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A  M agyar Könyvtárosok és Levéltárosok  
Egyesületének célkitűzései

Az alakuló közgyűlés elnöki székfoglalóbeszédében elmondta Fitz József.

gyesületünk feladatai magától értető- 
ÜU dőek, mert hivatásunk természetéből 

fakadnak. A könyvtárosi, illetőleg a 
levéltárosi munka természete minde
nütt egyforma s így mindenütt a vilá
gon, ahol könyvtáros- vagy levéltáros
egyesületek alakultak, ugyanazokat a 
célokat tűzték ki az űj szervezet elé. 

A közel 60 évvel azelőtt, 1876-ban keletkezett első 
könyvtárosegyesület, az amerikai ALA, majd a követ
kező évben az angol, de minden azóta is keletkezett 
ilyen egyesület, még részleteiben, gyakorlati terveiben 
is nagyjában egyforma programmot vallott.

E konkrét célok közt mindegyiknél megtaláljuk a 
testületi érdekek védelmét. Az előttünk keletkezett 
külföldi egyesületek azt kívánták, hogy a könyvtáro
sok, illetőleg a levéltárosok anyagi és társadalmi hely
zete arra a színvonalra emeltessék, melyet a közép
iskolai tanárok már régen előttük elértek, s azon
kívül azt, hogy az intézetenkénti külön s előlépésüket 
akadályozó kicsiny státusok helyett közös nagy stá
tusba soroltassanak, mely a magasabb állásokban be
következő megüresedés esetén az egész testületre ér
vényes előléptetéseket biztosít, s azonkívül lehetségessé 
tesz áthelyezéseket is. Az egyenlő elbánásnak ezt az 
elvét hosszas kitartó törekvéssel kellett kiharcolniok. 
Mi ebben a tekintetben sokkal szerencsésebbek va
gyunk, mert az állami könyvtárosok közös státusát 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter űr éppen most 
valósította meg, s egyesületünk megalakulásakor 
mintegy születésnapi ajándékul ölünkbe hull. Mint 
más kis országban, például Belgiumban, e közös stá
tusban az állami könyvtárosokon és levéltárosokon 
kívül az állami múzeumi tisztviselők is helyet foglal
nak. Ennek előnyeit misem példázza jobban, mint az 
a tény, hogy a tudományos tisztviselői státusunkba 
osztott 160 tisztviselőre sokkal több magasabb fizetési 
osztályba sorozott állás esik, mint alacsony. A gyakor
noki kezdőállásokra 9, a X. fizetési osztályra 17, a 
IX.-re 23, a VlII.-ra és a Vll.-re 39—39, a VI., V. 
és IV.-re együtt 33 állás esik. A státus összes tiszt
viselőinek a fele a VII. és VIII. fizetési osztályba, s 
több mint 20%-a 'a VI. és ennél magasabb fizetési 
osztályokba fog tartozni. Ez azt jelenti, hogy min
denki, aki állami könyvtárnál, az Országos Levéltár
nál vagy állami múzeumnál mint gyakornok kezdte 
a pályáját, gyorsabban fogja elérni a VIII., a VII. és 
a VI. fizetési osztályt, mint a legtöbb más státusba 
tartozó tisztviselő. Ez az előnyös elhelyezkedés majd 
súlyt ad ama törekvésünknek is, hogy a nem állami

kartársaink anyagi helyzetét és előlépési lehetőségeit 
kenyéradó gazdáik a szolgálati éveknek megfelelő 
állami színvonalra hozzák.

Valamennyi egyesület azonban ugyanakkor, mikor 
a testület anyagi érvényesüléséért harcolt, egyúttal 
erkölcsi színvonala emelését is tűzte ki céljául. Anyagi 
emelkedést tisztességes ember nem is képzelhet el 
erkölcsi emelkedés nélkül. Erkölcsi emelkedésünk 
mértéke pedig a könyvtárosok és levéltárosok maga
sabb minősítésében nyilvánul meg. A minősítést kü
lön könyvtári, illetőleg levéltári szaktanulmányok el
végzéséhez és külön vizsgával megszerezhető oklevél
hez kívánták kötni, mint ahogy nálunk is az ügyvédi, 
a bírói, a tanári pályán az egyetemi diplomákon felül 
még külön ügyvédi, bírói vagy tanári gyakorlatot, 
vizsgát és oklevelet kívánnak. A mi pályánkon sem 
elég a doktorátus. A könyvtári és levéltári pályákon 
működő teológiai, jogi, filozófiai, filológiai, vagy 
historikus doktorokat nem foglalkoztathatjuk teológiai, 
jogi, filozófiai, filológiai, vagy történelmi kérdések 
megoldásával, hanem szinte kizárólag könyvtári vagy 
levéltári feladatokkal. S mi tudjuk legjobban, hogy ez 
a foglalkozásunk a különleges könyvtári és levéltári 
ismereteknek milyen tömegét követeli meg, s azt is 
tudjuk, hogy ezekkel az ismeretekkel senki sem szüle
tik. Igenis kívánjuk, hogy tudományos tisztviselőink 
doktorok legyenek, mert a doktori oklevél megszer
zésével bizonyságot tettek arról, hogy tudományosan 
kutatni tudnak, s ez viszont biztosítékot nyújt arra, 
hogy a könyvtárban vagy levéltárban kutató tudósokat 
megértéssel fogják kiszolgálni. De e mellett kívánnunk 
kell a saját hivatásunk ismereteinek a megszerzését 
is; nemcsak intézeteink érdekében, hanem ez a többi
nél kedvezőbb státusba való tartozás becsületbeli 
kötelessége is.

így látták ezt a külföldi testvéregyesületek, s így 
látjuk mi is. De nekünk ismét csak könnyebb a hely
zetünk, mint az övék. Nekik meg kellett alkotniok, s 
csak lassan fejleszthették ki a könyvtárosiskolák típu
sait; mi már értékesíthetjük az ő tapasztalataikat, s 
ma a közvélemény is meg van már győződve a könyv
tárosképzés szükségéről. Nekünk már nem kell har
colnunk ezekért az elvekért, mert ezeket az ezentúli 
alkalmazások tekintetében már elismerte a múzeum-, 
könyvtár- és levéltárügy rendezéséről szóló 1929. évi 
XI. és a Magyar Nemzeti Múzeumról szóló 1934. évi 
VIII. t.-c. E törvények értelmében a képesítés állami 
lesz, a gyakorlati kiképzés színhelyéül szolgáló inté
zeteket is a Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsa fogja
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kijelölni, viszont az elméleti kiképzésben a most meg
alakult egyesületünk vállalkozhatnék szép feladatokra.

Ugyanakkor, mikor az egyesületek a testület szel
lemi minőségének biztosítását tűzték ki célul, meg
valósítottak egy azzal összefüggő harmadik konkrét 
feladatot is, t. i. szakfolyóiratot indítottak, mely tag
jaikat a könyvtár- és levéltárügy fejlődéséről s or
száguk közgyűjteményei állapotáról s beszerzéseiről, 
valamint az azokkal összefüggő tudományos munkála
tokról tájékoztatta. S ezzel nemcsak saját körüknek, 
hanem az azon túl élő tudományos világnak is szol
gálatot tettek, mert hiszen a bibliográfia, a könyvtárak 
és a levéltárak iránt a bármilyen tudományos pályán 
működők is érdeklődnek. Ez egyesületek lapjai, az 
amerikai L ib ra ry  J o u r n a l , az osztrák Z ei tsch r if t  d e s  
ös terre ich ischen  V ere ins  für B ib l io th ek sw ese n ,  a belga 
A rch iues ,  B ib l io th éq u es  e t  M u sées  d e  B elg iqu e, stb. 
nem maradtak egyszerű tagilletmények, hanem köz
leményeikkel nemzetközi tekintélyt szereztek. Ebben a 
tekintetben a mi helyzetünk hasonlít a németekéhez, 
kik egyesületük megalakulása idején már egy 16 év
folyamot s nagy hírnevet ért könyvtártudományi folyó
iratot választhattak hivatalos közlönyükül. Nekünk is 
vannak tekintélyes szakfolyóirataink, köztük az immár 
60 éves M a g y a r  K ö n y v s z e m le , mely a vele egyidős 
Library Journallal együtt a világon még ma is élő 
könyvtártudományi folyóiratok közt a legrégibb. Nem 
kétséges, hogy ezek a folyóirataink keresni fogják 
az egyesületünkkel való kapcsolatot.

De egy ilyen egyesületnek a programmjába nem
csak a testület anyagi és szellemi színvonalának eme
lése tartozik, hanem az intézetek színvonalának eme
lése is. A tisztviselő sorsa össze van forrva intézete 
sorsával. Ha valamely könyvtárnak vagy levéltárnak 
könyvanyaggal vagy leltári anyaggal való minőség
beli gyarapítása jelentős, s ha ez az anyag a kutatók 
számára símán hozzáférhető, s e mellett megőrzése 
is kifogástalan, szóval, ha az intézet a köznek hasz
nos, akkor a benne foglalkoztatott tisztviselők is el
ismerést aratnak s pályájukon előrehaladnak. Ha pe
dig az intézet nem működik jól, ha látogatói üres 
kézzel, szitkozódva távoznak belőle, akkor a rossz 
hírnév, a fitymáló közvélemény a tisztviselő érvénye
sülését is akadályozza. Ebből az egyszerű törvényből 
az következik, hogyha az egyesület a tagjai számára a 
közös státus előnyeit kívánja, akkor törődnie kell az
zal is, hogy minden intézet, melynek tisztviselői a kö
zös státusba tartoznak, a legkifogástalanabb munka
teljesítményre képes legyen. Ezért tartozik az egye
sület legszebb feladatai közé, hogy a könyvtári és 
levéltári anyag feldolgozásának, megőrzésének és hasz

nálatba bocsátásának módszereit és eszközeit megfi
nomítsa és általánossá tegye. Az ALA itt is valóban 
ragyogó példával járt elől. Kidolgozta az A L A  ca ta - 
logu ing ru le s -1, azt a katalogizálási szabályzatot, me
lyet minden amerikai, de sok európai könyvtárban is 
követnek, kiadta az első főtitkára, Dewey után elne
vezett s ma világszerte ismeretes tizedes szakrend
szert s a könyvtárüzem megszámlálhatatlan technikai 
újításán kívül keresztülvitte azt a fontos elvet, hogy 
a könyvtárak egyforma módszerek szerint dolgozzanak. 
Ahol ez az elv érvényesül, ott a kutatók nem kény
szerülnek minden könyvtárban más-más módszerek 
szerint felépített katalógusokkal, más-más szakrend
szerekkel s más-más szabályok korlátái között ve
sződni. Én ezen a téren látom egyesületünk legnehe
zebb feladatát. De viszont, azt hiszem, a korszak, 
melyben élünk, kedvez nekünk. Mert a legnagyobb 
nehézség, t. i. az, hogy régi nagy könyvtáraink a sok 
százezer címcédulát tartalmazó katalógusaikat meg
újítsák, ma, az amerikai és német könyvtárak cím
nyomatai s a boszorkányos gyorsasággal dolgozó cím
nyomó gépek korában, sem beláthatatlannak, sem gaz
daságilag kibírhatatlannak nem látszik többé. A tech
nika segítségünkre siet, s ha a nagy könyvtárak kata
lógusainak megújítása lehetővé válik, nem lesz aka
dálya annak sem, hogy az új katalógusok rendszerét 
a különféle könyvtárakban egy nevezőre hozzuk.

Mindezek a feladatok, melyeket eddig említettem, 
összefüggnek még egy ötödik nagy feladattal: az egye
sületünkben képviselt intézetek együttműködésének 
ápolásával. Ennek nemcsak az a célja, hogy megköny- 
nyítse hivatalos érintkezésünket, hanem az intézeteket 
látogató közönség javára is szolgál. Előmozdítja a 
kiadványcserét, a duplumcserét, a könyvtárak vagy 
levéltárak közötti kölcsönforgalmat, — hogy csak a 
legfontosabbakat említsem. Ma a közlekedési eszközök 
gyorsasága s a posta meg a fotográfiai reprodukció 
feltétlen megbízhatósága idején, mikor a távolságok 
már elvesztették egykori jelentőségüket, s mikor már 
nem olyan nehézkes körülmény, hogy valamely könyv, 
folyóirat, vagy oklevél melyik intézetben van meg, az 
együttműködés fontosabb, mint valaha volt. Ezt ápolni 
számunkra nem lesz nehéz. Erre való hajlandóságun
kat éppen ennek a mi egyesületünknek a megalaku
lása tanúsítja. De technikai megvalósításában is már 
részben kész utakon járhatunk. Támaszkodhatunk egy 
központi állami szervre, az Országos Könyvforgalmi 
és Bibliográfiai Központra, a külföld felé pedig kiépí
tett összeköttetésekre, külállamokkal kötött kormány- 
egyezményekre és éppen az együttműködés céljára 
alakított nemzetközi szervekre.*

Régi „köznemesi" könyvtáraink
( A  G e n c s y — D án ie l  k ö n y v tá r . )

egutóbb e hasábokon T ró cs á n y i  Z o ltá n  
körvonalazta régi főúri könyvtáraink 
keresztmetszetét. Jelen soraink a 
könyvtárak egy másik, szintén nem 
megvetendő csoportjára óhajtja fel
hívni a figyelmet: azokra, amelyeket 
„köznemesi" alapításúnak nevezhe
tünk. — A magyarság széleskörű mű
veltségének hatalmas bizonyítékai 

ezek a pusztulásnak oly igen nagyon kitett gyűjtemé
nyek. Pedig mennyire nélkülözhetetlenek annak, aki 
egy-egy szerző népszerűségét kutatja a századok folya
mán, aki keresi egy-egy könyv sorsát a múltban s így 
be akar pillantani a letűnt korok ízlés- és érdeklődés
világába! Sajnos, hogy fontosságukat csak ily későn 
vesszük észre, de jobb későn, mint soha.

Hogy azonban e tekintetben mily pótolhatatlan 
veszteségek értek bennünket, arra példa az a könyvtár
rom, amit bemutatunk. Valóban rá illik e romokra a 
költő szava: „vár állott, most kőhalom". Ám a múlt 
kutatójának épp az a feladata, hogy a romokból újjá
építse a hajdani nagyságot, ha kell, néhány föltevés 
támogatásával is.

így vagyunk a Gencsy-család könyvtárával is (je
lenleg öröklés útján a csíkszépvizi Dániel-család tulaj
dona Budapesten). A Gencsy név okleveleinkben 
Zsigmond kora óta lelhető fel (1414) s épp az ő levél-

* Ezután az egyesület megalakításának előzményeit 
ismertette, köszönetét mondott dr. Hóman Bálint és dr. 
Pasteiner Iván kezdeményezéseért s az egyesület működé
sére Isten áldását kérte.
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tárukon keresztül pillanthatunk bele leginkább Szilágy 
és Szatmár vármegye nemeseinek leszármazásrend- 
jébe (1. Petri Mór: Szilágy vármegye monographiája 
köteteit). — Régi iskola-történeti adataink szerint a 
család tagjai a reformáció óta látogatják a külföldi 
egyetemeket. (A heidelbergi egyetem évkönyveiben pl. 
1583-ban találunk egy Stephanus Gencsy-t. V. ö. Frak- 
nói: Hazai és külf. isk. 251. 1.) Mindkét tény: levéltár 
szervezése és az egyetemek látogatása, egyszersmind 
bizonyítéka annak, hogy e családban a könyvet is igen 
nagy becsben tartották. Nem az utódokon múlt, hogy 
nem tudták átmenteni számunkra a könyvtárat a maga 
teljességében. A könyvtár Ilosván volt felállítva s 
egyes darabjait az oláhok vandál pusztítása elől igye
kezett a család átmenteni a világháború után. Sajnos, 
ez a szándék nagyon kevés sikerrel járt. A viszontag
ságos időket a könyvtár súlyosan megsínylette. Ha 
nem is voltak benne talán ősnyomtatványok, vagy kü
lönös ritkaságok, a könyv barátai még sem nézhetik 
fájdalom nélkül a romokat. A százakra menő könyv 
közül ma mindössze vagy hetvenet tudunk megszám
lálni, ami 1800 előtt jelent meg. Hogy eredetileg jóval 
többnek kellett lennie az állománynak, azt több érv 
is támogatja. Egyrészt az, hogy már 1732 körül a 
könyvtár virágzott, másrészt az, hogy van olyan év 
(1754), amikor a növekedés igen szembeszökő. Igaz, 
hogy ez az esztendő beleesik abba az időkörbe, amit 
Horváth János után a „ g y ű j té s ” korszakának nevez
hetünk (Horváth J.: A m. irod. népiesség Faluditól 
Petőfiig. Bp., 1927. 23—26. 1.).

Ha a könyvtár jelenlegi csonka állományát vizs
gáljuk, az alábbi csoportokat különböztethetjük meg:

a) Nagyszámú jogi vonatkozású mű, amilyenek a 
különböző Werbőczi-kiadások, mellettük az elmarad
hatatlan Huszty-féle Jurisprudentia, a Molnár Fe- 
renc-féle Patvarista novitius . . .  (Agriae, 1762), Bőd 
Péter Juridicaria Fori ecclesiastici praxis . . .  (Cibinii, 
1757), stb.

b) Történeti müvek a XVIII. század nagy histo
rikusaitól. így az 1747-i Anonymus-kiadás, Pray An
nales Veteres Hvnnorvm-a (Vindobonae, 1761) és egy 
Prileszky-féle Acta Sanctorum Ungariae ex Joannis 
Bollandi. De megvan Istvánffi Históriája 1622-ből, 
Pethő Gergely Rövid magyar krónikája 1729-ből, 
Huszti András Ó- és ujj Dácia c. munkája (Bécs, 
1792) és természetesen Bonfini (az 1744-i pozsonyi 
kiadás) és Bethlen János Commentárjai (Vremae, 
1778).

c) E csoportba főként a klasszikus auctorok is
kolai, ú. n. ,megtisztított" kiadásai tartoznak, amilyen 
pl. Ovidius Heroidáinak „ab omni obsoenitate pur- 
gatae, cum anno tat ionibus et interpretatione ad usum 
Scholarum Soc. Jesu" nagyszombati kiadása. Ovidius 
művei mellett főként Cicero Oratióit találjuk meg.

d) A külföldi egyetemi tanárok müvei közül ket
tőt emelünk ki, Jo. Gottl. Heineccius: Elementa Philo- 
sophiae Rationalis et morális c. munkájának debreceni 
kiadását 1761-ből és Pvfendorfius Sámuel De officio 
hominis et civis secundum Legem naturalem Libri Dvo 
1753-i kiadását, amely Frankfurtban és Lipcsében je
lent meg.

e) A XVIII. század végi felvilágosodás hullámait 
képviselik Rousseau Émile-jének kötetei (Londres, 
1780), mellettük d’Olivet abbé La Philosophie du Bon- 
Sens . . .  c. (A La Haye, 1755) röpirata és egy Lacroix 
álnév mögé rejtőzködő „citoyen" tanít meg a nagy 
bajok orvoslására (Aux Grands Maux les grands re- 
médes . . .  Paris, 1793). Ugyancsak idetartozik Haller 
Albertné: A’ kijelentett vallás Volter és más némelly 
közelébb éltt hitetlenkedők ellen védelmező Levele-i, 
amiket Őri Fülep Gábor fordított le Kássán(l) 
1798-ban.

f) A mostoha magyar irodalom képviselője Kas- 
sándra, mellyet Frantziából fordított Bárótzi Sándor

magyar nemes testőrző, Bétsben, 1774-ben. Szépiro
dalmi mü nincsen több.

A könyvekben általában Gencsy Zsigmond be
jegyzéseit találjuk az 1754-től 1765-ig terjedő idő
közben. Igen érdekes az egyik ex-librise, amely így 
adja elő, hogy kié legyen a könyv:

„Lector si dubitas quis librum possidet ipsum, 
Prospice sub seriptum, nőmén utrumque meum: 
Sigismundus Gentsi.”

Némelyikben több név is olvasható, mind cgy-egy 
korábbi tulajdonosra utal, aki odaajándékozta, vagy 
eladta a maga könyvét. A könyvek közül viszonylagos 
régiségével három tűnik ki: 1. Decreta concilii Triden- 
t ini . . .  Paulo Manutio excusa, Romáé, 1564. 2. Fran- 
cisci Petrarchae: De Remediis . . .  Bernae, Excudebat 
Joannes le Preux Illustris. D. D. Bern. Typographus. 
1600-ból és 3. Jani Dovza a Nortwyck: Poemata. . .  
Lugd. Bat. Ex officine Thomae Bassoni, 1609.

Figyelemreméltó kéziratos anyag is maradt e 
könyvtár keretén belül, amint ez szokott dolog a csa
ládi könyvtárakban. A levéltár Zilahon a városi levél
tárban rekedt, — amit átmentettek, az beletartozik 
abba a sajátosan erdélyi törekvésbe, amit egy szóval 
történetírásnak nevezhetnénk. A család egyik tagja u. 
i. a XIX. század elején fólió ívekre összegyűjtötte 
az erdélyi történelem legfőbb adatait, az országgyű
lési iratokat, az azon hozott törvényeket s egyéb egy 
„hajdan megirandó" Erdély történetéhez szükséges 
forrásokat. Néha az eredeti nyomtatványt sikerült így 
megmentenie II. Rákóczi Ferenc korából. Ugyanígy 
összegyűjtötte II. József Erdélyre vonatkozó rendele
téit. Ma már ezek részint az Erdélyi Országgyűlési 
Emlékekben, ill. az Archivum Rakoczianum-ban és 
egyebütt ki vannak adva. A többi kézirat közül ki
emeljük a Schola Salernitana-t 1766-ból (aligha a Fel- 
vinci György-féle), az Üldözés Tüköré-t, melyben Az 
In (t. í. Isten) Anyaszentegyházának Magyar Hazánkb. 
Leopoldus Császár alatt tiz Esztendeig tartó kemény 
s példa nélkül való üldöztetésének Históriája adatik 
elő 1768-ból versekben.

íme, néhány sorban egy nagymultú és a végrom
lástól az utolsó pillanatban megmentett „ k ö zn e m e s i” 
alapítású könyvtár rajzolatja. Vajha arra lelkesítené 
a könyv barátait, hogy szeretettel simogatnák meg a 
maguk és a más birtokában található könyvtári ro
mokat! Clauser Mihály*

Héczei Dániel naplójegyzete Kazinczyról
zékelyhidon, 1790. május 19-én, az 
érmelléki, középszolnoki és bihari 
tractusok által tartott gyűlésen 
szóba jött, „hogy mind a most élő 
tiszt, prédikátor uraknak, mind ki
vált ezeknek következendő maradé
kaiknak hasznára szükség volnar 
hogy Bethlen Gábor fejedelemtől az 

erdélyi és in partibus levő papoknak az 1629 firól fira 
adatott armálisának confirmáltatására ablegatus pré
dikátorok (nem pedig seculáris urak) küldessenek a 
diaetára annyivalinkább, hogy a következendő király 
felséges II. Leopold stafétán küldött különös levele ál
tal kereste meg superintendens urat a végre, hogy az 
alatta lévő papokat disponálja arra, hogy a köznépet 
a királyhoz édesítsék." Ezen követséggel megbízták 
Hunyadi Ferencet, a superintendentia generális nótá
riusát, Keresztesi József és Héczei Dániel nevű pa
pokat.1 — Az érmelléki, középszolnoki és bihari pap-

1 V. ö. Protestáns Egyháztörténeti Adattár: V. évfo
lyam, 182— 183. lap.
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ság kérelmével megfordulnak a kiküldöttek az 1790-es 
budai országgyűlésen, majd felmennek magához a csá
szárhoz is, Bécsbe. Követségük sorsa közelebbről nem 
érdekelhet most bennünket. Különben is, politikai tör
ténetírásunk épúgy, mint a protestáns egyháztörténet 
kimerítően foglalkozott már vele. A Budát és Bécset 
megjárt prédikátorok egyikének Keresztesi Józsefnek 
bő anyaggal rendelkező emlékirata ( K r ó n ik a  M a g y a r -  
orszá g  p o lg á r i  és eg y h á z i  k ö z é le t é b ő l  a X V III -d ik  s z á 
z a d  vé g én , Pest, 1868.) maga nyújtotta kutatóinknak 
a legnagyobb anyagot. Emlékirata — melynek csak 
egy része képezi az országgyűlés és a bécsi út leirá- 
sát — nemcsak a diéta protestáns vonatkozásainak 
tárháza s ezenkívül még csak nem is a protestáns egy
háztörténetnek szolgáltat anyagot, hanem jelentős el
beszélő forrása a XVIII. századi magyar művelődés- 
történet tanulmányozóinak is.

Keresztesin kívül naplót hagyott hátra a budai és 
bécsi útról követtársa Héczei Dániel is. Héczei diári- 
uma majdnem egy félszázaddal később jelent meg 
nyomtatásban, mint Keresztesi munkája. Első említé
sét is csak 1871-ből ismerjük, midőn Surányi Gyula 
peéri lelkész a tiszántúli református egyház levéltárá
nak ajándékozta a mű kéziratát.2 Kiadására pedig csak 
1906-ban került sor, Dr. Barcsa János gondozásában. 
(H écze i  D ánie l  e sp ere s  és p eé r i  l e lk é s z  n a p ló ja  b écs i  
ú tjá ró l .  — Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adat
tár, V. évfolyam: 182—218. lap.) Héczei naplója ko
rántsem oly kimerítő, mint Keresztesi emlékiratának 
a budai és bécsi útra vonatkozó fejezetei. — Ennek 
oka az volt, — mint a munka kiadója jegyzi meg3 — 
hogy már elindulásuk után nemsokára erős lábfájás 
vett erőt Héczein s e miatt többnyire fekvő beteg volt 
Pesten. Eleinte az országgyűlési tárgyalásokról is ke
veset beszél, minthogy nem is volt jelen. A diéta le
folyását bővebb és hitelesebb kútfőkből ismerjük. Nem 
is ebből a szempontból fontos naplója. Az teszi érté
kessé, hogy az országgyűléssel kapcsolatban több jel
lemző jelenetet ír le, melyek politikai, egyháztörténeti 
és kultúrhistóriai szempontból érdekkeltők. — A mi 
szempontunkból diáriumának egyetlen irodalomtörté

A győri magánkönyvtárak
Városi Könyvtár múlt évi forgalmának 
statisztikája a könyvtár látogatottságá
nak állandó emelkedését mutatta. Arai
kor ennek közelebbi és távolabbi okait 
kutattam, merült fel bennem a gondolat, 
hogy el kellene készíteni a városban ta
lálható magánkönyvtárak összeírását. Az 
így nyert adatok a város kultúrális éle

tének eddig ismeretlen összetevőjére vetnek fényt és köze
lebb visznek bennünket a város szellemiségének tökéletesebb 
megismeréséhez. Úgy gondoltuk, hogy egy város kulturális 
életének vizsgálatánál nem csak az ezt kitevő és eddig lát
ható komponenseket kell figyelembe venni, hanem ki kell 
terjeszkedni azokra is, melyek mostanáig nem állottak az 
érdeklődés homlokterében. így született meg a győri magán
könyvtárakról készült első adatfelvétel.

Az évenkénti adóösszeírással kapcsolatban, mikor is az 
úgynevezett városi íveken az egyes hivatalokat, intézménye
ket stb. érdeklő kérdéseket is vesznek fel, az adatfelvétele
ket a magánkönyvtárakra is kiterjesztettem. Természetesen 
tudatában vagyok annak, hogy az adóősszeírással kapcso
latban gyűjtött könyvtári adatok nem nyújtanak teljes 
képet a magánkönyvtárakra vonatkozólag. Az adózó lakos

* V. ö. Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyel- 
mező: 1871. 401. lap.

* Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár: V. év
folyam, 183. lap.

neti vonatkozású oldala bír jelentőséggel, melyen a 
konzervatív református lelkész az aufklárista fiatal 
Kazinczyval való találkozását írja le. Kazinczy élet
rajzíróinak nincs tudomása erről a jelenetről s így az 
ezzel kapcsolatos életrajzi összefüggések felépítését 
sem tehették meg. Mi minden kommentár, vagy élet
rajzi következtetés nélkül idézzük az anekdótaszerü  ̂
ségében is érdekes leírást, amelynek a biográfiai ada
ton túl is van bizonyos érdekessége.

1790. október 7-én, Bécsből visszatérve, Pesten 
szállnak meg Héczeiék. — „ . . .  9 órára beérkezünk 
Pestre, ott száliánk a Fejér farkasba, ott valánk har
madnapig. Ugyanazon vendégfogadóba voltak a Kazin- 
czyak hárman, Ferencz, Dienes és még harmadik, a 
kik mind rendeletien emberek voltak.'*

„10a8brís ebédlünk az ebédlőházba nagy asztalnál, 
tele volt gróf, báró s más rendű emberekkel. Kazinczy 
Ferencz ur étel kezdetivel kezdi előhozni Keresztelő 
János sáskáját, azután a Sámson rókáit s egyebet, 
mind bélésül. Végre emliti Volter egy munkáját, 
melybe leginkább gyönyörködik, azt hallotta Kapuvári 
ur (pápista) és mondja: „Csuda gusztusa van az urnák, 
holott annál becstelenebb munkája sincs Volternek, én 
egyszer olvastam, de soha többé nem, mert keresztyén 
lélek és emberséges humor utálja!" Még tovább Ka
zinczy Ferenc: ,Én, úgymond, becsülöm a derék embe
reket akármi valláson legyenek, török vagy keresztyén, 
akár egri, akár hova való püspök egyaránt, ha derék 
ember.' Felváltja Kapuvári ur és mondja: „Én pedig 
úgy tartom, hogy a mely pap engemet vezet az örökké 
valóságra mind tanitásával, mind példaadásával, azt 
tartozom mások felett és az tagadhatatlan kötelessége 
minden okos és jólelkű embernek, az ur pedig látom, 
azt se tudja, hogy az egri püspök egy nagy fantaszta. 
Punctum!" Ez a kapuvári (sic!) pedig créczi (?) pos- 
sessor vala és Meszlényianus successor, mely familiát 
én esmértem ott gyermekkoromba és kedvesen vette, 
hogy emlitém magam előtte, mert kérdenie kelle, mint 
egy tanult embert, hova való lenne. Már ekkor Ferencz 
ur cum longo naso euasit e refectorio."4

Tolnai Gábor.

statisztikai megvilágításban
ság rétegeiben ugyanis bizonyos félelem még a legártatla
nabb dolgoknál is lappang, mert pl. itt is számtalan esetben 
kérdezték meg az összeíró közegektől, hogy a bevallott 
könyvtárak és könyvek után nem lesznek-e megadóztatva. 
Ez a félelem még a leginteligensebb egyéneknél is érthető, 
annál inkább magyarázatát találjuk az olyanoknál, akiknek 
műveltsége alacsonyabb fokon áll. Azonban az így netán 
elhallgatott könyvek, céljukat, a kultúrának terjesztését, 
bevallás nélkül is tovább teljesítik. Tanulságul szolgált 
azonban ez az első kísérlet, hogy a jövőben kellő felvilágo
sításoknak kell megelőzniük ilyenirányú munkálatainkat.

Az összeírással kapcsolatban 21021 városi ívet dolgoz
tattam fel, amelyeknek kerületenkénti megoszlása a kővet
kező:

Belváros 6880 ív
Újváros 4090 ív
Nádorváros 4401 ív
Sziget 2429 ív
Révfalu 1819 ív
Szabadhegy 1402 ív
összesen 21021 ív.

Az összeírás szerint Győrött 535 magánkönyvtár vant 
amelyek összesen 143.785 könyvet tartalmaznak. Ebből a 
legtöbb van a Belvárosban: 338, a legkevesebb viszont Rév
faluban: 11. Nádorvárosban 160 és Újvárosban 26.

4 I. h. 217. lap.
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Érdekes, hogy —  az összeírás szerint Szigetben és 
Szabadhegyen egyetlen egy könyvtár sem található. Ma
gyarázatát részben a már említett adózási félelemben talá
lom, részben pedig indokolja az a körülmény, hogy éppen 
ebben a két kerületben van a legtöbb földmíves, napszámos 
és gyári munkás.

A  143.785 kötetből 93.127 kötet a szépirodalmi és 
50.558 kötet tudományos mű. Kerületek szerinti megoszlásuk 
a következő:

A  kerület szépirodalmi %o-ban tudományos %-6an
Belváros 58113 62.4 32599 64.4
Újváros 7564 8.1 7681 15.1
Nádorváros 26005 27.9 9513 18.8
Révfalu 1445 1.5 765 1.5
összesen: 93127 100% 50558 100%

Hogy ezek az adatok városközi viszonylatban Győr
kulturális életének megvilágításánál milyen szerepet töltenek 
be, sajnos összehasonlító adatok hiányában egyelőre nem tu
dom megállapítani. Nincsenek adataim ugyanis arra vonat
kozólag, hogy mennyi a magánkönyvtárak száma és mennyi 
kötetet tartalmaznak pl. a 28.000 lakosú Baján, a 117.000 
lakosú Debrecenben, vagy a 80.000 lakosú Kecskeméten stb. 
Nem ismerjük, így nem tudjuk összevetni a kereskedő és 
iparos Győr városának ilyen irányú kultúrális szükségletét 
az agrár Hódmezővásárhely, a nagy gyáriparú Szeged stb. 
adataival.

Ha most már a magánkönyvtárak tulajdonosainak fog
lalkozás szerinti megoszlását vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, 
hogy nagy részük a köztisztviselői karból került ki. A köz- 
tisztviselői kar vállalta mindenkor és viseli ma is a gazda
sági válság nehéz napjaiban ezen a téren is —  mint ada
taink bizonyítják —  a legnagyobb áldozatokat. A magán- 
könyvtárak tulajdonosainak foglalkozás szerinti megoszlása 
a következő:

Köztisztviselő: Egyéb foglalkozási ágak:
közigazgatási 147 Magántisztviselő 55
tanár 58 Pap 19

bíró 26 Orvos 51
katonatiszt 38 Kereskedő 33
tanító 14 Mérnök 31
összesen: 283 Iparos 3

Magánzó 7
Egyéb 21

Végül a statisztikai feldolgozásnál kiterjeszkedtem an
nak a megállapítására is, hogy a magánkönyvtárak könyv
anyaga hogyan oszlik meg az egyes kerületekben. Termé
szetesen ezen a téren is a Belváros és Nádorváros dominál.

A győri magánkönyvtárak könyvanyagának kerületek 
szerinti megoszlása:

Kerület: 100, 200, 300, 500, 1000, 1000-en fel. Összes:
Belváros 93 74 50 55 40 26 338
Nádorváros 59 47 17 14 15 8 160
Újváros 2 3 7 2 8 4 26
Révfalu 2 1 4 4 —  — 11
összesen: 156 125 78 75 63 38 535

Az ezren felüli magánkönyvtárak közül a legterjedel
mesebb 9600, a következő 6200, s a harmadik legnagyobb 
4000 kötetet tartalmaz.

Ezek az adatok azonban —  mint minden más statisz
tika —  igazi értéküket csak akkor fogják elérni, ha, mint 
már fentebb is rámutattam, össze tudjuk ezeket hasonlítani 
más városok hasonló eredményeivel. Ezeknek beszerzése, 
mint ahogyan Győr város példája is mutatja, minden külön 
kiadás nélkül is megoldható. Kívánatos volna, ha kezdemé
nyezésünket más városok is követnék, hogy ezáltal kulturá
lis életünk ilyen irányú megnyilvánulásáról is egységes ké
pet kaphassunk. Ügy hisszük, nem volna felesleges az erre 
fordított munka és idő, hanem nagyon is becses. A városi 
lakosság szellemi arculatának új nézőszögből való megisme
rése mindenképpen hasznos volna azok számára, akik be
hatóbban foglalkoznak a közműveltség részletkérdéseivel és 
az ezt előmozdító feladatokkal.

(Győr.) Bay Ferenc.

Urassal Sámuel könyvtára
utolsó nagy erdélyi polihistor 

B ra ssa i  Sámuel egyike volt kora leg- 
szeftvedélyesebb magyar könyvgyüj- 
tőinek. Kora ifjúságától kezdve nem
csak olvasta, de meg is vette az őt 
érdeklő könyveket. Hatalmas, közel 
nyolcezer kötetes könyvtára hű tü
körképe lelki fejlődésének és min

dent átölelni akaró egyetemes érdeklődésének. Ez a 
nagy és jól összeválogatott könyvtár ma a kolozsvári 
unitárius kollégium közel százezer kötetes nagy könyv
tárának legértékesebb dísze, megbecsülhetetlen kincs, 
mely a nagy adakozó kollégiuma és nemzete iránti sze
retedét hirdeti.

Brassai Sámuel nem tartozott a bibliofilek közé. 
Bár kőnyvbarát volt, a könyvet sohasem külsejéért 
szerette és vásárolta meg. Előtte a lényeg, a mondani 
való volt a fontos, a tudomány a maga végtelenbe 
nyúló problématikájával. Természetesen Brassai bib- 
liofilizmus-hiánya nem jelentette azt, hogy a nagy 
tudós csupán rossz kiállítású, olcsó könyveket vásá
rolt volna, mert hiszen ennek ellentmond a puszta 
rátekintés gazdag könyvtárára, melynek jelentős része 
kötött, vagy tűrhetően nyomtatott könyv, de a tudatos 
könyvimádat minden külső jele nélkül. Brassai sem az 
ex-librisre, sem a luxus-kötésre, sem díszkiadások vá
sárlására nem fordított gondot. A könyveit csak az 
esetben vette meg jobb kiadásban és gazdagabb kiál
lításban, ha nem volt az máskép megszerezhető. Név

aláírásával és széljegyzeteivel is ritkán találkozunk, 
bár egy-egy könyv kopottsága arra mutat, hogy néme
lyik könyvét nem egyszer forgathatta.

Könyvtára nagyrészt idegen nyelvű, de a magyar 
könyvek száma is közel jár az összes könyvek 40—45 
százalékához. A magyar rész ugyanazt az egyetemes 
érdeklődést tükrözi, mint az idegen . nyelvű rész. A 
történelem és irodalom régi és új klasszikusai mellett 
megtaláljuk a hazai régészeti, nevelés, nyelv és orvos- 
tudomány legfőbb termékeit is. Brassait ugyanis minden 
érdekelte, ami a szellemi és természettudományok kö
rébe tartozott. A növények, állatok, ásványok élete és 
titkai gazdag és soha el nem fáradó képzeletét épúgy 
izgatták, mint a nyelvészet, irodalom és történettudo
mány megfejthetetlen kérdései, vagy a felső matézis 
hipotézisekbe vesző problémái. De a filozófia széles 
mezői sem maradtak feltáratlanul előtte. A bölcselet 
és teológia összes jelentős korabeli irodalmát megsze
rezte és átdolgozta. Lelke mélyén bölcs volt, metafi
zikus, ki a szétágazó és látszólag egymással ellen
mondó ismeretek egységét kereste és vélte megtalálni 
Platóntól és Descartes-tól kezdve Kantig és Hegelig 
mindent megszerzett, amiből a dolgok nagy összefüg
géseire fényt deríteni vélt. De érdekelte Brassait a tár
sadalomtudomány is. Megvette kora utópista szociális- 
táinak s köztük elsősorban Proudhon müveit is. Marx
tól szintén találunk egy könyvet: „a filozófia nyomo- 
rúsága“ egykori kiadását.

Szerette Brassai a keleti nyelveket, a mitológiát
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és a közgazdaságot is. Találunk könyvei között cigány, 
hindu, perzsa és szanszkrit nyelvészeti munkákat és a 
keleti költészet nagy alkotásai közül nem egyet (pl. a 
Ramajánát) eredeti nyelven. Az orvostudományból, ma
tematikából, pszihológiából, fiziológiából inkább beve
zető jellegű munkákat vett, amikből áttekinteni vélte 
e tudományok széles területét is. A vallásos munkák 
közül elsősorban a protestáns s azon belül különöskép 
az unitárizmus alapvető kérdéseit vitató müveket szer
zett meg.

A nagyobb kiadványsorozatok közül megtaláljuk 
könyvtárában az Akadémia összes kiadványait, nagyon 
sok magyar és külföldi regénysorozatot, de leginkább 
az 1800 és 1860 közötti évekből. A múlt századi Er
délyben megjelent magyar könyvek tekintélyes része 
megvan könyvtárában, de feltalálhatok ott a másutt 
Erdélyről írott művek is.

Idegen nyelvű könyvei közül legtöbb az angol és 
a német mű. Úgy látszik Brassai e két nyelvet beszélte 
legjobban és ezeken olvasott legszívesebben irodalmi 
és tudományos munkákat. De nagyon sok irodalmi 
könyv, azt mondhatnánk a világirodalom összes klasz- 
szikusa megvan eredeti nyelven és fordításban is. 
A spanyol, olasz és francia nyelvű könyvek óriási tö
megén kívül találunk portugál, görög, orosz és szerb 
nyelvű müveket is. És hogy ne felejtsük el, kora álta
lános műveltségének megfelelőleg a klasszikus tudo
mányokról sem felejtkezett Brassai el. Megvette és 
olvasta nemcsak áz ókor nagy klasszikusait, de a kö
zép- és újkor magyarázatos kiadásait is.

Brassai könyvtára egy letűnt magyar tudóstípus 
utolsó emléke. A közel száz évet átölelő és ma már 
elfelejtett nagy erdélyi polihistor élete és könyvtára 
megmutatják, hogy miként tudott a legújabb kor zava
ros és egymásnak ellenmondó tudományos és világné
zeti törekvései között egy zseniális torockói szegény 
fiú a magyarság egyik legnagyobb tudósa lenni, a 
mellett, hogy mindig erdélyi és egyetemesen emberi 
maradt.

(Kolozsvár) Jancsó Elemér.

Az Árverési Csarnok 
é s  a könyvkereskedelem

Levél a szerkesztőhöz.

Mélyen tisztelt Szerkesztő Úr!
Kitűnő folyóiratának állandó olvasója vagyok és 

nagy élvezettel olvasom a könyvgyüjtésről, könyvtár
ügyről, aukciókról szóló rendkívül tanulságos cikkeket 
és beszámolókat. Mint könyvkereskedőt engem termé
szetszerűleg a könyvnek az útja, a sorsa érdekel leg
jobban, hogy cserélnek gazdát az egyes ritka könyvek 
és könyvtárak, hogyan kerülnek felszínre értékesebb 
könyvek, hogyan reagálnak gyűjtők különböző vásár
lási lehetőségekre. Mit tagadjam? Engem a könyv- 
gyűjtés, a kőnyvforgalom ügyének üzleti része érdekel 
legjobban. Minden lehetőséget megragadok, hogy tájé
kozódjam a felől, milyen szerepe lehet a könyvkeres
kedőnek a mai válságos időkben a könyv körül, a 
könyv iránti érdeklődés a közönség körében van-e 
olyan nagyfokú, hogy a könyvkereskedelem életlehe
tőségét biztosítsa. S vájjon a gyakorlatban a könyv- 
kereskedőnek jut-e és milyen mértékben közvetítősze
rep a könyv körül a mai rettenetesen küzdelmes idők
ben. Tudja-e Szerkesztő Űr, hogy mit jelent ma könyv- 
kereskedőnek lenni. Milyen gigászi harcot folytat a 
könyvkereskedő és minden kereskedő, hogy fenn tudja 
magát tartani és hogy a közterhek súlya alatt össze 
ne roppanjon, hogy ki bírja várni a „jobb idők** 
elérkezését.

Winchkler kegyelmes úr hivatalba lépésekor hitet 
tett a kereskedelem mellett, a kereskedelem érdekei
nek megvédését jelentette ki fő törekvésének, de van-e 
tudomása a Kegyelmes Úrnak arról, hogy éppen állami 
intézmények hány téren kelnek versenyre a kereskede
lemmel, megfosztva azt levegőjétől és életlehetőségétől.

S most érek el levelem tulajdonképpeni céljához, 
amelyet megdöbbenésem és felháborodásom diktál. 
Régóta kelt megütközést a kereskedők körében az Ár
verési Csarnok illetéktelen betörése a kereskedelem 
területére, az egész könyvkereskedelem fogcsikorgatva 
figyelte (és ellenakció is készült, ami azonban meg
hiúsult), amikor a legutóbbi karácsonyi szezon idején 
azt tapasztalta, hogy az egész éven át sóvárogva várt 
karácsonyi idény előtt 10 nappal az Árverési Csarnok 
nagy könyvvásárt rendezett, felbecsülhetetlen károkat 
okozva a könyvkereskedelemnek, anélkül, hogy ezzel 
bárkinek a „vagyonát megmentette** volna.

Hát nincs senki, aki meggátolná, hogy ez az intéz
mény súlyosan visszaélve az eredeti rendeltetésével, 
hogy elszegényedet családok vagyonát az elkótyave
tyéléstől megóvja, rendszeresítse a maga vásárait és 
minden hozzáértés nélkül, össze-vissza kapkodva, 
helyrehozhatatlan károkat okozzon a vergődő keres
kedelemnek?

Bár közvetlenül nem érint, de mint a könyv kö
rüli események és az Árverési Csarnok garázdálkodá
sainak éber szemlélője, nem tudom megjegyzés nélkül 
hagyni az Árverési Csarnok legutóbbi tettét, amelyhez 
hogyan kaphatott felsőbb hozzájárulást, az előttem 
érthetetlen.

Akárhányszor ismételték, mégis égbekiáltóan igaz, 
hogy a közintézményeket az adózók keserves fillérei
ből tartják fenn. Az adózók tehát elvárhatják, hogy a 
közintézmények hozzájáruljanak az adózók fennma
radásához. — De nem így történik. A közintézmények 
egymás között intézik el kisded ügyeiket. És a keres
kedő akár fel is fordulhat.

Tudomásom van arról Szerkesztő Úr, hogy egyik 
könyvkereskedő kollégám rendkívül előnyös ajánlatot 
tett az Országos Széchenyi Könyvtárnak duplumainak 
értékesítésére, amire vonatkozóan a megegyezés a 
könyvtár vezetőségével elvben meg is volt. — Kapva a 
jó ötleten, a kulisszák mögötti apparátus működésbe lé
pett és minden összeköttetést megmozgatva az Árve
rési Csarnok elütötte a kereskedő kollégámat a már 
szinte befejezett megállapodástól.

Szomorú siker ez Szerkesztő Uram és gondolko
dóba ejtő. És mit szól ahhoz Winchkler kegyelmes úr, 
hogy a felemelő és megnyugtató kijelentései és a gya
korlat között ilyen borzalmas szakadék tátong, — 
amely előbb-utóbb elnyeli a szegény, meggyötört ke
reskedelmet.

Szerkesztő Uram ugye megérti, hogy engem a 
könyv magasztos szolgálata közben az is érdekel, 
hogy miből szolgáljuk a könyvet — és m eddig  szol
gálhatjuk a magyar könyv ügyét, ha ez tovább is így 
megyen.

Maradok Szerkesztő Úr híve 
Egy budapesti könyvkereskedő.

r»;r~
*

Egy budapesti könyvkereskedő aláírásé fenti levelet, 
mint közérdekűt, készséggel közreadtuk, azonban meg kell 
jegyeznünk, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár —  érte
sülésünk szerint —  több budapesti könyvkereskedőnek adott 
alkalmat arra, hogy duplumértékesítő akciójába bekapcso
lódjék. Az Árverési Csarnok ajánlata azonban a könyvke
reskedők ajánlatánál többszörösen kedvezőbbnek bizonyulta

A szerkesztőr
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H Í R E K
Megalakult a Magyar Könyvtárosok és Levéltá

rosok Egyesülete. Június utolsó napjaiban tartotta 
alakuló közgyűlését a M a g y a r  K ö n y v tá r o s o k  és L e v é l 
tá ro so k  E g y esü le te  igen nagy érdeklődés mellett. A 
közgyűlés, amelyen nagy számban vettek részt vidéki 
könyv- és levéltárosok is, dr. H óm an  Bálintot válasz
totta meg az Egyesület tiszteletbeli elnökének. Elnök 
dr. F itz  József, alelnökök dr. H e rzo g  József, E n y v v á r i  
Jenő és dr. N y ir e ö  István lettek. Ügyvezető titkár dr. 
M o ra v e k  Endre (Egyetemi Könyvtár, Budapest), aki 
az Egyesületet érintő ügyekben bárkinek készséggel áll 
rendelkezésre.

Új egyetemi könyvtári igazgató. A pécsi Egyetemi 
Könyvtár igazgatójává dr. D o m a n o v s z k y  Ákost nevezte 
ki a közoktatásügyi miniszter. Az új igazgató már jú
liusban át is vette új munkakörét.

Halálozások. Dr. B ibó  István miniszteri tanácsos, 
a szegedi Egyetemi Könyvtár igazgatója váratlanul el- 
húnyt. Az újonnan alapított könyvtár megerősödése 
körül elévülhetetlen érdemeket szerzett azok alatt az 
évek alatt, amíg a könyvtár élén állt. Emlékét az 
árván maradt intézmény mindig kegyelettel fogja 
őrizni. Elhúnytát őszinte megilletődéssel gyászolja az 
egész magyar könyvtáros-társadalom. — K n er  Izidor, 
a méltán híres gyomai Kner-nyomda megalapítója, 
meghalt. Kner, akit szeretet és tisztelet övezett, nem
csak mestere, de művésze Js volt iparának s munkás
sága külön fejezetet jelent a magyar tipográfia törté
netében. A század elejének magyar könyvei közt kü
lön nemes típust jelentettek kiadványai, munkái s a 
magyar könyvízlés fejlesztésében nem múló értékű sze
repet vitt. Emlékét érdemei fogják el nem múlóvá 
tenni.

Régi magyar nyomtatványaink nyelve és helyes
írása címmel jelent meg T ró csá n y i  Zoltán nagyértékü 
tanulmánya a M a g y a r  N y e lv tu d o m á n y  K é z ik ö n y v é nek 
tizedik füzete gyanánt. A tanulmányt könyvismertető 
rovatunkban behatóan fogjuk ismertetni. Addig is 
sietve hívjuk fel a régi magyar könyvek barátainak fi
gyelmét erre a régóta érzett hiányt pótló munkára.

Október elején tartja első választmányi ülését a
M a g y a r  K ö n y v tá r o s o k  és L ev é l tá ro so k  E g y esü le te  az 
Orsz. Széchényi-Könyvtár Apponyi-termében. A vá
lasztmányi ülés tárgysorozatát és időpontját a szét- 
küldendő meghívók közlik.

A Könyvtári Szemle m á so d ik  é v fo lya m á b a n  foly
tatni kívánjuk azt a munkát, amelyet az első évben 
határozott irányban kezdtünk el. Tartalomban igyek
szünk az eddiginél is szélesebb érdeklődést kielégíteni 
s rendszeresen kívánunk a jövőben hangot adni az oly 
cikkeknek is, amelyek a könyvkereskedelem és könyv
tárpolitika viszonyát tárgyalják. A megalakult könyv
táros egyesület felkérésére rendszeresen közölni fog
juk az Egyesület hivatalos közleményeit is. Itt említ
jük meg, hogy ez első évfolyam tartalomjegyzékét a 
legközelebbi számunkhoz mellékeljük.

Széchenyi István könyvtárát mutatta be az Orsz. 
Széchényi-Könyvtár a nyári hónapok alatt K o z o c sa  
Sándor rendezésében. A könyvtár a Todoreszku-terem 
két nagy tárlójában á lla n d ó  k iá l l í tá sb a n  mutatja be 29 
C o rv in á já t .  A folyosón elhelyezett tárlókban pedig 
Végh  Gyula k ö té s - tö r té n e t i  g y ű j te m é n y e  van jelenleg 
kiállítva.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Budapest, IV., Múzeum-körut 3 — Telefon: 87-5-01.

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

E rzsébet k irá ly n é n k  k ön yvei  
B udapesten k e rü ln e k  au k ció ra

Szenzációs eseménnyel kezdődött az idei könyvtá
rosi szezon. Lapunk kiadója, Lantos Adolf, a múlt he
tekben Londonban járt, ahol aukcióra megszerezte a 
világhírű Maggs Bros, londoni antikvárius cégtől fe
lejthetetlen nagy Erzsébet királynénk, úgyszintén az 
utolsó francia trónkövetelő, V. Henrik (Chambord gróf) 
gyönyörű könyvtárát, amelyekben bőrbe, selyembe, 
bársonyba kötve több mint 3000 kötet szenzációsnál 
szenzációsabb díszmunka sorakozik fel. Csodálatos 
szépségűek azok a könyvek, amelyek a szivárvány ösz- 
szes színeiben, részint ezüsttel, arannyal, sőt ékkővel 
is díszítve olyan kötéseket tárnak a magyar bibliofil 
közönség elé, aminőket Magyarországon talán még 
eddig alig láttak. így többek között Liszt Ferenc ko
ronázási miséjének csodálatosan szép teljes partitú
ráját, I. Ferenc József 1869-es konstantinápolyi utazásá
nak remek emlékalbumát, a milánói kiállítás Erzsébet 
királynénak ajánlott remek kék bársonykötésű albumát, 
az ötvösművészet kiválóan szép arany és ezüst díszei
vel ékesítve, Laureau, Histoire de France-nak 35 köte
tes sötét bíbor maroquein sorozatát, a Berry hercegének 
arany címerével, Horatius, Quintilianus sorozatot, ma
gyar vonatkozású ősnyomtatványokat találunk itt. Er
zsébet királyné könyvtárát leánya, Mária Valéria, Fe
renc Salvator főherceg felesége hagyatékából most a 
nyáron vásárolta meg a londoni Maggs Bros cég. 
Chambord gróf pedig a Wiener-Neustadt melletti 
Frohsdorfban élt és innen szállították ki az egyidejű
leg megvásárolt Bourbon könyvtárat is Londonba.

Ezek a könyvek kerülnek most az októbertől de
cemberig rendezendő Lantos aukciók sorozatában ár
verésre és ezek mellett több nagyszerű magánkönyvtár 
is, így többek között egyik legnagyobb magyar vidéki 
könyvgyüjtő, valamint egy aktív diplomata óriási 
gonddal gyűjtött remek magánkönyvtára is, ahol a 
csaknem teljes Josefinista irodalom, a nagy francia 
forradalom, 14, 15 és 16-ik Lajos korabeli memoirok, 
remek barna borjúkötések, a nagy magyar látképes és 
földrajzi irodalom legszebb alkotásai, Alt, Pest-Budája, 
Hunfalvy-Rohbock, Mednyánszky, Bright, Townson stb. 
stb. továbbá az ősnyomtatványok és korai 16-ik szá
zadbeli könyvek egész tömege található fel. Mindezek
ről egészen részletes, nagy gonddal szerkesztett ka
talógusokat bocsát ki a Lantos cég több nyelven a 
világ bibliofiljainak címére, úgy hogy ezeknek az auk
cióknak idegenforgalmi szempontból is komoly jelentő
ségük lesz.

A Lantos cég egyébként a fent említett londoni 
céggel, mely az angol királyi ház udvari szállítója, 
azt a megállapodást is kötötte, hogy a Magyarorszá
gon lévő nyugateurópai vonatkozású aukcióra bocsá
tandó könyveket a londoni Maggs cég fogja párizsi és 
londoni házaiban kiállításra bocsátani, azokra megbí
zásokat fog felvenni és azok propagandájáról is gon
doskodni fog, míg a középeurópai vonatkozású köny
vek a Lantos cég budapesti aukciós termében kerülnek 
kiállításra és árverésre.

A „KÖNYVTÁRI SZEMLE"
igen t. előfizetőit, akiknek az előfizetése az I. évfolyam vé
géig (1935. szept. 20.) szólt, arra kérjük, hogy az

előfizetési dijat (egész évre P 5.— , félévre P 2.50) 
a mellékelt csekklap felhasználásával mielőbb beküldeni 
szíveskedj enek, minthogy annak elmaradása esetén a követ
kező számot már nincs módonkban elküldeni.

Az előfizetési díjat teljes egészében visszatérítjük ön
nek, ha 1935. dec. 31-ig legalább 40 pengőért vásárol bár
milyen könyvet, akár több ízben is, a Könyvtári Szemle 
kiadójánál: L A N T O S

könyvesboltja és tud. antiquáriumában, 
Budapest, JV., Múzeum-krt. 3.
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m egrendelési felhívás.

Kultúrpolitikánk lankadatlan tevékenységű lelkes irányitója,

H ÓM AN B Á L I N T  kultu szm in iszter úr áld o zatkészsége

a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárát egy felbecsülhetetlen 
kincs, az A D M O X T I K Ó D E X  birtokába juttatta.

Az Admonti Kódex XII. századból származó kézirata Szent István királyunk 
törvényeinek legrégibb ránkmaradt emléke és egyáltalában a legrégibb magyar jog- 
történeti emlék, amely mindennél jobban világít be a magyar királyság őskorának 
kultúrális és jogi életébe. E rrő l az óriási je le n tő sé g ű  m a g y a r  k é z ir a t
ró l m ost n agyszabású hasonm ás k iad ás je le n t m eg, cégünk 
kiadásában, nyolcadrét alakban, 70 lap terjedelemben, az egykorú fatáblás kötés 
pontos másába kötve.

A hasonmás kiadást F itz  J ó z se f, a Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi 
Könyvtárának igazgatója, igen érdekes bevezető sorokkal látta el, amit B a rto n ie k  

Em m a, a Nemzeti Múzeum könyvtárosának szakszerű és érdekes bevezetése, 
továbbá a latin szöveg átírása előz meg 42 lapon. Ezt követi az eredeti kézirat hű 
hasonmása, pergamentpapiron, vörös iniciálékkal és vörös számokkal, ezután a 
szöveg hű magyar fordítása és részletes magyarázat és jegyzet következik.

A kiadás merített papíron, két színben nyomva 300 számozott példányban 
jelent meg, a kutatók és a bibliofilek szűk köre számára. Erre az óriási jelentőségű 
magyar kézirat hasonmásra, mint történelmünk nélkülözhetetlen és becses forrására 
hívjuk fel most a magyar múlt iránt érdeklődő lelkes előfizetőink táborát.

A  mű á ra  P  12*—

Megrendelhető:

L A N T O S
könyvesboltja és tud. antiquarinmában 

B udapest, IV ., M úzeum -kőrút 3. sz.


