik G. Magyarországi német könyvészet 
1801—1860. Magyarországon és külföldön hazánkra 
vonatkozólag megjelent német nyomtatványok jegy
zéke. I. 1886. s.—

Kertbeny K. Magyarországra vonatkozó régi német nyom
tatványok 1456—1600 Bp: Egy ny. 1880. 8° CLXXXIV, 
760 1. 14 1. 8.—

Lufft H. Mejer W. Dér Buchdrucker Hans Lufft zu Wit- 
tenberg. Mit 82 A b b i 1 d, Lpzg: Hiersemann 1923. 
4Ű 90 S. O. L. 10.—

Loubier H. Die neue deutsche Buchkunst. M it 157 A b- 
bi l d .  Stuttgart 1921. gr. 8° 122 S. L. 8.—

Pecz V. Ókori lexikon. Bp: Franklin 1902—1901. 4° 2 k. 
( I l l u s z t r á l t )  (40.—) 22.—
Uj példány.

Petrik Géza. Magyarország bibliographiája 1712—1860. 
Bp: Dobrowsky és Pallas 1888—1892. 8° 4 k. díszes 
fekete fbőr hátaranyozással bordázott háttal.
— P e t r i k  G.: Magyar Könyvészet 1861—1875. 8Ü
1885. CXLVII, 465 1. barna fbőr — K i s z l i n g s t e i n  
S. Magyar Könyvészet 1876—1885. 8° 1890 CXLIII, 
556 1. fv. — P e t r i k  G: Magyar Könyvészet 1886 — 
1900. 8° 1913. 2 k. fv. — P e t r i k G. Magyar Könyvé- 
szetl901—1910. A—K. 8° 1917 fv. Ö s s z e s e n  9 k kü
lönféle kötésben. 180.—

Révay M. J. írók, könyvek, kiadók. Egy magyar könyv
kiadó emlékiratai. 68 s z ö v e g  k é p p  el  és 17 k é p 
m e l l é k l e t t e l .  Bp: 1920. 8° 2 k. 12.—

Rűmann A. Die illustrierten deutschen Bücher des 19 
Jahrhunderts. Stuttgart: Hoffmann 1926. 8° VII, 429. 
S. O. blauer L. 10.—
— Die illustrierten deutschen Bücher des 18. Jahr
hunderts Stuttgart: Hoffmann 8° 231 S. O. L. 6.—

Sándor J. Magyar könyvesház* avagy a magyar könyvek
nek kinyomtatások ideje szerént való rövid emlitésök. 
Győr: Streibig 1803. Kis 8° 285 1. pap. 24.—

Sander M. Die illustrierten französischen Bücher d. 19. 
Jahrhunderts. M it 8 B i l d n i s s e n .  Stuttgart: Hoff
mann 8° 255 S. O. blauer L. 6.—

Sander M. Die illustrierten französischen Bücher des 18. 
Jahrhunderts. Stuttgart: Hoffmann 1926. 8° XXXI, 
376 S. O. blauer L. 7.50

Schneider G. Handbuch d. Bibliographie. Lpzg: Hiersemann 
1923. 8° XVI, 544 S. 14.—

Szentpétery J. Az árpádházi királyok okleveleinek kriti- 
tikai jegyzéke. Bp: Akadémia 1923—1930. 4° 3 füzet.

10.—

Szentpétery J. Magyar oklevéltan. 10.—
Szinnyei J. Magyar irók élete és munkái. Bp: Hor- 

nyánszky 1891—1914. 8° 14 k. er. v. 150.—
Telje*, tzép példány,

Todoreszku Gy. és neje Horváth A. régi magyar könyv
tára. összeáll.: Akantisz V. Bp.: Stephaneum 1922. 
8° XVI, 117 1. díszes barna fbőr bordázott háttal. 3.— 

Végh Gy. Budai könyvárusok jelvényei 1488—1525. Bp: 
Magyar bibliophil Társaság 1923. 4° 31 1. 2.—

Voulliéme E. Die deutschen Drucker des 15. Jahrhun
derts. Berlin 1922. 4<> XVI, 175 S. Hl. 5.—

Wolfstieg A. Bibliographie d. freimaurerischen Literatur.
Lpzg: Hiersemann 1923. 8° 3 Bde Hled. 28.—

Zelger G. Manuel d’ edition et de librairie, Paris: Payot.
5.—

Kaphatók Lantos könyvesboltja és tud. antlquarlumában: Budapest, IV., Múzeum-kőrút 3


