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K ön yviü l pi
Másfél hét múlva országszerte ismét a magyar 

könyv kerül a közérdeklődés homlokterébe. Városok- 
szerte sátrak költöznek a forgalmas utcák sarkaira, 
hogy mindenki szemtől-szembe találkozhasson a magyar 
könyvvel.

Évről-évre eljönnek a könyvnapok, már hozzátar
toznak az életrendünkhöz. Hetekkel-hónapokkal előre 
kinézzük magunknak azokat az erre az alkalomra ké
szült könyvujdonságunkat, amiket ezeken a napokon a 
megspórolt pénzünkön megveszünk. Azt mondhatnánk, 
hogy a késő tavaszi könyvnapok ép oly előre várt szen
zációi az ország könyvolvasó közönségének, mint ami
lyen eltagadhatatlanul országos esemény már évről- 
évre a tavaszi nemzetközi vásár.

Kétségtelen, hogy a könyvnap irodalom- és könyv- 
propagandája komoly eredményt jelent. Közelebb hozta 
új olvasórétegekhez is a komoly magyar könyvet. Évről- 
évre külön foglalkoztat néhány írót és tudóst, a kiadók 
számára valóságos sajátos üzletkört teremtett s a mos
toha sorsban lévő magyar könyvkereskedelem számára 
is valóságos új véreresztést jelent a vérszegény szer
vezetbe.

Régen túl vagyunk azon, hogy azt kellene bizo
nyítgatnunk, mit jelent egy nemzet számára a saját 
nyelvén könyvekben jelentkező állandó szellemi terme
lés s hogy hangsúlyoznunk kellene, hogy a nemzet kul
turális élete szorosan összefügg a nemzet könyvkul
túrájával.

A  k ö n y v n a p  n e m ze t i  c s e le k e d e t , nemcsak gazdasági 
és szociális vonatkozásai miatt, amiért életet visz bi
zonyos réteghez, hanem azért is és elsősorban azért, 
mert a nemzet kulturális életének fokozásával a nemzet 
vitalitását is fokozza.

Az évről-évre visszatérő könyvnap, amely lassan 
könyvhétté szélesedik, ünnepet jelent mindenki szá
mára, aki kapcsolatban van a magyar könyv életével s 
így ünnepi érzés tölti el a K ö n y v tá r i  S z e m lé t  is, amely 
a magyar könyvkultúra állandó figyelő orgánuma, 
amely eleven kapocs a könyv, a könyvtár, a könyv- 
gyűjtő és az olvasó között.

Kívánjuk teljes szívünkből, hogy az idei könyvna
pok is sikerrel szolgálják azt a célt, amelyet az őket 
életrehívó nemes elgondolás eléjük tűzött s az idei 
könyvnapok is szélesítsék a magyar olvasók, könyvsze
retők táborát, hogy minél mélyebbre ereszthesse gyöke
rét az a kultúra, amely a magyar könyvben él.

A könyvnapoknak azonban akkor volna igazi sike
rük, ha azok a könyvek, melyek ezekre az alkalmakra 
adatnak ki, nem torpannának meg elterjedésük útján 
bizonyos határon. Ha ezek a könyvek eljutnának a 
néphez, a faluba is.

Gondolatok
A magyar irodalmi élet egyik nagy tehertétele a 

könyvek csekély példányszámú elterjedése. A kiadó is 
nehezen találja meg a maga számítását, az írók és tu
dósok is kisebb honoráriummal kénytelenek beérni s 
a könyvkereskedelmi forgalom szinte csak a külföldi 
könyvek közvetítésére szorítkozik.

Milyen más lenne egész irodalmi életünk és kiadó
ink üzleti politikája, ha évente legalább íélszáz könyv
nél a mai példányszám megkétszereződhetne azzal, hogy 
eljut a falvakba, a nép közé is.

És itt tolul előtérbe a n é p k ö n y v tá ra k  k érd ése .  Ez 
a kérdés, amelyről már sokat írtak, beszéltek, próbál
tak is tenni, de amely kérdés még ma is oly állapotban 
van, amit már állapotnak sem lehet nevezni.

A városi ember merőben hamis szemlélete szerint 
a falusi nép nem olvasó. A biblián és a naptáron túl 
nem terjed az érdeklődése. Ez a szemlélet merőben 
hamis, mert a falusi nép ugyan valóban nem igen jut 
hozzá máshoz, mint ehhez a két olvasmányhoz, viszont 
ez nem jelenti az érdeklődés hiányát, csak azt, hogy a 
falusi embernek részben anyagi okokból, részben azért, 
mert nem találja meg az utat a többi könyvhöz, nincs 
alkalma a benne élő olvasási vágyát más könyvekkel 
kielégíteni.

Pedig a falusi lakosság nagyon érdeklődik. Egyre 
több napilap jut el hozzá és a rádió elhozta hozzá az 
egész világot s véle az érdeklődést az iránt a világ 
iránt, amelyről eddig nem vehetett tudomást. A nyom
tatott betű által közvetített világ, amely a rádió hallo
másvilágát kiegészíti, egyre jobban közeledik a falu 
népének érdeklődő szeretete felé. A falu ma már nem 
zárkózna el a könyv elől, ha lenne egyrészt pénze s ha 
másrészt megtalálná az utat a könyvhöz.

Az elmúlt hetekben falun éltem. Egy délnyugat 
vas-megyei kerület huszonnyolc faluját jártam nap-nap 
után olyan emberként, aki előtt minden panasz, kérés, 
életigény megnyilvánul, mert támogatást, orvoslást, se
gítséget reméltek tőle. És ezekben a hetekben úgyszól
ván nap-nap után találkoztam azzal a kéréssel, hogy 
a falu kapjon könyvtárat az iskolába, vagy a gazda
körbe, hogy több újságot s néhány könyvet találhassa
nak az olvasniakarók a petróleummal világított olva
sókörben.

Négy vagy hat elemi osztályt végzett, gazdamun
kával foglalkozó, kérges tenyerű, korán vénülő falusi 
emberek járultak elém ezzel a számomra lassan meg
szokottá váló .kérdéssel. Pár nap múlva már magam ke
restem az iskolákban és a gazdakörökben, hogy van-e 
valamelyes könyvanyag, amely ezen az elementárisán 
feltörő kultúréhségen segíthetne. Sajnos ezen a vidéken 
sehol nem találtam még csak nyomát sem a népkönyv
táraknak, olyan bár ötven-hatvan kötetre rugó könyv- 
anyagnak, ami legalább az ízét vinné el a falusi néphez
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annak a magyar könyvkultúrának, amely nem szegény 
a népkönyvtárakba kínálkozó s a falusi nép gondolat- 
világával rokon s így azt magasabb szintre emelő iro
dalmi és népszerűén oktató művekben.

A falu népe várja, szeretettel várja a könyvet. A  
magyar könyv pedig szeretettel várja ezt az új, széles 
olvasóréteget.

Milyen gazdasági lendületet jelentene, ha évente 
félszáz könyv két-háromezer példánnyal több darabban 
kelne el. Milyen szellemi gazdagodást jelentene, ha 
minden faluba eljutna minden évben huszonöt-harminc 
új magyar szépirodalmi, vagy népszerű ismeretterjesztő 
könyv. A könyvnap akkor lenne a maga valójában 
igazán „könyvnap”, ha „újdonsága” elterjedése nem 
állna meg a félúton.

Ez azonban állami feladat. A népkönyvtárak ügyét 
elő kell venni. Anyagi fedezetet kell találni ahhoz, 
hogy a falu népe ne maradjon könyv nélkül. Szépen 
nekilendült iskolánkívüli népművelő munkánk nem lehet 
teljes értékű és maradandó sikerű addig, míg minden

falu meg nem kapja a maga kicsiny, de mindig fluktu
áló s így eleven anyagú könyvtárkáját.

Reformországgyülés, reformnemzedék, országépítés! 
Mikor lenne időszerűbb és kik volnának illetékesebbek 
ezt megoldani, ha nem ők. Hivatalos kultúrprogrammá 
kell tenni a népkönyvtárak ügyét, a falu olvasóvágyá
nak egészséges és sürgős kielégítését.

Igaz, hogy anyagi áldozatokat kíván ez a feladat, 
de nem szabad anyagi okokból kitérni előle. A pillanat 
adva van, amikor a falu népét be lehet kapcsolni a ma
gyar könyv kulturális életébe. Az olvasó falu pedig 
határozott nagy lépés lenne a műveltebb, kiegyensúlyo
zottabb s gazdagabb falu felé.

Reméljük, hogy a jövő év könyvnapjain már fel
tűnnek azok a könyvek, amelyek az állam gondos
kodó támogatásával áttörik a könyv ma szokásos el
terjedési határán emelkedő gátakat s amelyek eljutnak 
a falu népéhez s így a könyvhét kulturális ünnepe az 
egész magyar élet egyetemes ünnepe lehet.

Asztalos Miklós.

Főűri könyvtárak
ehány évvel ezelőtt egyik ismerősöm 
megvásárolt egy főúri könyvtárat. 
Amikor találkoztunk, dicsekedve 
mondta el, hogy milyen szép anya
got tartalmaz a könyvtára: megvan
nak benne Pray összes müvei, 
Palma . . .  — Szavába vágtam: Bél 
Notitia, Compendium, Schwandtner, 

Timon, Schwartner, Huszti, Kelemen stb. Barátom 
kérdő tekintettel nézett rám, majd meg is kérdezte:
— Talán láttad valamikor ezt a könyvtárat? — Nem,
— feleltem én, de több főúri könyvtárat és még több
nek a katalógusát láttam és tudom, hogy a főúri könyv
tárak könyvállaga Magyarországon, kevés eltérést le
számítva, általában azonos.

Azóta is láttam néhány főúri könyvtárat és látom, 
hogy régebbi megállapításomon semmit sem kell változ
tatnom. A legtöbb magyarországi főúri könyvtár XVIII. 
századi eredetű, de főként a XIX. század első felében 
kezdett nagyobb arányokban gyarapodni, amikor a 
ritkaságok gyűjtésének a divata Nyugateurópából hoz
zánk is átterjedt. A XVIII. században főuraink termé
szetesen elsősorban a magyarországi történelmi és föld
rajzi kiadványokat vásárolták meg, — nem láttam olyan 
főúri könyvtárat, amelyből a Prayak, Bél Mátyások, 
Schwandtnerek stb. hiányoztak volna, de minthogy a 
XVIII. században Bécsen keresztül a mi főurainkhoz is 
eljutott a felvilágosodás irodalma iránt való érdeklő
dés, a nyugateurópai felvilágosodás korabeli irodalmat 
is nagy előszeretettel gyűjtötték. Rousseau, Voltaire, 
Diderot művein kívül, Fénelon, Lafontaine, általában a 
XVII—XVIII. századbeli francia irodalmat mennél tel
jesebben, mennél szebb kiadásokban és mennél szebb 
kötésekben vásárolták össze s ha egy szép régi ere
detű főúri könyvtárba beül az ember, a különböző íz
lésű kötések alapján meg tudja állapítani, hogy egy- 
egy könyvszekrény mily országbeli és mily korabeli 
könyveket tartalmaz. Különösen kedvelték a szép réz- 
metszetes kiadványokat, amelyeket a XVIII. század 
nagy mestereinek C. Eissen, Meunier le pere, Chodo- 
wiecki, Kaufmann Angelika stb. metszetei ékesítenek. 
Ezen kívül nagy divatja volt még a klasszikusok gyűj
tésének, gazdagabb könyvtárakban mindenütt találhatni 
egy-egy sorozat klasszikust, akár a biponti, akár a 
Pankoucke-féle kiadást.

A XIX. századból a magyar főúri könyvtárakban 
megtaláljuk a fontosabb kiadványokat a tudomány min
den ágából és a jelesebb irodalmi műveket. Természe
tesen első kiadásban, mert a főurak, ha nem is erejük

höz mérten, de mégis támogatói voltak az irodalomnak 
és a nevesebb írók műveit hamarosan megvásárolták. 
De nem mindig olvasták, legalább is az a sok felvágat
lan, érintetlen példány, amelyekkel a főúri könyvtárak
ban oly gyakran találhatunk, erről tanúskodnak. A régi 
újságokat: Magyar Hirmondó, Magyar Kurir, Hazai és 
külföldi tudósitások sorozatait ritkán találni meg ezek
ben a könyvtárakban, de már a későbbi évtizedekből 
való Regélő, Társalkodó, Honderű, Honművész, Élet
képek stb. gondos kötésben inkább találhatók meg 
bennük.

A kötések túlnyomó részben azonosak. A XVIII. 
század magyarországi történelmi művei mindenütt 
ugyanabban a jellegzetes barna egészbőrkötésben for
dulnak elő, gerincükön aranyozással, a külföldiek ere
detüknek megfelelő stílusú német, francia, angol bőr
kötésekben, s csak ritkán fordul elő művészi tervezésű, 
eredeti könyvkötés a nagy könyvtömegek között. 
Nálunk a főurak nem tartottak könyvtáruk mellett 
könyvkötőt, nem voltak könyvkötő művészeik, mint 
XIV. Lajosnak s ha valamely könyv csak fűzve jelent 
meg, az a könyv a legtöbb esetben fűzve is maradt fenn 
egész korunkig.

A főúri könyvtáraknak tehát volt egy sablonjuk, 
amelytől előfordulnak ugyan kisebb, nagyobb eltérések, 
de azért a könyvtár zöme mindenütt ugyanaz: a klasz- 
szikus írók, a XVIII. század nyugateurópai irodalma, 
magyarországi latinnyelvű tudományos irodalom, a
XIX. század első felének jelesebb magyar nyelvű ter
mékei. E században egyre szaporodnak a jeles meste
rek metszeteivel (Dorée, Domier, Kruikshanck, Gavarni, 
stb.) metszeteivel ékesített művek mellett az olcsó szép- 
irodalmi kiadványok (Tauchnitz), LTllustrations köte
tek, Revue des deux Monde sorozatok, később a Buda
pesti Szemle, majd a Századok és a Turul kötetei. 
Talán egyetlen olyan főúri könyvtár sincs, melyben a 
Gótai-Almanach, Siebmacher és a Nagy Iván hiányzanék. 
Körülbelül ez az a törzs anyag, amely minden főúri 
könyvtárban a legnagyobb valószínűséggel megtalál
ható. Persze a tulajdonosok egyéni érdeklődése szerint 
ez az anyag mástermészetű művekkel is bővülhetett, 
pl. vadászati, gazdasági, földrajzi vagy utazási, vagy a 
ló-sportra vonatkozó munkákkal, de ezenkívül a XIX. 
század ritkasággyüjtési divatának megfelelően mint kü
lön büszkeségi tárgyak bekerültek ősnyomtatványok, 
Aldusok, Frobeniusok, Elzevirek, Plantinok, Bodonik, 
tekintet nélkül a könyv tartalmára.

E főúri könyvtárakat kutatók csak a legritkább 
esetekben használhatják. A legtöbbnek van inventári-
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urna, de katalógusa annál kevesebbnek. így, hogy milyen 
értékeket tartalmaznak ezek a könyvtárak, rendszerint 
csak akkor derül ki, ha piacra kerülnek. De kétségte
len, hogy valamennyi ilyen régebbi eredetű könyvtárban 
sok olyan ritkaság: kézirat, kódex, könyv, metszet, 
metszetgyüjtemény lappanghat, amikről a könyvtudó
soknak nincs tudomásuk.

Minden főúri kastélynak egyik dísze, büszkesége 
a könyvtár. Már maga a könyvtárterem rendszerint 
úgy van építve, hogy ünnepélyességével, sokszor monu
mentalitásával (keszthelyi Festetics-könyvtár) meglepi 
azt, aki oda belép. Nagyobb kastélyokban két emelet
magasságú, fele-magasságban galériával. A könyvek 
sokszor négy-öt méter magasságban, megközelíthetet
lenül állanak sorban a polcokon. Persze a tolólétra
állvány segítségével mégis csak megközelíthetők a köny
vek, de egyes könyvek kikeresése ilyen tolólétrával kü
lönösen a galérián, szinte életveszélyes, Nem is igen

valószínű, hogy ezek a könyvek nagy általánosságban 
— ma már más célt szolgáljanak, mint hogy emlékez
tessenek a régi időkre, akárcsak a fegyvertár és éppen 
úgy dekorációs tárgyak, mint az antik fegyverek, régi 
páncélok, lándzsák, pallosok, kakasos puskák és lő
porszaruk a fegyveres házban.

Ezek a könyvtárak azonban maradjanak csak meg 
mai helyükön, mostani gazdáiknál mennél hosszabb 
ideig. Nem kívánatos, hogy ezek egyszerre piacra kerül
jenek, hiszen törzsanyaguk a könyvpiacon állandóan 
elő szokott fordulni és nagyszámú ritkaságaikat a mai 
gazdasági viszonyok mellett a könyvpiac szinte fel sem 
tudná venni. Talán annak a nagy árzuhanásnak is, me
lyet az utóbbi tíz esztendőben volt alkalmunk tapasz
talni, az az egyik fő oka, hogy Oroszország területé
ről igen sok főúri könyvtárnak gazdag régi anyaga 
került az európai könyvpiacra.

Trócsányi Zoltán.

Molnár C. Pál könyvművészetéről
zellemi vagy új művészi korszakok 
kezdetét és végét korántsem lehet 
határozott dátumokhoz kötni. A mo
dern művészet gyökerei is mélyen a 
háború előtti évek mozgalmaiba nyúl
nak vissza. És ott találjuk az újjá
született könyvművészet csíráit is. 

Mégis, amikor modern magyar könyvművészetről be
szélünk, nem haladhatunk el említés nélkül két évszám 
mellett. Az első 1920: a Magyar Bibliophil Társaság, 
a második 1925: a Magyar Könyvbarátok Szövetségé-  
nek megalakulása. A Bibliophil Társaság kiadványaival 
évenkint rendezett kiállításaival s „az év legszebb 
könyve" kitüntetésével buzdítólag hatott nyomdáinkra, 
grafikus művészeinkre és a közönség ízlését is jótéko
nyan nevelte. Különösen ez utóbbi vonatkozásban sze
rencsés és jelentős a Könyvbarátok Szövetségének több 
kiadványa. Míg az előbbi célja a kisebb számú és csi
szolt ízlésű bibliofilek igényeinek kielégítése, addig 
utóbbi a tágabb értelemben vett „közönségre” akart 
hatni. Tagadhatatlan, hogy a Könyvbarátok némely régi 
kiadványa még nem érhette el a célzott sikert, de a 
legújabbak, mint az ép most megjelent „A magyar tör
ténelem képeskönyve” (Előszót írta Gerevich Tibor, 
összeállította Genthon István) már a legszebb remények
kel kecsegtetnek. Bizonyos azonban, hogy e két intéz
mény buzdítására jöttek létre a modern magyar könyv
művészet legszebb darabjai. A Biró-, Glóbus-, Lobi-, a 
gyomai Kner- és az Egyetemi Nyomda egymásután ad
ták ki a változatos gazdagsággal tipografizált s nem 
egy esetben pompásan illusztrált könyveket.

Messzire vezetne, ha szellemi és esztétikai rugóit 
keresnők annak a jelenségnek, hogy a képsokszorosí
tás modern technikái mellett mily diadalmasan hódí
tott tért ismét a fametszés, a legrégibb képsokszorosító 
technika, a legelőkelőbb és legnemesebb könyvilluszt
ráló művészet. Megelégedve most a tény egyszerű meg
állapításával, örömmel figyeljük, hogy modern fametsző 
művészetünk egész sor kiváló művelője vállalkozik a 
könyv köntösének és belsejének díszítésére. Már a há
ború előtt meglepő sikereket értek el Kozma Lajos 
népies illusztrációi. Valóságos remekművek, s kiválóan 
olvadnak a könyv tipográfiájával egységbe Fáy Dezső 
Dante Commediájához és Riedl Magyarok Rómában 
c. müvéhez készített metszetei. A régiek és fiatalok kö
zül, akiknek méltatására itt nem térhetünk ki, messze 
kiemelkedik két fiatal művészünk neve. Buday György
ről március 20. számában emlékezett meg a Könyvtári 
Szemle. Tőle teljesen különböző művészegyéniség, akit 
ma bátran a legképzettebb és rutinosabb magyar fa
metszőnek nevezhetünk: Molnár C. Pál.

Molnár a budapesti Képzőművészeti Főiskola el
végzése után Svájcba, onnan Párisba ment. 1922-ben 
tért ismét haza. Ekkor kizárólag festő. Első könyvil- 
lusztrátori tevékenységét Keleti Artúr Angyali Üdvöz
letével kapcsolatban fejtette ki (1927), de csak a raj
zok valók tőle, a fametszeteket még nem ő véste fába. 
A következő évben Rómába megy, ahol, mint a római 
Magyar Intézet ösztöndíjasát éri az első nemzetközi 
kitüntetés: az 1929. évi monzai Nemzetközi Iparművé
szeti Kiállításon aranyérmet kap. Ez a kitüntetés buz
díthatta arra, hogy tehetségét e téren is nagyobb mér
tékben fejtse ki. Azóta egymásután jelennek meg önálló 
fametszetei és könyvillusztrációi, amelyek sorra nyer
ték el a külföldi kiállítások legszebb pálmáit. Rómában 
készült fametszetei, a „Bikaviadal”, „Ölelkezés ’, a 
„Csók” ma már közismertek. 1930-ban a new-yorki 
„Limited Editions Club”, Amerika legelőkelőbb bib
liofil-köre felkéri az „Assisi Szent Ferenc Virágoskert-  
jének" (The Little Flowers of Saint Francis of Assisi) 
illusztrálására. Ez a hatalmas publikáció, mely úgy 
nyomdai kiállításban, mint az illusztrációk magas mű
vészi értékében, s a kettő tökéletes harmóniájában az 
újabb könyvművészet egyetemesen is egyik legkiemel
kedőbb állomása; ma már sokat keresett ritkaság. E 
nagyszerű alkotást néhány „Annunciazione” követi, 
majd az Új-Testamentumhoz készít metszeteket. 1931- 
ben a Könyvbarátok részére illusztrálja Tormay Cecil 
„Magyar Legendáriumokig s ugyanezen évben jelenik 
meg „Hat fametszet” címmel biblikus sorozata. 1932- 
ben Maria Ricciardi Bosi: „Sulié grandi orme” c. mű
vét látja el néhány pompás fametszettel. Végül Rostand 
„Cyrano”-\khoz készített fametszetű illusztrációi jelen
tek meg, melyek művészetének legújabb, legkifejlettebb 
fázisát képviselik.

Fametszetein épúgy, mint festményein is igen ér
dekes tárgy- és stílusbeli kettősség jelentkezik. Az akt- 
és vallásos-kompozíció Janus-arca ez. Már svájci és 
párisi tartózkodása alatt vonzódott a korareneszánsz 
olasz mestereihez, Giottohoz, Baldovinettihez, Fra An- 
gelicohoz. Rómában még fokozódott ez a rokonérzés. 
De ugyanott kapcsolatba került az olasz új-klassziciz- 
mussal is, amelynek ma legjelentősebb képviselője a 
modern magyar művészek között, úgy a festészetben, 
mint a grafikában. Bibliai kompozícióin első pillanatra 
felismerszik a proto-reneszánsz naiv világérzésének a 
hatása. Világi tárgyú metszetein pedig az új-klasszi- 
cizmussal való stílusközössége. A bibliai kompozíciók 
és legenda-illusztrációk naív, bájos formavilága kap 
meg bennünket. Egyszerű fehér és fekete foltokkal fe
jezi ki mély vallásos lelkületét, a tárna őszinte átélését, 
de nem kedveli azok ellentétességének hangsúlyozását.
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A fehér és fekete nála nem hoz létre atmoszférikus 
fény- és árnyák-küzdelmeket. M o ln á r  C. Pál nyugod
tan gondolkozó lírai egyéniség, aki megfontoltan, tu
datosan építi fel a kompozíciót. Képszerkesztési törek
vései még inkább előtűnnek világi tárgyú képein és 
metszetein, a régieken, épúgy, mint a legújabbakon. 
De mindkét területen tökéletes, valóban virtuóz tech
nikával dolgozik. Kevesen ismerik úgy a fa természe
tét, kompozicionális lehetőségeit, mint M o ln á r  C. Pál. 
Régibb fametszetein még nagy fehér és fekete síkok 
stilizált kontúrokba zárva feküdtek egymás mellett. Az 
újabbakon, melyek közül, mint új mérföldkő emelkedik 
ki a G yra n o -so ro za t ,  már jobban uralkodik a vonalakon, 
amelyek át- meg átjárják a fehér-fekete felületeket. És 
ezek, most is erősen stilizálva ugyan, egymásba fonód

nak. Az egymástól elváló felületek összeolvasztásán 
kívül még egy újítást jelentenek a Cyrano-metszetek. 
A korábban kiemelt stílusbeli kettősség itt már össze
olvad. Sok kísérletezésre, fáradságra és kitartásra volt 
szükség, amíg ez a szerencsés összeolvadás létrejöhe
tett. Végül ez a sorozat az, amely technikájában, stí
lusában, kompozíciójában legjobban megfelel a könyv
illusztráció követelményeinek. A z  i l lu sz trá c ió  so h a sem  
leh e t  ö n á lló  kép .  Nemcsak tárgyánál, de rendeltetésé
nél fogva sem. Alkalmazkodnia kell a tipográfia szel
leméhez, a betűk típusához, a tördelés lehetőségeihez. 
Ezek a fametszetek, a mellett, hogy kongeniálisan ad
ják vissza Rostand könnyed költőiségét, mint famet
szetek és mint illusztrációk, a legkényesebb igényeket 
is kielégítik. N a g y  Z o ltán .

Zsiray Zsigmondi naplója
Z s ira y  Zsigmond pécöli plébánosról, mint egyházi 

íróról röviden megemlékezik mind S z in n y e y  József,1 
mind a szombathelyi egyházmegye monográfusa: G éfin  
Gyula.1 2 Egyik sem említi azonban Zsigraynak azt a 
kéziratban maradt, 1829—1873 közötti időre terjedő 
naplószerű feljegyzéseit, amelyet jelenleg is a pécöli 
plébánia levéltára őriz.3 Az 54 folio lapra terjedő kéz
irat a címlapján lévő felírás szerint: „ P riva tu m  P a r o - 
chiae P e c zö l ie n s is  P ro to c o l lu m .  P ro  usu e t  u t i l i ta te  
p r iv a ta  P a ro ch o ru m  ab A n n o  1829”. Első bejegyzése 
1829. január 20-ikán kelt és Zsiray pécöli plébánosi 
kinevezésére vonatkozik. Az utolsó bejegyzés az 1873. 
évre vonatkozó összefoglaló pro-memoria.

Ami Zsiray naplószerű feljegyzéseinek tartalmi 
becsét illeti, meg kell jegyezni, hogy ezek a sokszor 
nagyon bő, minden részletre kiterjedő feljegyzések két 
szempontból is becsesek. Az egyik, mert minden részletre 
kiterjeszkedően ismerteti azt a több, mint három évti
zedes harcot, amelyet Zsiray a plébánia javadalom 
épségben tartásáért a földesurával, a szombathelyi káp
talannal, valamint a vépi gróf Erdődy uradalommal 
folytatni volt kénytelen. Miután Zsiray — mint írja: 
„utódjainak tanúságára” — mindent feljegyez, ezek a 
naplószerű jegyzetek, a mellékelt eredeti, vagy máso
latban lévő okiratokkal együtt, tiszta és világos képét 
adják egy plébánia 1848 előtti birtoktörténetének, a 
plébános egész gazdasági helyzetének, a földesuraihoz 
és a jobbágyaihoz való gazdasági viszonyának, ame
lyekről ilyen összefüggő, egységes, dokumentált fel
jegyzés csak  igen k e v é s  maradt fenn, s az is még az 
egyházmegyei, vagy plébániai levéltárak limbusaiban 
lappang. Gazdaság- és társadalomtörténeti szempontból 
az teszi tehát becse ssé  Zsiray feljegyzéseit, hogy rajtuk 
keresztül tisztán és világosan megismerhetni a XIX. 
század első kétharmadából való kát. alsópapság gazda
sági és szociális helyzetének a típusát.

1 Magyar írók élete és munkái, XIV. kötet, 1945. hasáb. 
Szinnyey csak annyit mond Zsirayról, hogy pécöli lelkész 
és a következő három munkáját említi: 1. örvendező versek 
(amelyet mint sárvári káplán Böle András püspök beikta
tása alkalmából írt), Szombathely, 1825. —  2. Lelki vezér 
az üdvösség útján (imádságos könyv), Pécs, 1838. —  3. A 
falusi gazda mint cholera-orvos, Szombathely, 1866.

* Géfin a Szinnyeynél említetteken kívül Zsiraynak még 
a következő munkáit említi: Litániák és imák füzére, 
Szombathely, 1852; Vallási kistükör, Kőszeg, 1848; továbbá 
„kéziratos imakönyve telve szebbnél szebb imáival a pécöli

rlébánián". V. ö. A szombathelyi egyházmegye története, 
kötet 345., 358. 11., II. kötet 346., 373. 11.

3 A kéziratra Dr. Géfin Gyula szombathelyi teológiai 
főiskolai tanár úr hívta fel a figyelmemet, s ő volt szíves 
számomra a kéziratot Varga Gábor jelenlegi pécöli plébános 
úrtól kikölcsönözni. Fogadják mindketten őszinte köszö- 
netemet.

De Zsiray feljegyzései érdekesek azért is, mert 
megismerhetni belőlük a XIX. századi liberális szellemű 
jozefinista egyházjogi felfogású magyar katolikus 
alsó papság típusát is. A szabadságharc eseményeivel 
nem foglalkozik ugyan — csak a nép lelki eldurvulását 
említi — nyilván, mert „a történelem adhatja csak elő 
a történetüket, itt sem idő, sem hely, sem szabadság 
nincs azok leírására”. Annál behatóbban és jellemzőb
ben foglalkozik azonban a vatikáni zsinat határozatai
val és a Döllinger megteremtette ó-katolikus mozgal
makkal. Itt nyilvánul meg Zsiray liberális katolikus 
egyházpolitikai felfogása. A vatikáni zsinat kihirdetését 
rosszalja, mivel „oly elveket akar szentesíteni, melyek 
az emberiség sorsára fenyegető hatást ígérnek”. Az in- 
fallibilitás ellen a zsinati irodalom bő anyagából maga 
állítja össze azokat az egyoldalú, a római állásponttal 
szemben ellenséges indulatú mozzanatokat, amelyek a 
pápák történetében — szerinte — az infallibilitás el
len szólnak.

A zsinat eseményei különösképen foglalkoztatják 
Zsirayt, aki az eseményeket tiszta liberális katolikus 
szellemben kommentálja, ahol a hit és a liberális sza
badság-idea összhangját épen sehogyse tudja megta
lálni. Felfogását illetőleg rendkívül jellemzőek a 
következők: „Jelen pillanatban is, midőn azon ritka 
eset fordult elő, miszerint 300 év óta oecumenicum 
concilium tartatik; midőn az egész egyház főnökei ösz- 
szegyülve vannak, hogy a kuszáit emberi viszonyokba 
világosságot és békét hozzanak; nem a keresztény hit 
és erkölcstan tisztázásáról és szabatos megállapításá
ról, nem az erkölcsi világ előmozdításáról, hanem csu
pán a papi omnipotencia és csalhatatlanságáról kell 
folyni a tanácskozásoknak. És ki ezek ellen föl szollal, 
hallgatásra, leülésre kényszeríttetik, vagy nyiltan eret
neknek mondatik, az anathémákkal fenyegettetik. Ezen 
procedúra nem mutatja a szándékot az igazak kikuta
tását eszközölni, mit a római Curia maga is érezni 
látszik az által, hogy legnagyobb titoktartást paran- 
csola, mintha valami gonosz célnak elérése céloztat- 
nék. Üdvözítőnk azon mondata szerint: omnis, qui 
male ágit, odit lucem, ne arguantur opera ejus; qui 
verő bene ágit, quaerit lucem, ut videantur opera ejus. 
Azért minden abszolutizmus és deszpotizmus, legyen 
az egyházi vagy világi ellensége a szabad sajtónak, 
mert nem tűrhetik a világosságot. Most szabad sajtó 
van, de ugyan azért ezen szerencsétlen concilium oly 
gyalázó és a papságot lealacsonyító irodalmat idézett 
elő, melynek olvasására egy becsületes papnak el kell 
pirulnia, csak Róma nem pirul, sőt annál inkább feszíti 
a húrt ,bízván anathémáiban, és kiközösítés, eretneki 
félésben, melyekkel a világot rendben tarthatni véli.”

Zsiray rokonszenve a zsinat után is változatlanul 
a liberális katolicizmus mellett marad. Fájó szavakkal
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emlékezik meg Döllingerről, a nélkül mégis, hogy en
nek a következményeit gyakorlatilag levonta volna. A 
magyar katolikus egyház akkor sokkal jobban függött 
az államhatalomtól, semhogy annak kezdeményezése 
nélkül, akár összességében, akár egyenként, a Róma 
elleni útra lépett volna. Zsiray feljegyzései becsesek 
azonban, mert — mint egy hang a magyar katolikus 
papságból — elfogulatlan tanúságot tesznek a magyar 
katolikus egyház felfogásáról, szellemi arculatáról; 
ebből is bizonyos, hogy a magyar főpapság ellenzéki 
szereplése a vatikáni zsinaton a magyar katolikus 
tömegek érzéseire, felfogására támaszkodott.

Tóth László.

Tavaszi könyvkiállítások
Országos Széchényi Könyvtár havonta 

megújuló kiállításai kapcsán, melyek a 
magyar könyv múltjának egy-egy neve
zetes szeletét vagy korszakát mutatják 
be, a könyvtár látogatói a múlt hóna
pokban Batsányi János, Kisfaludy Sándor 
és Madách Imre könyvtárait láthatták.
Az Olvasóteremhez vezető folyosón van 

elhelyezve az a hét tárló, melyekben ezeket az időnkinti 
kiállításokat rendezni szokták. Az első volt ezek közül 
Batsányi János rendkívüli jelentőségű könyvtára, melyet 
még a múlt század közepén sikerült nagy áldozatok árán 
a Múzeumi Könyvtárnak megszereznie. Az ezer kötetet 
meghaladó könyvgyűjtemény legértékesebb darabjai kerül
tek a tárlók üvegei alá és ezek közül is legjelentékenyebb 
a Himfy szerelmeinek editio princepse Batsányi sajátkezű 
beírásával. A kiállítás többi darabjai közül meg kell említ
sük Fénelon Telemaqueját, Wallasky nagyhírű Conspectuskt 
és Toldy Ferenc Handbuch\kt. A  gyönyörű folyóiratanyag
ból a kiállításon az Erdélyi Muzeum és a Tudományos 
Gyűjtemény évfolyamai szerepeltek. A magyar szépiroda
lom korabeli termékeinek egy majdnem teljes gyűjteménye 
van meg a híres költő bibliothékájában, amelyek közül a 
kiállításon Csokonai, Kazinczy, Kölcsey és Vörösmartv 
szerepeltek. A kiállítás dísze volt- a Kazinczy kiadásá
ban megjelent Zrinyiász Batsányi bíráló jegyzeteivel, úgy
szintén az ő kritikai megjegyzéseivel őrzött Dayka Gábor- 
kiadást is közszemlére bocsátották. Külön tárlóban volt 
látható az az irodalomtörténeti nevezetességű értékes kuri
ózum, az a sziluettkép, melyet maga Batsányi készített 
legkedvesebb barátjáról, Szentjóbi Szabó Lászlóról, a kuf- 
steini börtön kazamatáiban. Ez a kép Szent jóbi Szabó Köl- 
teményes munkái elé lett beragasztva s a tragikussorsú 
fiatal poéta ikonográfiái szempontból is legsikerültebb 
képének tekinthető.

Március havában Batsányi másik nagy barátjának, Kis
faludy Sándornak könyvtárát állították ki. Ez a gyűjte
mény majdnem kétezer kötetből áll, de értékben mégis a 
Batsányié mögött van. A kiállításra, helyszűke miatt, nehe
zen lehetett kiválogatni a rengeteg könyvből a legjellem
zőbbet és a legértékesebbet. Szerepeltek a magyar iroda
lomból Kisfaludy Károly, Verseghy, Berzsenyi, Bajza mun
kái, Fáy András Bélteky házának editio princepse. A kiál
lításnak egyik legnagyobb érdekessége volt egy ezerhét- 
százkilencvenhármas Kalendárium a költő Szegedy Rózára 
vonatkozó feljegyzéseivel. Ezenkívül Molnár Borbála köl- 
teményes munkái, melyhez Takáts Éva Feleletek a Szent 
Gellért hegye mellől című munkája van hozzákötve „Tekin
tetes Kis Faludy Sándor Urnák” dedikálva. Kiállították 
még Batsányi János Verseit a szerző, Kisfaludy Sándorhoz 
szóló francia nyelvű dedikációjával, úgyszintén Fogarasi 
János Magyar és német zsebszótárát (1836), melynek cím
lapját megelőző oldalán maradt fönn Petőfi Sándor első 
irodalmi nyoma, egy latin verskézirat alakjában.

Az Ember tragédiája költőjének rendkívül jelentős 
könyvtárából szintén csak azokat a darabokat állíthatták

ki, melyek a legnevezetesebbek voltak. A  kiállítás most is 
látható. így az I. tárlóban Dugonics, Kisfaludy Sándor, 
Szigligeti, Fáy András és Gvadányi munkái szerepelnek, 
a Haller-fordította Télémakus és mint rendkívül érdekes 
kortörténeti könyv, az Elisa, avagy milyennek kell lenni 
az asszonynak? (Posony, 1803.) A  II. tárlóban vannak 
Fessler könyvei, az Ungarischer Plutarch és Timon Livre 
des Orateurs, amely olyan nagy hatással volt Madách 
Tragédiáiknak kialakulására. Ezenkívül Victor Hugó, Vol
taire, Montesquieu, Larochefaucault, Lessage és Marmontel 
könyvei s Robinson Crusoe-kiadás. Ebben a tárlóban van
nak még Madách anyjának, apjának és nővérének beírá- 
sos és autogrammal ellátott könyvei. Ugyanitt láthatjuk az 
Apologie dér llluminaten (Frankfurt, 1786) egy példányát, 
a filozófusok közül Kant Kritik dér reinen Vernunft\a, 
Hugó Grotius-kiadások, Rousseau Bekenntnisse (1782) és 
Katona História Criticájának egy kötete. A III. tárlóban 
Madách nagyapjának szabadkömüvesiratai: a Kronik dér 
Maurerey (Philadelphia,1783), ezenkívül a Felfedeztetett 
állhatatlanság melly nyilván kimutattya, hogy a szabad kő
művesek valóságos jakubinusok. írta Igaz hazafi (1794) c. 
munkát, melynek az a nagy jelentősége, hogy már ilyen 
korán szabadkőmüves-ellenes hangulatban fogant. A IV. 
tárlóban van a Journal für Freymaurer I. évfolyama az 
1784-ik évből. Ezenkívül Ossian, Shophokles, Caesar, Sal- 
lustius, Ovidius, Cicero, Tibullus-kiadások és Ovidius 
Enyelgései Peretsenyi Nagy László fordításában (1820). Az 
V. tárlóban a Cotta-féle Goethe-kiadás I. kötete (1840), Ko- 
tzebue, Borne, Schiller, Vieland Abderitái (1834), Klopstock, 
Luther Levelei (Leipzig, 1783) és egy Mozaik-kötet (1844). 
A VI. tárlóban Gorove útirajza: Nyugat, Humbolt: Kos- 
mosa, Luther Bibliá\a, a Korán és Kempis Tamás Krisztus 
követése. Végül a VIL-ben Gelpke: Allgemeine Darstel- 
lungia „Madách Imréé" bejegyzéssel.

Mindhárom kiállítás anyagát Kozocsa Sándor dr. 
állította össze.

H  I  R  E  K
Megjelent a Magyar Könyvszemle régóta várt 

kötete. A 188 lapnyi kötet három évfolyamot pótol, 
1932—34. évekre szól. A kötetnek több mint felét az 
Országos Széchényi-Könyvtár három évi jelentése 
tölti ki. Az egyetlen rövid cikket H. P á l f y  Ilona írta 
arról, hogy miként tekintették Anonymust politikai 
szempontból Bécsben a XIX. sz. első évtizedeiben. Az 
Adattárból érdeklődésre számíthat Iv á n y i  Béla köz
leménye, amely folytatja és 16(XMg viszi azoknak a 
levéltári adatoknak a közlését, amelyek magyaror
szági könyvekről, könyvtárakról és könyvnyomdák
ról adnak hírt. Értesülésünk szerint ez a kötet csak 
áthidalja a három éves szünetet s ezután a M a g y a r  
K ö n y v s z e m le  évnegyedenként pontosan meg fog ismét 
jelenni.

Rákóczi-kiállítást rendezett a Magyar Történeti 
Múzeum gróf Z ic h y  István főigazgató irányítása mel
lett, amelyet f. hó 18-án nyitottak meg a magyar köz
élet számos reprezentánsának ünneplő jelenlétében. A 
kiállítás keretében az Országos Széchényi-Könyvtár 
is bemutatta hét tárlóban Rákóczi-kori nyomtatványa
inak és kéziratainak válogatott darabjait. A kiállítás 
könyvtári részét A s z ta lo s  Miklós és H a lá s z  Gábor 
rendezte. A kiállításról nyomtatott katalógus jelent 
meg. Két más könyvtárból való reprezentatív darab 
is helyet foglal a szeptemberig nyitva lévő kiállításon: 
Rákóczi ábécés könyve, amelyben legelső autentikus 
kézírása van s amit a budapesti kegyesrendi könyv
tár őriz, valamint Egerből a Mikes levelek híres 
kézirata.
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Szent-Iványi Béla közli, hogy könyvtári szempont
ból hasznos adatközlés található O rszá g h  László; A z  
a m er ik a i  i ro d a lo m tö r té n e t i r á s  f e j lő d é s e  című tanul
mányában (8°. Bp. 1935. 60 L). Az amerikai irodalom- 
történetek részletes jegyzékénél ugyanis megjelöli, 
hogy az egyes művek mely budapesti közkönyv
tárban lelhetők fel. Jelzései a Magyar Tudományos 
Akadémiai, Egyetemi, Fővárosi és az Egyetem An
gol Intézeti Könyvtár anyagára utalnak. Kiviláglik, 
hogy könyvtáraink kevés idevágó munkával ren
delkeznek. Azonban a múlt század végén és száza
dunk elején megjelent hét irodalomtörténet, mely 
az amerikai irodalomtörténetírás fejlődésének első 
fokát reprezentálja, hiánytalanul megvan az említett 
könyvtárakban. Az alapvető munkák után megjelenő 
csaknem ötven tankönyvszerű irodalomtörténetből, 
melyek egyébként módszer és tárgy tekintetében tel
jesen megegyeznek, mindössze kettő található nálunk. 
Az újabb irodalomtörténetírás termékeinek, melyek 
már a jellegzetes megkülönböztető jegyek és nem a 
földrajzi szempontok szerint keresik az amerikai iro
dalom anyagát, alig akad könyvtárainkban képviselője. 
Örvendetes azonban, hogy épen P a t te e  1915-ben meg
jelent irodalomtörténete, mely először tette tudatosan 
céljává az amerikaiasság tudományos kutatását, meg
található az Egyetemi Könyvtárban. Az utolsó évti
zedről szóló irodalomtörténetek, így P a t te e  újabb 
munkái is, azonban már nem állnak rendelkezésünkre.

Petrichevích Horváth Emil báró most adta közre 
„ A  P e tr ich ev ích  c s a lá d  á l ta lá n o s  tö r t é n e te" című műve 
első részének első kötetét, amely a család történetét 
bő okleveles anyaggal 1069-től 1526 ig adja elő. A 
kötet az „ A  M ogorou ich  n em ze tsé g b e l i  P e tr ich ev ích  
cs a lá d  tö r tén e te  és o k le v é l tá r a ” című sorozat első kö
teteként jelent meg. Folyóiratunk nem foglalkozik 
történeti munkák ismertetésével s ezért el kell tekin
tenünk attól, hogy a pompás kiállítású kötetnek belső 
értéke megállapításával és értékelésével bővebben 
foglalkozzunk. Viszont örömmel állunk meg a könyv 
megjelenésénél, mert ez az első eset a háború 
után, amikor egy főúri családunk tagja áldozatot nem 
kímélve új családtörténeti sorozat kiadását kezdemé
nyezte. Jelent ugyan meg néhány oklevéltári kötet, 
de azok mind háború előtt megindult sorozatok foly
tatásai voltak, míg a herceg Esterházy által kiadott 
kötetek csak egy-egy szűk tárgykörre vonatkoztak s 
nem ilyen széles körvonalakban kibontakozó sorozat 
megindulását jelentették. Örömmel köszöntjük a kötet 
megjelenésekor Petrichevich bárót, aki méltó áldozat- 
készségről tett tanúságot a háború előtti főúri hagyo
mányok ilyen becses felelevenítésével.

Kozocsa Sándor az Esztétikai Füzetek f. évi 4-ik 
számában közreadta a z  1934. év  e s z té t ik a i  m u n k á ssá 
gán ak k ö n y v é s z e té t ,  amely különnyomatként is meg
jelent. Az évről-évre megjelenő irodalomtörténeti 
kőnyvészet mellett őrömmel látnánk évről-évre a most 
elkezdett esztétikai kőnyvészet állandó folytatását. 
Bár a többi tudományág is megtalálná a maga ál
landó bibliográfusát s ami talán még nagyobb kérdés 
ma, a maga állandó közlési lehetőségét is.

Szerkesztőnk közel kéthónapi másirányú elfoglalt
sága és távolléte miatt lapunk pontos megjelenése 
és a szokott rovatok állandó közlése zavart szenve
dett. A zavar kiküszöbölése érdekében a lap megje
lenését ezzel a számmal minden hó 10. és 25-ére tet
tük át.

Szerkesztőség és kiadóhivstal:
Budapest, IV., Múzeum-kőrut 3 — Telefon: 87-5-01.

Felelős szerkesztő : Asztalos Miklós dr. — Felelős kiadó: Lantos Adolf 
Sárkány-nyomda r. t  Budapest, Horn Ede-utca 9.

K ülfö ld i hírek
Berlin. A PreuBische S ta a tsb ib l io th ek  legújabb jelen

tése szerint a könyvtár állománya 1934. márc. 
31-én 2.638,000 nyomtatvány-kötetet számlált, 
melyből 6,290 darab ősnyomtatvány és 420,000 a 
zenei osztály anyaga. Ezen kívül őriz a könyvtár
64.000 kéziratos könyvet és 458,000 autografiát,
419.000 térképlapot s 86,000 arcképet.

Bern. A svájci L a n d esb ib l io th ek  használata az utóbbi 
időben nagyon fellendült. 1931-ben még csak
16.000 látogatója és 42.000 kikölcsönzött mű for
galma volt, míg 1933-ban már 37.000-en keresték 
fel a könyvtárat és a kölcsönzés is 68.000 kötetre 
ugrott fel.

Boston. A bostoni A th e n a e u m  L ib ra ry  1933. végén el
érte a 329.000 kötetet.

Drezda. A S a ch sische L a n d es -B ib l io th ek  új zenei ol
vasótermet létesített. Ugyanez a könyvtár megsze
rezte Prof. Dr. Konrad H a eb ler  gyűjteményéből 
az úgynevezett Fuero d e  S o b ra re  kéziratnak, amely 
egyike a legrégibb spanyol törvénygyűjteménynek, 
22 foliókötetre terjedő fényképmásolatát.

Genf. A könyvtáros-egyesületek nemzetközi szövetsé
gének titkársága szétküldötte a meghívókat a Mad
ridban, május hó 19. és 30. közt tartandó második 
nemzetközi bibliográfiai és könyvtártudományi 
kongresszusra. A tanácskozás főtárgya a k ö n y v 
tárak  k ö z ö t t i  n e m z e tk ö z i  k ö lc sö n z és  kérdése lesz. 
E mellett a világ legnevesebb könyvtárosai tarta
nak előadásokat a kongresszus folyamán.

Halle a/S. H á n d e l  szülővárosában, Halléban a Hándel- 
ünnepséggel kapcsolatosan Hándel-kiállítást ren
deztek a regényes fekvésű és nemrég restaurált s 
múzeumi célokra alkalmassá tett Moritzburgban. 
A kiállításon Hándel kéziratai, zenei nyomtatvá
nyai és arcképei kerültek bemutatásra.

Hamburg. A C o m m erz -B ib l io th e k  januárban ünnepelte 
fennállásának két évszázados évfordulóját, amit 
többek közt azzal ünnepelt meg, hogy kiadta a 
G o d t la n d e sc h e s  W a te r re c h t  (Lübeck, 1537.) című 
unikum új lenyomatát.

Londonban könyvárusi forgalomba került VIII. Henrik 
egyik feleségének, P a rr  K a th a r in á n a k  im á d sá g o s - 
k ö n yve .  A pergament kéziratot 500 fontért kínál
ják. — Bejárta az egész világsajtót a hír, hogy 
egy eddig ismeretlen keresztény evangélium tö
redéke került elő a British Museumban. A kézirat 
hasonmásos kiadása már a legközelebbi jövőben 
megjelenik.

Madrid. Közelmúltban hunyt el Francesco B eltrán , aki 
nemcsak mint híres antiquarius volt közismert, 
de mint korunk egyik legnagyobb bibliomanikusa 
is. Hatalmas könyvtárában mintegy 50,000 kötet 
bibliográfiái mű maradt hátra.

New-York. A C o lu m b ia -E g ye tem  könyvtárának állo
mánya elérte az 1.500,000 kötetet. Ebbe nincs 
beleszámítva a mintegy 1,000.000 darabot kitevő 
röpirat, évi jelentés, szabadalmi leírás stb. Ezzel 
a könyvtár az északamerikai egyetemi könyvtá
rak közt a harmadik helyre került a Havard és 
a Yale egyetem könyvtárai után. — A M organ -  
L ib ra ry  a S z ín  a k ö n y v n y o m d á s z a tb a n  1450—1850.  
címmel kiállítást rendezett, amelynek első darabja 
a Gutenberg-Biblia.

Prága. A Nemzeti Múzeum Könyvtára karöltve az 
Egyetemi Könyvtárral és a Szláv Könyvtárral ki
állítást rendezett a d é l s z lá v  iro d a lo m  m o d ern  k i 
a d ása ibó l .
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Shanghai. Több ízben beszámoltunk már a kínai könyv
tári kultúra aktuális eseményeiről. Azóta újabb 
jelentős mozzanatról adhatunk hírt. A shanghai-i 
városi tanács 300,000 dollárt szavazott meg e g y  
vá ro s i  k ö n y v tá r  építési költségeire.

K ülfö ld i aukciós h írek
Párizs. Múlt év decemberében több érdekes aukció volt 

Párisban. A n d r ie u x  Georges M o rea u  könyvtá
rát aukcionálta. Moreau résztulajdonosa volt a 
Larousse kiadóvállalatnak. Az aukció két legdrá
gábban elkelt darabja két kézirat volt. Egy tizen
harmadik századi, tizenöt miniatűrrel díszített, 
angol iskolában készült brev iá r iu m  19.500, egy 
párisi iskolában készült, tizenötödik századi, öt
vennégy miniatűrrel díszített L ivre  d ’H eu res  16,200 
frankért cserélt gazdát. — C a r te re t  az ismert 
gyűjtőnek, Henri B e r a ld in z k  könyvtárát bocsátotta 
árúba. Ezúttal a könyvtár harmadik részét, mely
nek 511 tétele 1.500,000 frankot eredményezett. 
A három legdrágább tétel a következő volt: Sa- 
t ires  d e  P erse , Paris, 1822., igen gazdag mozaik 
kötésben, amelyet S im ie r  az 1827-es kiállításra 
készített 51,000 frank; O eu vres  d e  M o l ié re , Paris
1804., egyetlen példány G a rn e re y  33 aquareljével, 
hat S im ie r -kötés, ajándékpéldány J o se p h in e  csá
szárnőnek 36,000 fr.; V igny:  Servitude et grandeur 
militaires, Paris, 1835., a példány D o rv a l  szín
művésznőnek van ajánlva 29.000 frank.

K ülfö ld i folyóiratszemle
Archív für Buchbinderei (Halle a. S.), 2. sz. — 

E n d res:  A heidelbergi Alberthus Schwab mester 
három új kötése. V olkm an n :  A könyvkötés száz 
év előtt. H a m m ersc h m id t:  A színérzék kifejlesz
tése a könyvkötőiparban.

Árts et Métiers Graphiques (Paris), 45. sz. — Fargue:  
Udvözlősorok a nyilvánossághoz. E sch o lier :  Louis 
Barthou nagy szenvedélye. Mac O rlan:  Jean- 
Gabriel Daragnés. L o ize :  Zola Emil. R a y n a l:  
Festmények szignatúrái. V a il la t:  Orchesographia, 
vagy stenochoreographia. M a i io n : Királyi okle
velek.

Library Quarterly (Chicago), V. köt. 2. sz. — T horn-  
d i k e : Ifjúsági könyvek jegyzéke. L iv sey :  Gyer
mekkönyvtárak könyvtárosi gyakorlata. K u h lm a n :  
Készen vagyunk hírlapoknak filmen való megőr
zésére? B liss:  A könyvtárosság filozófiája.

Dürer könyvek,
ősnyomtatványok és szenzációsan 
érdekes 16. századbeli könyvek 

Lantos XVIII. aukcióján.
1935. június 6— 7-én.

Minden idők legnagyobb német illusztrátora, a ma
gyar származású Dürer Albrecht négy világhírű famet
szetes könyve eladásának jegyében indul meg június 
6. és 7-én a Lantos cég XVIII. aukciója. — Mind a 
négy (2 kötetbe kötött) Dürer könyv fametszeteinek 
utolérhetetlen frisseségével, képeinek klasszikus szép
ségével, a példányok tökéletességével, igazi szenzáció 
erejével fognak hatni az árverést látogató közönségre. 
E könyvek egyike, az (amelynek egyik képét jelen szá

munkban közöljük) Underweysung d. Messung mit d. 
zorckel, 1525, a mester legelső irodalmi művének 1. 
kiadása. Míg két könyve ma is csodálatosan ható mű
vészeti anatómia. — Egy kolostor könyvtárából kerül
tek ki ezek a nagyszerű 16. századbeli fametszetes 
könyvek, ugyanúgy, mint az Appianus: De bellis Ci- 
vilibus című munkája 1477-ből, a legrégibb ősnyomtat
vány, amely a legújabb időkben könyvpiacra került. 
Csodálatos tisztasággal és épséggel tudta ez a kolostor 
e több mint 450 éves könyvet konzerválni. — A gyűj
temény egy másik nagy ritkasága Vergilius Maró 1502- 
ből való remek glosszás kiadása, S. Brant 214 igazán 
halhatatlan remekű fametszetével, úgyszintén Geiler v. 
Kayserbergnek 1510-ből való zsidó története, amely
ben Hans Burkmair 5 pompás fametszetü képében gyö
nyörködhetünk, továbbá Leonclavius 1595-ből való re
mek karbantartott török krónikája, amelynek külön ér
dekessége, hogy egyetlen rézmetszetű képe Buda és 
Pest abszolút ritka, 17. századbeli törökkori tájképe.

A XVIII. század könyvművészetét az aukción egy 
monumentális kartográfiai munka, Köhler Bequemer 
Schuhl und Reise Atlasa 1719-ből mutatja be gyö
nyörű képekkel díszített remek térképeivel. — A régi 
magyar könyvek közül Lippay 1664-ből való abszolút 
ritka Posoni Kertje, Ortelius remek 1603-as kiadása, 
Nádasdy Mausoleumának teljes példánya érdemelnek 
különös említést. A gyűjtemény egyik legfeltűnőbb ob
jektuma egy remek piros borjúbőrbe kötött zsebkiadású 
biblia, a debreceni kötések egyik legragyogóbb pél
dája, és azonkívül még számos pompásnál pompásabb 
borjú- és disznóbőrkötések gyönyörködtetik a szép 
könyv barátait.

A gyűjtemény modern anyaga óriási változatossá
got mutat. Művészeti könyveinek nagy száma mellett 
(köztük a Handbuch d. Kunstwissenschaft remek kö
tetei, Malonyai, A magyar nép művészete, a Rembrandt 
Galerié, egy pompás Dóré illusztrációs Milton kiadás, 
stb. stb.), a történelmi és memoire irodalom rendkívül 
gazdagságával tűnik ki. Itt láthatjuk Oncken nagyszerű 
Weltgeschichtejének 45 kötetes teljes sorozatát, Wilson 
Rothermere lord részére sajátkezűleg dedikált me
moire-j át, stb. Az építészeti és iparművészeti könyvek 
bámulatos tömege mellett itt láthatjuk a numizmatikai 
irodalom legérdekesebb könyveit (így egy teljes Nu
mizmatikai közlönyt, Weszerle érmészeti tábláit, stb.). 
A nyelvtudományi könyvek közül Szarvas-Simonyi 
magyar nyelvtörténeti szótára, a földrajzi müvek közül 
Hunfalvy-Rohbock, Magyarország és Erdélyének 4° 
alakú díszkiadása, több Párizsról szóló érdekesnél 
érdekesebb munka érdemek különös említést. A termé
szettudományi munkák közül messze kiemelkedik Wag
ner, Pharmaceutisch-Medicinisch<e Botanik, gyönyörű 
sznezésü növényképeivel. — Páratlanul gazdag a gyűj
temény budapesti vonatkozású objektumokban, ezek 
között Vasquez örök szépségű műlapgyüjteménye emel
kedik ki, úgyszintén a magyar klasszikusok első kiadá
saiban (többek között Ady érdekesen humoros dediká- 
ciójával). — A könyv gourmandjai pedig egy sereg 
19. századbeli francia illusztrált könyv szépségeiben 
gyönyörködhetnek.

Az aukció vezetősége, a kikiáltási árak megálla
pításánál, mint eddig, most is számolt a mai nehéz 
gazdasági viszonyokkal ,hogy lehetővé tegye a szeré
nyebb viszonyok között élő közönségnek is az aukción 
való részvételt.

Az aukcióról remekül kiállított és gondosan össze
állított illusztrált katalógus számol be részletesen.
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A könyv ünnepi hetének kiemelkedő eseménye Lantos XVIII. aukciója 1935. június 6. és 7-én, amelyen

k o l o s t o r i  k ö n y v t á r b ó l
és egyéb gyűjtem ényekből szárm azó k ön yvek

kerülnek aukcióra rendkívül alacsony kikiáltási árakon.
Kívánatra díjmentesen megküldjük az aukció díszes kiállítású, illusztrált katalógusát, amelynek néhány értékesebb

számát itt közöljük.
cióinak u tolérhetetlen művészetit ábrázolásai. Ezenkívül számos 
fameszetü diagramm is található a könyvben. — Gyönyörű, min
den tekintetben kifogástalan példány.

Appianus Alexandrinus. De bellis civilibus; acc. libri 
Illyricus et Celticus. História Romana II. Latiné 
trad. Petrus candidus (in fine:) Impressum vene- 
tijs per Bernardum pictorem et Erhardum ratdolt 
de Augusta 1477. Folio 1 üres lev. 210 egyhasábos 
32 soros számozatlan levél egykorú préselt disznó
bőrrel (részben) bevont fakötés.
Páratlanul ritka ősnyomtatvány. Remek fametszetű keretdísszel a 
címlapon és fametszetű iniciálékkal. Egyike a legrégibb famet
szetű keretdíszekkel ellátott olaszországi nyomtatványoknak. Ez a 
harmadik legrégibb könyv, amelyet a kolophonban jelzett nyom
dászok együtt készítettek. Appianus legszebb kiadása. Hain 1307. 
Remek karban tartott, kifogástalan szép példány.

Kikiáltási ár 480.— 
Dürer A. Etliche vnderricht, zu befestigung dér Stett 

Schloss vnd flecken. (in fine:) Gedruckt zu Nürn- 
berg nach d. gepürt Christi 1527. Folio 30, 47 egy
hasábos sornyi számozatlan levél. Gyönyörű fa
metszetű (címert ábrázoló) címképpel, 10 nagy, 
behajtott fametszetű képpel és számos kisebb dia
grammal a szövegben. Gyönyörű régi barna borjú
bőr, igen dús hátaranyozással, bordázott háttal.
A világhírű Dűrer-fametszetű könyv e l s ő  k i a d .  Páratlanul ritka. 
Gyönyörű, minden tekintetben kifogástalan példány.
Hozzákötve: 
u. a.
Underweysung dér messung mit dem zirckel vn 
richtscheyt. in Linien ebnen vnd gantzen corporen 
durch A. D. Nürnberg, 1525. Folio 90 számozat
lan lev.
Dürer legelső irodalmi művének páratlanul ritka e l s ő  k i a d .  
Győnyőrűbbnél-gyönyörűbb fametszetű képei közül is kiválnak a 
kővetkező fametszetek: Fekvő állatok (49. 1.), az ülő férfit rajzoló 
művész, a lantot rajzoló művész (88., 89. 1.), valamint a pompás 
mintabetűsorozat.
Minden tekintetben kifogástalan példány. Megvan a rendszerint 
hiányzó D. képeket meghosszabbító 2 papfrszelet is.

Kikiáltási ár 930.—

98 Dürer A. Underweysung d. messung. . .

— De Symmetria partium in rectos formis humano- 
norum corporum Libri in latinum conversi. (in 
fine:) Norimbergae excud, 1532. In aedibus viduae 
Dürerianae. Folio 80 számozatlan lev. (utolsó le
vél üres), gyönyörű régi barna borjúbőr, igen dús 
hátaranyozással, bordázott háttal.
A világhírű mű első latin kiadása Dürer 85 teljes lapu halhatat
lan remekű fametszetével, amelyek a férfi és női test propor-

Hozzákötve: 
u. a.
De veritate figurarum et flexuris partium ac. gestib. 
imaginum libri duó. (in fine:) Finitum opus 1534. 
9 Cal. Decemb. Impensis viduae Dürerianae per 
Hieronymum Formsschneider Norinbergae. Folio 
59 számozatlan lev.
Gyönyörű Dürer fametszetekkel, amelyek a legkülönbözőbb korú 
férfiak és nők anatómiai ábrázolsai. Minden tekintetben kifogás- 
tálán példány.

Kikiáltási ár 600.—
Geiler, Joh. von Kaisersberg. Das buch granatapfel im 

latin genant Malogranatus in ym gar v il. . .  d. Be- 
deutung d. Aussgangs d. Kinder Izrahel von 
Egypto . . .  (in fine:) Gedruckt zu Augspurg von 
Maisler H. Othmar, 1510. Folio 210 (211 helyett) 
számozatlan lev. díszes egykorú barna borjúbőrrel 
(részben) bevont fakötés.
Hans Burgkmair 5 (6 helyett) gyönyörű fametszetű képével dí
szített igen ritka 1. kiad. Egyes részei külön is megjelentek. 
Igen szép példány.

Kikiáltási ár 140.—
Lewenklaw von Ameulburm Hans. Neuwe Chronica 

Turkischer Nation, von Türcken selbst beschrie- 
ben. Franckfurt a/M.: Wechel, 1595. Folio 4 sztlan 
lev. 535 1. díszes régi barna borjúbőr, igen dús hát
aranyozással, bordázott háttal.
Páratlanul ritka korai nyomtatvány igen érdekes tartalommal, 
Buda és Pest abszolút ritka XVII. sz.-beli rézmetszetű képével és 
nyomdászjelvénnyel. Kifogástalan, szép példány.
Hozzákötve: 
u. a.
Persische História das ist warhaffte vnd aussführ- 
liche Beschreibung von dem langwirigen vnd er- 
schrácklichen Krieg dér Türcken wider die Persier. 
Frankfurt a/M.: Feyerabendt, 1592. Folio 16 sztlan 
lev. 294 1. 9 sztlan lev.
Igen ritka. Remek rézmetszetű nyomdászjelvénnyel.

Kikiáltási ár 80.—
416 N um izm atikai K özlöny. Szerk.: .,

H a r s á n y i P. és A lfö ld i A. 1— XXXI. Bp.r 
192— 1932. 8°. 31. k. 25 k-ben.
A maga teljességében igen ritka folyóirat szép példánya

Kikiáltási ár 280.—
Wagner R. Pharmaceutisch-medicinische Botanik. 

Wien: Ullrich, 1827—1829. nagy folio 2 k. 5 k.-ben 
díszes zöld fbőr.
249 gyönyörű színes rézmetszetű képpel.

Kikiáltási ár 150.—
Vergilius M. Opera (in fine:) Impressum im ciuitate 

Argenteu ordinatione elimatione ac relectione 
S ebastian i B rant impensa . . .  Joh. Grieninger, 1502 
Folio 5 sztlan lev. 407, 34 szzott lev. 8 s ezen 214 
g yö n yö rű  fa m e tsze t  (Seb. Brant), remek egykorú 
préselt disznóbőrrel bevont fakötés, díszekkel (igen 
jó állapotban).
A világhírű illusztrált 1. kiad. Sebastian Brant 214 gyönyörű fa
metszetű képével, a szöveg glosszákkal van körülvéve. Ezek a 
fametszetek új irányt jelentenek a strassburgi fametszés és általá
ban a grafika történetében. Muther 557 1. részletes és alapos le
írást ad a páratlan jelentőségű fametszetes korai nyomtatványról. 
Minden ekintetben kifogástalan széles margójú példány.

Kikiáltási ár 300.—

L a n t o s  könyvesboltja és tud. antiquariuma
B u dapest, IV ., M úzeum -kőrút 3.


