
LEVÉLSZEKRÉNY. 
Magyarázat egy sajtóközleményre. Üjságaink az utóbbi idők

ben sűrűn foglalkoznak könyvtáraink munkájával, olykor kedvező, a 
könyvtárak célját támogató, olykor igen szerencsétlen formában. Meg
írják, hogy a könyvtárakat egyre több komoly kutató keresi fel, hogy 
a szegényebb néposztály, a munkások egyre többet olvasnak, mert 
nagy bennük a céltudatos művelődési törekvés — hogy a könyvtárak
ban a látogatók csonkításokat követnek el, képmellékleteket, kompro
mittáló cikkeket kiszakítanak —, sőt újabban olyan szempontok is 
felmerülnek, tudományos könyvtárakkal szemben is, hogy nem állanak 
egyik vagy másik politikai párt elgondolásainak szolgálatában s oly 
könyveket is tárolnak és olvasóik kezébe adnak, amelyek egyik vagy 
másik párt programmja ellen érveket szolgáltathatnak: veszedelmes 
könyveket egyik vagy másik politikai párt törekvései és világnézete 
ellen. 

A könyvtárak néma és tehetetlen kulturális tényezők, mozdulatlan 
raktárak, tiltakozási képesség nélkül magukba fogadják azt, amit ben
nük elraktároznak. Vannak könyvtárak, amelyek kötelesek, törvény 
által kötelezettek minden, például Magyarországon és magyar nyelven 
megjelent könyvnek megőrzésére, sőt a törvény felhatalmazást ad nekik 
arra is, hogy ha egy könyv, újságszám, röpirat, röplap a nyomdától 
vagy a kiadótól nem futott be hozzájuk, a büntető, fenyítő hatóságok
hoz forduljanak, amelyeknek szigorú ítélete elrettentse a nyomdákat 
a hanyagságtól, vagy egyes nyomtatványok céltudatos visszatartásá
tól. Ilyen könyvtárak a nemzeti könyvtárak, hazánkban a Magyar 
Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára. Ebben a könyv
tárban meg kell lennie iminden gondolatnak, eszmének, érvelésnek 
— minden emberi közlésnek, ami nyomtatásban magyarul megjelent. — 
S ha nem volna meg, ha az egymásután következő nagy politikai vál
tozások, átalakulások megsemmisítették volna az előzők politikai iro
dalmát, a Bach-korszak a negyvennyolcét, hatvanhét a Bach-korszakét, 
hogyan tudna ma véleményt alkotni korok törekvéseiről, eszmevilágá
ról a történetíró? 

A könyvtáraknak különböző rendeltetésük van. Más a rendel
tetése a múzeumi könyvtárnak, más az egyetemi, akadémiai, fővárosi, 
műegyetemi stb. könyvtáraknak, más a szakkönyvtáraknak, a kaszinó-, 
nép- és kölcsönkönyvtáraknak. 

A politikai klubkönyvtárak, a gyermek-, nép- és kölcsönkönyv-
tárak irányíthatók. Elő lehet írni nekik, hogy milyen természetű, tar-
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talmú, irányú, világfelfogású könyveket vásároljanak vagy fogadjanak 
el ajándékba. Tudományos könyvtárakban azonban a megkötöttség a 
tudomány halálát jelentheti. Elrendelhető-e tudományos könyvtárban, 
hogy például: az oroszlán, tigris, farkas, vipera természetrajzával, a 
mérgesgázak előállításával, a veszedelmes bacillusok felismerésével fog
lalkozó könyveket a könyvállományba befogadni nem szabad? Eltilt
hatja-e, bármily hatóság a mérges gombák, a bürök, beléndek színes 
rajzait közlő könyvek kiküszöbölését, elégetését? És kinek használ, ha 
veszedelmes társadalmi kérdésekben, melyekről úgyis mindenki beszél 
és tud valamit, a könyveket elrejtjük a kutató elől? 

Nem a tudományos könyvek fejtik ki a társadalmi és politikai 
propagandát, hanem a saját elmélkedéseik, vagy a könyvek alap
ján szónokoló agitátorok és írózsurnaliszták, publiciszták, akik napon
ként, kis adagolásokban gyógyítják vagy fertőzik a legszélesebbkörű 
nagyközönséget. A szerkesztő, az újságíró és a publicista azonban 
— tapasztalataink szerint — az új, időszerű könyvekért nem jön 
könyvtárba, hanem megveszi, vagy vállalata számlájára meghozatja a 
szükséges könyveket. Sem a tudományos, sem a népszerűsítő könyv, 
sem a regény nem tud hatni a tömegekre, legalább is addig nem, 
amíg tételeit az újságok fel nem aprózzák és a fáradttestű-lelkű mun
kás, a szoptatós anya, a gépírólány és egyéb elcsigázott lények (ilye
nekből áll a társadalom túlnyomó része) számára érthetővé nem teszik. 
Akiknek pedig ez a kenyerük, akik politikai, társadalmi, világnézeti 
propagandisták, azok könyvtár nélkül is hozzájutnak a nekik fontos 
könyvekhez. És pedig nemcsak a propagandából élők. Kispesten, a 
"Wekerle-telepen tizenöt évvel ezelőtt lakott egy szakszervezeti mun
kás, akinek tízezer kötetet számláló könyvtára v o l t . . . 

Ma egy könyv legalább többszáz példányban jelenik meg. Legyen 
az a könyv bármily szempontból „destruktív" vagy „reakciós" 
— nekem, aki politikai, társadalmi, néplélektani — vagy patológiai 
szempontból vizsgálom az anyagot, szükségem van ennek a könyvnek 
áttekintésére. Esetleg egy-egy adatát fel tudom használni. Vegyem 
meg? Dobjak ki érte 5—10—20 pengőt? Amikor talán még sincs 
benne oly adat, amelyet felhasználhatnék? Ha magamnak kell meg
vennem minden könyvet, amelyre pillanatnyilag szükségem van, akkor 
mire való a könyvtár? S ha egy — mondjuk — veszedelmes könyv 
a könyvtárakban nincsen meg, de a könyvpiacon kapható, a kutató 
kényszerítve van, hogy megvegye, tehát anyagilag támogassa azt a 
könyvet, amelyet esetleg megvet. 

Nem vagyunk politikai, világnézeti könyvtárak, nem beszélünk 
a szabadság gondolatának hasznos, helyes vagy kártékony, helytelen 
voltáról. De addig, amíg a tudományos könyvtárak kötelességéül a 
tudomány művelésének lehetővé tételét írják elő, önkényesen nem állít-
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hatunk fel cenzúra-hivatalt. Elkobzott, ügyészség által egyetlen pél
dányban hozzánk juttatott műveket szoros zár alá helyezünk, de hogy 
elvonjunk a kutatóktól oly könyveket, amelyek a kirakatokban lát
hatók, a piacon kaphatók, és kényszerítsük az olvasókat azoknak a 
boltokban mennél nagyobb példányszámban való megvásárlására, az 
írónak és kiadónak ily módon való támogatására, — azt egyetlen jó 
lelkiismeretű könyvtárnoktól sem lehet kívánni. 

* 
E cikk megírására oly sajtóközlemény adott alkalmat, amely a 

mintaszerűen vezetett Fővárosi Könyvtár ellen tendenciózus beállítás
ban közölt adatokat. E sajnálatos jelenség hívta fel a könyvtárak 
figyelmét arra a veszedelemre, amely a könyvtárak hivatását nem 
ismerő egyének részéről a mai kitűnően működő s minden magyar 
polgár szükségleteit kielégítő magyar könyvtári szervezetet fenyegeti. 
Ezért tartottuk szükségesnek a fentieket elmondani. T R . Z. 

Levél egy szakemberhez. A MKSzle 1941. évi III. füzetében ismer
tettem BUCSAY MIHÁLY: Régi magyar könyvek a hallei magyar könyvtárban 
című kiadványát. A bíráló megjegyzésektől a szerzők általában nincsenek 
elragadtatva, s így BUCSAY is a MKSzle 1941. évi IV. füzetében síkra száll 
munkája védelmében, hangoztatva, hogy én kiadványa hitelét csorbítani me
részeltem. Vájjon mivel? 

Rámpirít, hogy szakemberhez méltó módon, kitűnően ismeri HELLE-
BRANTnak a RMK. III. kötetéhez írott előszavát, amelyben HELLEBRANT 
kijelenti, hogy a leírt könyvek lelőhelyeinek felsorolásában nem törekedett 
teljességre, holott én ezt róla kétségbe mertem vonni! Ennek ismeretében egy
általán nem kételkedtem. Mégis bátorkodom felhívni rá a figyelmét, mert a 
szakember számára messzebbmenő következtetésekre is alkalmat adhat, mint 
amennyit BUCSAY leszűrt belőle. Nem tudhattam, hogy BUCSAY számára 
— aki megkívánja, hogy szakembernek tekintsem — mindez majd még kü
lön magyarázatra is szorul. Mert hiszen mindenki, aki ma régi magyar köny
vekkel foglalkozik, fájdalmasan érzi a régi magyar könyvek újabb rendsze
res felkutatásának és feldolgozásának hiányát. Fogalmunk sincs róla, hogy 
például a rengeteg átvizsgálatlan hazai könyvtár — még SZABÓ KÁROLY 
minden elismerést megérdemlő kutatásai után is — miféle és mennyi régi 
magyar könyvet rejteget magában. A hallei könyvtár háromszáz régi magyar 
unikuma — amint BUCSAY hirdeti — igen magas szám, de vájjon, hány 
maradna ezek közül unikum, ha csak a hazai könyvtárakban nyilvántartott, 
de eddig még nem publikált anyaggal összevetnők, nem is szólva arról, ha 
a régi magyar könyvek újabb rendszeres feltárása is megtörténnék. Biblio
gráfusnak nem árt — különösen ilyen tekintélyes szám felvetésekor —, ha 
értékelésében efféle meggondolásokat is szemmel tart. Ezt talán fölösleges 
bővebben fejtegetnem... S alig hiszem, hogy a szakemberek félreértettek 
volna, amikor azt írtam: „Túlzás BucSAYnak az az állítása, hogy a könyv
tár háromszáznál több unikumot tartalmaz" és „kellő utánjárással valószínű-
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leg egy csomó hallei unikumról kiderülne, hogy nem egyetlen példány". 
Ezeket a kiragadott megjegyzéseimet olyan összefüggésben, ahogyan azok 
ismertetésemben szerepelnek, csak egyféleképen lehet érteni: azaz, hogy 
könyvtáraink alaposabb átvizsgálása után (ezt pedig ?em a Magyar Nemzeti 
Múzeum könyvtára kiegészítésekben bővelkedő Régi Magyar Könyvtár pél
dányának átnézése, sem ZOVÁNYI J E N Ő megjegyzései nem pótolják!) a hallei 
unikumok száma is megcsappanna. Minthogy ezt az utánajárást a szerző el
mulasztotta, engedje meg, hogy a hallei könyvtár háromszáz unikumában 
továbbra is kételkedjünk. 

BUCSAY fent idézett szavaimat alaposan félreértve, azt a vádat olvasta 
ki belőlük önmaga ellen, hogy munkája összeállításánál a már előtte közzétett 
leírásokat nem tartotta hiánytalanul számon. Képtelen állítás, amelyet én 
sehol sem mondtam, hiszen a már közölt anyag ismerete elemi kötelessége 
minden bibliográfia-összeállítónak, még akkor is, ha nem szakember s BUCSAY 
jóhiszeműségében nem kételkedtem. Fölösleges tehát egy el nem hangzott vád 
ellen hadakoznia. 

De BUCSAY még tovább megy s kideríti, hogy én az általa először le
írt nyomtatványokkal kapcsolatban őt a felfedezés dicsőségétől is el akarom 
ütni. Következtetése helyes lenne akkor, ha én is abból indultam volna ki, 
hogy a már közzétett munkák leírásait nem tartotta számon. Csakhogy az 
én ismertetésemben is és most is követett gondolatsoromban az unikumok 
kérdését nem lehet egy kalap alá vonni a felfedezés kérdésével. Ismerteté
semben különben is mindig általában a hallei könyvtár háromszáz unikumá
ról beszélek, viszont a BUCSAY által először ismertetett anyag ennek körül
belül egyharmada. Mégsem valószínű, hogy a többi fölfedező támadást in
tézne ellenem ismertetésemben kifejtett észrevételeimért. Mert hiszen, ha egy 
unikumról újabb előfordulások során kiderül, hogy nem egyetlen példány, 
az a fölfedező érdemét — BUCSAY megnyugtatására legyen mondva — egy
általán nem érinti: az első leírás, akkor is első leírás marad. S ha kissé 
figyelmesebben elolvassa könyvéről írt megjegyzéseimet, megtalálhatja köz
tük eme második önmaga által koholt vád cáfolatát is, amikor azt írom, 
hogy „száz egynéhány eddig ismeretlen régi magyar nyomtatványunkról 
számol be . . . " 

BUCSAY elviselhetetlennek tartja azt a megállapításomat, hogy „nem 
szakember létére elismerésre méltó buzgósággal végezte munkáját", mert ez 
nemcsak könyvére „borítja a dilettantizmusnak éppen a könyvészetben el
viselhetetlen fellegét, de kitűnőeri jellemzi a könyvismertető eljárását is''. 
Nyilván felületes eljárásom megdöntésére BUCSAY felsorolja, hogy a „cím
másolatok készítésébe" a debreceni egyetemi könyvtár gyakornokaként, „a 
többi könyvtárosi feladatba" a lipcsei Deutsche Bücherei-ben egy-egy féléven 
át nyert bevezetést, ami pedig „az elméleti képzettséget illeti", a könyvé-
szetből mint melléktárgyból summa cum laude doktori fokozatot szerzett. 
Bevallom bűnömet, minderről nem volt tudomásom. De ilyen mindent el
söprő bizonyítékok után én mégis azt tartom, rokonszenvesebb hozzáértő 
laikusnak lenni, mint laikus szakembernek. Mert ugyebár bevezető gyakor
latok s melléktárgyakból bármily szép eredménnyel letett szigorlatok még 
senkit sem avatnak szakértővé. A szakértelmet a kiadott mű dokumentálja s 
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a hozzáértést általában ennek alapján szokták megítélni. Ismertetésemben az 
értők valószínűleg észrevették idevágó megjegyzéseimet s így fölösleges azo
kat megismételnem. Fölöttébb kiábrándító azonban, hogy BUCSAY éppen 
szakképzettségének hirdetése közben ilyenféle kifejezésekkel él: „címmáso
latok készítésébe" a debreceni egyetemi könyvtár gyakornokaként nyert be
vezetést; vagy alább: „Szót érdemelt volna az a törekvésem is, amely nem 
csupán cím-, hanem címlapmásolatot kíván nyújtani, ha a tipográfiai lehető
ségek korlátain belül is." Mint szakembernek s mint bibliográfiaösszeállító
nak tudnia kellene, hogy a bibliográfiai leírás nem azonos a címmásolattal, 
még kevésbbé címlapmásolattal. Szakszerű könyvészeti mű a nyomtatványok
nak vagy bibliográfiai leírását kell hogy adja, vagy párhuzamosan biblio
gráfiai leírását és cím-, illetőleg címlapmásolatát is (a cím-, illetőleg címlap
másolatnak önmagában könyvészeti szempontból alig van értéke). Egy mun
kában e kettőnek felváltva való alkalmazása, vagy helytelen kombinációja, 
súlyos hiba. Kérdhetném ezek után, miféle szakértelemmel készült az a 
könyvészeti mű, amelynek leírásai nem bibliográfiai leírások, mert hiszen 
bibliográfiai adatokkal kombinált cím-, illetőleg címlapmásolatokat akarnak 
adni, cím-, illetőleg címlapmásolatai pedig hiányosak, mert részben rövidített 
címeket ad, és nem hűek, mert tipográfiailag csak a „lehetőségek határain 
belül" pontosak?! — S ezért a módszeréért a szerzőt még meg is kellett 
volna dicsérnem! 

Mert BUCSAY kioktat arról is, hogy munkájában mit kellett volna több 
elismerésre méltatnom: mindenekelőtt jegyzékének célszerű elrendezését. Erről 
már ismertetésemben megemlékeztem, mást ma sem mondhatok róla. De el
mulasztottam többek között rámutatni arra is, hogy BUCSAY szakított ama 
tradícióval, amely a respondenst tette, meg a disszertációk szerzőjévé. Sze
rény ismereteim szerint a könyvészet már több mint negyven esztendeje sza
kított ezzel a tradícióval s azóta minden valamire való munka a respondenst 
csak akkor tünteti fel szerzőnek, ha ez a műből kétségtelenül megállapítható. 
De dicséret illette volna a szerzőt azért is, hogy a már kielégítően leírt pél
dányokat nem írta le újból. Hogy ezt minő bibliográfus-erény alapján nem 
tette, azt nem tudom, hacsak a nyomdaköltségekben való takarékosságra nem 
gondolok. Végül pedig „szót érdemelt volna" a szerzőnek az a törekvése is, 
hogy „nem csupán cím-, hanem címlapmásolatokat kíván nyújtani". Való
ban: több szót érdemelt volna, de én mégis jobbnak ítéltem ismertetésemben 
elhallgatni — a szerző érdekében. 

Ezek után még csak ennyit: köszönöm BucsAYnak, hogy alkalmat adott 
fantáziájában született önvádjainak eloszlatására s néhány szakkérdés meg
világítására. Az üggyel azonban tovább nem óhajtván foglalkozni, azt a ma
gam részéről egyszersmindenkorra lezártnak tekintem.* VARJAS BÉLA. 

Előf izető ink f i g y e l m é b e . Tisztelettel kérjük t. előfizetőinket, hogy 
hátralékos és idei előfizetési díjaikat szíveskedjenek beküldeni az Egyetemi 
Nyomda pénztárához. E füzethez csekklapot mellékeltünk. 

* A szerkesztőség sem kívánja e hosszúra nyúló vita továbbfolytatását, 
mivel az elvi kérdések már eléggé tisztáztattak. 


