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NÉMET KÖNYVTÁRAK. 
4. München, Bayerische Staatsbibliothek. 

A müncheni Bayerische Staatsbibliothek 1890-ig a Német
birodalom legnagyobb könyvtára volt. Akkor megelőzte a ber
lini Preussische Staatsbibliothek. Ez a helyzet ma is, amikor a 
Bayerische Staatsbibliothek kétmilliókétszázezres állományával a 
Birodalom második legnagyobb könyvgyűjteménye. Tartanak 
azonban Münchenben attól, hogy egy hellyel még hátrább szorul
nak és a lipcsei Deutsche Bücherei fog Berlin után következni. 
Ez valóban hamarosan be is fog következni. Az ok a gyűjtőkörök 
különbözőségében rejlik. A lipcsei Deutsche Bücherei a német 
nemzeti könyvtár, s mint ilyen, láttuk a róla szóló beszámolóban, 
gyűjti a teljes németnyelvű nyomtatványanyagot. A Bayerische 
Staatsbibliothek gyűjtőköre ezzel szemben különböző szempontok 
szerint korlátozva van. 

Ha végig kívánjuk kísérni a Bayerische Staatsbibliothekhzn 
egy könyv útját attól a pillanattól, hogy bekerül a könyvtár épü
letébe, addig, amíg az olvasó kezébe juthat, legelőször természete
sen a Szerzeményosztályon találkozunk vele.1 

A könyvtár anyagának igen jelentős részéhez kötelespéldány
szolgáltatás útján jut. Az 1860. évi bajor kötelespéldánytörvény 
a bajorországi kiadókat (nem a nyomtatókat!) a nyomtatványok 
2—2 példányának beküldésére kötelezi. Ez a törvény ma is ér
vényben van. A beérkező két példányból egyet a könyvtár saját 
állományába sorol be, a másikat pedig előre megállapított — 
részben földrajzi, részben tudományszak szerinti — kulcs szerint 
elosztja a három bajor egyetemi könyvtár (München, Erlangen, 
Würzburg) között. Az állam és a párt hivatalos kiadványai az 

1 Ezúton mondunk köszönetet DR. ERNST M E H L főkönyvtárnok úrnak, 
aki több délelőttön keresztül lekötelező szívességgel vezetett végig a könyv
táron és ismertetett meg annak berendezésével és rendszerével. 

Magyar Könyvszemle 1942. III. füzet 16 
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egész Birodalomból az illető hatóságoktól közvetlenül jutnak a 
könyvtárhoz. A német könyvtárak állományát nagymértékben 
gyarapító és a nálunk is jól ismert Reichstausch stelle természete
sen Münchennek is bőven juttat nyomtatványokat. Az ellenszol
gáltatás nélküli állomány-növeléshez nagyobb mértékben hozzá
járul még a Bajor Tudományos Akadémia is. Ennek az 1758-ban 
alapított intézménynek a Bayerische Staatsbibliothek régtől fogva 
hivatalos könyvtára. Éppen ezért azok a cserepéldányok, amiket 
az Akadémia a világ minden részébe szétküldött kiadványaiért 
kap, ide kerülnek. Ezen az úton a müncheni könyvtár évi több
ezer márka értékű nyomtatványhoz jut, köztük igen sok magyar
nyelvükhöz is. Ajándék — magánosoktól és intézményektől egy
aránt — olyan sok érkezik a könyvtárhoz, hogy nyilvántartá
sukra egész rendszert kellett kidolgozni. Ez elsősorban is egy 
cédulákból álló Schenkerkatalogot jelent. Minden cédula fején az 
ajándékozó neve, állása, címe és egy szám áll, azután következ
nek sorban az ajándékozott könyvek az ajándékozás dátumával 
együtt. Ha a dátum alá van húzva, az annyit jelent, hogy az 
ajándékot külön levélben megköszönték. Az a szám, ami a 
Schenkerkatalog céduláján a név mellett áll, belekerül az ajándé
kozott könyvbe. Van azután egy könyvecske, amely a számok 
sorrendjében tartalmazza az ajándékozókat. így a könyvben talál
ható számról az ajándékozó egyszerűen visszakereshető. 

Régi eredetű és ajándékozások által keletkezett fölöspéldány
anyagát cseréli a könyvtár más könyvtárakkal. Egészen nagy
szabású duplumcserét bonyolítottak le a müncheniek a bécsi 
Nationalbibliothekka\. 

A Bajorországon kívül megjelent — tehát kötelespéldány
szolgáltatás útján be nem érkező — nyomtatványok legnagyobb 
részét vétel útján szerzi be a könyvtár. A Németországban meg
jelent könyveket müncheni könyvkereskedők, a külföldiek közül 
a franciákat és olaszokat a frankfurti Auffarth, a. többieket pedig 
a lipcsei Harrassowitz szállítja. Münchenben lehetőleg minél több 
könyvkereskedést hív fel a könyvtár szállításra. Körülbelül 90 
kereskedő közül 30-cal áll a könyvtár üzleti összeköttetésben; 
a szállítás az egyes kereskedők között kialakult gyakorlat alapján 
általában szakok szerint oszlik meg. A könyvkereskedőktől való 
vásárlásra egész nagyszabású apparátus szolgál. Ezzel összefügg 
a Bayerische Staatsbibliothek amaz érdekessége, hogy növedék-
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naplója nem könyvből, hanem cédulákból áll. A munka rendje 
az, hogy a Deutsche Bücherei által kiadott napi nemzeti biblio
gráfiából kivágják a megrendelni kívánt címeket és cédulákra 
ragasztják. Azért a napi és nem pl. a heti bibliográfiából, mert 
a napi bibliográfia nem szakok, hanem kiadók szerint csoporto
sítva hozza a címeket, így pedig egy pillantással meg lehet álla
pítani, hogy milyen kívánt mű jelent meg bajor kiadó kiadásá
ban, amit tehát nem kell megrendelni, mert kötelespéldányként 
be fog érkezni. A felragasztott címekről két megrendelőlapot állí
tanak ki. A megrendelőlapok előre kinyomott nyolcadrét cédu
lák. Az egyik megrendelőlap kimegy a könyvkereskedőhöz, a 
másik abc-rendben a Szerzeményosztályon marad a könyv be
érkeztéig. Akkor eldobják. A felragasztott címeket is abc-rend
ben összegyűjtve külön őrzik — a rendelés napját a megrendelő
lap kitöltésekor rávezetve —, a nyomtatvány beérkeztekor pedig 
a szállítás napját is feljegyezve beosztják a már beérkezett köny
vek cédulái közé. Ez a beosztás egyenlő tulajdonképen a növedék-
naplóba való bevezetéssel. A sorozatos műveknél az eljárás kissé 
módosul. Itt nagyobb cédulák vannak és a végleges bevételezés 
az új kötetnek a sorozat cédulájára való rávezetésével történik. 
A sorozatokat és folytatásokat illetőleg az a könyvtár gyakor
lata, hogy azokat nem is rendeli minden egyes új kötet megjele
nésekor külön, az első rendelés az egész sorozatra vagy folyta
tásra érvényes; a Szerzeményosztály ezeknél csak reklamálja az 
újonnan megjelent, de le nem szállított köteteket. 

A könyvkereskedők számlájukat két példányban kiállítva 
küldik be a könyvtárnak. Egyiket a Szerzeményosztály évenként 
és kereskedőnként bekötve megőrzi, másikat a szállítás megtör
téntének igazolásával a pénztárhoz küldi. A számlaűrlapokat az 
egyöntetűség kedvéért a könyvtár maga bocsátja a kereskedők 
rendelkezésére, egyszerre nagyobb mennyiségben. Külön megálla
podás van a könyvtár és a kereskedők közt a számla kitöltésére 
és a szállítás módozataira vonatkozólag. Ilyen például az, hogy 
a számlán önálló és sorozatos művek egymástól elválasztva, külön 
csoportosítva, egyes csoportokon belül betűrendben tüntetendők 
fel; sorozatos művek a sorozatcím alatt veendők fel; ha a szállí
tás nem követheti azonnal a rendelést, akkor az az ok megjelö
lésével azonnal közlendő a könyvtárral. A rendelések a címnek 
a nemzeti bibliográfiából történő kivágása és cédulára való fel-

16* 



240 HARSÁNYI ANDRÁS 

ragasztása után azonnal történnek, tehát kevés kivétellel még az
nap, amikor a bibliográfia napi kiadása megérkezik. A rendelé
sek gyors lebonyolítása érdekében minden könyvkereskedő címé
vel előre kinyomott borítékok is készen állanak. 

A Bayerische Staatsbibliotheknak könyvvásárlásra kb. évi 
140.000 márka fedezete van. Ebből 25.000 márka kéziratokra 
megy, 5000 a Zeneosztály, 2000 a Térképosztály beszerzéseit 
fedezi. A Nyomtatványosztály könyvbeszerzéseire tehát 100.000 
márkán felüli összeg fordítható. Ennek az összegnek csupán kb. 
25%-a jut természettudományi művekre, a túlnyomó többség a 
szellemtudományoké. Ennek magyarázata mindenekelőtt az, hogy 
Münchennek két olyan jelentős könyvtára van, amely szinte ki
zárólagosan, vagy túlnyomórészt természettudományi jellegű. 
Egyik a Bibliothek der Technischen Hochschule (200.000 kötet), 
másik a Bibliothek des Deutschen Museums (több mint 215.000 
kötet). Ezenkívül az egyetemnek van egy külön orvosi olvasó
terme, ahol az egyetemi könyvtárnak és az Orvosegyesületnek 
összesen 230.000 orvostudományi szakmunkája áll az olvasók 
rendelkezésére. A Bayerische Staatsbibliothek vásárlásai 1941-ben 
szakok szerint így oszlottak meg (a 25%-nyi természettudományi 
munkán kívül): történelem 18.000, művészet 16.400, jog- és 
államtudomány 10.500, nyelv- és irodalomtudomány 10.000, álta
lános művek 13.700, új szépirodalom 4700, teológia 4300, 
nemzetgazdaság 2000, XV—XVII. századi nyomtatványok 2200, 
filozófia és pedagógia 1000 márka (kerek számokban). 

A vásárlás, ajándékozások és kötelespéldányszolgáltatás útján 
történő teljes évi gyarapodás átlagosan évi 35—40.000 biblio
gráfiai kötet. Az új szerzemények beérkezésük után a főigazgató 
elé kerülnek, aki minden új könyvet látni kíván. Ezután a köny
vek a közönség előzetes megtekintésére egy hétig kiállítva feküsz-
nek. Az értékesebb tudományos műveket külön állítják ki és csak 
szakembereknek bocsátják rendelkezésére. A kiválasztás mind a 
könyveket, mind a betekintésre engedélyt nyerő személyeket ille
tőleg teljesen egyéni. Azokat a műveket sorolják ebbe a csoportba, 
amelyekről nagyjából előre tudják a Szerzeményosztályon, hogy 
van számukra érdeklődő. Az érdeklődő viszont nemcsak akadé
miai tag vagy professzor lehet, hanem egyetemi hallgató is. 

Mint mondottuk, a Bayerische Staatsbibliothek inkább a 
szellemtudományokra veti a fősúlyt. Egyébként általában gyűjti 
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a lehetőséghez képest a teljes németnyelvű irodalmat, az idegen 
nyelvűek közül az alapvető munkákat. Folyóiratoknál ugyanez 
a helyzet. Újságok közül gyűjti az összes bajorokat és egy sereg 
jelentőset a többiek közül, nemcsak németországit, hanem kül
földit is. A háború előtt itt volt például a londoni Times egyik 
legteljesebb sorozata. A Zeneosztály számára egyaránt gyűjtenek 
kótákat és zenei kézikönyveket. Egyébként csak olyan nyomtat
vány tartozik a könyvtár gyűjtőkörébe, amely valamilyen mó
don eladásra kerül. Tehát például a színházi műsorok igen, gyász
lapok, kereskedelmi nyomtatványok és egyéb eladásra nem 
kerülő körlevelek viszont nem. 

A Szerzeményosztályról az új nyomtatvány a Katalogizálás
hoz kerül. H a sorozat vagy folytatás, akkor a nagy katalógus
terembe hozzák, ahol az illetékes tisztviselők rávezetik az új 
kötetet a sorozat vagy folytatás lapjára és elkészítik utalólapjait. 
Az önálló művek az ú. n. Titeldruckstelle-be kerülnek, ahol ki
keresik, kivágják és felragasztják az illető mű címleírását, még
pedig németnyelvű nyomtatvány esetében a lipcsei bibliográfiá
ból, idegennyelvűeknél pedig a Berliner Zetteldrucke-ból. 

A könyvtár főkatalógusa 1840-től való. Addig könyvkata
lógusa volt, amit 1803-ban fektettek fel, amidőn 150 bajor kolos
tor és egyházi alapítvány szekularizálásakor azok könyvállo
mánya Münchenbe került. A könyvkatalógus azonban, ellentét
ben más hasonló katalógusokkal, tiszta és betoldások nélkül való. 
Az új szerzeményeket ugyanis külön lapokra vették fel és ezeket 
külön rendezték. E pótlásokból nőtt azután ki egy újabb átkata-
logizálás alkalmával (amire egy másik százezres gyarapodás adott 
okot) a ma is használatos, negyedív nagyságú lapokból álló 
főkatalógus. 

A könyvek számozása csak 1935 óta kurrens, mégpedig 
évenként újra kezdődő, tehát minden jelzet tartalmazza az esz
tendőt is. 1935 előtt a múlt század elejéről való, teljesen egyéni 
bajor szakrendszer szerint történt a számozás. E rendszer 12, nem 
egészen következetesen megállapított, főcsoportot és ezeken belül 
200, gondosan elválasztott, szakcsoportot különböztet meg. A sza
kokon belül az egyes művek szerzők szerint, betűrendben követ
keznek. Ennek eredménye azután az, hogy a gyarapodás folytán 
a jelzetek számai egészen cifra exponenseket kapnak. (Ugyan
ezzel találkozunk a Széchényi Könyvtár régi katalógusánál is.) 
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Érdekes megemlíteni, hogy az 1803-i átkataiogizálás után a mün
cheni könyvtár történetében nevezetes MARTIN SCHRÖTTINGER 
azt javasolta, hogy az egyes szakokon belül numerus currens sze
rint következzenek a könyvek, hogy így a gyarapodást egysze
rűen lehessen beosztani és jelzettel ellátni. SCHRÖTTINGER javas
latát akkor nem méltatták figyelemre, kívánsága csak a világ
háború után teljesült. 1935-ig minden szaknak külön kurrens szá
mozása volt — ez volt SCHRÖTTINGER eredeti javaslata —, s 
mint mondottuk, 1935 óta van egységes kurrens számozás. 

Említsük meg, hogy ugyanilyen szakrendszert több más 
könyvtár is követ, így például Karlsruhe (Badenische Landes
bibliothek), Bécs (Nationalbibliothek) és az Országos Széchényi 
Könyvtár is. 

A Bayerische Staatsbibliotheknzk e főkatalógusán kívül van 
helyrajzi repertóriuma is, ami — a szakrendszer miatt — néha 
az olvashatatlanságig tele van betoldásokkal. A könyvtár szak
katalógusa földrajzi-történelmi. A többi szakok szerint a mostani 
háború után kívánják kibővíteni. A meglévő szakkatalógus is 
azonban — természeténél fogva — olyan, hogy kivétel nélkül 
minden nyomtatványt be lehet osztani, csak éppen földrajzi vagy 
történelmi szempont szerint. így vegyünk például egy közigaz
gatási jogi munkát. Közigazgatási jog alatt nem találhatjuk meg, 
mert ez sem nem földrajzi, sem nem történelmi fogalom. De a 
könyv előfordul a katalógusban, talán nem is egyszer, mert be 
van osztva amaz országnál és annál a kornál, amelynek közigaz
gatási jogát tárgyalja. 

A szakkatalógus lapjai fasciculusokban vannak elhelyezve. 
Egy fasciculuson belül a lapok a könyvek megjelenésének idő
rendjében és nem betűrendben következnek. Ennek megvan a 
maga hátránya persze, de megvan az a nagy előnye is, hogy a 
kutató, témáját illetőleg, készen kapja egy-egy kornak vonatkozó 
könyvészetet, a régebbit vagy a legújabbat, már amelyik érdekli. 
A fasciculusoknak is van jelzete, egy betű és egy szám. Ezek 
betűrendes mutatóba vannak felvéve. 

Jegyezzük meg, hogy Magyarország irodalmának fascicu-
lusa közvetlenül Ausztriáé után következik, ami, tekintve a szak
rendszer régi voltát, érthető is. A lapok azonban, mivel feltűnően 
sok magyarnyelvű és magyar vonatkozású nyomtatvány van, nem 
keverednek idegen művekével, önálló, igen vaskos fasciculusa 
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van pl. Budapestnek és a PETŐn-irodalomnak. Erdély, Sieben
bürgen címszó alatt, külön földrajzi egységként szerepel, szintén 
tekintélyes mennyiségű anyaggal. A legújabb tudományos és szép
irodalmat tekintve is nagyszámú magyar anyag egyenként vagy 
kisebb tételekben került a könyvtárba. Nagyobb zárt gyarapo
dásról a könyvtárban nem tudnak. 

Még egy másik speciális katalógusa is van a könyvtárnak. 
Ez egy biográfiai utalókatalógus. Ebbe belekerül mindenki, aki
ről a könyvtárban biográfiai vagy biográfiai jellegű munka talál
ható. Említsük meg, hogy Mátyás királyunkról igen szép szám
mal láttunk cédulákat. 

Mindezeket az olvasóközönség csak külön engedéllyel hasz
nálhatja. Az engedély megszerzése persze nem kérdés és minden 
komoly kutató megkapja azt. Általában az olvasóközönség egy 
külön katalógust használ, amely a könyvtárépület bejáratához s 
a kölcsönzőhelyiséghez közel esik. Itt nemzetközi méretű cédulá
kon 1911-től való szerző-, ugyanattól az évtől való Schlagwort-, 
azonkívül világháborús és forradalmi idők katalógusa használ
ható. 

Katalogizálás után az újonnan beérkezett könyvek közül a 
fűzöttek kötés alá kerülnek. Szabály az, hogy mindent kötnek, 
kivéve azokat a kisebb jelentőségű bajorországi vidéki újságokat, 
amelyek a helyi vonatkozású híreken kívül ugyanazt tartalmaz
zák, mint a- nagyvárosi lapok. Ezeket keresztkötés alatt őrzik. 
A könyvtárnak van saját könyvkötőműhelye, itt azonban csak 
kéziratokat vagy ritkaságokat kötnek és javítanak. Ami ezen 
felül van, azt városi könyvkötők végzik. A könyvtár elve, hogy 
lehetőleg München minden könyvkötőiparosának egyenlő mér
tékben juttasson munkát. 

Kötés után a könyv megkapja végleges helyét a raktárban. 
A körülbelül száz év előtt épült könyvtárépületben már akkor 
bizonyos mértékben modern megoldást találtak a könyvek el
helyezése tekintetében. Kétemeletes, galériás megoldás volt ez, 
azzal az előnnyel, hogy a legfelső polchoz sem kellett létra. Addig 
jó volt ez a rendszer, amíg azokban a termekben, ahol a falak 
mellett a polcok állottak, a terem közepén tisztviselők és kutatók 
dolgoztak. Lassan azonban egyrészt külön helyiségek kellettek a 
tisztviselők és kutatók számára, ezért több termet ki kellett ürí
teni, másrészt annyira szaporodtak a könyvek, hogy a falak mel-
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letti polcokra már nem fértek. Ekkor kerültek szekrények a ter
mek közepére is, ami két hátránnyal járt: egyrészt a termek köze
pére nem lehetett galériát szerkeszteni, tehát mégis szükségessé 
vált a létrák használata, másrészt — igen nagy költséggel — meg 
kellett erősíteni az egyes emeletek mennyezetét. És még így sem 
fértek el az új könyvek, hiszen a kezdeti évi ötezres gyarapodás 
hamarosan ötszörösére emelkedett. Már a világháború előtt új 
épületet akartak emelni, de a háború miatt nem lett belőle semmi. 
A legutolsó évek hozták csak meg a megoldást, mégpedig oly
módon, hogy egy szárnyat egész magasságában átépítettek vas
állványrendszerű raktárhelyiséggé. Az újrendszerű raktárnak 12 
emelete van és a kölcsönzővel pater-noster-lift köti össze. 

A folyóiratteremben ma 3—4000 folyóirat legutolsó év
folyama áll az olvasók rendelkezésére. A háború előtt persze 
jóval több volt. Katalógusa kombinált cím- és Schlagwort-kata-
Iógus. Ezenkívül van még egy külön katalógus a tisztviselő szá
mára. Ez kardex-rendszerú fémkatalógus, amit általában csak 
gyári kartotékok számára szoktak használni. Pontos ismertetése 
hosszadalmas lenne, legyen elég annyi, hogy áttekinthetősége első
rangú és ennél a katalógusnál, amely éppen az ellenőrzés célját 
szolgálja, ez a lényeg. 

A Bayerische Staatsbibliothek Kézirattára a leggazdagabb az 
összes németországi könyvtáraké közt. Anyagának legnagyobb 
része természetesen egyházi jellegű és az 1803-as szekularizálás 
alkalmával került a könyvtár birtokába. A kb. 50.000 kéziratot 
magába foglaló gyűjteményhez hatalmas kézikönyvtár járul, 
amely a szokásos kézirattári segédkönyveken kívül gondosan 
összeválogatott történelmi és egyháztörténelmi gyűjteményt is 
tartalmaz. Külön olvasóterme van, katalógusa ú. n. Kreuzkatalog, 
tehát egyesített betűrendes név-, (cím-) és S chlagwor t-kzta\ógus. 

A könyvtár kótagyüjteménye főleg régi anyagáról nevezetes. 
Állománya kb. 5000 kézirat, 100.000 kóta és 15.000 elméleti mű. 
A Térképtárban kerek 60.000 térképet őriznek, mégpedig fek
tetve (tehát nem úgy, mint a drezdai Landesbibliothekban, ahol 
vászonra húzva, felfüggesztve tartják őket). 

A könyvtár olvasótermében, amelynek 10.000 kötetes kézi
könyvtára (betűrendes és Schlagwort-katalogussal) és reference-
szolgálata (külön kis bibliográfiai kézikönyvtárral) van, 130 ku
tató talál egyszerre munkahelyet. Raktári könyvet közönséges 

: 
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kölcsönzőlappal kell kérni olvasóterem' megjegyzéssel. Napijegy 
ára 10 Pfennig, olvasójegy egy évre 5 márka, egy hónapra 1 
márka; kölcsönzőjegy ennek kétszerese. A kölcsönzőjegy váltásá
nál a nem állami tisztviselő 20 márka betétet ad, egyéb jótállás 
nem szükséges. A Münchenen kívüli kölcsönzést illetőleg a sza
bály az, hogy Bajorországon kívül csak könyvtáraknak kölcsö
nöznek, azoknak is csak akkor, ha a keresett mű egy más kisebb 
könyvtárban ííncsen meg. Ezzel a kisebb könyvtárak forgalmát 
kívánják növelni, Münchent pedig kímélni és tehermentesíteni. 
Bajorországon belül közvetlenül postai úton kölcsönöznek magán
személyeknek is, elsősorban vidéki lelkészeknek, tanároknak, ta
nítóknak, orvosoknak. Szabály még az is, hogy helybe szépiro
dalmat szórakoztatásra nem kölcsönöznek. Megokolás: a Baye
rische Staatsbibliothek nem kívánja állami eszközökkel rontani a 
sok kis müncheni kölcsönkönyvtár üzletét. Megjegyezhetjük még, 
hogy a terítvények két szelvényét kölcsönzők és jelzetek szerint 
csoportosítják, tehát nem úgy, mint az általában szokásos: köl
csönzők és szerzők szerint. Néhány adat még az 1941. évről: a 
helyben olvasók száma 41.681, használtak 34.017 nyomtatványt 
és 3913 kéziratot, a kölcsönzők száma 2025, kölcsönöztek 52.731 
kötetet. 

A könyvtár személyzete: 26 tudományos képesítésű, 24 érett
ségizett, 7 alsóbbfokú tisztviselő és 22 raktári alkalmazott; ezeken 
kívül még 27 szerződtetett — többségükben érettségizett — alkal
mazott és 10 munkás. 

Emlékezzünk meg még arról is, hogy a Bayerische Staats
bibliothek, több más nagy könyvtárhoz hasonlóan évenként ki
állítást rendez. 1941-ben „A német Elsass" volt a kiállítás tárgya, 
amelynek 10 íves katalógusa nemcsak a kiállított anyag érdekes
sége, hanem a katalógus nem pusztán felsoroló, hanem messze
menően magyarázó szerkesztésmódja miatt is külön ismertetésre 
tarthatna számot. 

Nem lenne végül teljes erről a könyvtárról való beszámo
lónk, ha nem szólnánk néhány szót magáról a könyvtárépületről 
is. Ezzel kapcsolatban pedig egyrészt arról, hogy bár régi — száz 
évvel ezelőtti — volta miatt beosztása nem felel meg mindenben 
egy modern könyvtárról való elképzelésnek, főleg hatalmas hely
pazarlásával, mégis éppen e helypazarlást igen előnyösen élvezik 
a tisztviselők tágas és világos dolgozóhelyiségeikben, másrészt pe-
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dig művészi belső kiképzéséről. A könyvtár folyosóin képek és 
freskók vannak, a bejáratnál és feljáratoknál szobrok. Különö
sen szép a könyvtár főlépcsőháza, amelyet az építő, GÄRTNER, a 
génuai egyetem mintájára tervezett. 1848-ig ezen a lépcsőn csak 
a bajor királyi család tagjai és vendégei járhattak, a közönség 
mellékfeljáratokon közlekedett. Az egyik királyi vendégnek, 
I. MIKLÓS orosz cárnak úgy megtetszett a lépcsőház, hogy egyik 
otthoni palotájában maga is megépíttette. 

j . Egyéb könyvtárak; a visszacsatolt és megszállt területek 
könyvtárai; könyvtár statisztika. 

Az előzőkben négy nagy német könyvtárról számoltunk be 
részletesebben. Három közülük a Birodalom három legnagyobb 
könyvtára, a negyedik, a drezdai, mintegy típusa a német tarto
mányi nagykönyvtáraknak. Adjunk most rövid áttekintést a többi 
német közkönyvtárról, kiemelve a visszacsatolt és megszállt terü
letek könyvtárügyét és ismerkedjünk meg néhány adattal az 1941. 
évi német könyvtárstatisztikából. Az áttekintésre kitűnő alkal
mat nyújt a Német Könyvtárosok Egyesülete által kiadott és idén 
32. évfolyamába lépett Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken 
című kiadvány.2 Ez közel joo német közkönyvtárat sorol fel 
városok szerinti betűrendben, az 1941. évre vonatkozó legfonto
sabb adataival. A könyvtárak között legtöbb az egyetemi, állami 
(Staatsbibliothek), városi (Stadtbibliothek) és országos könyvtár 
(Landesbibliothek). Ez utóbbi megjelölést az egyes tartományok, 
országrészek (pl. Szászország, Württemberg, Hessen stb.) repre
zentatív könyvgyűjteményei viselik. 

Közkönyvtári jellege van azonban ezeken kívül nem csupán 
egy sereg egyházi és tudományos intézmény könyvtárának, ha
nem különböző politikai hatóságok, sőt gyárak és cégek könyv
gyűjteményeinek is. Berlinben minden egyes birodalmi miniszté
riumnak százezres, sőt néhánynak többszázezres könyvtára van. 
Bécsben a birodalmi helytartónak 280.000 kötetes Administrative 

2 Leipzig, Harrassowitz, 1942 .VIII + 217 lap. Kiegészítve saját adat
gyűjtésünkkel. Megjegyezzük, hogy a Jahrbuch összefoglaló statisztikát csak 
néhány könyvtárról ad. Az összefoglaló adatok legnagyobb része saját szám
lálásunk eredménye, részben a Jahrbuch egyes adatai, részben közvetlenül 
nyert adatok alapján. 



NÉMET KÖNYVTÁRAK 247 

Bibliothek áll rendelkezésére. Hatalmas mennyiséget foglalnak 
magukban a Birodalmi Szabadalmi Hivatalok könyvtárai. A ber
lini 260.000 kötet könyvön kívül 10 millió szabadalmi leírást, 
a bécsi 90.000 kötet mellett 6 és fél millió leírást őriz. Nagy sza
badalmi leírás-gyűjteménye van a drezdai Technische Hochschule 
könyvtárának is: másfélmillió német és angol. A leírásokat be
kötik s így érthető, hogy például az említett berlini könyvtár évi 
88.000 márkás költségvetéséből 1941-ben 35.000 márkát költött 
bekötésre. 

A nemzetiszocializmus egy sereg új könyvtár felállítását 
hozta magával. Van például egy hivatalos intézmény, amely a 
Führer megbízásából a nemzetiszocialista párt szellemi és világ
nézeti képzésének felügyeletét látja el. Könyvtára 50 ezer kötetet 
számlál. Nálunk is ismeretes azután a frankfurti Zsidókérdést 
Kutató Intézet, amelynek 350.000 kötetes könyvtára kerek 
300.000 kötet judaicumot és hebraicumot foglal magába. Szintén 
meghaladja a 300.000 kötetet a DAF-nek, a Német Munkafront
nak berlini könyvtára. 

Figyelemreméltó két világhírű német gyárnak a könyvtára. 
Egyik az esseni Krupp-muveké, amelyben 13 főnyi külön könyv
tári személyzet kezel egy százezer kötetes könyvtárat és az I. G. 
Farbenindustrie két tudományos könyvtára: egyik Frankfurtban 
százezer, másik Leverkusenben kilencvenezer kötettel. Mindkettő
nek természetesen külön tisztviselő- és raktárszemélyzete van. 

A nyilvános könyvtárak közé tartozik a lipcsei Breitkopf—• 
Härtel zeneműkiadócég gyűjteménye is, amelynek nagysága 
szövegkönyvekben, segédkönyvekben és saját zeneműkiadványok
ban meghaladja a 150 ezret. Lipcsében van egyébként a Német 
Könyvkereskedők Egyesületének könyvtára is, amely 62.000 kö
tet könyvön kívül 40.000 könyvkereskedői árjegyzéket és 65.000 
könyvkereskedői körlevelet őriz. 

A mostani háború páratlan német hadisikerei nyomán egy
másután tértek vissza a Birodalomhoz a világháború után el
csatolt területek. A német könyvtárügyi hatóságok a visszacsatolt 
területek könyvtárait vagy a lehető leggyorsabb időn belül ismét 
megnyitották, mint például. Strassburg másfélmilliós, Kolmar 
másfélszázezres vagy Posen félmilliós könyvtárát, vagy pedig új 
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nagyszabású szervezőmunkába kezdtek bele. Ilymódon járnak el 
például a metzi könyvtárral, melynek jelenlegi százezer kötetes 
állományát kiegészítve, azt Lotharingia országos könyvtárává 
kívánják fejleszteni. Vagy: Felső-Sziléziában a beutheni könyvtár 
90 ezres és a visszatért kattowitzi könyvtár szintén 90 ezres 
állományának egyesítéséből Kattowitzba tervezik Felső-Szilézia 
Landesbibliothek-ját. 

A Birodalom új mellékországai közül a Lengyel Fő-
kormányzóságban is nagyarányú átszervezési munkát végeznek 
a németek a könyvtárügy terén. Lublin, Varsó és Krakkó állami 
könyvtáraiban több kisebb-nagyobb könyvgyűjteményt olvasz
tottak össze. A varsói a régi egyetemi és nemzeti könyvtárak 
egyesítéséből állott elő és állománya ma aprónyomtatványaival, 
metszeteivel, térképeivel stb. együtt meghaladja a kétmilliót. 
A lublini egy sereg kisebben kívül három nagyobb könyvtár 
könyveit foglalja magába, a krakkói pedig a régi Jagelló-
könyvtárén kívül a Lengyel Tudományos Akadémia és a volt 
egyetemi szemináriumok anyagát (több, mint 1,100.000 kötet). 
A krakkói Staatsbibliotheknak — mint azt ABB, a legfőbb 
német könyvtárigazgatás vezetője a könyvtár megnyitása alkal
mával mondotta3 — különleges hivatása van a főkormányzó-
sági könyvtárak között. Egyrészt azért, mert megtalálható 
benne úgyszólván hiány nélkül a teljes (lengyel vonatkozású 
irodalom, másrészt pedig, mert a Krakkóban alapított Institut für 
Deutsche Ostarbeit bibliográfiai tekintetben egyedül reá támasz
kodik. A krakkói könyvtár egyébként a háború megkezdése előtt 
majdnem kész új könyvtárépületébe már német vezetés mellett 
költözött be. Az átszállítást, az anyag rendezését és a különböző 
gyűjtemények beolvasztását három német tisztviselő vezetése alatt 
kizárólag lengyel tudományos és segédszemélyzet végezte. A há
rom említett főkormányzósági könyvtár személyzeti megoszlása 
egyébként ugyanezen alapelvet mutatja. Lublinnák és Krakkónak 
egy-egy német igazgatója és két-két német középfokú (érettségi
zett) tisztviselője, Varsónak pedig csupán egy német kormány-

3 A megnyitáson elhangzott beszédek megjelentek ebben a kiadvány
ban: Staatsbibliothek Krakau. Feierliche Eröffnung durch den Herrn Gene
ralgouverneur Reichsminister DR. FRANK am 4. April 1941. Krakkó, 1941. 
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biztos vezetője van. A többiek, mind a tudományos, mind a közép
fokú tisztviselők, hasonlóképen a raktárszemélyzeit is lengyel. 

A német Birodalmi Könyvtárügyi Tanács — amint ezt már 
a Preussische Staatsbibliothekról szóló beszámolónk során említet
tük is — a töblbi megszállt, de Németországhoz nem1 csatolt terü
leten is gondoskodott arról, hogy a könyvállomány megőriztessék 
és a háborús károk a lehetőséghez képest helyreállíttassanak. 

A Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken számadataiból még 
néhány érdekes megállapítást tehetünk. Ilyen mindenekelőtt az, 
hogy a nagy könyvtárak beszerzéseiknél még ma is, a háború, 
a hatalmas technikai erőfeszítések és teljesítmények idejében is, 
a szellemtudományokra vetik a fősúlyt. Itt is a történelem vezet. 
Érdemes megjegyezni, hogy teológiai művek vásárlására a Baye
rische Staatsbibliothek a könyvvásárlásra rendelkezésére álló 
összeg 6'5, a göttingeni egyetemi könyvtár 8*5, a hallei egyetemi 
könyvtár 11'5%-át költötte el 1941-ben. összes kiadások tekin
tetében a Preussische Staatsbibliothek évi 600 ezer márkán felüli 
összeggel vezet, a középnagyságú, 5—8 00 ̂  ezer kötetes könyv
tárak összes kiadása pedig évi 50 és 120 ezer márka között mozog. 
Berlin „egyéb dologi kiadásokra" az összes kiadások 50%-át 
költötte, ami a rendes 12—20%-os átlaghoz képest aránytalan
nak tűnhetik fel; nem szabad azonban elfelejteni a Preussische 
Staatsbibliothekkai kapcsolatos bibliográfiai intézmények hatal
mas szükségleteit. Nagy összegeket költenek a német könyvtárak 
kötésre is, átlagosan költségvetésük 15%-át. Az elv ugyanis az 
— mint azt már a Bayerische Staatsbibliotheken érintettük is —, 
hogy minden nyomtatványt be kell kötni. A kötések egyszerűek 
és aranyozás helyett nyomtatott vagy néha géppel írt címkét 
kapnak, — de be vannak kötve. Olyan könyvtáraknál, ahol a 
könyvállomány általában nem vétel, hanem ajándék vagy köteles
példányszolgáltatás által gyarapszik, a kötésre fordított összeg 
még nagyobb arányú: a lipcsei Deutsche Bücher einéi például évi 
123.000 márkás költségvetésből 43.000. 

A Deutsche Büchereinél említettük, hogy egységes birodalmi 
kötelespéldánytörvény nincsen. Az egyes országrészeik vonatkozó 
törvényei azonban ma is érvényben vannak és ez a regionális 
kötelespéldányszolgáltatás lényegesen hozzájárul az egyes állami, 
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városi és országos könyvtárak állományának gyarapításához. 
Igen sok egyetemi könyvtár is kap kötelespéldányokat (például 
a bajorok, Halle, Bonn, stb.). Az évi összgyarapodáshoz viszo
nyítva az arány az egyes könyvtáraknál igen különböző: Berlin 
(Staatsbibliothek) 25, Halle, Bonn, Breslau (egyetemi könyvtá
rak) 10—10, Stuttgart (Württembergische Landesbibliothek) 30, 
Drezda (Sächsische Landesbibliothek) 35%-át kapja évi össz-
gyarapodásának kötelespéldányszolgáltatás útján, míg a Deutsche 
Büchereinél láttuk, hogy a könyvkiadók önkéntes kötelespéldány
szolgáltatása alkotja úgyszólván az egész évi gyarapodást. 

A könyvtárak 1941-ben átlagosan 300 napon álltak az olva
sók rendelkezésére. Legnagyobb látogatottságnak általában ama 
városok könyvtárai örvendtek, amelyeknek egyetemük, főiskolá
juk van. Főiskola nélküli városokban a mégoly nagy állományú 
könyvtárakat is aránytalanul kevesebb olvasó kereste fel. 
A könyvtárak törzsközönsége tehát változatlanul az egyetemi és 
főiskolai tanárokból és hallgatókból kerül ki. A németek készíte
nek olyan statisztikát is, hogy egyes egyetemi könyvtárakat a 
beiratkozott hallgatók hány százaléka használta. Az egyetemi 
könyvtárak és fakultások szerint tagolt statisztika azt mutatja, 
hogy a legszorgalmasabb kölcsönzők a teológusok és bölcsészek. 

Közöljük végül 471 német közkönyvtár összállományának 
1941. évi statisztikáját, kerekszámökban. A könyvtárakat nyolc 
csoportba osztottuk. Ezek szerint 50 egyetemi és főiskolai könyv
tár 19 és egynegyedmillió kötettel rendelkezett. Az 50 közül 
18 állománya haladta meg a félmilliót. Ebbe az összegbe nem 
számítottuk bele a technikai főiskolák könyvtárait (28 — 2 és 
félmillió kötettel). Állami, országos és városi könyvtárat 143-at 
számláltunk össze (30 és félmillió kötet). Egyéb adatok: egyházi 
intézmények (rendi és alapítványi könyvtárak): 46 — 2 millió 
kötet; múzeumok, tudományos akadémiák, különböző tudomá
nyos intézetek és társadalmi egyesületek könyvtárai: j6 — 5 és 
negyedmillió kötet; természettudományi intézetek, egyesületek és 
gyárak könyvtárai: 32 — másfélmillió kötet; politikai hatóságok 
és állami hivatalok könyvtárai: 60 — 6 millió kötet; katonai 
könyvtárak: 23 — 1 és háromnegyedmillió kötet; levéltárak kézi
könyvtárai és egyéb bibliográfiai kézikönyvtárak: 13 — három
negyedmillió kötet. A 471 könyvtár összállománya tehát félmillió 
híján 70,000.000 kötet. Hozzá kell még ehhez tenni azt, hogy 
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ebben az összegben elenyésző kivétellel nincsenek benne a tér
képek, metszetek, zeneművek, aprónyomtatványok, szabadalmi 
leírások, kéziratok, az egyetemi könyvtáraknál pedig a disszer
tációk; ezek összege szintén többmilliót tesz ki. A Birodalomban 
a Lengyel Főkormányzósággal együtt, de a Protektorátus nélkül 
io olyan könyvtár van, amelynek állománya meghaladja az egy
milliót (Krakkó állami, München egyetemi, Frankfurt állami és 
egyetemi, Bécs egyetemi, Bécs nemzeti, Strassburg országos és 
egyetemi, Varsó állami, Lipcse Deutsche Bücherei, München 
állami és Berlin állami). Legnagyobb a legutolsónak említett 
berlini Preussische Staatsbibliothek, amely az összes speciális 
gyűjteményt beleszámítva túlhaladta már a 3 milliós számot is. 

Ennek az óriási könyvállománynak kialakulásában nagyon 
sok tényező működött közre. Különösen sokat jelentett a régi 
német városok magas kultúrája és a reformáció; maga LUTHER 
elsőrendű fontosságúnak tartotta a Libraraien felállítását. A német 
birodalom széttagoltsága is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az 
összállomány ilyen nagy legyen: minden kisebb-inagyohb ország, 
hercegség, grófság vagy város igyekezett olyan saját könyvtárat 
kialakítani, amelynek könyvanyaga mennyiség és minőség tekin
tetében egyaránt túlnő a helyi kereteken. így persze megtörtént, 
hogy két, ugyan különböző ország területén fekvő, de egyébként 
szomszédos város mindegyikében nagyméretű könyvtár fejlődött 
ki, nagyjából ugyanazzal a törzsanyaggal (pl. Halle és Leipzig, 
vagy Erfurt és Weimar, vagy Karlsruhe és Stuttgart). Ez a tény 
kétségtelenül csökkenti bizonyos mértékben a 70 milliós szám 
értékét, de roppant sokat jelent abból a szempontból, hogy min
den jelentősebb német kultúrközpontnak megvan a saját nagy
könyvtára. HARSÁNYI ANDRÁS. 
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Erdély fővárosában végigsétáló idegen, a patinás, címerekkel 
ékeskedő, főúri paloták megtekintése után talán csodálkozva áll 
meg a Szent György-téren díszelgő egyetemi könyvtár hatalmas 
épülete előtt. 

Az idegen azonban jólesően veszi tudomásul, hogy a szeren
csés elgondolással felépített könyvtár egy cseppet sem képez ki
rívó ellentétet a irégi idők hagyományait híven őrző — Mátyás 
király szelleméről regélő — ódon város falai között. 

Nem hiába őrzi a sárkányölő Szent György lovag szobra ezt 
az épületet, a dárdájával átdöfött szörnyetegen diadalmaskodó 
vitéz látásából naponta hitet és erőt merítettek "azok a névtelen 
hősök, akik szívós és néma harcban állottak őrt a kultúra, a 
nemzeti kincsek, és az ősi hagyományok megmentéséért. 

Hogy milyen felbecsülhetetlen szolgálatot tettek a nemzet
nek ezek a névtelen hősök, arról csak az szerezhet fogalmat magá
nak, aki bejárja a termek, dolgozószobák végtelen sorát, bepillant
hat a rejtett ajtók mögé, ahol ezer veszély árán, de híven meg
őrizték azokat a nemzeti kincseket, amelyek legékesszólóbb bizo
nyítékai a magyarság évezredes jogainak. 

A magyar kormány áldozatkészségéből 1909-ben készült el 
a Szent György-téri palota, amelynek felépítésénél — GYALUI 

FARKAS ajánlatára dr. ERDÉLYI PÁL igazgató múlhatatlan értékű 
akaraterejével — a bázeli egyetemi könyvtár típusát (fajképet) 
valósították meg. Felszerelése, berendezése ma egész Magyar
országon egyedülálló. 

A főépülethez egy amerikai rendszerű, tűzbiztos, vasbeton 
épület csatlakozik, melynek hat emeletét üvegburkolatú padlózat 
választja el egymástól. Ez a tulajdonképeni könyvraktár, ahonnan 
lifteken szállítják a megrendelt anyagot a megfelelő terembe. 
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A nagy olvasóteremmel és a tisztviselők dolgozóhelyiségeivel 
folyosó köti össze ezt az épületrészt. A termekben külön író
asztalok, zajtfogó linoleumburkolat biztosítja a kényelmet, a 
csendet a könyvben búvárkodónak. Az egész épületben hat olvasó-
és dolgozótermet találunk. Az első emelet jobbszárnyán a Kézirat
tár és a Folyóirattár van elhelyezve külön olvasóteremmel. 

Ugyanitt a balszárnyon a Régi Magyar Könyvtár és a Dísz
művek terme, végül a Térképtár van. 

A főhomlokzati részen találjuk a vetítettképes előadásokra 
berendezett díszes előadási termet. 

Az egész második emeletet a családi levéltárak és az Erdélyi 
Múzeum levéltára foglalja le. Az alagsorban hadirokkantak és 
özvegyek teljesítenek szolgálatot a népkönyvtár olvasói számára. 

A Ferenc József-tudományegyetem alapításakor bérbevett 
Erdélyi Múzeum gyűjteményével és könyvtárával az intézet nem
csak tudományos és nemzeti hivatásának felel meg, hanem hatal
mas, hatszázezer kötetnyi anyagával magához öleli a közművelő
dés úgyszólván minden ágát is. 

Ezt a sokoldalúságát lehetetlen volna megfelelő személyzet 
nélkül ellátni. A 25 tudományos tisztviselőn kívül 17 segédtiszt
viselője van, azonkívül 25 altiszt és szolga áll az intézet rendel
kezésére. 

Dr. Barbul Jenő könyvtárigazgató a Biblioteca Universtâpi Regele 
Ferdinand I. din Cluj, Cluj, 1935. című müvének 47. oldalán közli: 

Az Egyetemi Könyvtár anyag-gyarapodása. 
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A Múzeumi Könyvtár anyag-gyarapodása. 
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BARBUL könyvében 1934 végére az egyesített könyvtárak 
statisztikai adatainak gyarapítására meg kell jegyeznünk a követ
kezőket: a könyvtárnak a román uralom alá kerülése idején 
aránylag igen kevés román könyve és folyóirata volt. Mindössze 
annyi, amennyi a két erdélyi, kolozsvári és marosvásárhelyi kír. 
ügyészségektől átvett, Erdélyben nyomtatott román könyv, folyó
irat és hírlap volt. Ehhez járult az egyes román kultúrintézetak-
kel (Földrajzi társaság, Academia stb.) cseréből nyert gyarapodás. 
A románok mindjárt a megszállás elején hatalmas összeget (egy
millió leu körül) bocsátottak a könyvtárigazgatóság rendelkezé
sére a könyvtár „romanizálása" céljából. Ez összegből nevesebb 
román írók és tudósok egész könyvtárait vásárolták meg. Azon
kívül a könyvtár tisztviselői átkutatták a bukaresti Academia, 
Parlament, a jasszii egyetemi könyvtár és más román könyvtárak 
duplum-anyagát és azt magúikkal hozták. Ilymódon, természet
szerűleg, rengeteg többes példány érkezett a könyvtár gyarapítá
sára, amelyeket bejegyeztek a gyarapodási naplóba. 

Ehhez járult, hogy 1923-tól, amikor a régi román királyság 
területén érvényben levő sajtóügyi kötelespéldány-tör vények érvé
nyét Erdélyre is kiterjesztették, az Egyetemi könyvtár egész 
Románia területéről 2—2 példányban megkapta az összes nyom
tatványokat. Ezek is bekerültek kettős számban a gyarapodási 
naplóba. Az anyag feldolgozásánál eleinte a kevésbbé jártas 
könyvtári tisztviselők beiktattak a könyvtár könyvállományába 
olyan egészen jelentéktelen munkákat is (alapszabályok, zárszám
adások stb.), amelyek azelőtt külön csoportosítás és jelentőségük
nek megfelelő könyvtári feldolgozást nyertek. 
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Később, a helyszűkétől megijedve, a románok is kénytelenek 
voltak a duplumokat és a jelentéktelenebb anyagot a raktáriból 
kiemelni és a padlásra helyezni. Ebből a duplum-anyagból jelen
leg a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára és az Erdélyi Tudo
mányos Intézet Könyvtára részesülnek érdeklődési körüknek 
megfelelően. 

Magának az Egyetemi Könyvtárnak azelőtt olyan reális 
statisztikája volt, amilyent ritkán lehet a nagyobb könyvtárak
ban találni. Ez annak köszönhető, hogy 1909-ben, mikor a Könyv
tár új palotába költözött, állományát darabról-darabra meg
számlálták. A további gyarapodás kimutatását a gyarapodási 
napló évi eredményeinek hozzászámításával eszközölték. így az 
Egyetemi Könyvtárnak románok által kimutatott 229.204 kötetet 
és füzetet kimutató íj éves gyarapodása teljesen irreális és propa
gandisztikus célú! 

Az Erdélyi Múzeumban kimutatott, 4614 kötetet és füzetet 
kitevő gyarapodása pedig azt mutatja, hogy a iromán uralom alatt 
az Erdélyi Múzeum Könyvtára tetszhalott volt. Ezt a dolgot 
annál fontosabb megállapítanunk, mert a románok egyetemük 
tízéves fennállásakor, az egyetem munkájának kidomborítására, 
nagyarányú kiállítást rendeztek. Ezen a (kiállításon hatásos grafi
konok mutattak be a két könyvtár anyagának gyarapodásait a 
magyar vagy román uralom évei alatt. Az Egyetemi Könyv
tárra vonatkozó grafikon a magyar uralom alatti gyarapodást 
dombvidékként tünteti fel, amely után a havasok csúcsai folyta
tódnak. Az Erdélyi Múzeum gyarapodását mutató grafikonnál 
a dombvidék a román uralom alatt lapályba megy át. 

A könyvtár legbecsesebb gyűjteménye a Régi Magyar Könyv
tár, amely a románok eltávozása után ismét visszakapta eredeti 
helyét az épület első emeletén. Magyar szerzőknek nálunk és kül
földön megjelent közel kétezer művét őrzik itt az 1711. esztendő 
előtti időkből; értéküket nagymértékben növeli a több, mint 
80 darab unikum. 

Külön gyűjteményt képeznek az erdélyi országgyűlések arti-
culusai, egyeseken I. RÁKÓCZI GYÖRGY, APAFI és BETHLEN GÁBOR 
aláírásait és pecsétjüket láthatjuk. Mind a Régi Magyar Könyv
tár, mind a Kézirattár csaknem teljesen az Erdélyi Múzeum tulaj
dona. Az utóbbiban leginkább erdélyi vonatkozású anyaggal 
találkozunk. Régi nagy urak írásai sorakoznak a polcokon, döntő 

17* 
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bizonyítékául szolgálva annak a magas szellemi színvonalnak, 
amely Erdélynek mindig legfőbb erőssége volt. Gróf GYULAI 
LA jósnak 140 kötetből álló naplóit, s a nagy WESSELÉNYI MIKLÓS 
gyöngybetűikkel rótt leveles könyveit és naplóit szemlélhetjük itt, 
érdekes korképet nyerve az akkori idők politikai és társadalmi 
életéből. Gróf KUUN GÉZA, gróf LÁZÁR MIKLÓS, a különböző 
TELEKI grófok kéziratai, HALMÁGYI ISTVÁN naplói, RETTEGI 
GYÖRGY emlékiratai, PÁLFFY JÁNOS híres jellemképei, HERMÁNYI 
DIENES JÓZSEF anekdotái, WESSELÉNYI ISTVÁN kiadatlan kuruc-
kori naplóin kívül itt találjuk APAFI híres papjának, MAGYARinak 
a most kiadás alatt levő prédikációit, s legújabban gróf BÁNFFY 
MIKLÓS letétjeként II. RÁKÓCZI FERENC fővadászmesterének, a 
vak ToLDALAGHi MiHÁLYnak a naplóit, aki 1738-ban fogságot 
is szenvedett. 

A Hírlapkönyvtárban, amely az országban a második helyen 
áll, rendkívüli ritkaságként őrzik az első erdélyi hírlapnak, az 
„Erdélyi Hírvivő"-nek a példányait. A gyűjtemény legrégibb 
darabjai a RÁTH MÁTYÁS által 1780-ban megindított „Magyar 
Hírmondódnak teljes évfolyamsorozatai, azonkívül az 1814-ben 
DÖBRENTEI áiltal megindított „Erdélyi Múzeum" és az 1829-ben 
megjelent „Nemzeti Társalkodó". Érdekességek BRASSAI SÁMUEL-
nek a „Vasárnapi Űjság"-jai és báró APOR KÁROLYnak — a maros
vásárhelyi tábla egykori elnökének — a negyvennyolcas lapokat 
és hírlapokat egybefoglaló gyűjteménye. 

A Díszművek termében az erdélyi fejedelmek szellemével 
találkozunk. I. RÁKÓCZÍ GYÖRGY, BETHLEN GÁBOR, BARCSAI 
ÁKOS, II . APAFI MIHÁLY könyvtárának maradványköteteit talál
juk a polcokon. Becses emlékként őrzik BETHLEN GÁBORnak azt 
a térképét, amelyiket az 1608-as esztendőben — Törökországi 
követsége alkalmával — magával vitt. A latin és magyar felírású 
szöveg élénk bizonyítéka mély, vallásos érzületének. „Július 7-ik 
napján indultam el Dévai házamtól Konstantinápoly felé" — 
mondja az írás. — „Seregeknek Ura, szent Istene, áldd meg uta
mat, tedd szerencsássá, hogy minden én utaimban és követségem
nek minden idejében forgolódhass am és szolgálhassak a te isteni 
nagy nevednek tisztességére, hazámnak megmaradására, az én 
Uramnak becsületjinek öregbítésére, magamnak tisztességemre." 

Az európai nagy képtárak illusztrált képzőművészeti anya
gában gyönyörködhetünk ebben a teremben. Nagy értéket kép-
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visel az a tizenkét kötetnyi díszkiadás, mely a XV. századbeli 
GRIMANI Breviáriumának részben színes hasonmása. 

A második emeleten van a nagyméretű kiállítási terem is, 
mely állandó könyv-, kézirat- és levéltári kiállítás céljaira készült, 
de a közelmúltban több értékes művészeti kiállításnak is szállást 
adott. A többi termeket a levéltárak foglalják le. Az ide vezető 
folyosók falait régi főúri családok arcképfestményei teszik színessé 
és érdekessé. Egy szép barokk levélszekrény vonja itt magára a 
figyelmünket, mely az 1796. esztendőből való és a MIKÓ grófok 
hagyatéka. 

A szemben levő falról GYULAI ISTVÁN kurucezredes képmása 
tekint le reánk. Címerekkel gazdagon ékesített termek következ
nek. Azoknak a családoknak a címerei díszítik a falakat, akik 
letétbe, vagy örökös megőrzésre nyújtották be levéltári anyagu
kat. Az erdélyi főnemesség csaknem teljes számban képviselve 
van itt. A TELEKiek, WEssELÉNYiek, EszTERHÁziak, KEMÉNYek, 
KoRNISok , GYULAiak, APORok, LÁZÁRok, SZENTKERESZTYek, 

ToLDALAGHiak, BORNEMISSZÁÉ, UGRONok, "WÁssok és még sok 
más főúri család levéltárán kívül a leghatalmasabb a LOSONCZI 

gróf és báró BÁNFFY-családnak a nemzetségi és rokonsági, mint
egy százezer darabból álló két nagy levéltára. Köztörténeti szem
pontból legértékesebb az egyik első alapító, gróf KEMÉNY JÓZSEF 

oklevél- és levélgyüjteménye s a nemrégiben beérkezett JÓSIKA-

féle nagy, volt hitbizományi levéltár, melynek különösen gazdag 
a levelezési anyaga. 

KELEMEN LAjosnak, az Erdélyi Nemzeti Múzeum főigazga
tójának kezdeményezésére már 1903-ban indult meg az a moz
galom, melynek folyományaként egymásután helyezték el az 
erdélyi családok értékes anyagjukat a levéltárban. Újabban ismét 
lendületet kapott ez a román megszállás idején félbenmaradt 
mozgalom, amit annak a 8000 darab felhívó levélnek a kibocsá
tása eredményezett, amelyeket az iskolás gyermekek útján juttat
tak el a szülőkhöz. A könyvtár igazgatósága az adományozók 
címereit szakértő heraldikus művésszel festeti meg, s így a termek 
nemcsak értékben és anyagban, hanem külső látványosságban is 
állandóan gyarapodnak. 

A levéltárhoz csatolva találjuk a MÁRIA TERÉZIA korától 
kezdődően összegyűjtött és betűrendbe szedett nyomtatott szo-
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morújelentések mintegy 88.000 darabját, és az 1711. esztendő 
utáni időkből őrzött halotti beszédek ezerre tehető gyűjteményét. 

Nagy veszteséget jelent a könyvtárnak az a kilencven 
ládányi tudományos folyóirat, amelyet a románok elvittek 
magukkal. 

Ez a komoly veszteség csak hosszú idő elteltével lesz ismét 
pótolható. A megszállás éveiben magyar művekkel alig gyarapod
hatott a könyvtár. Ennek a hiánynak a pótlására indult meg az 
a hazafias mozgalom, amelynek a szervezője PASTEINER IVÁN dr. 
közgyűjteményi felügyelő volt. Felhívására jelentékeny méretek
ben nyilvánult meg a közönség Erdély iránti szeretete. A tudo
mányos intézetek, könyvkiadók és egyes nagylelkű adakozók 
áldozatkészsége folytán 48 hatalmas ládányi új kiadású magyar 
könyvet vallhat az Egyetemi Könyvtár magáénak. 

Régi jogai szerint az Erdélyi Nemzeti Múzeum is megkapja 
ismét a köteles sajtórendészeti példányokat. Ezen a réven a buda
pesti kir. főügyészségtől 94 láda könyv és folyóirat érkezett le 
Kolozsvárra. 

Ennek a gazdag anyagnak feldolgozására még az aránylag 
nagy könyvtári személyzet sem lett volna elegendő, ha VALEN-
TINY ANTAL igazgató kezdeményezésére az Országos Széchényi 
Könyvtár nem nyújt segítséget az „Adréma" címírógép segélyé
vel kiszedett címleírások kliséivel. 

VALENTINY ezévi nyugalombavonulásával utóda, dr. HEREPEY 
ÁRPÁD van hivatva a könyvtárnak szépen megindult gyarapodá
sán és fejlesztésén munkálkodni. 

'S. CSENGERY ILONA. 



VÁRDAY FERENC PONTIFICALÉJA BÉCSBEN 

Bécs évszázadokon keresztül őrizője volt a' legszebb magyar 
kódexeknek. CSONTOSI JÁNOS ismertette először a bécsi udvari 
könyvtár hazai vonatkozású kéziratait még a múlt század végén.1 

CSONTOSI azonban e munkájában nem foglalkozott a kódexek 
díszítéseivel. Később, elsősorban a Corvinák vizsgálata kapcsán, 
az értékesebb festett kéziratok művészettörténeti tanulmányozására 
is sor került a magyar irodalomban. 1933-ban a velencei egyez
mény alapján Bécsből a magyar kódexek egy része hazakerült. 
De a bécsi Nemzeti Könyvtárban még ma is találunk oly magyar 
vonatkozású emléket, amely irodalmunkban ismeretlen. Egy 
magyar szempontból igen értékes kódexet kívánok ismertetni, 
amely CSONTOSI jegyzékében nem szerepel és létezése kutatóink 
figyelmét mindezideig elkerülte. Díszes magyar kézirat ez. VÁRDAY 
FERENC erdélyi püspök Pontificaléja. 

* 

A GuTKELED-nemzetségből származó VÁRDAY FERENC, a 
Gyulafehérváron székelő erdélyi püspök, kiváló humanista és 
nagy mecénása volt egyházának. Későn, huszonhét éves korában 
lépett egyházi pályára. Korábban a budai udvarban teljesített 
szolgálatot: II. Ulászló főlovászmestere volt. Tanulmányait Olasz
országban végezte; az 1500—1504 években Páduában és Bologná
ban tanult, de járt Rómában és Velencében is. Székesfehérvári 
kanonok (1507), királyi kincstárnok (1509), váci püspök (1510), 
majd pedig erdélyi püspök lesz (1514—1524). VÁRDAY részt vett 
a Dózsa-lázadás leveretésében. Az erdélyi püspök helytartója volt 
az az olmützi TAURINUS kanonok, aki Stauromachia című eposzá
ban a Dózsa-lázadást megírta.2 Míg az enyedi születésű ADRIANUS 

1 CSONTOSI JÁNOS: A bécsi udvari könyvtár hazai vonatkozású kéz
iratai. MKSzle 1884. évf. 157—308. 1. 

2 HORVÁTH JÁNOS: A Z irodalmi műveltség megoszlása. 1935. 201—202. 1. 
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VOLPHARDUS TRANSYLVANUS egy 1522-ben Bolognában kiadott s 
JANUS PANNONIUS verseit is tartalmazó munkáját VÁRDAY FERENC-

nek ajánlja.3 VÁRDAY FERENC erdélyi püspök életének utolsó év-
tízedében komoly építkezésekkel gazdagítja a gyulafehérvári 
Szent Mihály-székesegyházat. Itt egy renaissance lépcsőkorlátot 
készíttet és átépítteti a gótikus Szent Anna-kápolnát. Fennmaradt 
VÁRDAY FERENC végrendelete, amelyet 1524 október 22-én „beteg 
testtel, de ép elmével" írt,4 s ebben nagyobb összeget adományoz 
a székesegyház tornyának építésére. Foglalkoztatott festőket is. 
Valószínűleg VÁRDAY idejében festették a gyulafehérvári székes
egyházban az északi mellékhajó apszisának freskóit.5 Művészet
szeretetét nemcsak gyulafehérvári építkezései bizonyítják. A vég
rendeletében felsorolt pompás kincsek tanúsága szerint komoly 
műgyűjtő volt. Ismeretes az is, hogy több képet vásárolt 
ANTONIO BINI budai kép- és kegyszerkereskedőtől.6 

VÁRDAY FERENC palotája azonban nemcsak műkincsekben 
volt gazdag, hanem százegy kötetből álló könyvtárral is rendel
kezett. Az erdélyi püspök székházának 1521-ben készült leltárá
ban a díszes ötvöstárgyak, kandeláberek, monstranciák között 
a következő két tétel olvasható: „Libri diversi in maiori volumine 
numero LXXXII I I " és „Libri minori volumine XVII".7 A köny
vek VÁRDAY végrendeletében is szerepelnek, ahol a püspök összes 
könyveit és egy breviáriumot testvérének, AMBRUSnak adományoz: 
„Item Ambrosio de Varda fratri suo legauit uestem rubram 
sericeam . . . uestem de schamlath coloris parvonacei, baltheum 
nigrum, libros omnes, rocheta, bireta, ephippia de veluto nigro, 
cui et frenum fiat simile, et breuiarium." VÁRDAY FERENC e 
könyvei közül ma már egyet sem ismerünk. 

:1 R. M. K. III . No. 250. — Á B E L J E N Ő : Analecta nova, 487—488. J. 
— MKSzle 1877. 88. 1. 

4 BUNYITAY V I N C E : A gyulafehérvári székesegyház későbbi részei s 
egy magyar humanista. Közli a végrendelet teljes szövegét s ismerteti 
Várday gyulafehérvári építkezéseit. 

5 BALOGH JOLÁN: Olasz falfestmények Gyulafehérvárt. Erd. Múzeum 
1932. 328—331. 1. 

6 LUKCSICS P Á L : Bini Antal olasz képkereskedő Budán a XVI. század 
elején. Archaeologiai Értesítő 1929. 269. 1. 

7 LUKCSICS PÁL id. m. u. o. 
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A bécsi Nemzeti Könyvtárban van egy díszes Pontificale 
(Cod. 1799.).8 Ez a fólió kézirat egy egész lapot betöltő díszítést 
és 58 iniciálét tartalmaz: ezek között 13 iniciálé figurális képpel, 
43 pedig lapszélornamentikával ékes. A Pontificalét egy XVI. 
századi bejegyzés szerint 1567-ben Lembergben 2 forintért vásá
rolták: „Leopoli 1567 1. Octobris emptum florfenis] duöbus." 
A XVII . században a kézirat egy bejegyzés szerint a galíciai 
Jaroslavban volt, a jezsuiták könyvtárában: „Inscriptus catalogo 
Jaroslaviensis collegii societatis Jesu ad S. Joannem." A bécsi 
könyvtárba csak a XIX. században került. 

A Pontificale 5 a lapjának díszítését két egymás alá helye
zett miniatúra képezi. A felső miniatúra a „prima tonsura" jele
netét, egy klerikus felszentelését ábrázolja. Püspökök és kardiná
lisok társaságában ülő pápa az előtte térdeplő klerikus hajfürtjét 
levágja. Az előtérben egyházi és világi férfiak csoportja figyeli 
a jelenetet. A pápa mellett, jobbra és balra egy-egy címer látható. 
Ezek egyike X. LEÓ pápa címere, a másik püspöki címer, amely 
arany alapon három balra-forduló ezüst éket mutat; míg a címer
pajzs fölött levő püspöki süveg mellett F. V. betűk olvashatók. 
Az alsó miniatúra magas trónon ülő püspököt ábrázol, akinek 
egy előtte térdeplő klerikus könyvet nyújt át. A térdeplő mellett, 
egy fa zöld lombjai közé illesztett címerpajzs látható Szent 
Mihállyal, aki hosszú lándzsáját a lába alatt vergődő ördögbe 
döfi. A felső és alsó miniatúrát szélesebb felirat választja el egy
mástól. A felirat így hangzik: P O N T I F E X . F . V. HERMANN a 
Szent Mihályt ábrázoló címer és az F V kezdőbetűk alapján arra 
a következtetésre jutott, hogy a kódex tulajdonosa valószínűleg 
VÁRDAY FERENC erdélyi püspök volt. A kódex provenienciája 
elsősorban Lengyelország felé mutat, s magyar kapcsolatokra 
semmiféle bejegyzés nem utal. így elismeréssel adózhatunk 
HERMANNnak, aki csupán a kezdőbetűk és a Szent Mihályt ábrá
zoló címer alapján következtet a Pontificale tulajdonosára: annál 
is inkább, mert föltevése teljes mértékben fedi a valóságot. 

8 HERMANN, JULIUS HERMANN: Die Handschriften und Inkunabeln der 

italienischen Renaissance. 4. Unteritalien. No. 46. 112—117. 1. Beschreibendes 
Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Österreich. Neue Folge VI/4. 
Közli a kódex részletes leírását. 
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A gyulafehérvári székesegyház Szent Anna-kápolnájában a 
bejárattal szemben két ablak közé illesztett gyámkövön fenn
maradt VÁRDAY címere: három balra-forduló ék, a címerpajzs 
felett a püspöki süveggel. De ismerjük VÁRDAY végrendeletének 
veres pecsétjét is, amelyen ott van „a püspök címerének pajzsában 
a GuTKELED-nemzetség ismeretes három éke, a paizs felett püspöki 
süveg F V betűk között".9 A pecséten tehát, miként a Pontificalén 
is, a címer fölött ott szerepelnek az F. V. betűk. — A Pontificale 
ezek szerint kétséget kizáróan VÁRDAY FERENC gyulafehérvári 
püspök tulajdona volt, akit az 5 a lap alsó miniatúráján meg
örökített a miniátor. De az is biztos, hogy a Pontificale nem 
került VÁRDAY AMBRUS birtokába. Az erdélyi püspök ugyanis 
végrendelete elején értékes kincseket adományoz a gyulafehérvári 
Szent Mihály-székesegyháznak. Ezek sorában szerepel egy Ponti
ficale is: „Item ecclesiae Sancti Michaelis archangeli legauit omnia 
ornamenta episcopalia, vestes videlicet qualescunque, quibus in 
diuino cultu Episcopi uti soient, omnia item vasa argentea, illa 
videlicet, quibus Episcopi missarum solemnia peragendo utuntur, 
gutturnium cum pelui, thuribulum, cruces aureas maiorem et 
minorem, cum pontificali, calice, infula, agminario, aspersorio 
argenteo, ac duobus annulis aureis, uno quo zaphyrus, altero quo 
Balassius includitur cum chyrotheca ac casula de nigro veluto." 
Nyilvánvaló, hogy a bécsi Pontificale szerepelt a felsorolt kincsek 
között. A bécsi kódex mindenképen méltó volt arra, hogy VÁRDAY 
féltett kincsei közé sorozza, és azt a gyulafehérvári székesegyház
nak adományozza. Ügy látszik azonban, utolsó rendelkezését nem 
soká tisztelték. Halála után negyvenhárom évvel a Pontificalét 
már Lembergben árulják két forintért. 

Bár a Pontificale tulajdonosa VÁRDAY FERENC volt, továbbá 
a saját és X. LEÓ pápa címere szerepel a kódexben, ez korántsem 
XVI. századi kézirat. Jóval korábban, még a XIV. században 
keletkezett, s csupán a címereket készítette és a két nagy miniatú-
rát festette át egy XVI. századi miniatúrista. 

A PontificalévA lengyel vonatkozása miatt első ízben a 
lengyelek foglalkoztak. így OBERTYNSKY, aki azt véli, hogy a 
kódex a XIV. századi olasz miniatúraművészet terméke, vagy 

BUNYITAY VINCE id. m. 32. 1. 
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talán egy, az olasz miniatúra hatása alatt, velencei mintaképek 
után dolgozó miniátor műve. Mivel a császárkoronázás szövegé
ben „Lodovicus imperátor" szerepel, OBERTYNSKY a kézirat kelet
kezését IV. BAJOR LAJOS császárkoronázásának idejére (1323) 
helyezi.10 De a kódex díszítései semmiesetre sem készülhettek a 
XIV. század első harmadában. A Pontificale szövege egy XIV. 
századeleji kézirat után készült; egy I. ANJOU KÁROLY korabeli 
kódex későbbi szövegmásolata. 

HERMANN szerint a Pontificale díszítése „úgy látszik, mintha 
utánzata vagy szabad másolata volna egy, a XIV. század második 
felében Felső-Itália keleti részében készült kéziratnak, s egy oly ke-
vésblé jelentős mesternek a műve, aki a XIV. század végén, vagy 
a XV. század elején Magyarországon, vagy Erdélyben működött; 
e munkájában többen segédkeztek, köztük egy olasz mester is. 
A címereket, amint a nagy miniatúra átfestéseit pedig a XVI. 
század második évtizedében készítették." HERMANN szerint 
továbbá a Pontificale mestere az olasz trecento-munkák karakte
risztikus formáit igen ügyetlen módon követi, míg a részletekben 
az Alpesektől északra eső művészethez igazodik. így az iniciálék 
szíjpántos díszei az olaszban ritkák, de a német és francia mun
kákban annál gyakoribbak. A lapszéldíszítések, bár kapcsolatuk 
a trecento-indákkal világosak, mégis egyéni fölfogásukban ügyet
len utánzóra mutatnak, s csak a 12b lap iniciáléjában ismerhető 
fel egy olasz kéz közreműködése. A klerikus felszentelését ábrázoló 
miniatúra pedig HERMANN szerint bolognai mintaképeket követ. 

HERMANN felfogását csak részben fogadhatjuk el. Elismerjük 
elsősorban azt, ami az 5 a Jap miniatúráinak átfestésére és a címe
rek készítésére vonatkozik. VÁRDAY FERENC már mint erdélyi 
püspök díszíttette újra e lapot, saját címerével és képmásával. 
Az alsó miniatúra azonban csaknem teljes egészében újnak hat; 
még vizsgálatra szorul, hogy vájjon nem teljes egészében újonnan 
készítette-e egy elkopott díszítés helyére a XVI. századi mester, 
aki a felső miniatúrán a pápát és környezetét ugyancsak erősebben 
átfestette, míg az előtérben levő férfiak csoportjai inkább meg
őrizték a régebbi formát. Valószínű, hogy a XVI. századi mester 

10 OBERTYNSKY, ZDZISLAW: Pontificale Lwowskie z XIV. w. 
Wiedenskiej Nationalbibliothek. Lwow 1929. 
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a VÁRDAY gyulafehérvári környezetében dolgozó festők egyike 
volt. 

Tagadnunk kell azonban HERMANN álláspontját a Pontificale 
régebbi díszítésére vonatkozólag. Amennyiben ez nem XIV. 
századvégi, vagy XV. századeleji másolata, avagy utánzata egy 
XIV. századi olasz kéziratnak, s nem is olasz miniátor közre
működésével készült, hanem egy jelentékenyebb magyar miniátor-
műhely terméke, valószínűleg még NAGY LAJOS uralkodásának 
utolsó évtizedéből. Már HERMANN megállapításai folytán sem 
merülhet fel az a gyanú, hogy VÁRDAY FERENC esetleg itáliai 
tartózkodása alatt vásárolta volna az akkor már mintegy száz
harmincéves Pontificalét. A kódex díszítésének jellege nem|sajá-
tosan bolognai és nem is olasz, hanem olaszos. Egyes motívumai
ban olasz mintaképeket követ, de kivitelezése azoktól nagyon is 
távol áll. Viszont közeli kapcsolatba hozható a NAGY LAjos-kori 
magyar miniatúraművészet termékeivel, elsősorban a XIV. század 
hetvenes éveiben készült vidéki alkotásokkal. Már HERMANN rá
mutat arra, hogy a Ponti fkaiéban a trecento-ornamentikát el
nagyoltabb, ügyetlenebb kivitelezésben festik, s hogy emellett 
oly díszítő motívumok is adódnak, amelyeket az olasz művészet
ben nem alkalmaztak, de gyakran mutatkoznak a francia és német 
kéziratokban. Ez bizonyít elsősorban amellett, hogy itt önálló, 
magyar munkával, nem pedig egy olasz kézirat szolgai másolatá
val állunk szemben. A miniátor átvesz olasz motívumokat, így 
a nápolyi szalagfonatos díszeket, de ugyanekkor alkalmazza a 
német miniatúraművészetbe is felszívódott francia sajátosságokat. 
Éppen a NAGY LAjos-kori magyar vidéki munkák jellegzetessége 
ez. A Pontificale díszítése nem egyedülvaló ebben az időben. 
Két pozsonyi munkában, az 1375-ben készült HENRIK csukardi 
plébános Missaléjíban11 és az ugyancsak a hetvenes években 
készült GANOIS VENCEL Bibliájában12 találjuk meg a lapszél
díszítések azonos karakterét, az elnagyoltabb itáliai motívumok 
alkalmazását. GANOIS VENCEL Bibliájában a Pontificale díszíté-

11 Gyulafehérvár, Batthyány-könyvtár. A kódex több képét közli H O F F 
MANN E D I T H : Henrik csukardi plébános miniátor. Orsz. Szépművészeti Mú
zeum Évkönyve IV. 1927. 74—90. 1. 

12 Orsz. Széchényi Könyvtár Cod. Lat. 78. HOFFMANN E D I T H : A Nem
zeti Múzeum Széchényi Könyvtárának illuminait kéziratai. 1928. 73—74. 1. 
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séhez hasonlóan fellelhető a szalagfonatos motívum, a lapszél
díszítés egyenes szárába illesztett alakok festése, az élénk olasz 
színek tompább, fakóbb visszhangja stb. — A Pontificale külön
ben a csukárdi plébános Missaléjíval érdekes sorsközösséget mutat. 
Mindkettőt átfestették a későbbi századokban. A Pontificalét 
Erdélyben, a XVI. század elején gazdagították, a csukárdi plébá
nos Missaléjit Pozsonyban, a XV. század második felében festette 
át H A N JÁNOS miniátora. 

A Pontificale díszítése tehát nem a NAGY LAjos-kori udvari 
művészethez, nem a Képes Krónika mesterének művészetéhez 
igazodik, hanem a vidéki alkotásokkal, elsősorban a pozsonyi 
kéziratokkal rokon. Műhelymunka ez, amelyen több mester dol
gozott, közöttük a 12a lap iniciáléjának festője, akinek művésze
tében az olasz hatás még erősebben mutatkozik. HERMANN nyil
ván azért tekinti olasz kódex másolatának a Pontificalét, mert 
a XIV. századi magyar miniatúraművészet vidéki darabjait nem 
igen ismeri. (HERMANN különben még a Képes Krónika mesterét 
sem tartja magyarnak, hanem egy NAGY LAJOS udvarában dolgozó 
olasz művésznek.) A Pontificale az olasz művészet szempontjából 
csakugyan kevésbbé volna jelentős, de magyar viszonylatban 
határozott érték. XIV. századi mesterének műhelye vájjon hol 
működött: Erdélyben vagy Magyarországon-e? Határozott felele
tet adni erre nem lehet. Erdélyi munkákat e korból nem ismerünk. 
De a Pontificalénak a pozsonyi kódexekkel való sok rokon vonása 
inkább amellett szól, hogy díszítése az anyaországban készülhetett. 

így a Pontificaléhzn nemcsak VÁRDAY gyulafehérvári püspök 
egy kódexével ismerkedtünk meg, hanem egy NAGY LAjos-kori 
magyar kódexfestészeti emlékkel, egy eddig ismeretlen vidéki mű
hely termékével. 

A Pontificale valószínűleg nem az egyetlen régebbi korokból 
való kézirat volt VÁRDAY tulajdonában. LUKCSICS PÁL a gróf 
ZiCHY-család zsélyi levéltárában a VÁRDAY-család kéziratai és 
levelei között egy Missale két kitépett lapját találta, amelyekben 
VÁRDAY FERENC egy misekönyvének töredékeit gyanítja.13 LUK
CSICS úgy véli, hogy a XV. század közepén vagy végén íródott a 

13 LUKCSICS P Á L : Miniature egy XV. századból származó misekönyv
ből. Archaeologiai Értesítő 1929. 26$—266. 1. 
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Missale, de a töredék miniatúrája, nézetünk szerint, még a XV. szá
zad elején készült. Amennyiben e Missale csakugyan VÁRDAY 
FERENC tulajdona volt, úgy ez is amellett bizonyít, hogy az erdélyi 
püspök gyűjtötte és megbecsülte a régibb korok kéziratait. Való
színű, hogy korabeli miniatúristákat is foglalkoztatott, de közülük 
csak a Pontificale XVI. századi második mesterének munkáját 
ismerjük. 

BERKOVITS ILONA 



PETER J. N. GEIGER ÉS HECKENAST GUSZTÁV 
KÖNYVILLUSZTRÁCIÓNK TÖRTÉNETÉBEN. 

A könyv, tartalma, külső megjelenése mindig hű tükörképe 
a teremtő koroknak, nemzeteknek. Szemléltetően és meggyőzően 
árulkodik emberről, ízlésről, életfelfogásról, eszményekről. A „szép 
könyv", a bibliofilek féltett kincse egyformán szolgáltat adatokat 
művészet- és szellemtörténetnek. 

Tanulmányunk az illusztrációkkal ékesített könyvvel foglal
kozik és a XIX. századba vezet bennünket, mely legnagyobb 
részében még az előző kor hatása alatt áll. A szépirodalom 
illusztrálása tulajdonképen a XVIII . században indul el nagy 
lendülettel. Franciaország ebben az időben jut el könyvművészete 
csúcspontjára és erősen befolyásolja a többi európai kultúrnemzetet 
is; hiszen nem kisebb művészek, mint BOUCHER, FRAGONARD, 
GREUZE, OUDRY, SAINT-AUBIN és még igen sok híres festő vállalja 
a könyvek díszítését, illusztrálását. S míg Franciaországban a 
könnyed elegancia, szellemes találékonyság, a biztos kézzel meg
alkotott szerkesztés és a gondos technikai kivitel ragadják el az 
olvasóközönséget, a németországiak nagyobb érzelmi mélységről, 
bensőségről is tanúskodnak. Az osztrák és vele együtt a miénknek 
a biedermeier leheletfinom bája és érzelgőssége a velejárója. 
Majdnem minden irodalmi mű — regény, dráma, költeményes 
kötet — képekkel tarkán jelenik meg. A rajzolók alig győzik 
a kiadók megrendeléseit. A közönség most már egyenesen „igényli" 
a pompásabbnál pompásabb kötésű, díszítésű műveket, a „dísz
kiadásokat". Csak a képzett kiadó személye, műveltsége menti 
meg a kiadványsorozatokat a kispolgár megbízhatatlan, nem időt 
álló tömegízlésétől, vagy a kontárkéztől. A réz-, a XIX. század
ban majdnem kizárólag acéllemezre vitt metszet-illusztrációk 
most már nemcsak díszes keretet, fej- és záródíszeket képeznek, 
hanem egész kis jeleneteket, képeket ábrázoló egységes könyv
díszek. Legtöbbször az előzékcímlapon, az ugyancsak gondosan 
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megrajzolt cím és impresszum között foglalnak helyet. E képecs-
kék, sokszor vérbeli művészek valóságos miniatűr remekei, vagy 
a könyv tartalmának allegorikus megfogalmazásai, vagy a szöveg 
egy-egy érdekesebb jelenetét vetítik ki. A címlapkép (Titel
vignette) a XVIII . és a XIX. század könyvművészetének leg
jellemzőbb eleme, a század vége felé lassan a szöveg lapjai közé 
illeszkedik, mely az illusztráció öncélúságához vezet. A fordulatot 
ezúttal Anglia adta: visszatért a fametszethez, mely a réz- és a 
felette uralomrajutott acélmetszetnél sokkal festőibb képhatást 
keltett. Németországban, a fametszet igazi otthonában, MORITZ 
v. SCHWIND (1804—1871. Bécs, München) és LUDWIG RICHTER 
(1803—1884. Drezda) nép- és gyermekkönyvei, valamint ADOLF 
v. MENZEL (1815—1905. Berlin) történeti tárgyú fametszetei 
viszik diadalra az új eljárást. A korszak végén a fotomechanika 
nagyhangú képviselői teljesen elnyomják a művészi metszet
illusztráció önálló életét.1 

Nálunk HECKENAST GUSZTÁV az első azok között, akik 
illusztrált kiadványaikkal művészi tökéletességre törekedtek. Meg
jelenéséig könyvkereskedelmünk és könyvkiadásunk még csak igen 
kevéssé megmunkált terület, mindamellett, hogy HARTLEBEN K. A., 
EGGENBERGER, KILIÁN többi kiadóinknál fokozottabb mértékben, 
nagyobb beavatottsággal igyekeznek anyagi és erkölcsi lehetősé
geket kamatoztatni. Valójában HECKENAST érti meg kora követel
ményeit. Vállalkozó kedvvel fogadja el a kiváló német és magyar 
írók kéziratait s piacra dobott könyveit nemcsak üzleti szempont
ból értékeli; műveltsége a fémjelzett irodalom kiadójává emeli. 
A pilismaróti, finom ízléssel, értékesen berendezett, magasszín
vonalú könyvtárral ellátott kastély ura, aki megjárta Német- és 
Franciaországot, Angliát, ha árusítja is a Faustot, amellett még 
kívülről is megtanulja. írók és művészek mecénása, barátja s nem 
egyszer sikerült verset, vagy rajzot vet papírra. Belső ügye a 
könyv. íróit műveik értékének megfelelő honoráriummal, alkotá
saikat szebbnél-szebb, gazdagabbnál-gazdagabb kiadványokkal 
tartotta életben. Ha kedvenc írójáról volt szó, sohasem kímélte 

1 V. ö. LÖFFLER, K A R L : Lexikon des gesamten Buchwesens. Leipzig, 
I. köt. 284—286. 1., I II . köt. 321—22. 1. — RÜMAN, ARTHUR: Die illustrier
ten deutschen Bücher des 19. Jahrhunderts. Stuttgart, 1926. — SONDHEIM, 
M O R I Z : Das Titelblatt. Mainz, 1927. — NAGY ZOLTÁN: A modern magyar 
könyvillusztráció. MKSzle, 1937 135—iJ2. 1. 
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az előállítási költséget és a legjobb hazai és külföldi művészeket 
foglalkoztatta (BARABÁS M I K L Ó S , P E T E R J. N . GEIGER, JOSEF M. 

KAISER, L U D W I G R I C H T E R , stb.), hogy minél szélesebbkörű olvasó

közönséget teremtsen. H E C K E N A S T legkedvesebb k iadványa STIFTER 

í róbarátjának művei voltak. Igen nagy súlyt helyezett szépségükre. 
Vászonba, félbőrbe, bőrbe, selyembe köttet te a nyolcadrét alak
ban, gondosan megválogatott , jól olvasható betűkkel megjelente
tett könyveket , szebbnél-szebb rézmetszetekkel díszíttette, melyek
nek rajzait P E T E R J. N . GEIGER, metszeteit JOSEF A X M A N N 

készítette.2 

GEIGER (1805—1880. Bécs) a Habsburg-ház udvar i festője, 
az egykorú tár latok népszerű dísze, akiért még Párizs is vetélke
dett , már a STiFTER-művek kiadása előtt feltűnt magyar kapcso
lataival HECKENASTnak.3 Neve még gyermekkorában eljutott 
hozzánk, minthogy egyik szobrász-nagybátyja meghívásunkra 
nagyobb szoborcsoportot dolgozott ki számunkra. 1842-ben az
után maga a kiváló festőművész ál lapodott meg a pozsonyi szü
letésű s időközben Bécsbe került E H R E N R E I C H S. Á D Á M rézmetsző
vel, valamint W E N Z E L GUSZTÁV jog- és történettudós tanárunk

kal, hogy elkészíti hazánk történetének legjellemzőbb képeit s 
azokat sorozatosan, füzetekben publikálják. Ugyanazon év őszén 
elkészült az első próbalap, 1843-ban pedig rendszeresen megindul 

„Magyar- és Erdélyország története rajzolatokban Geiger 
Péter N . János akadémiai képírótól; tervezte és magyar s' német 
nyelven magyaráz ta Dr . Wenzel Gusztáv a bécsi cs. k. Teréziái 
lovag akadémiában r. ny. professzor. Kiad ta Ehrenreich Ádám 
akad. rézmetsző. — Geschichte Ungarns und Siebenbürgens in 
Abbildungen von Peter J . N . Geiger, akademischem Maler; nach 
den Angaben, und mit Erläuterungen in ungarischer und deutscher 

3 HECKENASTra vonatkozólag v. ö.: Briefe von Adalbert Stifter. Hrgb. 
v. JOHANNES, APRENT. Pest, 1869. 3 Bde. — SZEMZŐ PIROSKA: Német írók 
és pesti kiadóik a XIX. században (1812—1878). Bp., 1931. 8 3 — n j . 1. — 
HECKENAST D E Z S Ő : Heckenast Gusztáv. Bp., 1936. — Egy magyar könyv
kiadó regénye, összeállította RÉVAY J Ó Z S E F és SCHÖPFLIN ALADÁR. Bp., 
év n. — PUKÁNSZKV BÉLA: „Souvenir de Pilismarót". Tükör, 1939 207— 
212. 1. 

:í K. v. WURZBACH: Biogr. Lexikon. Wien, V. köt. 123—125. 1. — Ma
gyar képzőművészek lexikona. Bp., I. köt. — Alig. Lexikon d. bildenden 
Künste. 13. köt. 344—345. I. — LÖFFLER, i. m. I. köt. 609 1. 

Magyar Könyvszemle 1942. III . füzet. 18 
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Sprache von Dr. Gustav Wenzel a. ö. Professor an der k. k. 
Theresianischen Ritterakademie in Wien. Herausgegeben von 
Adam Ehrenreich akad. Kupferstecher." 

összesen 17 metszetet készített GEIGER történelmünkből. 
Sikerét három kiadás igazolja, valamint az egykorú sajtó egybe
hangzó elismerő nyilatkozata: „Figyelmet érdemel tőlünk magya-
roktul azon jeles képgyűjtemény, melynek kiadását Ehrenreich úr 
vállalta magára, s melly a magyar históriának szebb perceit örö
kíti. E jeles munkának rajzolója Geiger úr bécsi akadémiai festesz, 
kinek eddigi képei — akár kigondolás genialitását, akár az ábrá
zolatok kiviteleit, akár pedig a rajz hibátlanságát tekintsük — 
őt az elsőrendű művészek közé sorozzák . . . Azonban Bhrenreich 
úr vállalatát szép siker koronázza, mert előfizetőinek száma már 
csaknem 600-ra megy, kik között az uralkodó család minden 
fönséges tagjain kívül a magyar aristocráciák legfényesebb nevei 
olvashatók . . . Ajánljuk e gyönyörű gyűjteményt olvasóink külö
nös figyelmébe."4 így írt a Honderű, de többi lapjaink is. 
A magyar közönség pedig mindenütt szeretettel fogadta a GEIGER-
képeket. Megérezte, hogy mesterük népünket, történelmünket, 
régi viseleteinket, fegyvereinket tanulmányozva, nemes példával 
járt elől festőinknek a történeti tárgyú képek megalkotásában. 
Sőt későbben is örömmel forgatta őket, mikor JÓKAI MÓRnak 
A magyar nemzet története című munkáját ékesítették fametszetes 
kivitelben.5 

HECKENAST a vállalkozásában megjelenő szépirodalmi zseb
könyvön, az Irisen (1840—1848) keresztül került GEiGERrel 
közvetlen kapcsolatba. E folyóirat kevés kivétellel, majdnem 
teljesen maga köré csoportosította az akkor élő bécsi írónemzedé
ket. Közöttük LUDWIG A. FRANKL, aki Sonntagsblätter für 
Heimatliche Interessen (Bécs, 1842) című lapjában közölt mélta
tásaival nagyban hozzájárult GEIGER megismertetéséhez, felhívja 
az Irisben vele együtt közreműködő STiFTERnek és HECKENAST-

* Honderű, 1843 II. 507. 1., 1844 I. 738. 1. — Regélő, 1843 II . 1079. 
1. stb. 

8 SCHIMMER, A D O L F : Historische Handzeichnungen von Joh. Nep. 
Geiger. Wien, 1861. — H E V E S I LUDWIG: österreichische Kunst des 19. 
Jahrhunderts. Leipzig, 1903. 86—87. 1. — ERNST L A J O S : A magyar törté-' 
neti festészet. Bp., 1910 34., 96. 1. 
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nak a figyelmét a bécsi festőművészre, annál is inkább, minthogy 
tudomása volt arról, hogy STIFTER elbeszéléseit HECKENAST ön
álló kötetekben akarja megjelentetni és mindketten nagy súlyt 
helyeznek a könyvek tetszetős és elegáns kivitelére. STIFTER és 
kiadója lelkes örömmel megfogadják L. A. FRANKL tanácsát és 
felkérésük GEiGERnél is visszhangra talál. STIFTER maga is ügyesen 
kezelte az ecsetet s valahányszor hivatása óráit meglophatta, igen 
mélyen átérzett, hangulatos tájképekben igyekezett kivetíteni 
magából a lelkével eggyészövődött természetet és festő maradt 
elbeszéléseiben is. írása a természet költészete, a friss föld illatát, 
a zsenge növények minden színét és finomságát, a nyárban érő 
búzatáblák egész perzselő melegét felszívta magába. És a költő 
lelkének éppen ezek a csodálatos erővel irodalommá szőtt, hegyi 
levegőt és fenyőillatot árasztó erdő- és pusztaképei ihlették meg 
legjobban GEIGERÍ s ugyanakkor megkövetelték, hogy a stifteri 
gondolatnak necsak egyszerű másolója, hanem rendkívül finom-
érzésű művésze legyen. — GEiGERnek első STiFTER-illusztrációi 
a Studien I. és II. kötetében, 1844-ben jelentek meg. Ezzel a Linz
ben élő STIFTER, a bécsi festőművész és HECKENAST művészi 
egyezségre léptek, mely a STiFTER-kötetek megjelenése folyamán 
mind melegebb barátsággá fejlődött. Tanúsága több mint három
száz levél, Költő, illusztrátor és kiadójuk talán még sohasem 
váltottak egymással ilyen tisztahangú és ideális tartalmú leveleket. 
Személyes ügyeik mellett politikáról, nevelésről, irodalomról 
esztétikáról, művészetről szólnak. Bennünket elsősorban az utóbbi 
kérdést tárgyalók érdekelnek, helyesebben, amelyek bepillantást 
engednek GEIGER műhelyébe, vagy szüntelenül nyomába vannak 
a bécsi rajzokat, illetőleg metszeteket Pestre szállító posta
kocsinak.6 

„In Erwiederung Ihres Geehrten melde ich Ihnen, dass mir 
die fertigen Bogen der ,Studien' zugestellt worden sind. Ich danke 
Ihnen auf das herzlichste, dass Sie das Buch so schön machen, es 
gefällt mir ausserordentlich, auch die Vignette, der Haidebube, 
wird wunderschön . . . Sollte Axmann mit dem Stiche nicht leicht 
zu bestimmter Zeit fertig werden können, so könnte ja die zweite 

6 V. ö. Briefe von Adalbert Stifter, i. m. — HECKENASTnak GEIGER-
hez címzett, a szakirodalomban eddig ismeretlen, kiadatlan levelei (Fővárosi 
Könyvtár, Budapesti Gyűjtemény, B/926/41. Joh. Nep. Geiger). 

18* 
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Zeichnung Geigers von jemand anderm zur selben Zeit gestochen 
werden, als die erste unter Axmanns Händen ist"7 — írja STIFTER 
1843. december 8-án a nyugtalankodó HECKENASTnak az 1844-ben 
megjelent Studien I. és II. kötetének GEiGER-illusztrációiról. 
A Haidebube az I. kötet címlapképe volt és a benne szereplő 
Haidedorf című elbeszéléséből merítette tárgyát; a „Studien von 
Adalbert Stifter. I. Band" cím és az „1844. Verlag v. Gustav 
Heckenast in Pest" impresszum között foglal helyet a pusztai 
pásztorfiú sziklán ülő, dús növényzettől körülvett, bájos figurája. 
A szemlélőnek nem ismeretlen a feléje áradó stílus és annak poé
tikus hangulata, mert kétségtelenül BARABÁS MiKLÓsunk finom és 
hangulatos biedermeier-alakjainak ikertestvérére ismer benne. 
GEIGER kis képéhez több vázlatot is készített, melyeket úgy ki
adójának, mint STiFTERnek megküldött véleményezés végett.8 

Bár GEIGER bizonyos fokig alkalmazkodott szövegéhez — amit 
az író, amint látni fogjuk, az ellentmondások elkerülése érdekében 
maga is megkívánt — mindig egyéni művészetének erejével vetí
tette ki a képzeletében testet öltött stifteri eszmét. Hiszen STIFTER 
a műveiből áradó varázslatos hangulaton kívül pl. a Heidebube 
figurájához csak a következő leírással járult hozzá: „ . . . Inmitten 
all dieser Herrlichkeiten [der Natur] stand er, oder sprang, oder 
sass er, ein herrlicher Sohn der Haide: aus dem tiefbraunen Ge
sichtchen voll Güte und Klugheit leuchten in blitzendem, unbe-
wusstem Glänze die pechschwarzen Augen . . . um die Stirne war 
eine Wildnis dunkelbrauner Haare kunstlos den Winden der 
Fläche hingegeben . . ."9 

A Haidebube című metszet jelzése „Peter Joh N. Geiger del 
— Jos. Axmann sc[ulpsit]. Viennae". Valamennyi GEIGER— 
STiFTER-illusztráció ilyen jelzésű s így bátran leszögezhetjük, hogy 
minden GEiGER-rajzot JOSEPH AXMANN Bécsben működő mester 
metszett acélba nagy hozzáértéssel a pesti kiadványokhoz. GEIGER 
nagyon szívesen dolgozott AxMANNnal, mert metszetei nyomán 
sohasem veszett el rajzainak művészi értéke. STIFTER vele is szoros 
barátságban volt. Sokszor látta vendégül hosszabb időre családos-

7 Briefe v. Stifter, i. m. I. 52. 1. 
8 SCHLOSSAR, A N T O N : Adalbert Stifter und die Künstler Axmann u. 

Geiger. Zeitschrift f. Bücherfreunde, 1900/1901. 273—287. 1. 
9 STIFTER, ADALBERT: Studien. Pest, 1844. I. köt. 279. 1. 
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tói linzi házában s mikor a kevés gyakorlati érzékkel rendelkező 
AXMANN nehéz anyagi helyzetbe kerül, hosszú méltató levélben 
fordult GEiGERhez megsegítéséért: „Zeichnen Sie eines der ver
sprochenen Bildchen, dass Axmann eine Arbeit bekommt. . . 
Axmann bekommt, sobald er zu arbeiten anfangen kann, eine 
a conto-Zahlung von Heckenast. . . Ich halte Axmann trotz 
mancher Fehler, die er unläugbar hat, für einen grossen, wo nicht 
der Anlage nach für den ersten Kupfersteeher Wiens. Schade, dass 
diese herrliche Anlage nicht zu jener hohen Entwicklung kam, zu 
der sie berufen war" — írja többek közt.10 AxMANNt egyébként 
nálunk is nagyon méltányolták sok értékes magyarvonatkozású 
metszetéért — Nyitra-, Tihany-, Beczkó-vára, Pázmány Péter, 
Arany János, Jókai Mór, Vörösmarty Mihály, Czuczor Gergely, 
Berzsenyi Dániel, Petőfi Sándor, Tompa Mihály, I. Ferenc 
József —, melyeknek egy részét Pesten dolgozta ki HECKENAST 
számára.11 

A Studien, 1844. H. kötetéhez STIFTER Der Hochwald című 
novellája adta az illusztrációt:, hatalmas erdőborította hegyek 
tövében, összehajló sziklafalak között ülő két, finom árnyalatok
ban gazdag leányalak, az elbeszélés testvérpár-hősnői, a háttérben 
halványabban körvonalazott férfi, a két leány kísérője. GEIGER 

művészi kézzel emeli ki a jelenet főszereplőjét, a fiatalabbik test
vért, azt árasztja el minden szépséggel, azt dolgozza ki lehelet
finom vonásokkal, míg a többi figura elmosódottabb, s így a 
szemlélő legszívesebben nála időzik. 

Az 1847-es év fontos kelte a GEIGER—STiFTER-illusztrációk 
történetének. Ekkor hagyja el a sajtót a Studien III . és IV. kötete, 
valamint az Iris zsebkönyvnek erre az esztendőre szóló évfolyama. 
A könyvművészetet GEIGER ezúttal négy művészi képpel gazda
gította. 

10 Briefe v. A. Stifter, 1. m. II. 23. 1. — v. ö. még u. i. 23—25., 
29—30., 88—89., 207., 233., 282., 354—355. 1. 

11 V. ö. WURZBACH, i. m. I. köt. 96—97. 1. — Alig. Lexikon d. bil
denden Künste, i. m. IL köt. 287. 1. — Tudományos Gyűjtemény, 1821 XII . 
102. 1. — NAGY IVÁN: Magyarországi képzőművészek. Századok, 1874 28. 
1. — BARABÁS M I K L Ó S emlékiratai. Bp., 1902 148 1. — Művészet, 1904 205., 
270. 1. — SCHLOSSAR, ANTON, i. m. 273—287. 1. — ERNSZT LAJOS, i. m. 

31. 1. 
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A Studien III . kötetéhez a Mappe meines Urgrossvaters 
Augustinus doktora szolgáltatott modellt: régies, korfestő be
rendezésű szobában, karosszékben ülő, könyvolvasásban elmerült 
alak. Itt már nem a természet, hanem az okoskodó ember GEIGER 
művészetének forrása. A hátterében és ezer apró részletében gon
dosan megrajzolt képen már 1844-ben dolgozott AXMANN. „Der 
Stich des Urgrossvaters ist noch nicht fertig — írja az érdeklődő 
HECKExNASTnak STIFTER 1844. december 25-én —, dafür smuss ich 
Sie versichern, dass das, wofür mir am meisten bange war, der 
Duft in den hintern Dingen auf der Platte wundervoll ist. 
Axmann nimmt sich sehr zusammen, aber er wird wohl stark in 
den Jänner hineinkommen. Lassen Sie es sich nicht kränken, wenn 
nur die Sache schön wird."12 

Rendkívül érdekes a Studien IV. kötetének a zsidó beduint, 
Abdiast ábrázoló címlapképe. Abdias kemény, elszánt alakját a 
sivatag hangulatkeltő tája körvonalazza (v. ö. STiFTERnek Abdias 
című novelláját). Itt GEIGER legkevésbbé tartalommegértető; a 
saját művészi gyönyöreit kereső mester, aki nemcsak képzeletből, 
könyvforrások alapján gondolja el keletet és emberét, de maga is 
megjárta a homoksivatagot. Az Abdiason végigömlő pátosz nem 
stílus, nem számító hatástkeltő eszköz, hanem a keleti ember 
lelkületének őszinte kifejező jelképe. — STIFTER eredetileg más 
beállítást szeretett volna: „Geiger wird den Juden zeichnen, wie 
er die Schakale füttert..."13 — írja 1844. július 17-én HECKENAST-' 
nak, azonban GEIGER meggyőzte beállításának kifejezőbb voltával. 
A bécsi mester legkedvesebb STiFTER-témája kétségkívül Abdias. 
Rendkívül sokáig dolgozott rajta; úgy látszik, hogy keleti utazá
sának sok-sok élményéből küzdelmesen kellett megteremtenie a 
legkielégítőbb elgondolást. STIFTER többször megfordul ekkor 
műhelyében, hogy sürgesse és segítse, ha szükségesnek mutatkozik. 
„Heute gehe ich nach Schliessung dieses Briefes zu Geiger, um 
Abdias zu holen oder zu fördern. Geiger und ich stehen sehr gut."1* 
Azután: „Geiger werde ich schon treiben, dass er sich mit den 
Zeichnungen sputet. Ich weiss etwas, dass ihn sehr freuen wird, 
ich halte ihn nämlich für einen grösseren Compositeur, als 

12 Briefe v. A. Stifter, i. m. I. 63. 1. 
13 Briefe v. A. Stifter, i. m. I. 55. 1. 
14 Briefe v. A. Stifter, i. m. I. 6$. 1. 
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Cornelius und Kaulbach"15 — írja mindkét esetben HECKENAST-
nak (1844. december 25., 1846. október 18.). GEIGERÍ később is 
megihleti Abdias. A 60-as évek felé STFiTERrel való barátsága 
mindinkább elmélyül; a sűrűn váltott eszmekicserélő levelek, az 
író ösztönző, hozzáértő műteremlátogatásai egyre közelebb hoz
zák őket egymáshoz. STIFTER felveti GEiGERnek, megfestené-e 
számára művei alapján azt a képet, mely a legnagyobb hatással 
volt rá. Ekkor születik meg a Beduinok a sivatagban (1858) című 
vászon, melyet GEIGER azután STiFTERnek ajándékozott.16 Művé
nek képzőművészeti megjelenítése az ecset lágy vonásaiban, a 
színek ragyogó tüzében még jobban elragadta az írót: „Geiger 
sandte mir ein meisterhaftes Bild ^bdias* vorstellend. Meine 
Freude war ausserordentlich, und der Genuss des Kunstwerkes 
wird täglich grösser; denn das Bild wird, wie Geigers Arbeiten 
überhaupt, immer schöner, je länger man es h a t . . . Ich weiss 
keinen besseren Dank für diese Annäherung seines Geistes an den 
meinen, als dass ich, wenn dieses Bild in meinem Zimmer hängt, 
nie mehr im Stande bin, in meinen Dichtungen zum Gemeinen 
oder Werthlosen herabzusinken. Das Bild ist das Erzeugnis des 
feurigsten Genies."17 (HECKENASTnak, 1858. július 29-én.) 

GEiGERnek — szerintük —1 a STIFTER műveiből áradó szelle
met és hangulatot legjellemzőbben kifejező és egyúttal legszebb 
illusztrációs alkotásai az Iris, 1847. Der Waldgänger című el
beszéléséhez készültek. Mégpedig kettő, minthogy a tervezett cím
lapkép először túlságosan nagyra sikerült, viszont annyira töké
letes volt, hogy író, »kiadó és művész egybehangzóan a szöveg 
közé illesztették külön kartonon. Az erdőjáró férfi, kíséretében 
a Haidebube-stíl\is&ba.n megrajzolt kisfiúval, az embernek leg
igazabb barátjáért, a természetért való rajongását fejezi ki. A két 
árnyalatokban gazdag figura hegycsúcson áll, alattuk hömpölyög 
hatalmas árjával a Moldva, körülöttük erdővel borított vidék 
pompázik. Az egyszínű acélmetszet csupa levegő, szín és illat. — 
Ennél talán még tartalmasabb, hangulatkeltőbb a másik metszet, 
a címlapkép. Ezen a Waldgänger sziklás hegycsúcson ülő figura, 
arcán áhítatos nyugalommal; ember, aki a körülötte tündöklő 

16 Briefe v. A. Stifter, i. m. I. 95. 1. 
16 Briefe v. A. Stifter, i. m. II. 231. 1. 
17 Briefe v. A. Stifter, i. m. II. 239. 1. 



276 SZEMZŐ PIROSKA 

természet csodájában Isten közelségét érzi. Külön érdekessége, 
hogy STIFTER maga készítette hozzá a vázlatot.18 

„Ich habe durch Herrn v. Axmann mit der grössten Be
stürzung vernommen, dass jene Vignette zu der Stifterschen Er
zählung jProcopus', welche Sie mir und Herrn Stifter schon im 
May auszuführen versprochen, bis vor wenigen Tagen noch nicht 
in den Händen des Herrn Axmann war. — In dieser Verlegenheit 
erlaube ich mir, Euer Wohlgeboren auf das eindringlichste zu 
bitten, keinen Augenblick weiter mit der Ausführung der Vignette 
zu zögern. Jeder Tag der Verzögerung bringt mir namhafte Ver
lust, denn die Erscheinung eines Taschenbuches hat seine vor
geschriebene Zeit, und ohne Titelvignette könnte ich das Taschen
buch doch nicht herausgeben!.. . Auch füge ich hier anbringend 
einige kurze Auszüge aus der Erzählung bei, welche auf einige 
nothwendige Äusserlichkeiten der Bilder hindeuten."19 HECKENAST-
nak ez az 1847. július 3-án GEiGERhez intézett sürgető levele 
nagyon indokolt volt, mert az Irisnek 1848 elején meg kellett 
jelennie s tartalmán kívül a legnagyobb vonzerőt valóban művészi 
metszeteinek köszönhette. Ismerte GEiGERnek akkori elfoglaltsá
gát is. A bécsi mester tehetsége és dicsősége tetőfokán, túlhalmozva 
megrendelésekkel — ebben az időben készíti SCITOVSZKY pécsi 
püspök megbízásából a pécsi székesegyház részére Szent József 
oltárképét,20 vele javíttatja ki a Pesti Műegyesület a HEINRICH 
EöÉnél megrendelt Hunyadi Mátyás című műlapot, mert GEIGER 
szerint „az öltözetek nem jelölték meg a kort és a csoportok rajzá
ban is tetemes hibák voltak"21 — már nem igen vállalt szöveg
illusztrációkat s csak STiFTERhez és HECKENASTIIOZ fűződő barát
sága tiltotta, hogy cserbenhagyja őket. A Procopusnak, a töp
rengő csillagász fausti figurájának azonban GEIGER nem tud ellent-
állni, túlságosan motívumgazdag ahhoz, hogy meg ne ihlesse 
teremtőerejét. Tudományos műszerei, földgömbje, távcsövei mel-

18 Briefe v. A. Stifter, i. m. I. 80., 89—90. 1. 
19 HECKENAST levele GEiGERhez. Fővárosi Könyvtár, idézett gyűjte

mény. 
30 Művészet, 1911. 274. 1. — SZÖNYI O T T Ó : Boross János festő levelei 

Scitovszky pécsi püspökhöz . . . A Pécs-Baranyamegyei Múzeum-Egyesület 
Értesítője. Pécs, 1912. 153., 159. 1. 

21 SZANA TAMÁS: Száz év a magyar művészet történetéből. Bp., 1901. 
53., 135. 1. — Művészet, 1902. 78. 1. 
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lett ülő Procopus szimbolikus alakja a nagy találékonysága elle
nére is véges emberi értelemnek. Idézett HECKENAST-levelünk a 
Procopus keletkezésének történetén kívül egyéb műhelytitkot is 
feltár: GEiCERnek elsősorban invenciója, STIFTER szövegei és igen 
sok esetben a kiadó értékes, hozzáértő tanácsai is segítségére vol
tak illusztrációi megalkotásában. 

A Studien utolsó két kötete 1850-ben jelent meg egy-egy 
GEiGER-címképpel. Az V. kötetnek a megszokottnál nagyobb 
illusztrációja a Hagestolz című novellából merített és STiFTERnek 
igen tetszett: „Der Hagestolz ist aber ausserordentlich schön. 
Die Figur drückt vollendet den Charakter des Hagestolzens aus, 
wie er im Gedichte ist"22 — írja 1847. november 16-án kiadójá
nak. Az „agglegény" magaelémeredt, szomorú elhagyatottságot 
lehelő alakja típuskép és a VI. kötet illusztrációjával, a Der be
schriebene Tännling-gd együtt hű másolata STIFTER elképzelésé
nek. Az utóbbi felsőausztriai népviseletben ábrázolja a hűtlen 
szerelmesén búslakodó, komorarcú favágót, akit bánkódó szíve 
és az emlékezés visszacsalt a boldog találkozások tanújához, a 
néma lucfenyőhöz. 

Nem sokkal ezután STIFTER minden erejét régen tervezett 
ifjúsági elbeszéléseinek feldolgozására fordítja. Bunte Steine címen, 
1853-ban, két kötetben, Studien-íorm&tumbzn jelentek meg és 
ami szerzője szívének a legnagyobb keserűséget okozta, nem 
GEIGER, hanem LUDWIG RICHTER illusztrációival.23 Pedig kiadó
jával együtt, mint előző műveinél, ezt is a bécsi festőművésznek 
szánta. „Ich hoffe Geiger zu bestimmen, dass er zu der Arbeit 
eine Freude bekommt, und wenn ich öfter antreibe, hoffe ich, dass 
es gehen wird" — írja HECKENASTnak bizakodva 1853. január 
12-én,24 holott a kiadást HECKENAST rnég ugyanebben az évben 
tervezte. GEIGER azonban nagyobb kompozíciói miatt nem készül 
el idejében és HECKENAST lipcsei könyvkereskedő-rokona, GEORG 

WiGAND tanácsára az általa sokat foglalkoztatott RICHTERÍ bízza 
meg. STIFTER vígasztalhatatlan, mikor megkapja a RICHTER által 
illusztrált Bunte Síeme-köteteket, amit kiadója előtt sem titkol. 
HECKENAST, minthogy a közönség nagy szeretettel fogadta az író. 

22 Briefe v. A. Stifter, i. m. I. 145. 1. 
23 RÜMAN, i. m. 281. 1. — V. ö. még bevezetésünkben. 
24 Briefe v. A. Stifter, i. m. I. 80. 1., II. 4. 1. 
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újabb művét s RICHTER képei valóban nagyon gyengék voltak 
(csak a fametszetnek volt igazi mestere), újabb, GEiGERrel illusz
trált kiadás közrebocsátását határozza el. Még 1852 decemberé
ben megindítja a bécsi művésszel tárgyalásait: „Eingedenk Ihrer 
warmen Theilnahme an Stifters Werken, und eingedenk Ihres 
hohen Verdienstes das Sie sich durch die künstlerische Illustration 
der ,Studien' erworben, kann ich mir das Vergnügen nicht ver
sagen, Ihnen das neueste Buch, unseres Freundes vorzulegen u. zu 
verehren. Mit grossem Leidwesen muss ich dabei die Bemerkung 
machen, dass diesen beyden Bänden eine grosse Zierde abgängig 
ist, welche den Bänden der ,Studien' durch die Beigabe Ihrer 
herrlichen Vignetten zu Gut kam. — Das Mscript der ,Bunten 
Steine' ist so spät im Herbste in meine Hände gekommen u. es 
musste mit der Herausgabe so geeilt werden, dass nichts Anderes 
übrig blieb, als einige Vignetten während des Druckes, der in 
Leipzig geschah, durch einen dortigen Künstler anfertigen zu 
lassen. — Wie venig Richter durch die beyden Zeichnungen be
friedigt hat, werden Sie selbst sehen. Stifter ist ganz unglücklich 
über die missrathenen Geschöpfe! — Ich konnte ihm kaum ande
ren Trost geben, da selbst die Hinweglassung der Bilder nicht 
mehr thunlich war, als dass ich ihn versicherte, sobald als möglich, 
für eine neue Ausgabe zu sorgen, die ihn in Bezug auf die Bilder 
vollkommen aussöhnen möge. Ich habe nun die Idee eine neue 
Ausgabe der ,Bunten Steine* in einem Bande zu veranstalten. 
Das Buch soll durch einen colorirten Stahlstich geziert werden. 
Das Colorit dürfte nicht anders seyn, als in der leichten Manier 
Ihrer Handzeichnungen: nur einige Farben aufgesetzt!. . . Noch 
eines: Nachdem über die Vignette der Titel: ,Bunte Steine' von 
Adalbert Stifter stehen soll, dürften vielleicht die Buchstaben 
jBunte Steine' mit in das Bild gezogen werden und bunt colorirt, 
gleichsam den Titel figürlich bezeichnen."25 HECKENAST egyúttal 
a megrajzolandó címkép formai utasításait is mellékelte leveléhez, 
annyira szerette volna az új egykötetes, ezúttal színes metszettel 
ékes STiFTER-művet sajtó alá rendezni, azonban GEIGER — talán 
megbántottnak érezte magát, vagy RiCHTERrel vállalt művészi 
szolidaritást — nem teljesítette kérését. íróbarátjával együtt ekkor 

25 HECKENAST levele GElGERhez. Fővárosi Könyvtár, idézett gyűj
temény. 
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már nem is erőszakolták s a tervbevett új kiadás JOSEF MARIA 
KAISER fametszetes illusztrációival jelent meg 1869-ben.26 STIFTER 
azonban ettől sem volt különösebben elragadtatva s HECKENAST-
hoz írt leveleiben nem is annyira KAISERÍ, mint inkább azokat 
okolta, akik a rajzokat fába metszették.27 Túlságosan egybeforrt 
GEIGER munkáival ahhoz, hogy az acélmetszetek helyébe lépő, 
kezdetben nem eléggé művészi fametszetekkel egyhamar meg
barátkozzék. 

A HECKENASTnál 1857-ben, három kötetben, ugyanannyi 
GEiGER-címképpel megjelenő Nachsommer című műve arról 
tanúskodik, hogy az illusztrátor és a kiadó megbékültek egymás
sal. A három kép az egykorú előkelő osztrák családnak és az 
uralkodó biedermeier életművészetnek hű tükörképe, a barokk-
empíre diplomata-légkör némi színezetével. Különösen áll ez az 
I. kötetben levő, pantalót, „vatermördert", hosszú, bodros kézelőt, 
majdnem vállig érő ősz hajat viselő, borotvált arcú férfialakra; 
a nyugalomba vonult egykori államférfit, öntözővel a kezében, 
rózsái ápolása közben ábrázolta GEIGER. — A II. kötet dámája 
virágos vázával díszített asztalnál ül kényelmes karosszékben; 
mellette virágok, bokrok, a háttérben az anyagi biztonság és 
előkelőség szimbóluma: kastélyszerű villa. Az idős hölgy szép, 
omlós selyemöltözetében, főkötője mögül előkandikáló ősz fürt
jeivel, fínommetszésű arcán halk mosolyával méltó párja az első 
ábrázolásnak. A III. kötetben lányukat, az előkelő ház féltve 
őrzött virágszálát rajzolta meg GEIGER. A Z ifjú, karcsú leány 
könyvvel kezében, szobája közepén áll, körülötte nagy, kényel
met nyújtó bútorok, előtte finom csipkével beborított asztal, rajta 
citerája, a zenekedvelő biedermeier Bécs nélkülözhetetlen hang
szere. — E mesteri miniatűrök létrejöttét igen érdekes megvilágí
tásba helyezik az írónak, illusztrátornak, metszőnek és kiadónak 
egymással váltott levelei.28 Legelőször is megtudjuk, hogy a 

28 RÜMAN, i. m. 134. 1. — Lásd még u. i.: Kaiser a Bunte Steine köte
tein kívül a Studien egy-egy önállóan kiadott elbeszélését is (Abdias, Der 
Hochwald, Der "Weihnachtsabend) ellátta a szöveg közé illesztett, fametsze
tes illusztrációival. 

27 Briefe v. A. Stifter, i. m. I I I . í j . , 32—34. 1. 
28 Briefe v. A. Stifter, i. m. II . 23., 36., 63., 76., 95., 103—104., 

í '09—no., 114., 117—118., 134—136., 138., 140—141., 143—144., 148—149., 
153—156., I 8 J . , 187—188., 192—194., 208. 1. 
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Nachsommer még a Studien keletkezése idején papírravetett el
beszélésből nőtt meg az évek folyamán háromkötetes stifteri művé 
(az író benne tervezte meg főművét és GOETHE Wilhelm Meister je 
mellett emlegette) és GEIGER már ebben az időben megrajzolta 
a diplomata alakját, melyet az új megfogalmazás után már nem 
lehetett felhasználni. „Mein ursprünglicher Entwurf liegt so weit 
von meinem jetzigen Werke ab, dass das Bild, das damals trefflich 
passte, es jetzt nicht mehr thut. Jahre liegen dazwischen" — írja 
STIFTER GEiGERnek (1856. december 24.). GEIGER ekkor még egy 
vázlatot készít, de STIFTER ekkor is sok javítani valót talál: 
„1. Die Kappe weg, und die schönen weissen Haare, die unter der 
Kappe heraus sehen, über das ganze Hinterhaupt. 2. Beim Rocke 
den Einschnitt im Kragen weg, damit er unmoderner werde. 
3. Den Rock unter der Brust auf beiden Seiten etwas weiter, dass 
er weniger schön und elegant sei. 5. Die Beinkleider weniger ge
spannt und etwas schlottiger" — figyelmezteti a szöveghűségre 
(1857. augusztus 29.). Általában itt sem a rajzot kifogásolta, 
inkább felfogásbeli ellentéteik voltak. A biedermeier nagyasszony 
nyerte meg legkevésbbé a tetszését. A fiatal lányról viszont csak 
dícsérőleg nyilatkozott: „Geigers Zeichnung hat mich ganz 
glücklich gemacht. Sie hat meine höchsten Erwartungen über
troffen. Ich war den ganzen Abend gestern in einer Art Ent
zücken. Ganz so ist die Dichtung. Ich hätte mit meiner besten 
Phantasie ein getreueres Abbild nicht angeben können. Diese 
herrliche Geistigkeit, Kraft und jungfräuliche Vornehmheit, ver
bunden mit dem Antiken, was die Gestalt ausspricht, nebst dem 
Gefühle, das die Stellung errathen lässt, ist in der Dichtung; aber 
sie ist mehr als meine Dichtung, und kann sie nur heben" — írja 
HECKENASTnak (1856. december 22.). GEiGERnek is, AXMANN-
nak is meg kellett szenvednie ezért a „tökéletességért", mert 
STIFTER oldalakra terjedő levelekben, hajszálig menő részletekben 
boncolta a rajz, de különösen a metszés munkáját. Figyelme min
den árnyékolásra, vonalra kiterjedt, a hatáskeltő ruharedőket 
éppen úgy megbeszélte, mint a szobát díszítő szőnyeg mintáit. 

Hasonló körülmények között rajzolta meg GEIGER STIFTER-
nek 1865-ben megjelent, háromkötetes, magyarvonatkozású törté
neti regényéhez, a Witikohoz készített illusztrációit. Az első 
kötet címképéről — erdei úton ügető Witiko lovag, álmodozó
szemű szláv típus, előkelő korhű öltözetben — már 1860. május 
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31-én ír STIFTER kiadójának és kéri, küldje el a nála levő kéz
iratot tanulmányozás végett GEiGERnek.29 GEIGER elolvassa ugyan, 
de csak 1864 körül tér rá vissza, mert az író időközben meg
betegedett és a többi kötet kéziratával nagyon lassan haladt előre. 
A festőművész még maga sem döntötte el tárgyát és HECKENAST-
hoz fordult tanácsért. A kiadó 1864. január ,i-én siet segítségére 
levelében: „Bei Durchsicht Ihrer letzten Briefe finde ich, dass ich 
auf einen derselben noch nicht geantwortet habe. Sie haben mir 
in Betreff der Bilder zu ,Witiko' eine Frage gestellt! Ich erlaube 
mir hierauf die Bemerkung zu machen, dass mir für den 1. Band 
die Darstellung des jungen Witiko wie er durch die "Wälder nach 
Böhmen herüberreitet, um in diesem Lande sich sein Schicksal zu 
machen, als besonders passend u. bezeichnend erschienen würde. 
Im 2ten Bande in jenen Recitaten, die ich noch hier habe, kommt 
nur eines vor, das ohne Zweifel auch ein sehr schönes Bild geben 
würde. Es ist der Moment wo der junge Ritter und die Tochter 
Heinrichs sich ihre Liebe gestehen. Diese Zeichnung könnten Sie 
aber erst dann machen, wenn Sie das Manuscript in Händen haben. 
Sobald ich es ganz durchgelesen haben werde, will ich es Ihnen 
senden. Ich war sehr erfreut, dass Sie an dem höchst originalen 
Werke Stifters so grossen Gefallen hatten. Meine Meynung über 
das Buch stimmt mit Ihrem Urtheile ganz zusammen u. ich freue 
mich umsomehr, dass wir in diesem Punkte gleicher Ansicht sind, 
weil ich fürchte, dass der grössere Theil des Publicums das Werk 
ganz falsch beurtheilen wird. In solchen Fällen möchte man an 
sich irre werden, wenn es nicht Männer gäbe, deren reines u. freyes 
Urtheil ein sicheres Kriterium sind, als der Modegeschmack der 
Menge u. die Bornirtheit gemühseliger Recensenten."30 GEIGER 
ezután STIFTER legnagyobb megelégedésére HECKENAST választá
sát valósítja meg az első kötet számára.31 Tulajdonképen a követ
kezőkben is az epikus ábrázolási mód érvényesült, mely a komoly
tárgyú regény elgondolásának jobban megfelelt, mint a cselekvé-
nyes — a HECKENAST által a második kötet élére ajánlott szerelmi 
jelenet. „Da Geiger zum ersten Bande weniger eine Handlung als 

29 Briefe v. A. Stifter, i. m. II . 327. 1. 
30 HECKENAST levele GEiGERhez. Fővárosi Könyvtár, idézett gyűj

temény. 
31 Briefe v. A. Stifter, i. m. III . 102., io j . , 107. 1. 
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vielmehr das Wesen der Hauptgestalt überhaupt dargestellt hat, so 
müsste etwas Ähnliches wohl auch in den zwei folgenden Bänden 
geschehen. Unter der Menge Personen des Werkes sind nach Witiko 
wohl die hervorragendsten Wladislaw der IL, Herzog von Böhmen 
(später König), und Kaiser Friedrich der Rothbart. Wladislaw 
wäre für den zweiten Band (da er noch Herzog ist) und Friedrich 
für den dritten"32 — írja STIFTER Pestre (1864. november 18.). 
HECKENAST azután már ilyen értelemben sürgeti GEIGERÍ és 
AxMANNt.33 Wladislaw festői öltözékében, gazdagon redőzött 
köntössel a vállán, drágaköves, kócsagos föveggel, nemesveretű 
karddal jellemzően geigeri történeti kép. Látszik, hogy a festőnek 
ez a legerősebb oldala.34 Talán a harmadik kötet Barbarossaja a 
legsikerültebb valamennyi között: életerős, elszánt, tettrekész, 
rettenthetetlen uralkodó, szemében ugyanakkor érzelgős, germán 
lágysággal. Bár mind a három képet a XII . század állította be, 
a felfogás mélyén ott bujkál az egykorú művészet biedermeier 
ecsetkezelése. Éppen a Witikóval kapcsolatban nem lesz érdekte
len, ha rámutatunk arra, hogy HECKENAST jóelőre felismerte benne 
a „nem tömegcikket". Előállítása jóval meghaladta üzleti hasznát, 
mégis vállalta díszes kiadását, sőt emiatt GEiGERnél adósságba is 
keveredik. „Da ich nun doch abgehalten bin, hinauf zu kommen 
[n^ch Wien], so habe ich vor einigen Tagen meine Schuld von 
500 fr. an Sie Abgeschickt und sage Ihnen hiemit meinen besten 
u. verbindlichsten Dank, für Ihr freundliches Zuwarten, das ich 
für diesmal ausnahmsweise in Anspruch nahm"35 — mentegetőzik 
GEiGERnek. Ez is beszédes tanúja annak, hogy, bár HECKENAST 

jól látta a kedvelt és sokat olvasott írók munkáiból származó 
előnyt, mint igazi nagyvonalú, európai színvonalon álló kiadó, 
sohasem zárkózott el egyedül az írók fejlődését ösztönző művek 
elől. 

Három esztendővel a Witiko megjelenése után, 1868-ban a 
halál elszólítja STIFTERÍ. HECKENAST továbbra is szeretettel gon-

32 Briefe v. A. Stifter, i. m. III. 77. 1. 
33 HECKENAST levele GEiGERhez. Fővárosi Könyvtár idézett gyűjte

mény. 1864. március 4. 
34 Briefe v. A. Stifter, i. m. III. 120—121., 179., 227—228. 1. 
35 HECKENAST levele GEiGERhez. Fővárosi Könyvtár, idézett gyűjte

mény. 1864. március 4. 
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dozza műveit és megjelentet belőlük egy-egy kiadást. Különösen 
a novellásköteteket kapkodta szét a bel- és külföldi olvasóközön
ség; már az író életében újabb és újabb kiadások láttak napvilá
got.36 Bennünket — tárgyunknál fogva — az 1864-ben indított 
Studien 6. kiadás érdekel, melynek két kötetéhez 1869-ben Nach
gelassene Schriften címen, ugyancsak két kötetben, a poszthumus 
elbeszélések járultak s természetesen az eddig ismertetett Studien-
illusztrációkon kívül, újabb GEiGER-illusztrációkat is hoztak.37 

A Nachgelassene Schriften két kötetét 1873-ban azután egybe is 
vonta HECKENAST és igen helyes indokolással, formában, kötés
ben a Studien 1864. 6. kiadáshoz csatolta: „Die vorliegenden 
Erzählungen A. Stifters, unmittelbar nach dessen „Studien" ent
standen, doch erst in den nachgelassenen Werken des Dichters 
gesammelt herausgegeben, können gleichsam als eine weitere Folge 
der „Studien" in gegenwärtiger Auflage der beliebten zweibändi
gen Octavausgabe der „Studien" in gleicher Ausstattung an-
scbliessen, glauben wir, dass die Erscheinung dieses dritten Bandes 
den zahlreichen Besitzern der zweibändigen Ausgabe nicht un
willkommen sein würde. Pest, Sept. 1872. — Die Verlags
handlung."38 

Az 1 8 6 4 ^ Studien-kiadviny első kötetének két eddig nem 
ismertetett illusztrációja van: az egyik a címkép, a Der Condor 
című elbeszélés hősnője, tipikusan biedermeier intérieurben, barna 
biedermeier szépség, középen elválasztott, a füleket eltakaró 
tükörsima haja madonnaszerűen szabályos arcot keretez be, maga 
a naiv báj és női szelídség, csak úgy árad az egész képből a 
levendula-illat. Nem feledkezett meg GEIGER a citeráról és a 
galambpárról sem. — A másik a Narrenburg című elbeszéléshez 
készült és külön kartonon illeszkedik a kötetbe, akár az eddig 

36 A Pesten kiadott STiFTER-művekre vonatkozólag lásd „Heckenast 
Gusztáv pesti könyvkiadó és nyomdatulajdonos által kiadott könyvek, zene
művek és arcképek névsorá"-t 1844-től 1874-ig . 

37 A GEIGER által illusztrált HECKENAST—STiFTER-kiadványokat fel
sorolja BODENSTEIN, CYRIAK: Hundert Jahre Kunstgeschichte Wiens 1788— 
1888. Wien, 1888. 12—24. 1. — Ezeket és a RICHTER és KAISER által 
illusztráltakat lásd RÜMAN, i. m. 1069., 1070., 2122., 496., 1071., 497., 498., 
1072., 499., 2547. 1. 

sa STIFTER, ADALBERT: Studien. Pest, 1873. I I I . köt. Előszó. 
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ismertetett többi címkép, csak a címet és az impresszumot vétette 
le róluk ebben az újabb kiadásban HECKENAST. A Narrenburg 
metszete éremalakú képecske, rajza, metszése valóságos mestermű: 
enyelgő szerelmespárját, a lányka mellett álló kutyát és az alako
kat bekeretező szőlőlugast csupa finom vonallal, gondos árnyé
kolással domborította ki a művész. A gyönyörű miniatűr eszméjét 
HECKENASTnak köszönhette STIFTER, aki már az 50-es évek elején 
tárgyalt ügyében GEiGERrel. 1854. április 3-án érdeklődik is nála: 
„Ich erlaube mir Sie an Ihr gütiges Versprechen in Betreff der 
Zeichnung, welche ich zu einer beliebigen Erzählung Stifters in 
etwas grösserem Format gewünscht hatte, hiemit höflichst zu 
erinnern. Sie hatten meine Idee, den Stoff aus der Narrenburg zu 
nehmen, seiner Zeit gebilligt, doch müchte ioh Sie durchaus nicht 
an einen gewissen Stoff binden und überlasse darum die "Wahl 
ganz Ihrem Ermessen. . . Sie machen uns wohl. . . mit der neuen 
Vignette eine freundliche, liebe Überraschung?"39 1853. december 
13-án STiFTERnek HECKENASTIIOZ intézett sorai a már kész met
szetről beszélnek s elragadtatása ellenére, a beavatott író nem 
hallgathatja el kritikáját: „Ein Exemplar Narrenburg habe iöh 
bekommen, ich danke. Das Mädchen in der Vignette ist herrlich, 
überhaupt das ganze Bild, ein klein wenig stören mich die Ober-
füsse des Mannes, die zu sehr herrschen."40 

A GEIGER—STiFTER-illusztrációk befejezéséül szólnunk kell 
még a poszthumusz elbeszélésnek, Der fromme Sprucbnak Gerlint-
jéről. Megint jellegzetes biedermeier hangulatot árasztó miniatűr 
— kertjében, rózsái között álmodozó fiatal leány —, ez sem 
egyszerű szövegmagyarázat, magában való, önálló kép. 

Az eddigiekben szemlélt képecskék kétségkívül a hazai és 
a külföldi könyvművészet legszebb alkotásai közé tartoznak. 
Valamennyi megcsillogtatja a vérbeli művész találékonyságát, 
kifejező erejének bensőségességét. GEIGER a gondolat megtestesí-
tésében a lélek legtitokzatosabb mélységéig követte az írót; éppen 
olyan találóan adta vissza élesen körvonalazott típusait. Techni
kájában is simult eszméihez, tárgyköréhez. Ez a magyarázata 

89 HECKENAST levele GEiGERhez. Fővárosi Könyvtár, idézett gyűj
temény. 

40 Briefe v. A. Stifter, i. m. II. 100. 1. 
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annak a végtelen hálának és elragadtatásnak, amely az írónak 
minden GEIGERÍ érintő sorából kicseng. A művész ugyanakkor 
korának is hű kifejezője: alakjai, jelenetei az idealizáló bieder
meier-festészet alkotásai, komoly értéküket ma is eleven hatásuk 
igazolja. E rajzokon a színek elevensége nélkül is átszűrődik a 
festő készsége és technikája. A kis kompozíciók sokkal jobban 
tükrözik a lírikus lelkű GEIGER szíve minden melegét, kedély
gazdagságát, mint híres, nagy vásznai. Van abban valami meg
ható, hogy a beérkezett történeti festő alázatos szívvel leereszke
dik az illusztrációk egyszerűbb tárgyköréhez és egy szűkre
szabott, erősen meghatározott körre szorítja művészetét. STIFTER-
nek igazi otthona az ember és világa, a bennünk és körülöttünk 
uralkodó természet és GEIGER mindezt nemcsak adaptálta, hanem 
a mesterkéz hűségével adta vissza, mert minden művészetnek ez 
az igazi és egyetlen tárgya. 

Az acélmetszet ma már túlhaladott, „nem divatos" könyv
ábrázolás. Túlságosan költséges, az előállítása is igen sok időbe 
kerül s a „gépkönyv" korának olvasói csak az „érdekfeszítő szö
veget falják", nem érnek rá egy-egy szép illusztráció felett el
merengni, mint a biedermeier-kor embere békés, kényelmes ott
honában. A mai könyvművészeti törekvések fametszete is inkább 
bibliofileket gyönyörködtet és bibliofil kincs ma már a GEIGER-
illusztrációs STiFTER-mű is. A „szép könyv" barátja, ha még nin
csen birtokában, vágyódva gondol egy ilyen első kiadásra. Becsü
ket és ritkaságukat mi sem mutatja jobban, mint hogy kevés pél
dány fordul elő belőlük a könyvpiacon és magas az árfolyamuk. 
A Witikóért például 1924-ben 180 márkát fizettek; a Studieux. 
1906-ban jegyezték utoljára, ára akkor 48 márka volt, stb. Azóta 
pedig az árak erősen átértékelődtek, tehát sokkal drágábbak 
lettek. Nem hinnénk, hogy sok magángyűjtemény, vagy akár 
közkönyvtár dicsekedhetik azzal, hogy STIFTER műveinek összes 
első kiadása birtokában van. Még itt Budapesten, a megjele
nés székhelyén az ország első könyvtára, a Széchényi Könyvtár 
sem rendelkezik valamennyivel. 

A teljesség kedvéért nem hagyhatók említés nélkül azoknak 
a költőknek és történeti nagyságoknak arcképei sem, melyeket 
HECKENAST arcképcsarnok című képsorozata, vagy magángyűjte
ménye részére rendelt GEiGERnél. Schillert, Goethét, Shakespearet, 

Magyar Könyvszemle 1943. III . füzet •.? 
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Grillparzert, Schillernek Wallensteinjét, Grillparzernek Medeaját 
és talán Sapphóját, Ottokárját, valamint Luther életének kiemel
kedő jeleneteit ábrázoltatta a bécsi mesterrel. Megrendelőlevelei 
rendszerint írásbeli kompozícióterveket is tartalmaztak. Legtöbb 
esetben STIFTER látogatott el HECKENAST kérésére GEIGER mű
termébe, hogy a legsikerültebb beállításokat megbeszélje, vagy 
ösztönző kritikát gyakoroljon. STIFTER oly nagyrabecsülte GEIGER 
művészetét, hogy mindenkor készséggel tett eleget HECKENAST 

kérésének s ha ideje nem futotta, írásban beszélte meg GEiGERrel 
a képeket.41 Talán ma furcsának és érthetetlennek tűnik fel, hogy 
a polgárcsaládok akkor milyen szívesen és mennyi ilyen irodalmi 
tárgyú metszettel ékesítették szobáik falát, még az alacsonyabb 
műveltségűek is. Az a kor az irodalmat képzőművészeti ábrázo
lásokon keresztül akarta átélni. Valóságos kultusza fejlődött ki 
az „írók galériájának", a sorozatot azután nem mindig egyenlő 
értékű metszetekben sokszorosították. 

HECKENAST igen nagy reményeket fűzött a Luther-képekhez. 
1863. április 24-én GEiGERnez intézett levelében mégis indokolja, 
hogy miért és bőséges forrásanyagra figyelmezteti a művészt: 
„Ich bin sehr erfreut, dass Sie die Ausführung dieser Bilder 
[Luther und Melanchton], so wie wir uns besprochen übernommen 
haben u. erlaube mir hiemit, Ihrem "Wunsche gemäss 6 Stoffe für 
die ausführenden Bilder mitzutheilen. Ich bitte dieselben zu prüfen 
u. übrigens nach Ihrem Gutdenken zu verfahren. Mehre dieser 
Stoffe, sind meines wissens, wenigstens in bedeutendem Bildern, 
noch nicht dargestellt worden und dürften darum ein doppeltes 
Interesse im Publikum finden."42 A hat jelenetet pedig a követ
kezőkben állapítja meg: 1. Luther a wormsi gyűlésen. 2. Szónok
lata a képrombolók ellen. 3. A 95 pont kifüggesztése. 4. Luther 
családja körében. 5. Eck János katolikus teológussal való vitája. 
6. Luther halála. HECKENAST minden jelenettémához az ábrázolás 
módját is hozzáfűzi. Például: „2. Luther tritt gegen die Bilder-

41 V. ö. Briefe v. A. Stifter, i. m. Wallenstein: II . köt. 29—30., 
35—38-, 40., 49., 99—100. 1.; Schiller: I I . köt. 272., 312., 316., 327. 1.; 
Goethe: II . köt. 273—274., 316., 327. 1.; Shakespeare: II. köt. 334., I I I . köt. 
57. 1. stb. 

42 HECKENAST levele GEiGERhez. Fővárosi Könyvtár, idézett gyűjte
mény. 
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Stürmer auf. Er predigt zornentbrannt gegen den Unfug. Die 
Scene mag vor den geöffneten Thüren einer Kirche vor sich 
gehen. Der Pöbel hat die Heiligen-Statuen u. Bilder in der Kirche 
herabgerissen u. zertrümmert, und schleppt Bruchstücke derselben, 
wie auch Messgewänder heraus. Einige entlaufene Mönche und 
Nonnen befinden sich unter dem Pöbel — Luther steht kräftig 
und bändigend dem aufgeregten Haufen gegenüber."43 HECKENAST 
egyébként mindvégig a drámai és erősen patetikus ábrázolási 
módot javasolja GEiGERnek,, ami a kor ízlésére is jellemző. — 
Könyvforrásokat is ajánl: „In ,Freitags Buch' [Bildern aus der 
deutschen Vergangenheit 1859—62] bitte ich den Aufsatz über 
Luther zu lesen. Er enthült interessante Daten u. eine gute Charak
teristik. Das Buch von Meinhold [Der getreue Ritter oder Sigis-
mund Hager und die Reformation], obschon es in gegnerischen 
Absichten geschrieben ist, hat viele interessante Schilderungen aus 
der Reformzeit und aus Luthers Leben u. enthült einen wahren 
Schatz von Citaten u. Hinweisungen auf Quellen, die Ihnen viel
leicht in der Hofbibliothek zugänglich seyn dürften."44 A Luther
képek sorsát a kiadó levelezéséből egészen sokszorosításukig nyo
mon kísérhetjük, amelyet a költségek kímélésére, fényképpel 
valósíttatott meg HECKENAST: „Die Photographie der Luther
bilder betreffend, muss ich Sie hiemit freundschaftlichst bitten 
mir insofern an die Hand zu gehen, dass Sie nach Ihrem Ermessen 
diejenigen Photographien Wählen, die Ihnen zur Ausführung des 
Unternehmens, als ihr Zuverlässigste und Geschickteste erscheint 
u. dass Sie entweder mir dieselben bezeichnen um mich über die 
Lieferungsbedigungen direkt zu verständigen, oder dass Sie die 
Güte haben dem von Ihnen gewählten Photographen die Sache 
vorzulegen . . . Das Format der Bilder habe ich auf 11 bis 12 Zoll 
höhe und 14 bis 15 Zoll breite gestellt."45 

Meg kell említenünk, hogy a Grillparzer-illusztrációk 
HECKENASTnak egy meghiúsult kiadói tervével függnek össze. 
Még az író életében szerette volna összes műveit sajtó alá rendezni, 
GRILLPARZER azonban, aki meglehetős visszavonultan élt akkor, 
a könyvkiadók minden hasonló kísérlete elől elzárkózott s így 

43 ** A fentidézett levélben. 
45 H E C K E N ÄST levelei GEiGERhez. 1864. jan. 1., márc. 4. 
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életében nem is jelent meg müveiből teljes kiadás. Halálakor 
(1872) azután újra időszerűvé vált a kérdés és az örökösök meg
bízottjával, THEOBALD Frh. v. RiZYvel folytatott tárgyalásaival 
párhuzamosan rendeli meg GEiGERnél az illusztrációkat.46 1874. 
február 10-ről kelt levele már elkészült Grillparzer-képekről szól: 
„Seit 8 Tagen sind Ihre neuesten 3 Grillparzerbilder in meinen 
Händen . . . Nun bin ich endlich im Stande, Ihnen meinen aller-
herzlichsten Dank für die herrlichen Kunstwerke zu sagen, womit 
Sie mich abermals bereichert haben. Alle drei Bilder entsprechen 
vollkommen ihrer grossen Aufgabe, die Sie sich gestellt haben, 
um das klassische Gedicht Grillparzers zu illustriren; aber ganz 
besonders ergreifend ist ,Medeas Rache'. Ein Bild, wie es nur 
selten einem Meister gelingt und wie es nur in den geweihtesten 
Stunden des Künstlers zur Welt gebracht werden k a n n . . ."47 

Még ugyanebben a levélben bízza meg a művészt Sappho és Otto
kár illusztrációinak elkészítésével is. — Időközben a Grillparzer-
művek kiadásának joga a stuttgarti CoTTAra szállott és ettől 
kezdve HECKENAST sem sürgette GEiGERnél a további illusztrá
ciókat. 

A sokszorosításra szánt GEiGER-képek a bécsi mesternek 
Mátyás király tudósai és művészei körében című olajfestményével, 
valamint István megkeresztelése című freskószerűen megfestett 
vázlatával együtt HECKENAST legféltettebb kincseit képezték. 
Csak akkor vált meg tőlük, ha kiállításokra kölcsönkérték őket, 
amit a művészet érdekében sohasem tagadott meg.48 Miként 
STIFTÉRT, GEIGERÍ is régi barátai között tartotta számon s levelei
ben többször meghívta pilismaróti birtokára: „Vielleicht kommen 
Sie endlich einmal nach Pesth um ihre Freude an den Bildern zu 
haben und auch mir durch Ihren Besuch eine Freude zu machen."49 

A barátság nem volt egyoldalú, GEIGER is melegen viszonozta és 

4 6 SZEMZŐ PIROSKA, i. m. 89—90. 1. 
47 HECKENAST levele GEiGERhez. Fővárosi Könyvtár, idézett gyűj

temény. 
48 STIFTER állította ki 1857-ben István megkeresztelését a linzi mű-

tárlaton. V. ö. Briefe v. A. Stifter, i. m. II . 137., 182., 195—196., 290. 1. 
49 HECKENAST levele GEiGERhez. Keletnélküli levéltöredék. Fővárosi 

Könyvtár, idézett gyűjtemény. 
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sűrűn váltott levelein kívül, fényképével is megajándékozta.50 

HECKENAST könyvekkel, jó magyar borokkal tele ládákat adoga
tott fel Bécsbe viszonzásul s ha útja a császárvárosba viszi, nem 
szalasztja el a „műteremlátogatás" alkalmát. Ezer meg ezer 
hasonló apróság szította, élesztette barátságukat, mely friss és 
életerős volt egészen 1878-ig, HECKENASTnak a haláláig. Vele el
távozott az a lelkes, nemesszívű ember, aki nehéz és viharos évek 
során a magyar könyvkiadást a német irodalomnak és művészet
nek is szolgálatába állította, hogy megtartsa a „művet" minden 
nemzetek kultúrájának. 

SZEMZŐ PIROSKA 

80 HECKENAST levele GEiGEBhez. 1864. jan. 1. FAvárosi Könyvtár, idé
zett gyűjtemény. 



KATONAI HÍRLAPOK A 
MAGYAR HONVÉDSÉG MEGALAKÍTÁSÁTÓL 

A VILÁGHÁBORÚ KITÖRÉSÉIG. 

A Magyar Könyvszemle 1941. évi IV. füzetében „Katonai 
hírlapok a magyar honvédség felállításáig" címmel tanulmány 
jelent meg e sorok írójának tollából. A tanulmány utolsó be
kezdésében a következő mondat szerepel: „A Honvéd könyvé
szeti adatai már belenyúlnak a katonai hírlapirodalom harmadik 
korszakába s így azok taglalása már nem tartozik e részlet
tanulmány sorai közé." 

Tekintettel arra, hogy a tanulmány megjelenése óta meg
jelent az első magyar katonai sajtóbibliográfia is,1 amelyben a 
szerző a katonai hírlapirodalom történetét korszakokra osztottan 
tárgyalja s mivel a tanulmány és a könyv adatai a harmadik 
korszaknál eltérést mutatnak, az idézett mondatban foglaltak 
helyesbítésre szorulnak. 

Az idézett mondatban szereplő „A Honvéd" című katonai 
lap — a jelenlegi felfogás szerint — a magyar katonai sajtótörté
netnek nem a harmadik, hanem a második korszakába tartozik. 
A katonai sajtótörténet első korszakát II. RÁKÓCZI FERENC hadi
újságjától, 1705-től, az 1848/49-es katonaújságok megszűnéséig, 
pontosabban a világosi fegyverletételig, 1849. augusztus 12-ig 
számítjuk. A második korszak a világosi fegyverletételtől a világ
háború kitöréséig, 1914. július 26-ig tarthat, a harmadik korszak 
maga az 1914/18-as világháború s a negyedik korszak a világ
háború befejezésétől, 1918. november 3-tól napjainkig számítható. 

E korszakok határai olyan évszámok, amelyek az egységes 
nagy magyar történelemben is valóban „korszakokat" jelentenek 
s határolnak el egymástól, tudományos szemmel vizsgálva tehát 

1 LUKÁCS J Ó Z S E F : A magyar katonai hírlapok és folyóiratok biblio
gráfiája II. Rákóczi Ferenctől napjainkig (170J—1941.). Bp. 1942. 
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nem idéznek elő törést a történelem folyamatosságában. így még 
a korszerű hadtörténetírás szerves egységébe is beleilleszthetők.2 

Bár a magyar katonai sajtó II. RÁKÓCZI FERENC hadiújságjá
tól a magyar honvédség 1868-ban történt megalakulásáig érdemes 
múltra tekinthet vissza, az igazi fellendülés, a magyar katonai 
sajtó teljes kifejlődése csak 1868 után kezdődött. Ez a korabeli 
sajtótermékeken is világosan felismerhető. RÁKÓCZI hadiújságját 
latin nyelven és kezdetleges módon szerkesztették és adták ki. 
Az 1848-as szabadságharc szerkesztőit, kiadóit, nyomdászait a 
körülkerítés (Komáromi Értesítő), vagy az állandó mozgó háború 
(Hadi Lap, Csíki Gyutacs) által előidézett akadályok gátolták 
a munkában. Az átmeneti időszakok lapjai pedig (Tárogató 1859, 
Katonai Hetilap 1862) a cenzúra és az elnyomatás miatt váltak 
erőtlenekké és szűntek meg. Ezzel szemben az 1867. augusztus 
5-én indult A Honvédet már teljesen fejlett sajtóviszonyok mellett, 
korszerű nyomdatechnikai eszközökkel s viszonylag sokkal béké
sebb időszakban szerkesztették. 

A kiegyezés utáni esztendők a nemzet önmagáratalálásának 
boldog évei voltak, melyben egyforma igyekezettel kereste a nem
zeti boldogulás útját a polgár és a honvéd. Az ilyen nemzeti fel
buzdulás pedig, ha cenzúra nem gátolja, minden országban a sajtó 
gazdagodását idézi elő. A magyar katonai sajtó is erős fejlődés
nek indult. Fejlődését biztosította A Honvéd nagyszerű indulása 
és élettartama. 

Az első magyarnyelvű, Magyarországon szerkesztett katonai 
hetilap egy hónap híján hét esztendeig élt. 1867. augusztus 5-től 
1874. június 30-ig. Gróf BETHLEN OLIVÉR honvédalezredes szer
kesztette MIKÁR ZSIGMOND és HALÁSZ KÁROLY hadnagy segítsé
gével. 1871. április 6-án felelős szerkesztő gróf BETHLEN MIKLÓS 
lett, aki később az egész lapot átadta HALÁSZ KÁROLYnak s ő 
maga Polgár és Honvéd címmel új lapot indított. A Honvéd 
8 lap terjedelmű változatos tartalmú lap volt. Egész élettartama 
alatt megfelelt hivatásának és célkitűzéseinek, melyet az indulás
kor maga elé szabott s bejelentett. „A honvédelem szervezését 
csak népszerű és a nemzeti géniusznak megfelelő alapokon látjuk 
biztosítottnak!" — hirdették kezdettől fogva. A lap egyéb cél-

2 V. ö. VITÉZ T I M O N BÉLA DR.: Irányelvek a hadtörténelem és a 

hadtörténetírás tudományos műveléséhez. Bp. 1941. 24. 1. 
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kitűzése közül kiemelkedik még a haditudományok rendszeres 
ismertetése is. Ezt a szerkesztő mindennek elébe helyezi, amit 
világosan kivehetünk az első számban közreadott kérelméből is: 
„Elnézésért könyörgök a journalista honfitársaktól azon számtalan 
hibakért — írja —, melyeket írmodoromban, mint e téren még 
járatlan, netalán elkövetni fognék és valahányszor megtámadják 
írói képességemet, gondolják meg azt, hogy jó az akarat és szent 
a cél!" Igen! A szent cél volt a fontos és nem az újságírói 
„bravúrok", mint ahogy a magyar katonai sajtóban mindig ez 
volt és lesz a legfontosabb. 

Mindamellett a lap nem vált egyhangú „közlöny"-nyé. 
Az általános jellegű kül- és belföldi hadseregismertetésen kívül 
állandó tájékoztatást adott a honvédegyletek életéről, „Honvéd-
posta"-rovatot nyitott a bajtársak segítségére, könyvismertetést 
közölt, a mai hírrovat „érdekes közlemények" alatt mutatkozott 
be, a „tárca"-rovatban tanulságos hadtörténeti közleményeket 
adott s így a szerkesztők mindjobban belemelegedtek a szerkesz
tés valódi gondjaiba. A lap magyar sikerét bizonyítja az a tény, 
hogy az augusztusban indult lap 5 hónap alatt, 1867. év végéig 
2370 előfizetőre tett szert. Az előfizetők neve a lapban is meg
jelent. Az osztrák főhadparancsnokság azonban úgylátszik nem 
látta szívesen az egyre erősödő lapot, mert VÁGÓ FERENC nagy-
enyedi közhonvéd az 1867. október 12-i számban arról panasz
kodik, hogy „az elmúlt héten 2 cs. és kir. csendőr, az odavaló 
rendőrrel együtt" a nála levő lapot elkobozta. 

Az ilyen bántó hírek azonban úgy látszik nem ártottak a 
lapnak, mert mind előfizetőkben, mind kivitelben nagyszerűen 
gyarapodott. 1868. december 21-től kezdve már képekkel illusz
tráltan jelent meg. A legtöbb 48-as magasrangú tiszt arcképét 
leközölte, ami igen értékes forrásul szolgálhat a szabadságharc 
kutatóinak. Az indulástól számított harmadik hónapban meg
született az első melléklap is Oktató Levelek címmel, melyet az 
idő folyamán Új Honvéd, Képes Harci Világ (az első hang
súlyozottan képes katonai lap), Harci Világ és Olló címmel 
követtek a többiek. A Honvéd az egyetlen lap, melynek ilyen 
változatos melléklapjai voltak s így talán éppen ennek köszön
hető, hogy e lap a magyar honvédség kialakulásának egyik leg
gazdagabb tárháza és emlékeztetője. 
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Alig kezdte meg áldásos munkáját A Honvéd, gróf PONGRÁCZ 

KÁROLY szerkesztésében 1868 októberében új lap indult. A Katonai 
és Honvédelmi Lapok. Bevezető sorai az akkori helyzetre igen 
jellemzőek: „Jól emlékezünk még nem régen mennyi nehézséggel 
kellett a katonai írónak megküzdenie. A magasabb elöljárók az 
úgynevezett ,firkálást' rossz szemmel néz ték . . . s ha a szegény 
tiszt drága kincsét, álmatlan éjjeleinek eredményét, a tudomány 
terén szerzett új adatait papírra tette s nyilvánosságra óhajtotta 
hozni, bírálat alá kellett bocsátania egy mogorva elöljárójának, 
akinek gyakran minden bölcsessége a reglementek szószerinti 
ismeretén túl nem terjedt. így miként lehetett volna a haditudo
mány emelkedését remélni a hadseregben?" 

1869. január i-től a lap Honvédelmi Lapok címmel folytatta 
értékes munkáját s a kéthetes lapból hetilap lett. Cikkei, hírei 
érdekesek voltak és tanulságosak. A közölt rendeleteket és ki
nevezéseket pedig hivatalos forrásból merítette. A lap Az Altiszt 
címmel melléklapot is adott. Ezzel jelentkezett a hadseregben az 
altiszti kérdés is, mely sok vitát szült és csak napjainkban ért el 
viszonylagos nyugvópontot. Az érdekes melléklap első számának 
utolsó lapján, alul, 3 soros petite betűs javított szöveg olvasható, 
mely a Katonai és Honvédelmi Lapokba, a sietség miatt bele
csúszott sajtóhibák helyes szövegét adja. Jellemzők egyébként a 
melléklapban leközölt 1859-i katonai életképek. SZALÁDY3 szerint 
a Katonai és Honvédelmi Lapok december 15-én szűnt meg. 
A Nemzeti Múzeumban levő példányokból megállapítható, hogy 
december 27-én. 

1869-ben már a hivatalos jellegű közlönyök is életre kaptak. 
Így indult meg augusztus 15-én a Genfből hazatért KÁPOLNAY 
százados szerkesztésében a Katonai Közlöny. A lap — mint ez 
a szeptember 20-i szerkesztői üzenetből 'kiderül — gróf PONGRÁCZ 
megszűnt lapja helyett indult s célkitűzése a régebbről ismert 
katonaszerkesztőre igen jellemző: a magyar honvédséget csak bel
politikamentesen és protekció nélkül tudta elképzelni, mert sze
rinte e kettő nem való az igazi katonához. 1872 március végével, 
hogy „az erők szét ne forgácsolódjanak", a lap beleolvadt gróf 

3 SZALÁDY ANTAL: A magyar hírlapirodalom statisztikája 1780— 
1880-ig. Bp. 1884. 104. 1. 
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BETHLEN OLIVÉR A Honvéd című lapjába, de szerkesztési módja 
még sokáig mintaképül szolgált a későbbi katonai szakközlö
nyöknek. 

1871-ben — mint ezt az előbbiekben említettük — gróf 
BETHLEN MIKLÓS kivált A Honvéd kötelékéből s megindította 
Polgár és Honvéd című lapját. Ezzel megkezdődött két nagy 
társadalmi réteg, a polgárság és honvédség fogalmának tisztázása 
is, ami viszont a sajtó helyes értelemben vett rétegeződéséhez 
vezetett. A lap hangsúlyozta, hogy láncszem óhajt lenni a polgár
ság és a (honvédség között, mert arra nincs szükség, hogy a hon
védség magát külön, a nemzettől elvált testületnek tekintse. 

Érdekes megemlíteni az első szám „A magyar honvédség" 
című cikkét, mely közli a bécsi Wehr Zeitung megállapítását a 
magyar katonáról: „ . . . a magyar honvédségről elismerni kény
telen, hogy a magyar emberből meglepőleg rövid idő alatt jó és 
használható katona válik!" 

Az akkori kiadói viszonyokra jellemző e lap kiadója: GRESER 

SYRÉ és unokaöccse. Ennél titokzatosabb kiadói név nem igen 
fordul elő a katonai sajtótörténetben. A lap egyébként hírt ad 
T Ó T H ÁGOSTON ezredesről, a híres katonai térképészről is, aki 
abban az időben olvasta, fel székfoglalóját a Magyar Tudományos 
Akadémián. „ . . . honvédtiszti egyenruhájában szokatlan jelenség 
volt az Akadémia olvasóasztalánál — írja a lelkes szerkesztő —, 
de örömmel láttuk e helyen s méltó volna, hogy a hadászati tudo
mány — mely az Akadémia körében kezdet óta fel van véve, de 
már évek óta nem hallatott magáról — egyszer valahára adna 
ismét életjelt." 

1873-ban megindult az ifjú Ludovika Akadémia tudományos 
lapja, A Ludovica Académia Közlönye, mely kétszeri címváltás 
után, anélkül, hogy megszűnt volna, Magyar Katonai Szemle 
címmel ma is él. A nyolcadrét alakú, 80—90 lapos vastag füzetet 
a Ludovika Akadémia tanári kara szerkesztette. A felkészült, 
képzett katona-tanárok igyekezetét a lap busásan jutalmazta, 
mert működésük nyomán az általános katonai irodalom és had
történetírás kifejlődésében e lappal nagy fellendülés keletkezett. 
E lap jelentős állomása a katonai sajtótudománynak is, mert 
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eddigi adataink szerint e lapban jelent meg először nyomtatásban 
a tudatosítást szolgáló „katonai 'hírlapirodalom" kifejezés is.4 

Az 1876. december 24-én indult Katonai Lapok szerkesztője, 
TAKÁTSY JÓZSEF is ismeri a hírlapirodalom erejét, mert hang
súlyozza, hogy: „A nemzeti katonai szellem és jellem csak úgy 
verhet erős és tartós gyökeret a nemzetben, ha az az irodalom 
által terjesztetik". S ő már hírlapszerkesztési „fogásokat" is alkal
maz a cél érdekében. Tizenkét pontból álló „körkérdést" intéz 
az olvasóközönséghez s így reméli az előfizetőket szaporítani. 
A kísérlet azonban nem sikerült, mert bár a honvédfőparancsnok
ság a lapot pártfogásba vette, a 3. szám után valószínűleg meg
szűnt. Mindezek tetejébe az áldozatkész kiadó a lap első két szá
mát jórészt ingyen küldte szét. SZALÁDY5 e lapból csak kettőt 
ismert. A Nemzeti Múzeum hírlaptárában három van. 

A boszniai okkupáció idején ismét a harctéri tudósítások 
váltak időszerűvé. Képes harci tudósításokat tartalmazott a 
Háború Krónika, mely három politikai lapnak (Vasárnapi Újság, 
Politikai Újdonságok és Képes Néplap) volt a melléklapja s heten
ként egyszer jelent meg NAGY MIKLÓS szerkesztésében. A Harc
téri Sürgönyök című lap viszont valóban „sürgönystílusban" 
közölte haditudósításait, legtöbbször csak az újságlevél egyik 
lapján. 

1878-ban megszületett az Első Magyarországi Hadastyán 
Újság, mely a kiszolgált katonák bajtársi szellemét igyekezett 
ébrentartani. A magyar-németnyelvű lap adatait SZALÁDY statisz
tikája őrizte meg számunkra. 

Ugyanebben az időben indult a második A Honvéd című 
lap is, a „hazai véderő érdekében". SUDROV J., később SZINAY 
ZSIGMOND szerkesztők tisztában voltak, hogy katonai lapot szer
keszteni nagy felelősség s ezt be is ismerik mindjárt az első szám
ban: „Tudjuk és érezzük, miszerint merész vállalatba fogtunk . . . " 
S mivel a művelt honvéd tisztikar pártfogására számítottak, 
inkább két neves katonai írót szerződtettek: VON WICKEDE porosz 
törzskari tisztet és báró SEYFFERT CS. k. őrnagyot. Az előfizetés 
nehezen gyűlhetett be, mert a 6. számnál felhívás ment az olvasók-

* RUTTNER KÁLMÁN: ( R E I T Z E D E után): Adatok a katonai irodalom 
történetéhez. Ludovika Akadémia Közlönye, 1880. 168. 1. 

5 SZALÁDY: I. m. 104. 1. 
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hoz, hogy aki a 6. számot megtartja, előfizetőnek számít. Az első 
öt számot tehát valószínűleg díjmentesen küldték ki. Az eddigi 
adatokból világosan kitűnik, hogy a katonai lapok kiadói semmi
vel sem hoztak kevesebb áldozatot a magyar művelődésért, mint 
a polgári kiadók. Sőt! Tekintettel a „szent célra", mely állandóan 
a nemzeti haderő propagandáját követelte, sokszor még az „üzlet" 
rovására, a jó „kiszolgálás" terhére is, mert pl. voltak lapok, ahol 
hirdetésről szó sem lehetett. 

A második A Honvéd szintén hetilap volt. Minden vasárnap 
jelent meg ívrét alakban, de feltűnő, hogy a „fejléc"-ben sokszor 
változott a betűtípus és változott a lap alakja és a papír minő
sége is. Szerkesztőváltozásnál ez érthető. A Honvédnél azonban 
csak egyszer volt szerkesztőváltozás, ott tehát a sok kísérletnek 
más oka lehetett. Hogy a lap meddig élt, egyelőre nem állapítható 
meg, mert SZALÁDY hírlapstatisztikájának megjelenése idején élő 
lap volt, a meglevő példányok pedig csonkák. 

188i-ben már oly természetes a magyar hadügynek az iro
dalom által történt képviseltetése, hogy az akkor indult Hadi 
Lapok szerkesztője, TICHTL MÓRIC lovag így ír: „Meghaladott 
kérdés immár, van-e szükség azon nagy nemzeti érdek irodalmi 
képviseletére, mellyel a még eddig véglegesen nem rendezett 
magyar hadügy bír . . ." A május 12-i szám vezércikkben foglal
kozik a világosi fegyverletétellel és GÖRGEY személyével. A kényes 
kérdés tehát, mely csak napjainkban került végleges megoldásra, 
már akkor is élénken foglalkoztatta a katonai sajtót. 

A lapban újra szó esik a katonai hírlapirodalomról. 1883. 
március 22-től ugyanis PAPP GYULA személyében új szerkesztő 
került a lap élére. Az új szerkesztő A katonai irodalom címmel 
cikket írt, melyben közli, hogy az előbbi szerkesztő és laptulajdo
nos nagy áldozatokat hozott a magyar katonai hírlapirodalom 
megteremtése érdekében, de nem kapott kellő támogatást sem a 
közös hadügyminisztertől, sem a honvédelmi minisztertől, sem 
a Tudományos Akadémiától, amelynek pedig e célra ezrek állnak 
rendelkezésre. Az új szerkesztő hangsúlyozta még, hogy kizárólag 
magyar orgánum lesz. Hiába volt azonban a nagy igyekezet. 
Ez a lap sem élt sokáig. 

Az akkor még csecsemőkorát élő magyar csendőrség az 
1882-ben indult Rendőri Lapok hasábjain kapott nyilvánosságot. 
E lap közölte a csendőrparancsnokságok hivatalos közleményeit, 
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a törvényellenesen távollevő hadkötelesek és katonaszökevények 
névsorát, címlapján pedig egy-egy körözött bűnöző eredeti fény
képe látható. De nem klisé után készült nyomat, hanem felragasz
tott fénykép. Ez az eljárás a magyar sajtó életében minden való
színűség szerint egyedülálló s csak nyomozólapnál érthető. 1897-
ben a lapnak Magyar Csendőr alcíme volt.6 

A „korrupció elleni küzdelmet" tűzte ki célul az 1882-ben 
élt Hadastyánok Lapja, mely Veteranen Zeitung címmel német 
nyelven is megjelent. Érthetetlen körülmény e lappal kapcsolat
ban, hogy az I. évfolyam 1. szám 1882-ben jelent meg s a III . év
folyamon is 1882-t nyomtak. A lap egyébként nem élt sokáig. 

Katonai Lapok címmel 1885-ben új lap indult, mely a „hon
védségnek szánt politikai jellegű szakközlöny" alcímet viselte s 
bár kétszeri címváltás után egész 1919-ig élt, az indulásnál nem 
talált megfelelő megértésre. Még a honvédelmi miniszter is elítélte 
magatartását. i89i^ben, e lap eltévelyedésének ellensúlyozására, 
Haderő címmel új lap indult SZÉKELY ÁRPÁD szerkesztésében. 
Ha e lap első vezércikkét szemügyre vesszük, méltán elcsodál
kozhatunk: „Korunk egyik legnagyobb vívmánya a fejlett hírlap
sajtó — írja a szerkesztő. — Természetes hát, hogy a polgári 
osztályok mindegyike nagyon sietett oly hírlapra szert tenni, 
amely sajátlag érdekeit védelmezze. A katonai osztály ezt mos
tanig nem cselekedte — nálunk." Hogyan? Kérdezzük csodál
kozva a mai ismeretek birtokában. Hiszen addig az időig már 
több, mint 30 katonai lapot ismertünk. A vélemény mégis ilyen 
lesújtó volt? A szerkesztő erre is véleményt ad: „1867-ig nem 
voltak kedvezők a politikai és hadügyi viszonyok, ezen időn túl 
pedig azon néhány hetilapocska, illetőleg szűktartalmú havi folyó
irat, melyeket a vállalkozók, rajok nézve zsíros jövedelmű lap
üzletet csinálandók, kiadtak, még csak legtávolabbról sem feleltek 
meg bizonyos célok elérhetése végett használt jelzőjüknek." (T. i. 
a ,,szakközlöny"-nek.) S végül megállapítja az elfogult szerkesztő, 
hogy: „ . . . a katonai osztály merőben árva volt nálunk hírlapi 
képviseltetés dolgában". 

Ha ma egy laikus e sorokat elolvassa, kétségtelenül a buzgó 
szerkesztőnek ad igazat. A szakembert azonban nem tévesztik 
meg a látszólagos tények. A korabeli sajtótermékeken ugyanis 

6 V. ö. ENDRŐDY G É Z A : „Magyar Csendőr" c. lapjával. 
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többször találkozunk az „első" megjelöléssel. Sok szerkesztő igye
kezett úgy feltüntetni lapját, mintha az lenne az első igazi katonai 
lap Magyarországon. Holott előttük már jó egynéhány — meg
bukott. Hogy a lelkes olvasók elfogadták „elsőnek" e lapokat, 
az érthető. A lapok példányszáma és a hírek gyorsasága abban 
az időben túlságosan „korszerű" volt. így történhetett meg a 
Haderőnél is az, hogy egyik olvasó, F. L. ny. ezredes a szerkesztő
ségnek írott levelében örömmel üdvözli „az első magyarnyelvű 
katonai szakhírlap" megindulását s hangsúlyozza, hogy „A toll 
támadásai ellen tollal kell védekezni!" A levelet a szerkesztő ter
mészetesen azonnal leközli, mert hiszen hízelgő reánézve, hogy ő 
az első magyarnyelvű katonai szakhírlap szerkesztője. 

Kétségtelen, hogy a magyar katonai sajtó sok akadállyal küz
dött. Az akadályokon sokan el is buktak, de ez semmit sem vál
toztat a szent célért harcolók érdemein. Sőt. S hogy a Haderőnek 
mennyire volt igaza, s mennyiben volt az a lap az „igazi" és 
„első", bebizonyosodik az élettartamából. Bár a honvédelmi 
miniszter támogatást ígért, mégis, a lap jóformán meg sem indult, 
a 6. szám után, 1891. december 15-én elakadt. Lehet, hogy helyes 
úton haladt volna, de valahol hiba volt, amit a tömeg, a közönség 
nem tudott megbocsátani. 

Általában vizsgálva a dolgokat, megállapíthatjuk, hogy a 
katonai szerkesztőségekben lázas munka folyt. Mindenki átérezte 
a nagy felelősséget: a magyar katonaeszmény megtartása, a hősi 
múlton felnevelt magyar fiatalság s a régi íhonvédbajtársak meg
becsülése, a hadtörténetírás korszerű fejlesztésének gondolatával 
karöltve adják meg a nemzet igazi alapját, mind belső egység, 
mind külső tekintély szempontjából. 

Ez utóbbi gondolatnak mintegy megerősítésére, 1888-ban, 
RÓNAY HORVÁTH JENŐ százados szerkesztésében, a Magyar Tudo
mányos Akadémia kiadásában megindult a Hadtörténelmi Közle
mények című tudományos folyóirat, mely az azóta elmúlt viharos 
félévszázad után is él. Ezzel a Magyar Tudományos Akadémia is 
belekapcsolódott a honvédség katonai folyóiratirodalmába. 

1894 januárjában Nagykanizsán megjelent az első Csendőr
ségi Közlöny, 1896. január 4-én pedig Esztergomban megszületett 
az első magyar csendőrújság is, ENDRŐDY GÉZA csendőrfőhadnagy 
szerkesztésében, Magyar Csendőr címmel. A jó írógárdával ren-
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delkező hetilap azonban, úgylátszik, nem bírta a vidéki levegőt, 
mert 1897-ben a szerkesztőt már Pesten találjuk a Rendőri 
Lapoknál s az eddig önálló lapból ott alcím és rovat lett. Nem 
sokkal később, 1899-ben a Törvényszéki és Rendőri Újság is 
adott mellékletet Csendőrség címmel s mire elérkezett a század
forduló, már volt Csendőr Újság is, mely szak- és általános isme
reteket közölt. 

A Győrben 1903-ban indult Katonai Altiszti Lapok újból 
bebizonyította, hogy az ország minden részében szükségét érezték 
ugyan a katonai sajtó megerősítésének és kifejlesztésének, de a sok 
oldalról megnyilvánult kívánság legtöbbször megelégedett a saját 
környezetének és célkitűzéseinek ismeretével. így történt, hogy ez 
a lap is úgy indult, mint „első" altiszti lap. Pedig — mint isme
retes — már 1868-ban is volt altiszti lap, a gróf PONGRÁCZ szer
kesztette Az Altiszt. A győri altiszti lap havonként kétszer jelent 
volna meg, de az első számon kívül egyelőre nem ismerünk pél
dányokat. 

A következő év ugyancsak altiszti lapot teremtett Az Őrszem 
címmel. Ez a harcoshangú, mindig csak az altisztek érdekeit szol
gáló lap egészséges gyökeret vert a magyar kultúra és a magyar 
katonai sajtó termékeny talajában. Bár sok támadásban volt része 
és sok változáson ment át, ám D E SGARDELLI CAESAR ny. alezredes 
kiadásában és szerkesztésében még ma is él. 

Ugyanebben az évben SZILÁGYI LAJOS vezérkari százados 
szerkesztésében Külügy-Hadügy címmel megjelent az első XX. 
századbeli külpolitikai katonalap is s a magyar katonai sajtó erős 
kanyarral fordult szembe a hadügyi érdekeken át a külügyet 
súroló idegen és bomlasztó áramlatokkal. Ekkorra már a „szent 
célon", a magyar hadsereg gondolatán kívül más hivatást is 
kapott a magyar katonai sajtó: a tiszta magyar katonaeszmény 
megóvásának feladatát s ez teljesen lekötötte a lelkes és tehetséges 
katonaszerkesztőket. Arra azonban még maradt idő, hogy még 
abban az évben HEHS ALADÁR szerkesztésében Aradon megindít
sanak egy igen szép képes katonai folyóiratot, a magyar hadsereg 
és a magyar társadalom részére, A Hadsereg címmel. A lap olyan 
közkedveltségnek örvendett, hogy még a világháborút is átvészelte 
s csak az 1919-es zavaros idő tudta megszüntetni. Ez volt a béke
évek egyik legszebb katonatársadalmi lapja. 
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1907-ben a Csendőrségi Lapokkal korszerű sajtót kap az 
akkor már izmosodó magyar csendőrség. A gondosan és hozzá
értéssel szerkesztett lap azelőtt, 1882-től 1907-ig Rendőri Lapok 
címmel élt. 1907-től 1918-ig a belügyminisztérium kiadásában 
jelent meg, 1918/19-ben változáson esett át, majd megszűnt és 
1924-ben mai alakjában kelt újra életre. A mai idő egyetlen 
katonai folyóirata, mely a háborús papírkorlátozásig rendszeresen 
szépirodalmat is adott. 

Az 1909-ben indult Katonai Tudósító (később Katonai 
Szemle) már újból érzi a szakadékot a polgár és honvéd között 
s célkitűzéseiben ezt igyekszik áthidalni. „Mindannyian katonák 
vagyunk" — írja első vezércikkében s ezzel már a XX. század 
elején igyekszik megértetni a gondolkozókkal, hogy a nemzetért 
egyformán felelős a polgár és a honvéd. Kinek-kinek a saját esz
közeivel kell a „szent célt" szolgálni s ebben a munkában együtt 
kell menetelniök a polgároknak a katonákkal és viszont. 

Az 1913-as esztendő három új katonai lapot termelt: az 
augusztusban indult Hadügyi Szemlét, a szeptemberben Szombat
helyen indult első magyar Tartalékos Tiszti Közlönyt és a pesti 
Honvéd Újságot. A két előbbi lap igen rövid életű volt, a harma
diknak pedig egyelőre csak az 1918-as példányait ismerjük. 

A világháború előtti ú. n. „békekorszak" már önmaga ros
tálta ki a kezdetben megfelelő, de a kor haladásával lépést tartani 
nem tudó különböző katonai sajtótermékeket. Ám mire oda
juthattunk volna, hogy minden katonatársadalmi rétegnek meg 
legyen a saját jellegzetes sajtója — mint sok külföldi államban —, 
addigra megindultak az 1914/18-as világháború hadműveletei, 
melyek egy egészen új sajtóirodalmat teremtettek: a tábori újság
irodalmat. 

Az 1849-től 1914-ig élt mintegy 50 katonai lap, változatos 
tartalmával és jellegzetes adataival értékes forrása lehet a kor 
kutatóinak s még értékesebb tanúsága a magyar honvédség küz
delmes esztendőinek. 

LUKÁCS JÓZSEF. 
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Az 1849-diki Hadi Lap történetéhez. Folyóiratunk 1941. évf. 
384—6. lapjain LUKÁCS JÓZSEF Katonai hírlapok című cikkében ismer
teti az 1849-ben Csíksomlyón nyomtatott és kiadott Hadi Lap katonai 
hírlapot a Széchényi-könyvtár egyetlen, csonka példánya alapján. 
A tanulmányból az tűnik ki, hogy a Hadi Lapból más és több szám 
nem maradt fenn, ismeretlen. 

A valóság az, hogy a Hadi Lapnak fennmaradt még egy teljes, az 
1849. július 11-én megjelent 3. száma is az Erdélyi Múzeum Egylet 
könyvtárában. Ezt az unikum-számot részletesen ismertettem Az erdélyi 
magyar vidéki hírlapirodalom története a kiegyezésig című tanulmá
nyomban {Erdélyi Múzeum 1939. évf. 249—75. 1.). Mivel unikumról 
van szó, talán nem felesleges, ha röviden itt is jelzem a teljes példány 
tartalmát. Indokolt ez azért is, mivel e lapnak egyetlen ismertetője, 
SZINNYEI JÓZSEF, valószínűleg nem autopszia alapján, hanem a báró 
APOR KÁROLYtól kapott írásbeli tájékoztatás nyomán írta meg ismer
tetését.1 

A Hadi Lap 1849. május 28-án indult meg, negyedrét nagyság
ban, félívnyi terjedelemben; hetenkint egyszer, hétfőn jelent meg június 
25-ig összesen öt számban. A cím alatt olvasható homlokhirdetés sze
rint a szerkesztőségnek célja volt, hogy „ha a szabadság lelkes har
cosai előfizetésök által oly részvétet tanúsítanak Lapunk iránt, hogy 
a költség fedezve lesz, megjelenik hetenként, Hétfőn és Csütörtökön". 
Erre azonban nem került sor, mert az osztrák-orosz haderő július 
végén elárasztotta Csíkot is s emiatt a Hadi Lap kérész élete is be
fejeződött. 

Az egyetlen példányban fennmaradt 3-ik szám vezércikke: Utász 
Csapatunkhoz — a szerkesztőségtől — és az ezt követő költemény — 

1 Bizonyítja e feltevésemet az, hogy SZINNYEI a nem látott, mert idáig 
ismeretlen június 2j-i s 5 helyett 6-nak mondott számról idézi a lap hom
lokhirdetését, hibásan. L. SZINNYEI JÓZSEF: Hírlapirodalmunk 1848—49-ben. 
(MKSzle. 1877. évf. 112—113. 1.) 

Magyar Könyvszemle 1942. III . füzet. 
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Székely utász dal — G E R Ó F I u tászhadnagytó l — a ha rmad ik , a l ap 
terjedelmének legnagyobb részét k i tevő közleményben lel mag y a ráza 
tot . E h a r m a d i k cikk címe: Határszéli s azontúli tudósítások. Gimesi 
Szoros Június 6, 1849. A cikk elején a tudósí tó honvédt isz t közl i , 
hogy a honvéd u tászoktó l azon melegében épí te t t határszél i e rődöket 
a kirendel t magya r haderő megszáll ta s most m á r nincs ok félni az 
ellenség, a muszka betörésétől. A bizakodást humoros fo rmában is 
kifejezi a pennás hadfi . 

„Lelkes fijatal utászink — beszéli — ágyútelepeket készítvén a szírt
tetőkön, kérdezték a muszka katonák, mit csinálnak azok a gyermekek oda
fönn? a harmincados azt felelte, melegágyat, meljbe majd ugorkát ültetünk." 
Nos, a vezércikk ezt az erődítményeket gyorsan megépítő utászcsapatot 
dicsőíti, mondván, hogy „A történet múzsája az utász nevét gyémántbetűk
kel vési be méljen keblébe az utókornak és a sírjában méjjen alvó hőse az ős 
világnak fölébred, mikor lépdel keresztül temetőjén a fijatal hős utász; 
szent csókkal ihleti ajkait s nyugodtan dől vissza pihenni korhadt kopor
sója tördelt deszkái közé, mert viraszt álma fölött elfagyott keblének azon 
édes remény Nemtője, hogy még csak egy csepp vér átcsörtet szív kamráján 
az utásznak: addig sivító goljója s dörgő bombája az ellenségnek nem árt
hat a magyar hős mejjének. 

ö n ö k 17—18 éves gyenge karú bajnokok! — folytatódik a cikk — 
megtörték homlokát Erdély Alpeseinek és meredek gránitsziklák érc oldalain 
vágtak kényelmes utakat, hol mennykövet prüsszögő ágyúink, csörtetve dö-
röngöznek föl a felhő fedett szírtormokra, lesújtani villámként, bármennyi 
millióni söpredék katonáját az ellenségnek." Majd a 12 ágyútelep műszaki 
remek megépítésének (6 nap alatt készült el Móricz Sándor utász-százados 
terve szerint és vezetése alatt) meg a székelyföldi katonai parancsnoknak, 
Gál Sándor ezredesnek dicsérete után így végződik cikkünk: „Le hát a kala
pot Erdélynek minden fia az utász csapat előtt. Ezeknek egyetlen szavokra 
sinai fal húzódik Erdély bércein, meljen muszka szurony s kozák zsida soha 
be nem t ö r h e t . . . És fel a kalappal hazámnak minden hős fijai! fegyverre 
és botra! elé a határszél szírtormain mosoljgó torlaszokra s ha jön a muszka, 
öljétek mint a bogarat, aztán rendre pihenjetek és ismét öljetek, míg hír
mondó se marad egy is. 

Nevetek gyémánt betűkkel lesz feljegyezve a történet lapjain s az utó
kor hálás kezekkel font babért tűz sírkeresztetekre. 

És te ne félj hazám! Lesznek kik védvárakat emeljenek éretted. Lesz
nek, kik harcoljanak éretted. Lesznek, kik harcoljanak és meghaljanak éret
ted! Ne félj hazám, ne félj hazám." 

A G E R Ő F I u tászhadnagy köl teménye még ennél is r i ada lmasabb 

stílusban fogadkozik, hogy : 
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Kitépem a lapájt fekvő ágyából 
S dönthetetlen bástyát alkotok. 
A természet nyugalmas hónából 
Fölhasználok minden módokot. 
Így hajtja meg magát a jövendő, 
Az őskor Istene közibünk vissza jő. 
A verejték gyöngyben összeolvadt remény 
Nyugalmat ád s új erőre gyújt. 
S most frissükén a szírt tetejére 
Földobok egy hatfontos ágyút. 
És dalában ágyúim zengzetének; 
Egy arany időnek élvei dörögnek. 
Kincsem az, hogy van hazám. Óh honom 
Érted lánghévvel izzadom. 
Ellenemnek tört hányok cselére, 
Hatalmas tört torlaszaimból; 
Goljózáport hullatok fejére, 
Mennykövet szórok ágyúimból, 
S mihelyt az ellent megfutamítom, 
Magyar szabadságot dall utász lantom . . . 
Majd ha új lét s új tavasz korányja 
Dús szívekben illatoznak át. 
Karjainkról rab békót lerázva, 
Megmentettünk egy szabad hazát. 
Szent ügyünk, hát szentesítve légyen, 
Olj nemzet, mint magyar, ne légyen. 

Látnivaló, hogy a versben költészet nincs, de még helyesírás sem, 
pedig némely hibáját közlésünkben eltüntettük. Általában a lap szín
vonala nem nagyon igényes; népies, sőt még azon alul eső felfogással 
és stílusban szól olvasóihoz. Pl. elmondja a tudósító, hogy „a moldvai 
zsidó édes mosoljal" veszi el a Kossuth-bankókat, a császár bankóit 
ellenben nem fogadja el, mert „az Österreich császár trekut". A „Kos
suth a császár", mire a 20—30 főből álló honvéd legénység természe
tesen roppant háromszoros éljent kiáltott. Egy másik híre a minapá-
ban megtartott moldvai népszámlálás eredményét ismerteti, mondván, 
hogy: „a magyarok száma sokkal többre ment, mint az oláhoké". 
A moldvai magyarok különben is tiszta magyar érzelműek; minden 
magány társasági köreikben Kossuthot éljenzik. Jásban pedig a Kos-
suth-bankót örömmel beváltják, a Kossuth-aranyért a bojárok 7—8 
pengő forintot fizetnek. Vőlegények jegygyűrűk helyett mátkáiknak 
Kossuth-arannyal kedveskednek. A Kossuth-arany oly drága kincs, 

2 0 * 
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hogy a nép csókkal illeti azokat. A nép szabad érzelmű s a magyar 
alkotmány iránt legjobb hangulatú. 

Ilyen és ehhez hasonló naiv kitalálásokkal van fűszerezve a lap. 
Utolsó rovatának címe: Kebli Tudósítások. Ebből is közlünk kettőt. 
Az első ez: 

„Debrecenből kapott hiteles levél szerint május 22-én az angol követ 
Debrecenben volt s ezen három főtételek alatt igért magyar honnak a 
muszka dúlások ellen segéjt. a) Ha Buda várát a magyar tábor beveszi. 
b) Ha a magyar tengerparton ánglia szabadon kereskedhetik. c) Ha az angol 
királynő valamelyik fiát magyar hon királjnak választja. 

Kossuth — folytatja a beavatott tudósító — az utolsó feltételt mere-
jében (merőben) megtagadta. Parancsolt és a vár rögtön bevevődött (máj. 
21.); a szabad kereskedés megengedtetett s ezen két feltétel melett is meg
ígértetett, hogy utó csép vérig védendi ánglia (így!) a független magyar 
hont." 

De a franciák sem voltak restek. Ha már nem adhattak is segélyt, 
bizonyosan, mert Kossuth nem is kért tőlük, hát „május 23-án meg
jelent Debrecenben két francia követ, kik a magyar függetlenséget 
méltányolni és helyeselni küldettek ide". Ezekből megítélendő a többi 
hír értéke is. 

Színvonala alacsony, helyesírása rossz, hírei nem megbízható naív-
ságok. Ez igaz. De egy szempontból a Hadi Lap célját következetesen 
megvalósítja: a nép, a tömeg lelkének és érdeklődésének olyan táp
lálékot adott, mely a lelkesedést, a szabadságharc mellett kitartást 
fokozni nagyon is alkalmas. Szóval nem csak címe szerint, de minde
nestől hadilap volt. Szerkesztője is katona: BÍRÓ SÁNDOR százados. 

A Hadi Lapot a „Csíksomjói Zárda betűivel" nyomták a Ferenc-
rendi szerzetesek. SZINNYEI ugyancsak az APOR KÁROLYÍÓI nyert fel
világosítás után elmondja, hogy a szabadságharc leveretése után be
következett rémuralom meg is kínozta a barátokat e miatt a forra
dalmi, SZINNYEI szerint egyenesen a BEM lapjának1 előállításáért. Az 
üldözés és házkutatások miatt mind a barátok, mind mások a lap 
náluk levő példányát megsemmisítették. Ez az oka, hogy az egészből 
csak egyetlen szám ismeretes csupán. 

KRISTÓF GYÖRGY. 

1 Ez tévedés. BEM tudott a lapról, hisz tényleges katona szerkesztette 
s ehhez az ő engedélyére volt szükség. Ha volt BEM-nek lapja, az a Brassói 
Lap lehetett. A Hadi Lap színvonala kizárja a „félhivatalosság" fogalmát. 
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Weszprémi István könyvtára. WESZPRÉMI munkáiban, különö
sen Bibliographiújában nagy bibliográfiai apparátussal dolgozott. Meg
lepő a régi magyar orvosírók munkáinak közvetlen ismerete és fel
dolgozása. Leveleiből (a budapesti Egyetemi Könyvtár és M. Tud. 
Akadémia) azt is tudjuk, hogy egy-egy ritkább magyar orvosi könyvet 
magánosoknál is felkutatott, kölcsönkért, csakhogy eredeti kútfők alap
ján dolgozhasson. Különösen CORNIDES útján jutott értékes könyvek
hez és kéziratokhoz (DADAY: Weszprémi mint biographus, Népegész
ségügy 1927, 1052. old.). Ezek után, és figyelembevéve, hogy WESZP-
RÉMinek jól menő praxisa volt, s jómódú embernek számíthatott, azt 
vártam, hogy nagy és ritkaságai folytán értékes könyvtárat gyűjtött 
össze. Annyival is inkább, mivel 1749-ben mint a kollégium könyv
tárosa korán megismerhette a könyvek kezelését és értékelését. 

Éppen ezért nagy volt a meglepetésem, midőn a debreceni városi 
levéltárban (Relationes 1815. No. 169., Hagyatéki iratok 2958.) meg
találtam az özv. WESZPRÉMI ISTVÁNNÉ után maradt hagyatékról fel
vett jegyzőkönyvek és leltárak között a könyvek leltárát (Séries Lib-
rorttm b. d. Experientissimi ac Spectabilis Domini Stephani Weszp
rémi Med. Doctoris L. R. Civitatis Debretzen quondam Physici Ordi-
narii címen) 66j könyvről. Hozzá nem értő készítette, ezért sokszor 
csonka a cím, vagy értelmetlen, a szerző neve is sokszor hiányzik. 

ö z v . WESZPRÉMINÉ MISKOLCZI MÁRIA nagyasszony 1807. július 
7-én halt meg, addig azonban férje hagyatékát gondosan őrizte és em
lékének becsülését, úgy látszik, gyermekeibe is igyekezett beoltani. Leg
alább is CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KAZiNCZYnak ezeket írta (KAZINCZY 
Levelezése, III. kötet 200. 1.): „Dr. Földynek minden munkáját még 
tavaly tavasszal megkértem az özvegyétől Gróf Széchényi ő Excja 
számára pénzen; de azt a' trépida zelotypiát, a' mellyet a' Vén Annya, 
férjének, Dr. Weszpréminek írási ' könyvei eránt praktizál, ő is bé-
szíván, tőle által nem vehettem." 

özv . WESZPRÉMINÉ halála után 1807. július 15-én Zsófia leány 
(BoTTLiK MIHÁLY törökszentmiklósi postamester felesége) kérte a város
tól a hagyaték felbecsülését és az osztály tevést. A város RAKOVSZKY 
DÁNIEL szenátort küldte ki e célból. A hagyatéki leltárban (említett 
irat 52—53—54—58. sz. a.) egy könyvnek való thecát (három darab
ban, 8—8 polccal, egyenként 6 láb és 7 ujj magas, 4 láb széles, 1 láb 
mély, ára 15 frt.), egy kisebb thecát (2 láb széles, 5 láb magas,), há
rom polcot (két-két öl hosszúsággal) és egy kis thecát (5 láb magas, 3 
láb széles, aljában 2 ajtós almáriom, 7 frt. értékű) írtak össze, ezeket 
az örökösök egymás között felosztották. A könyvekről felvett séries 
szerint 667 könyv volt, amelyeknek becsüs és egyúttal licitácionális 
ára 302.27 rhénesforint volt. A könyveket a református kollégium-
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ban bocsátották kótyavetyélés alá 1808. június 26-án (id. iratok, C. 
No. 31.). Ez az összeg BoTTLiKéknak jutott részül. 

Ezek szerint tévedés GYŐRY TIBOR megállapítása (Az antitoxikus 
therapia előharcosa, Orvosi Hetilap 1909, 487. 1.), mely szerint a deb
receni kollégium WESZPRÉMI litteráriai hagyatékát ajándékba kapta. 

Azt azonban nem zárhatjuk ki, hogy WESZPRÉMI, halála (1799) 
előtt vagy egy ezidőszerint ismeretlen végrendeletében könyveket ha
gyott a kollégiumra (pl. BALDINGER biográfiai tárát). A legtöbb könyv 
azonban kétségtelenül kótyavetyére került s vett belőle a kollégium is, 
de mások is. így pl. KÖLCSEY FERENC (KAZINCZY Levelezése IX. kötet 
225. 1.) írja 1812-ben: „Péchy L u k á c s . . . könyve Dr. Veszprémié vala, 
de most nem a Debreczeni Bibliothecájé... Midőn ezelőtt mintegy 
hat évekkel Veszpréminek könyveit elvesztegették, Péchy Lukács hat 
xr-ért nekem engedtetett." 

A könyvtárban folyóiratok nagy számmal szerepeltek: Miscel-
lanea Curiosa (1684), The Universal Magazin of Knowledge, Acad. 
Cae$. Leopold. Nat. Cur. (1724), Acta Phys.-med. (Nürnberg 1724), 
Nova Acta Phys.-med. (1754), Memoirs of the Royal Soc. London 
1738, Götting. Anzeiger, Ung. Magazin, Med. u. Phys. Journal, Der 
deutsche Merkur, Realzeitung d. Wissenschaften. 

XVI. századbeli könyvei közül hat magyar (Observ. Cometae 
I J 8 I ; JORDÁN: M. Brunogall.; MELIUS: Herbarium; BEJTHE Füves-
könyve, Historica descriptio Rerum c. Budam Ao. 1598) és 12 kül
földi szerzőtől. A XVII . századból: 1 magyar: JESSEN (Anatómia) és 
19 külföldi szerző. A többi a XVIII . századra esik. Tartalomszerűen 
általános orvosi munkák: 208; járvány tani 13, szülészeti 4, növény
tani 6, állatorvosi 4, orvostörténeti 12, gyógyszertani 22, természet
tani 24, mathematikai 5, életrajzi 28, bölcsészeti 10, irodalmi 21, 
nyelvtani 9, bölcseleti 28, vallási 108, egyetemes történeti 54, jogi 14, 
politikai 6, vegyes tartalmú 80, folyóiratok 11. Természetesen e szá
mok nem a darabszámot mutatják, mert hiszen vannak köztük több
kötetes művek is. 

ö t kéziratot tüntet fel a séries: 

1. (405. sz.): SUPERVILLE Catechismusa, 4-0. (Említi BALDINGER, 
HORÁNYI és EÖTVÖS LAJOS is.) (Nincs meg a kollégium könyvtárában.) 

2. (413. sz.): História universalis, 4-0. (Nincs meg a kollégium 
könyvtárában.) 

3. (449. sz.): Epistolae Manuscriptae Summorum Virorum, 4-0. 
(Nincs meg a kollégium könyvtárában.) 

4. (463. sz.): MADATS GÁSPÁR Házi Apothecája, 8-0, 1628. (Nincs 
meg a kollégium könyvtárában.) 
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5. (618. sz.): Compendium Universale Históriáé V. I., 4-0. (Nincs 
meg a kollégium könyvtárában.) 

Biographiájíhzn ezenkívül maga is több kéziratot említ, melyek 
e felsorolásban már nem szerepelnek. SŐREGI JÁNOS („Zoltai Lajos1', 
Déri-Múzeum Évkönyve 1939/40., 245. 1.) írja, hogy „Weszpremi 
kéziratgyüjteménye szétszóródott. Toldy Ferenc szerint "Weszpremi 
tulajdona volt Kazzai Karácson végrendelete, egyik legnevezetesebb 
magyar nyelvemlékünk, melynek nyoma veszett". 

Ha szabad fenti számokból a könyvtár tulajdonosának szellemi 
érdeklődésére következtetni, azt látjuk, hogy legélénkebb érdek
lődést az orvosi, természettudományi munkák iránt mutatott, rögtön 
utána a vallásos és egyházi vonatkozásúak következtek, ami a kora
beli orvosoknál hovatovább ritka és meglepő. Feltűnik még az egye
temes történet, a bölcselet iránti érdeklődése. WESZPREMI irodalmi 
munkássága megfelel nagyjában a könyvtárában kifejezésre juttatott 
érdeklődési körnek, kivéve talán az életrajzi irodalmat, mely ezirányú 
munkásságának mennyiségéhez és fontosságához mérten kevéssé jelenté
keny, DIÓSADI ELEKES GYÖRGY. 

Változat vagy második kiadás ? A MKSzle legutóbbi számában 
SZEMZŐ PIROSKA tollából példás lendülettel megírt nagyérdekű közle
mény jelent meg „Kossuth Pesti Hírlapjának változatai" címmel. 
A cikk szerzője „Két régi újság pöre egy utánnyomás körül" című 
ugyancsak a MKSzlé-ben megjelent szerény cikkünket is méltónak ta
lálta a hírlapváltozatokkal foglalkozó adatközlések sorában megemlí
teni és jóleső elismeréssel idézte megállapításainkat. E megállapítások 
között csak azt tartja elítélendőnek, hogy a Jelenkornak a Nemzeti 
Újság szedéséről nyomtatott hasábjait mint a „legrégibb" magyar
országi hírlapváltozatot ismertettük, holott őszerinte már KOSSUTH 
Pesti Hírlapjának 1841-ben megjelent első évfolyama, illetve annak 
egy része is két változatban ismeretes. „A mi meglátásunk már némi 
óvatosságra int" írja s így a Pesti Hírlap újonnan felfedezett változa
tát csak az „érdekesebbek" közé sorolja, hogy egy esetleges még ré
gebbi hírlapváltozat fellelése ne vezethessen ismét új — meglátásra, 
amilyenre saját régebbi cikkünk túlságosan határozott fogalmazása 
lehetőséget a d o t t . . . 

Minden új adatot örömmel kell fogadnunk, különösen az el
hanyagolt magyar hírlaptudomány területén. Egy pillanatig sem saj
náljuk, ha mások meglátása olyan felfedezéssel is gazdagítja tudásun
kat, amely egy régebbi feltevés értékét lerontja. A hírlapváltozatok
nak TRÓCSÁNYI ZOLTÁN által kezdeményezett vizsgálata eddig is ter
mékeny szempontnak bizonyult, SZEMZŐ cikkében pedig különösen 
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jelentős megállapításhoz vezetett, mert a múlt század reformkorának 
legtekintélyesebb újságját kapcsolta be e röghözkötöttnek látszó, való
jában azonban igen fontos sajtótechnikai kutatás körébe. Szerzőnk 
azonban túlszerény volt akkor, amikor azt állította, hogy az első ma
gyar hírlapváltozatot fedezte fel. 

Mert a Pesti Hírlap változata — nem változat. A változat ter
mészetétől elválaszthatatlan, hogy valóságos mibenlétét szándékosan 
vagy szándék nélkül leplezi; aki a lapnak csak egy példányát látja, 
nem tudja, hogy az változott formában is megjelent. Áll ez a több 
címfejjel megjelent újságokra vagy újságmellékletekre éppúgy, mint a 
csak kis részében „mutált" lapra, vagy a kivételesen egyetlen személy 
részére nyomtatott lappéldányra. A Jelenkor olvasói nem tudták, 
hogy lapjuk több hasábja a Nemzeti Újsággal egyezik. A változatok 
továbbá egy időben, legalább is nem nagy időközökben egymásután 
jelennek meg. Hiszen a hírlap élete rövid, „sorsa fidibusz". Végül a 
legfontosabb: a lap változatok azonos, vagy csak kis részben változta
tott szedésről készülnek. 

A Pesti Hírlapnak részben változott számai azonban nyíltan hir
detik, hogy nem egy időben jelentek meg és hogy új szedésről nyom
tatták őket. Nem változattal állunk tehát szemben, hanem második 
kiadással. Időszaki lapok második kiadása nem volt ritka a múlt szá
zadban: az új előfizetők — ezt SZEMZŐ is megállapítja — a már előbb 
megjelent számokat is iparkodtak megszerezni. H a ezekből a készlet 
kifogyott és a kereslet mégis nagy maradt, akkor a keresett számokat 
újra nyomtatták. Gyakran találkozunk a negyvenes évek hírlapjai
nak vagy folyóiratainak hirdetései között e felhívással: „lapjaink ko
rábban megjelent számai még kaphatók" — ami mutatja, hogy e régi 
számokra mindig volt vevő. Folyóirat második kiadására tudunk pél
dát hazánk határain kívül is. A lipcsei „Illustrierte Zeitung" teljes 
évfolyamát újra nyomtatták a megjelenés után egy évvel! Az akkori 
időkben még nem volt oly sürgető az aktualitás igénye, mint ma: az 
újságok cikkeit újra meg újra elolvasták, egy-egy bekötött évfolyam
ban úgy lapozgattak, mint valami történelmi munkában. KOSSUTH 
vezércikkei sokszor heteken át folytatódtak és senki sem érezte az 
összefüggés megszakadását. Akik aztán később lettek figyelmesek K O S 
SUTH cikkeire, meg az újságra, amely azokat hozta, természetesen min
den számát meg akarták szerezni. 

SZEMZŐ cikke KOSSUTH újságjának hallatlan népszerűségét új, 
kézzelfogható oldaláról igazolta. Semmi szükség arra, hogy e felfede
zést a hírlapváltozatok vizsgálatához kapcsoljuk, amellyel legfeljebb 
egy félreértett munkahipotézis köti össze. De a tévedés szerencsés volt 
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és jó eredményre vezetett. Érdekes volna, ha a nagy éleslátással meg
írt közlemény szerzője az első hírlapváltozat felkutatására tett, egy
előre eredménytelen kísérlet után nem sajnálná az újabb fáradságot 
és elindulna az első — második kiadás keresésére is. 

DEZSÉNYI BÉLA. 

Semsey Pál ezer forintos hagyománya a kassai franciskánus 
barátok könyvtárára . 1676. 

SEMSEY PÁL — „jó emlékezetű" Semsey Sigmond édes Attyam 
ur(amna)k fia" — Tornán 1676. szeptember i-én tett végrendeletében 
több egyházi célra szolgáló hagyomány után — „az cassaj Pater 
református franciscanus Barátoknak, négy ezer forintigh summában", 
amiből ezer forint a komoróci, semsei, tornai templomokra és a jászói 
ispitályra essék —, háromezer forintot hagyott ugyancsak a kassai 
franciskánus barátoknak könyvek beszerzésére. 

Végrendeletének erre vonatkozó pontja így hangzik: 

„.-.. az három ezer forint penigh legyen az kassaj Franciscanussok 
református Barátoké. Tudván penigh ennek a Magyar Országban levő 
Sanctissimi Salvatoris nevő Provinciának szükséges voltát, az sok zűrzavar 
haborusagos üdők miat, nem kicsin karokat szenvedet mind klastromoknak 
keöfalaiban mind könyveknek elrontásában, kit mind edigh is helyre nem 
hozhattanak, kegyes Benefactorok is, kiknek Szent alamisnajokal taplalodta-
nak azok is mind el fogytának semissé lettének nem segíthetvén őket ele
gendő könyvek nem lévén az iffiu Tanuloknak előmenetelére az Tanulás
ban és romlót kalastromokat is föl nem építhetik a' nagy szükség miatt. Mire 
nézve az föllyül megirt három ezer forintoknak (mellyek eö kegyelmeket 
concernállyák) egyik ezerét hagiom eö k(e)g(yelmekne)k. illyen conditió-
val, hogy azon meghnevezet ezer forintot semmire másra ne fordítsák, 
költsék, hanem Theologus és Philosophus könyveket szerezenek, vegyenek 
raita, Hogy igy mind az Pater Lectoroknak, kik az iffiusagot tanityak, s* 
mind az iffiusagnak legyenek elegendő könyvek. Taníthassanak s tanulhas
sanak és cum majori fructu szolgálhassanak az Országhnak és sok szűköl
ködő Lölköket segéthessenek tudományokkal. Az fellyül meghirt három ezer 
forintoknak is a két ezerét is illyen formán hagiom eö k(e)g(yelmekne)k, 
hogy semmire másra ne fordíthassák, költessék, hanem az Kassai kalastrom-
nak templomának épületire " 

SEMSEY PÁL özvegye, CSANÁDY ANNA, férje végrendeletét DRAS-
KOVICS MIKLÓS gróf országbíró közbejöttével 1687. január i-én ki
adatta magának s 1687. április 15-én ESZTERHÁZY PÁL nádorral is 
tanúsítványt készíttetett róla. 
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Ebben a formában maradt fenn a végrendelet ESZTERHÁZY PÁL 
nádor egyik protokollumában* s egész különleges bizonyságát szolgál
tatja annak, hogy a XVII . században köznemes családok egyes tagjai 
is mily bőkezűen gondoskodtak iskolai és könyvtári szükségletekről. 

SZIMONIDESZ LAJOS. 

A „Schedium de praesenti statu fabricarum et manufactura-
rum in Hungária atque moto promovendi rem ser iceam." 

Ezen a címen Nagyváradon 1793-ban névtelenül egy latin nyel
ven írt kiváló gazdaságtörténeti munka jelent meg. Németre is le
fordították.1 

E munka szerzőjére nézve eltérőek voltak a vélemények. A leg
utóbb eltelt 50—60 esztendő folyamán hol MILLER FERDINÁND JAKAB-
nak, a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára egykori igazgatójá
nak, brassói MILLER JÁNOS FERDINÁND, Buda sz. kir. főváros volt 
főjegyzője fiának, hol BLASKOVICS JózsEFnek, a neves selyemtenyész
tési szakembernek,2 hol SCHEDIUS LAjosnak3 tulajdonították. 

Legutóbb KOSA JÁNOS „A budapesti selyemipar kialakulása" 
című érdemes munkájában4 és „Vita egy selyemtenyésztési könyv 
szerzőségéről" című cikkében5 BLASKOVICS JÓZSEF mellett tört lándzsát. 

Ha azonban visszamegyünk a XIX. század elejére, MILLER FER
DINÁND JAKAB javára teljesen tisztázódik a kérdés. Nem kell egyebet 
tennünk, csak először is felütnünk SCHWARTNER MÁRTONnak, a buda
pesti, akkoriban pesti tudományegyetem diplomatika tanárának, 
ugyanazon egyetem könyvtára őrének „Statistik des Königreicheí 
Ungarn" című, 1809-ben megjelent munkáját. Ez a munka olyan idő
ben jelent meg, amidőn még mind MILLER, mind BLASKOVICS kétség
telenül életben voltak, tehát a helytelen közlés miatt vagy az egyik, 
vagy a másik, vagy mind a kettő fölszólalt volna. 

* Protocollum donationale principis Pauli Eszterházy de Galantha 
regni Hungáriáé palatini ab anno 1681 usque annum 1698. No 2. (Országos 
Levéltár. Nádori protokollumok, 33. rakt. sz.) 164—165. 1. 

1 GRELLMANN H. M. G. Statistische Aufklärungen über wichtige Theile 
und Gegenstände der österreichischen Monarchie 2. B. 1797. 233—270. 

3 PETRIR G. I. 1888. 297. és II. 1890. 741. és SZINNYEI I. 1891. II02. 
és VIII. 1902. 1419. 

3 Révai Lexikon 16. kötet 740. 1. 
* I. m. 3. 1. 
5 MKSzle 1940. 178—181, 
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SCHWARTNER ebben a munkájában a Schediumot, mint MILLER 
müvet idézi.0 

De menjünk tovább. A Tudományos Gyűjtemény 1824. évi fo
lyamában7 „Y" jelzéssel „Brassói Miller Ferdinánd Jakab emlékezete" 
címen nekrológ jelent meg. 

Ebben „Y" fölsorolja MILLER munkáit és közöttük a Sche
diumot is.8 

Összegyűjtött munkáit három bőrkötetbe kötve megtalálhatjuk 
a M. Nemz. Múzeum Orsz. Széchényi Könyvtárában.9 Ezekből lát
hatjuk, hogy gyakorta volt szokása névtelenül kiadni írásműveit. 

Az első kötetben 11-iknek van besorozva a kérdéses „Schedium 
de praesenti statu Fabricarum et Manufacturarum etc." című munka is. 

Noha itt nem lehet célunk, hogy MILLER munkáira és működésére 
részletesebben kitérjünk, mégis három munkája említését nem mel
lőzhetjük. 

Az egyik művének címe a következő: „Jacobi F er dinandi M ilieri 
Hungari Budensis disquisitio historico-critica belli fraterni inter 
Andreám I et Belam I" 

Érdekessége főleg abban mutatkozik, hogy itt „budai m a g y a r 
nak vallja magát. 

A második és harmadik munkája magyarul írott. Az egyik címe: 
„Az Gyuladásbeli történetek eránt T.(ekintetes) N.(emes) Bihar vár
megye számára kiszabott Rendtartás." Ez is névtelenül, évszám és ki
adási hely megjelölése nélkül jelent meg. Miután azonban az évszám
mal megjelöltek a kötetbe időrendben vannak fölvéve, föltételezhet
jük, hogy ez a munka is így soroztatott be. Akkor pedig megjelenési 
ideje 1784 és 1786 közé esik. SZINNYEI szerint 1784-ben jelent meg. 

Azt hisszük, nem csalódunk, ha MiLLERnek ezt a művét az első 
magyarul megjelent tűzoltási szabályzatnak tekintjük. 

A harmadik munka címe: „Nemes magyar hazánk hajdani dol
gait tárgyazó tudósítás, vagyis Szent Endrei város határában tarta
tott régi római kőírások és emlékek leírása." 

Végül rátérünk, mint utolsó bizonyítékra, az ugyancsak a Nem
zeti Múzeum könyvtárában lévő „Hung h 3912" jelzetű kötetre. 

6 I. m. Erster Theil 236. 1. a) Jegyzetet „Beyträge zur Geschichte der 
Seidencultur in Ungarn, Croatien und Slavonien sind in de Luca's Oester-
reichische Staatenkunde BII. 270—71 und in des Hrn. v. Miller Schedium 
de praesenti statu f abricarum etc. . . ." 

7 VII. kötet 36—58. 1. 
8 U. o. 50. 1. 
* 93159 jelzetű. A kötésen kívül „Opuscula varii argumenti I. F. Miller". 
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Ez a kötet a Széchényi-alapítványból való, tehát a Nemzeti 
Múzeum legrégibb könyvei közé tartozik, míg az előbb említett csak 
1840-ben került a könyvtár birtokába. 

Ez a kötet mai állapotában csonka, csak a Schediumoi foglalja 
magában. Eredetileg azonban BLASKOVICS öt munkája is hozzá volt 
kötve. Ez a kötésen is meglátszik, de különben a kötet első, belső 
oldalán írott jegyzék is erről tanúskodik. Ezeket utólag távolították 
el a kötetből. A kötet végén a következő kéziratos bejegyzés található: 

„Author huius Schedii est Iacob Férd. de Miller in Comitatu 
Bihariensi Tab. Jud. Assessor Statist. P. P. O. et Libror. Revisor Regius." 

Az írás hasonlít MILLER kezeírásához. 
H a egybevetjük a BLASKovics-féle munkák eltávolításának 

tényét a kéziratos bejegyzéssel és azzal a ténnyel, hogy MILLER hosz-
szabb időn át a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának igazgatója 
volt, a legnagyobb valószínűséggel állíthatjuk, hogy BLASKOVICS mű
veinek a kötetből való eltávolítása és a kéziratos bejegyzés MILLER 
nevéhez fűződik. Ez lélektanilag is megmagyarázható. 

Azt hisszük, a fentiekkel végérvényesen eldöntöttnek tekinthető, 
hogy a „Schedium" nem BLASKOVICS, hanem MILLER munkája. 

GARÁDY SÁNDOR. 



ISMERTETÉSEK. 

Ovidius Metamorphozisai képekben. A Szépművészeti Mú
zeum grafikai osztálya a képzőművészetben leggyakrabban feldolgo
zott műveket ismertető kiálításai során jelenleg OVIDIUS Metamorpho-
zisait mutatja be. Az ókori irodalom remekei közül ez a mű volt az, 
amely a legnagyobb hatással volt a keresztény kultúra képzőművé
szetére és századokon át ihlette a művészek képzeletét. 

Természetesen nem minden történet volt egyformán népszerű. 
Egyes témákat, amelyek különösen hatásosaknak bizonyultak, vagy 
különös költői szépség rejlett bennük, szinte agyoncsépeltek, mások
kal alig találkozunk. 

Jupiter szép halandó szerelmesei mellett Vénus és Apolló, az 
antik férfi és női szépségeszmény képviselői a művészek kedvencei. 
Vénus nevében adnak formát az újabbkori művészek is női szépség
ideáljuknak és szívesen foglalkoznak a szerelem istenasszonyának 
alakja köré fonódott szerelmi történetekkel. A legkedveltebb Adonis-
nak szomorú története, aki halála után virággá változott. Az Apolló 
nevéhez fűződő regék közül a Daphnéé a legköltőibb, s számtalan 
képzőművészeti remek ihletője. 

A legnagyobb népszerűség Bacchusnak jutott, a mámor, az élet
öröm, a borivók istenének, akinek mindig voltak és lesznek hívei. 
A művészek szép ifjúként idézik elénk, s az ókori ünnepségeket fel
elevenítve, bacchanáliákkal hódolnak neki. A legtöbb képen meg
bújik valahol mindig Ámor is, mindennek mozgatója, akit már O V I 
DIUS is a leghatalmasabbnak tisztel, mert az istenek, maga Jupiter 
sem tud neki ellentállni. 

A keresztény kultúra művészetében OVIDIUS elég későn kap helyet, 
mert a XII . századig a művészet teljesen a mindent háttérbe szorító 
vallásos gondolat szolgálatában állt. Meg kellett várnia tehát azt az 
időt, amikor a skolasztika feltámasztotta az ókori filozófiát, s az egy
ház tantételeinek segítségével magyarázta. A skolasztikus szellem egy 
általános szimbólumrendszert dolgozott ki, amely szerint minden, a 
természet, a növények, az oktalan állatok, de az emberiség történeté
nek minden mozzanata is csak szimbóluma a keresztény igazságok-
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nak. A mitológia és éppen OVIDIUS Változásai is így kerülnek bele a 
XIII . században a nagy keresztény szimbólum-rendszerbe; a ki
nyilatkoztatás elferdített, elhomályosodott formáját, az Evangélium 
élőképét vélték látni benne. Rendkívül érdekesen világít rá erre a 
felfogásra a Metamorphozisnak egy XIV. századi francia illusztrált 
kézirata, mely a mitológia történeteit párhuzamosan ábrázolja az Új
testamentum jeleneteivel. A pársoros magyarázószöveg felvilágosítja 
az olvasót, hogy az Európát elrabló Jupiter — Krisztus, az áldozati 
bárány előképe, s a holtakat feltámasztó Krisztus előképe — Aesculap 
is, aki Hyppolytust támasztotta fel. Herculest Ádámmal hozza pár
huzamba a szerző, mert mindkettőjük veszte egy asszony volt, Éva 
pogány megfelelője pedig Pandora, aki szelencéjét az istenek parancsa 
ellenére kinyitván, minden bajt és rosszat rázúdított az emberiségre. 
S eléggé meglepő, mikor a XII I . századbeli bázeli dóm egyik 
oszlopfőjén Pyramus és Thisbe történetére bukkanunk, amely ennek 
a vallásos szimbolikának az értelmében Krisztusnak az emberiségért 
hozott áldozatát van hivatva jelképezni. 

A bontakozó renaissance-al hanyatlani kezd a vallásos buzgalom, 
s széles rétegben újul fel az antik világgal való kapcsolat, most már 
önmagáért, nem szimbólumok révén. A művészetben, a Madonnák, 
szentek, evangéliumi történetek mellett lassan megjelennek a mitoló
gia istenségei is. 

Túlzás lenne azt állítani, hogy a művészek kizárólag és közvet
lenül OviDiushoz fordultak témáért. Sokan BoccACCionak a Pogány 
istenek származásáról szóló művén keresztül ismerkedtek meg a 
mitológiával, de az is főleg OviDiusból merített, s később is őhozzá 
fordultak legszívesebben, hiszen egy-két egyéb, szintén népszerű tör
ténet kivételével a legalkalmasabb, legszebb témákat éppen őnála 
találták. 

Mitológiai jelenetek Olaszországban sűrűbben a XV. század ele
jén tűnnek fel, a divatos menyasszonyi ládákon. A század második 
felében átveszi ezt a témakört a táblafestészet is. 

A XVI. századnak alig van olyan olasz művésze, akinek az 
oeuvre-jében nem találnánk legalább egy-két Metamorphoses-képet. 

Persze, könyvben is kiadták a Metatnorphozisokat, nem egyszer. 
A kéziratos irodalom, egészen a XV. század közepéig, szinte feltűnően 
mellőzi OviDiust más ókori írókkal szemben. Itt is, akár a festészet
ben, a Metamorphozisoknak az uralkodó vallásos felfogástól annyira 
távolálló szellemében kell keresnünk az elutasítás okát. A kéziratos 
irodalom csak a XIV. század eleje óta karolja fel a Metamorphozisoka.t, 
s mint láttuk, akkor is csak olyan történeteit, melyeket a keresztény 
vallás eseményeivel párhuzamba lehetett állítani. A humanizmus dia-
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dala azután ezen a téren is meghozza számára a népszerűséget. A szá
zad derekától, körülbelül a festészetbe való bevonulásával egyidőben, 
egyszerre felszökken a kéziratos OviDius-kiadások száma. Különösen 
nagy, világi mecénások könyvtárában találkozunk remekbe készült 
kódexekkel. Egyike a legszebbeknek a MEDICI COSIMO számára 1456-
ban készült firenzei kézirat. Egy, a nápolyi király rendelésére írott 
Metamorphoses-kódex. egy évszázaddal később magyar ember, JOHAN
NES SAMBUCUS gazdag nápolyi kéziratgyüjteményébe került. Sajnos, 
ez is, mint SAMBUCUS híres könyvtárának legtöbb darabja, elveszett 
a magyar kultúra számára, s a bécsi császári könyvtár büszkélke
dik vele. 

A kéziratok között illusztrált példányt alig találunk. A legtöbb
jük csupán iniciálékkal, girlandokkal van díszítve. A XV. század 
utolsó negyedében OVIDIUS már annyira egybeforrt a képzőművészet
tel, hogy az ezidőtájt meginduló nyomtatott kiadások túlnyomó része 
viszont már metszetillusztrációkkal készül. Csak Velencében, 1474-
től 1553-ig, tehát nyolcvan év leforgása alatt, tizenhét illusztrált ki
adást ért meg a Métamorphoses, ami az akkori nyomtatási viszonyo
kat tekintve, óriási szám. A sikerült illusztrációk természetesen azután 
újból és újból visszatérnek az egymást követő kiadásokban, sokszor 
évtizedes távolságban. 

Ezek közül a korai nyomtatott velencei kiadások közül a Ma
gyar Nemzeti Múzeum őriz egy 1513-as kiadást, amely magyar em
bernek, GYULAI FÜLÖP egri prépostnak van ajánlva, s nyilván az ő 
anyagi hozzájárulásával készült. A magyar művelődés történetének 
ez a kis fejezete a magyar humanisták művészetszeretetéről, a művelt 
világgal való élénk kapcsolatáról beszél történetünk egyik legszomo
rúbb, legzavarosabb korszakában. 

Nem szabad azonban azt hinnünk, hogy OviDiust csak Itáliá
ban méltatták. A renaissance szellemének behatolásával északra, egy
idejűleg a német ALTDORFER, S a németalföldi LUCAS van LEYDEN, S 
mások is, megörökítik Pyramus és Thisbét, az ókor Romeo és Júliá
ját. A metszők egész mondatköröket dolgoznak fel, pl. Hercules ka
landjait és Apolló szerelmeit. 

A mitológia megjelenése a képzőművészetben Franciaországban 
is ugyanígy az olasz hatáshoz fűződik, I. Ferenc király uralkodása 
alatt a királyi palotát, a Fontainebleau-i kastélyt olasz művészek díszí
tik, nagyobbrészt mitológiai ábrázolásokkal. 

Megjelentek az illusztrált francia Metamorphozis-könyvkia.aá.sok 
is. A francia metszők nagy művészi gonddal és ízléssel készült illusztrá
ciói csakhamar európaszerte híressé és keresetté lettek. 
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A Lyonban, JEAN DE TOURNES nyomdájában, 155:7-ben kiadott 
francia Metamorphozisokhoz BERNARD SALOMON készíti a metszeteket, 
s a szép illusztrációkat 30 éven át több kiadásban felhasználják. Ezek 
díszítik az ugyanott készült holland kiadást, majd GABRIELE SIMEONI 
1559-es olasznyelvű Metamorphozisait is. Harminc évvel később, az 
iFj. JEAN DE TOURNES ismét kiadja SIMEONI művét, s azt méltóképen 
akarván illusztrálni, ismét csak az apja által készített SALOMON-
metszeteket veszi elő. Mindezek a különféle nyelveken és különböző 
időben kiadott Metamorphozisok egy cégnél készültek, s így a metszet-
sorozat ismételt felhasználása kézenfekvő volt. De SALOMONÍ értékel
ték szélesebb körben is. 1579-ben egy párizsi kiadó-cég is az ő metsze
teinek másolataival díszíti Metamorphoses-kiadását, sőt a népszerűsége 
átterjed az ország határain túlra is. Egészen meglepő, mikor a SALO-
MON-mctszetek tükörképes másolataival már 1563-ban találkozunk 
német kiadásban, VIRGIL SOLIS, a híres német fametsző és illusztrátor 
monogrammjával ellátva. VIRGIL SOLIS metszetei szinte vonásról vo
násra követik a francia mintát, s csak a kivitelben leljük fel a különb
séget. A könnyed, fínomrajzú francia kompozíciók a német művész 
kezéből nehézkesebben kerülnek ki, s a karcsú, légies alakok erőtelje
sebbé, szinte vaskosakká válnak. 

Míg a festők rendesen csak egy-egy jelenetet ragadnak ki a Vál
tozásokból, a metszők, mint már említettük, többnyire egész ciklusokat 
beszélnek el. Művészi szempontból a legfigyelemreméltóbb GOLTZIUS-
nak, a kiváló németalföldi manierista művésznek Metamorphoscs-
sorozata, melyben a Változások összes fontosabb történeteit feldol
gozza. Rendkívül mulatságos az a kártyajáték, amelyet MAZARIN 
készíttetett a gyermek XIV. LAJOS számára. Szabályos, 52 lapos 
patience-kártya ez, ahol azonban a rendes figurákat minden lapon 
egy-egy OviDius-mese képe helyettesíti, pársoros magyarázó szöveggel. 
Így a kis király játszva tanulta meg a Változások összes fontosabb 
eseményeit, amelyeknek ismerete hozzátartozott a műveltség alap
elemeihez. 

A tobzódó életörömöt ünneplő flamandok, élükön RuBENSsel, 
rokonszellemű irodalmi megfelelőjüket látták OviDiusban, sőt a ko
moly REMBRANDT is gyakran fordul hozzá témáért. 

Németországban JOACHIM VON SANDRART, korának ünnepelt fes
tője és művészetteoretikusa, a művészek számára készült Teutsche 
Akademie című munkájában, amely 1675-ben jelent meg, összefoglalja 
mindazokat az elméleti és tárgyi tudnivalókat, amelyekre szerinte min
den művésznek szüksége van. Az irodalmi témák közül a Metamorpho-
2Ííokat emeli ki, mint legfontosabbat, s hogy minden művész számára 
hozzáférhetővé tegye, közli annak teljes német fordítását, a nagyobb 

http://Metamorphozisa.it
http://Metamorphoses-kia.da.sit
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szemléletesség kedvéért saját maga készítette illusztrációkkal kísérve. 
Egy évszázaddal később a Tentsche Akademie átdolgozott és javított 
kiadásának előszavában az átdolgozó ismét hangsúlyozza, hogy a 
Metamorfózisok nélkül senkisem képes a régieket utánozni, sőt a mű
alkotások felismerése és helyes megítélése is lehetetlen. 

A XVIII . században egymást érik a díszesen illusztrált OVIDIUS-
kiadások, s ebben is a franciák járnak elől. Az 1732-es amsterdami 
kiadás francia és holland nyelven jelenik meg s a két nemzet jeles mű
vészei készítik az illusztrációkat. Még ennél is pompásabb a franciák 
1771-es parádés párizsi kiadása. A kiadók nem kíméltek költséget és 
fáradságot, hogy valóban nagyszerűt, OVIDIUS nevéhez méltót hozza
nak létre. Az illusztrációkhoz a divatos művészek: BOUCHER, MONNET, 
MOREAU rajzai után a legügyesebb metszők készítették. 

A drága és értékes könyv kiadását újból és újból meg kellett 
ismételni, még a XIX. század elején is, és az illusztrációkat az 1791-es 
németnyelvű bécsi kiadásban is átveszik. 

Ennek a századok óta tartó, sőt fokozódó népszerűségnek szinte 
egyszerre vet véget a romantika, amely száműz minden klasszikus ha
gyományt, nemcsak művészi felfogásban, hanem tematikában is és láza
san kutatja a középkor, a lovagvilág kincseit. A mitológiát üresnek, tar
talomnélkülinek találják. Ezt az általános hangulatot juttatja kifeje
zésre DAUMiERnak a Charivari című lapban megjelenő sorozata az 
antik történetekről, amely kíméletlen szatírával teszi nevetségessé a 
mitológia elunt meséit. 

A XIX. században fellendülő fiatal magyar festészet sokáig 
emberöltőnyi késéssel követi a nyugat gyors ütemben váltakozó festői 
áramlatait. Az OviDius-kultuszba is csak akkor kapcsolódik bele, mi
kor külföldön a realizmus már régen száműzte a Metamorphozisokzt 
kelléktárából. Festőink még a század késői éveiben is érdeklődve for
dulnak az ovidiusi alakok felé, annál is inkább, mert a századvég 
hirtelenül gazdaggá lett Budapestjében magánpaloták és középületek 
tömege emelkedett, melyeknek falait freskókkal akarták díszíttetni. 
Semilyen témakör sem volt erre alkalmasabb, mint a mitológia. H a 
máskép nem, hát allegóriák formájában. Múzeumok, magánpaloták, 
az Operaház díszítése közben így lett nálunk a derűslelkű LOTZ 
KÁROLY a múlt század végén a görög és római mesék boldog világá
nak szeretetreméltó újrateremtőjévé. 

S hogy ehhez a munkájukhoz festőink a kellő ismereteket meg
szerezzék, ők is OviDiushoz fordultak. Erre vall a Szépművészeti 
Múzeum grafikai kiállításának egy kedves darabja, az a 224 képet 
számláló könyvecske, ami egykor LOTZ freskófestő társának, THÁN 
MÓRnak tulajdonát képezte. DOMÁN ANDREA. 

Magyar Könyvszemle 194a. III. füzet. 
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Jubileumi Emlékkönyv annak emlékezetére, hogy 350 évvel 
ezelőtt fordította le és adta ki a teljes Bibliát magyar nyelven elő
ször Károlyi Gáspár. 

215 évvel ezelőtt szervezték meg az Egyesült Államokban mű
ködő Református Egyház első gyülekezetét. 

100 évvel ezelőtt szervezték meg az Északamerikai Evangéliumi 
Zsinat első egyházközségét. 

50 évvel ezelőtt indította meg az egyházszervezés munkáját az 
Egyesült Államokban működő Református Egyház az amerikai ma
gyarok között. 

40 évvel ezelőtt indult meg az Amerikai Magyar Reformátusok 
Lapja. 

Kiadta: az Amerikai Magyar Reformátusok Lapja. Szerkesztette: 
Dr. T Ó T H SÁNDOR, a Református Egyház Belmissziói Tanácsának ma
gyar titkára. 

Készült FIÓK ALBERT nyomdájában Expert Printing Company. 
Pittsburgh, PA. 1940 [Megjelent 1941 novemberben]. 

N . 4 0 , 400 1. Ára 1 dollár 50 cent (tiszta jövedelme a Refor
mátusok Lapja fejlesztésére fordíttatik). 

Ez a díszmű T Ó T H SÁNDOR református lelkész1 odaadó munká
jának és az amerikai magyar reformátusság áldozatkészségének kö
szönheti megjelenését. A háborús viszonyok folytán ebből a könyv
ből, tudtommal, alig kerültek haza példányok; hisz a diplomáciai 
viszony megszakítása előtt jóformán pár héttel került ki FIÓK ALBERT 
magyar nyomdász sajtója alól.2 Jegyezzük meg mindjárt, hogy nyom
dai kiállítása dicséretére válik a derék magyar nyomdásznak, akinél 
különben az amerikai magyar reformátusok legtöbb nyomdatermékét 
nyomják. Kifogástalan magyar betűi, ízléses szedéselrendezése, szép 
képei, mind a lelkes és jó nyomdászmestert és „óhazái" iskoláját 
dicsérik. A nyomás munkája azonban, mivel a nyomda betűanyaga 

1 Szül. 1884. Körösladányban. A ref. teológiát Budapesten végezte 
1902—1906. Amerikába ment 1909-ben; lelkész volt a buffalói és clevelandi 
magy. ref. egyházakban 1909—1922. A lancasteri (Egyes. Áll.) Franklin és 
Marshall College-ben a magyar nyelv, történelem és irod. r. tanára volt 
1922-től 1936-ig. 1936-tól az amerikai Reformed church magyar belmissziói 
titkára. Ő fedezte fel Genfben César de Saussure-nek, II. Rákóczi Ferenc 
udvari nemesének törökországi leveleit és feljegyzéseit. (Kiadta THALY KÁL
MÁN, Bpest, 1909.) 

2 Született Nagykárolyban (Szatmár m.), Amerikába ment 1921-ben. 
Az Amerikai Ref. Egyesület alelnöke, a Pittsburghban megjelenő „Magyar
ság" c. hetilap szerkesztője. 
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igen korlátolt és magyar személyzete sem nagy, több, mint félévig 
tartott. 

Az alábbiakban a könyvnek folyóiratunkat közelebbről érdeklő 
cikkeire óhajtok csupán kiterjeszkedni, de előre kell bocsátanom, az 
amerikai Református Egyház Magyar Egyházkerületéről a következő 
(1939-ből való) adatokat: van 78 magyar egyházközsége és 61 lel
késze; a magyar egyházat anyagilag támogató és fenntartó tagok 
száma 7383. Magyarnyelvű istentiszteletek száma: 5267 (angolnyelvű: 
670). Vasárnapi (magyar) iskolába járó növendékek száma: 4207. 
Az egyházközségek összes kiadásai 227.270 dollárra rúgtak. Az egy
házközségek ingatlan birtokának az értéke, a templomokkal együtt: 
1,843.698 dollár. 

A bevezető rész az Egyházkerület félszázados jubileumára vonat
kozó üdvözlő iratokat (köztük nagyszámban a magyarországiakat) 
és ünnepi beszédeket közli. Az első rész („Magyar munkánk ötven 
éves") visszatekintéseket, tanulmányokat ad az amerikai magyar 
református munka történetéről. Dr. KALASSAY SÁNDOR volt espe
res pontos kronológiát nyújt az ötven év eseményeiről; ebből kiemel
jük a minket érdeklő következő adatokat: 1897. aug. i-én indul meg 
az első amerikai magyar református lap, az őrálló (1899-ben meg
szűnt); 1900. aug. 15-én megindul a Reformátusok Lapja (CSUTOROS 
ELEK, KONYHA PÁL, KUTHY ZOLTÁN szerk.); 1903. megindul egy 

vasárnapi iskolai lap (Örömhír) és a vasárnapi iskolai leckék magyar 
kiadása; 1918-ban megjelenik az első amerikai Magyar Református 
Naptár („Árvaházi Naptár"). De e fejezet több más cikke is vilá
got vet az amerikai magyar reformátusok munkásságának különböző 
akcióira, többek között folyóirataira, kiadványaira, a vasárnapi és 
nyári iskolák magyarnyelvű tankönyveire és az ezzel kapcsolatos 
megannyi kisebb-nagyobb problémákra. És e problémákon túl, a tárgyi
lagos cikkekben annyiszor megszólal az amerikai magyarság első gene
rációjának legfőbb problémája: az „óhaza". TAKARÓ GÉZÁNÉ az egy
házi munkáról írván, azt mondja például róluk: „Megtanultak itt 
sok mindent. Csak egyet nem: felejteni. Az elhagyott és sokszor meg
siratott édes szülőhaza képét nem tudták elfelejteni soha. Hiába 
menekült a tenger túlsó határára, California földi paradicsomába: 
felejteni sehol nem tudott. Az emésztő honvágy elkísérte mindenüvé..." 
A második rész („A Re förmed church 21 j éves, az Evangelical Squod 
100 éves") főleg amerikai vonatkozású: az időközben egyesült két 
amerikai egyházközség (református és evangélikus) történetével és 
ezeknek a Magyar Református Kerülettel való kapcsolataival foglal
kozik. E fejezetben olvassuk a könyv szerkesztőjének, dr. T Ó T H SÁN-
DORnak összefoglaló cikkét a lancasteri magyar tanszékről. Ennek 

a i * 
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során beszámol a — sajnos — azóta megszűnt magyar tanszék könyv
táráról, amely a magyar terem könyvszekrényeiben volt elhelyezve. 
De volt magának a College Nagykönyvtárának is magyar része, ahol 
a magyar klasszikusoknak teljes gyűjteménye megvolt, összesen 2000 
felé járt, T Ó T H szerint, a magyar kötetek száma Lancasterben. A har
madik rész élén („Magyar bibliánk J J O éves") CSEKEY SÁNDOR buda
pesti református teológiai tanár előadását olvassuk a bibliafordító 
KÁROLI GÁspÁRról, azonkívül SZÁSZ KÁROLY és BÓDÁS JÁNOS verseit 
és néhány szubjektív hangú cikket a Biblia tanulmányozásáról és 
fontosságáról. Figyelemreméltó T Ó T H BÉLA south-norwalki lelkésznek 
mélyenjáró és a magyar református egyháztörténelemben nagy jár
tasságra valló szép tanulmánya („Biblia és a magyar élet"). A negye
dik rész („Az Amerikai Magyar Reformátusok Lapja negyven éves") 
élén közli a Lap 1900. augusztus 15-én Clevelandben megjelent első 
számának címlapját facsimilében. Ennek a lapnak volt szerkesztői 
(CSUTOROS ELEK, HARSÁNYI SÁNDOR, T Ó T H MIHÁLY, VASVÁRY ÖDÖN, 

BERNÁTH ÁRPÁD, MELEGH GYULA) emlékezéseikben érdekesen, bár 

kissé töredékesen és mindvégig szubjektíve mondják el a negyven
éves évfordulót elért lap történetét. (Érdemes lett volna a lap törté
netét valakivel összefüggően megíratni.) De ezekből az anekdótázó-
hangú cikkekből is láthatjuk, milyen nehéz, sokszor heroikus küzdel
met kellett folytatniuk ezeknek a derék szerkesztő-lelkészeknek, hogy 
az amerikai magyar reformátusok központi orgánuma anyagi és szel
lemi nehézségek ellenére megmaradjon és hozzá még bizonyos szín
vonalon maradjon fenn. TAKARÓ GÉZA, SZABÓ LÁSZLÓ amerikai 
református lelkész, költő, Arany János-tanítvány költészetéről ír 
meleghangú méltatást. Egy névtelen cikk DUDÁSNÉ GÓLYA MARGITOÍ, 
az amerikai magyarságnak kétségkívül legtehetségesebb novellaíróját 
mutatja be, egyben közölve tőle egy fínomhangú elmélkedését. Az 
ötödik rész („Elköltözött lelkészeink") KALASSAY SÁNDOR volt esperes 
nekrológjait tartalmazza 33 elhunyt amerikai lelkészről. A hatodik 
rész a magyar református egyházak és lelkészeinek seregszemléje, hosz-
szabb-rövidebb ismertetéseket, életrajzokat közöl róluk. Néhány lel
készről és egyházi íróról pedig részletesebb cikket, és munkáiknak 
kitűnő ismertetését hozza. 

Az amerikai magyarság szervezett élete körülbelül 60 éves. Szer
vezetei elsősorban az egyházak és a nagy országos betegsegélyző egye
sületek (Verhovay, Rákóczi, Református és Bridgeporti), azonkívül 
a kisebb vagy helyi egyesületek. Szellemi élete körülbelül ugyanennyi 
időre tekinthet vissza. Ez a mű az amerikai magyar református világ 
legnagyobb szervezetéről, a Magyar Református Kerületben egyesült 
egyházakról és azok munkásairól, azonkívül a reformátusok jól meg-



ISMERTETÉSEK 321 

alapozott folyóirata történetéről ad színes képet és nyújt sok adatot. 
Lapozgatva, még jobban érezzük hiányát a többi intézményeket ismer
tető munkálatoknak; szellemi életük és sajtótermékeik számbavétele 
pedig jóformán el sem kezdődött. Ez kifejezetten a newyorki Magyar 
Információs Könyvtár (Hungárián Référence Library) feladata lett 
volna. Bár a könyvtár évek során gyűjtött adatokat főleg az ameri
kai magyar írókról, ezek rendszerezését és publikálását meg sem kez
dette. Pedig az első generáció kihaltával mind nehezebb lesz az emlé
kek összegyűjtése; számbavételük, tapasztalatból mondom, máris nem 
könnyű. Hogy csak a folyóiratunk körébe vágó feladatokat említ
sem: kívánatos volna összeállítani az Amerikában megjelent magyar
nyelvű nyomtatványok bibliográfiáját és ebben az időszaki sajtóét; 
számbavenni az önálló magyar könyvtárakat (egyesületek, egyházak 
könyveit) és az amerikai közkönyvtárak magyar anyagát; összeállítani 
az amerikai magyarságra vonatkozó bibliográfiát; megírni az amerikai 
magyar irodalom és időszaki sajtó történetét s kiadni az amerikai ma
gyar írók és közéleti férfiak életrajzi lexikonát. (Ez utóbbi hiánya máris 
meglátszik a GULYÁS PÁL-féle monumentális életrajzi lexikon eddigi 
kötetein, amelyekben az amerikai magyar írók elég mostohán vannak 
képviselve, de ez, előmunkálatok híján, nem is lehetett máskép.) 

A fönt vázolt feladatokat az újjászervezendő newyorki könyvtár 
keretében szakképzett kutatók kell, hogy elvégezzék, mivel az eddigi 
jóindulatú kísérletek alig használhatók fel. Ezzel tartozunk az egye
temes magyar szellemi életnek, de az amerikai magyarságnak is, amely 
nehéz körülményei között ki tudott termelni magából írókat, költő
ket és fenn tudott tartani, sokszor talán a reális szükségletet meg
haladó számban is, bár igen vegyes színvonalon, napi- és hetilapokat. 
Ha nem akarjuk, hogy az amerikai magyarság íróinak, szerkesztői
nek, szellemi életük sok-sok szerény, de lelkes munkásának neve és 
munkássága nyomtalanul eltűnjék néhány évtized múlva, ez a háború 
utáni sok fontos teendőink között nem szabad, hogy az utolsó legyen. 

BARANYAI ZOLTÁN. 

Rennert , Georg : Die ersten Post-Zeitungen. (Post und Télé
graphie in Wissenschaft und Praxis, Bd. 45.) Berlin, 1940, Decker, 
280 1. 8° . 

Az első újságok kialakulására vonatkozólag többféle nézet ural
kodik a szakirodalomban. Egyesek szerint a nagyobb városokban ren
dezett országos vásárok alkalmával élelmes vállalkozók feljegyezték 
és összegyűjtötték a vásárosok ajkáról ellesett legújabb híreket, vala
mint a postai gyalog- és lovasküldöncök útközben hallott híreit és 
ezeket eleinte kéziratban, később pedig már nyomtatásban is terjesz
tették, főleg a félévenként megtartott országos vásárokon. Mások 
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szerint főleg a postamesterek foglalkoztak hírgyüjtéssel, amiben nagy 
segítségükre volt egyrészt az a körülmény, hogy a postai küldöncök 
elsősorban nekik számoltak be az útközben hallottakról, másrészt 
pedig a postamesterek saját személyükre vonatkozólag portómentes
séget élveztek s ezért könnyűszerrel levelezhettek kollégáikkal s min
den költség nélkül cserélhették ki egymás között a máshonnan kapott 
híreket is. Ezekből a postamesteri híradásokból fejlődött ki azután a 
„Post-Zeitung", amelyet később vagy maguk a postamesterek, vagy 
más vállalkozók, rendszerint nyomdászok, nyomtatásban is ter
jesztettek. 

RENNERT elsősorban ezekkel a postamesteri újságokkal foglalko
zik művében, de kitér a többi egykorú újságokra is. Kifejti, hogy a 
„Post-Zeitung" mellett használatos másik igen gyakori elnevezés, az 
„Or dinari Zeitung" is ugyanezt jelenti: a rendes posta járattal érkező 
újságot, tehát a postamesteri újságot. Maga a „Zeitung" szó ebben a 
korban hírt, híradást jelent; de még GOETHE is alkalmazza ugyan
ilyen jelentésben: „Die Zeitung, die ich vermelde, klingt nicht 
tröstlich." 

A továbbiakban kifejti, mennyire összefügg az újság fejlődése a 
posta fejlődésével, új postajáratok megszervezésével. Ez annál is 
inkább érthető, mert a postamester nemcsak díjtalanul levelezhetett 
és így költség nélkül szerezhetett mindenfelől híreket, hanem a ki
adásában megjelent újságokat is díjtalanul küldhette a postával az 
előfizetőknek. 

Az első újságok megindulása után nem sok idővel már olyan 
törekvéseknek is nyomára jutunk a levéltárak anyagában, hogy a 
postamesterek, máskor pedig a nyomdászok szabadalmat igyekeznek 
szerezni egy-egy városra, vagy nagyobb területre vonatkozólag az 
újságkiadásra és terjesztésre. Olyan esetekben, amikor egy-egy helyen 
a postamester is és a nyomdász is egyszerre kér szabadalmat az 
újságkiadásra, többnyire úgy dönt az illetékes hatóság, hogy a sza
badalmat a postamesternek adja meg, arra való hivatkozással, hogy 
már azelőtt is a posta hatáskörébe tartozott az újságkiadás. II. FER-
DiNÁNDnak egy hasonló frankfurti esetre vonatkozó, 1628-ban ki
adott rendelete pl. szószerint a következőket mondja: „Demnach die 
Druckerei der wöchentlichen Zeitungen und Advisen dem Postamt 
zu Frankfurt jederzeit bis dato hergebracht und annex gewesen." 

Később ezek a postamesteri újságok minden más kiadású újsággal 
szemben nagyobb tekintélynek kezdtek örvendeni és a hatóságok ma
guk is szinte félhivatalos lapnak tekintették és sokszor anyagilag is 
támogatták őket. Ez többek között azért is természetes, mert a posta
mesterek már állásuknál fogva is becsületbeli kötelességüknek tartót-
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ták, hogy csak hiteles, vagy legalább is ilyennek vélhető híreket 
közöljenek és ne bocsássanak nyomtatásban közre mindenféle naiv 
sületlenséget, mint más egykorú lapocskák. 

* 

Az időszaki sajtótermékek első megjelenési helye Németország. 
Egyes kutatók bizonyítani igyekeznek, hogy az első német időszaki 
sajtótermék már a XVI. század végén jelent meg, de az első ránk
maradt lapok valamivel későbbiek: ezek az 1609-ben Wolfenbüttelben 
megjelent „Der Aviso" és az ugyanebben az évben Strassburgban ki
adott „Relation des Jahres 1609". (L. HUBAY ILONA ismertetéseit: 
MKSzle 1940, 127. és 410.) 

Ezek és más egykorú lapok is hetenként jelentek meg, mert a 
postajáratok ilyen időközökben közlekedtek. Ha egy-egy rendkívüli 
postajárat jött és elegendő új hírt hozott, akkor a postamester „Extra-
ordinari Zeitung" címmel rendkívüli számot is szokott kiadni. 

Olyan helyeken, ahol a forgalom erős fejlődésével kapcsolat
ban a postajáratok száma sűrűsödött, az újságok megjelenése is gya
koribbá vált; így nagyobb városokban már korán kezdenek heten
ként kétszer, sőt háromszor és négyszer is megjelenni, néha pedig 
mellékleteket is adnak ki hozzájuk. 

RENNERT jelen műve az első komoly összefoglalás a német postai 
újságok történetére vonatkozólag, amely a megjelenési helyek betű
rendjében, időrendben sorolja fel a Németországban megjelent összes 
régi újságokat, mindegyiknél külön megemlítve, hogy példányait hol 
őrzik, mely évfolyamok milyen számai vannak meg, továbbá, hogy 
a ma már fel nem lelhető újságokról hol történik említés. Felsorolá
sában 25 német város szerepel (különösen érdekes Augsburg, Breslau, 
Frankfurt a/M., Hamburg, Leipzig, Regensburg, Stettin és Bécs újság
jainak története), sőt megemlékezik a Németország területén kívül 
megjelent németnyelvű postai újságokról is: Svájc négy nagyobb 
városán kívül még Stockholmban, Rigában, Révaiban, Narvában, sőt 
Szentpétervárott is jelentek meg ilyenek. x 

A „Post-Zeitung" vagy „Post-Zeitungen" újságcím először 1620-
ban Bécsben, 1621-ben pedig a Majna melletti Frankfurtban fordul elő, 
majd a következő években szinte mindenütt, ahol újságot adnak ki; 
Az újságcímek sokszor változnak az idők folyamán, de a „Post" szó 
igen sokáig megmarad bennük: az augsburgi „Post-Zeitung" címe pl. 
253 éven át maradt meg eredeti alakjában, 1679-től 1932-ig. 

A szerző az újságok hirtelen elszaporodását a XVII . század ele
jén a harmincéves háborúval és az emberek ebből folyó nagy hír
szomjával magyarázza; e mellett azonban — azt hisszük — a forga-
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lom és a kereskedelem nagy megélénkülése is lényeges szerepet játsz
hatott. 

Az újságok híranyagának összehasonlítása és annak megállapítása, 
hogy melyik mennyire függött a másiktól, mit vett át belőle, vagy mi 
benne az eredeti hír, nagyon nehéz, mert igen kevés régi újság maradt 
ránk, sokszor ezek is nagyon hiányos állapotban. RENNERT nem is 
kezd bele ebbe a kevés pozitív eredménnyel kecsegtető kísérletbe, 
hanem megelégszik az adatok pontos regisztrálásával. A további rész
letkutatások szempontjából eléggé nem dicsérhető érdeme, hogy min
den újság címoldaláról, amely kutatásai közben kezébe került, jó 
fényképeket készíttetett (sokszor ugyanannak a lapnak címváltozatai
ról is) és ezeket a kötet végén több mint harmadfélszáz mélynyomású 
reprodukcióban közli. 

A könyv külső kiállítása semmiben sem válik a gazdag tarta
lom szégyenére. GRONOWSKI IVÁN. 

Handbuch der Zeitungswissenschaft. Herausgegeben von W A L 
THER HEIDE. Bearbeitet von ERNST HERBERT LEHMANN. Bd. I. Leipzig 

1940, Hiersemann, XI , 1. 1. 1392 has. + Lieferung 5. Leipzig 1941, 
Ï393—!744- has. 

A világháború óta eltelt két évtizedben a német sajtótudomány 
mind a bel- mind a külföldi szellemi életet számos alkotással gazda
gította és a főiskolai oktatásban is szilárd helyet vívott ki magának. 
Ezért merült fel a szüksége az időszaki sajtó valamennyi kérdését és 
a sajtókutatás minden területét felölelő kézikönyvnek, amelynek meg
alkotásához éppen az ezirányú német kutatás nagy múltja és felkészült
cége adja meg a biztos alapot. A német sajtótudományi társaság már 
1935-ben megindította a kézikönyv előkészítő munkálatait, elnökének, 
WALTHER HEIDE egyetemi tanárnak vezetése alatt; a szerkesztés mun
kájával ERNST HERBERT LEHMANNÍ bízták meg. Hasonló jellegű össze
foglaló művet eddig a német tudományos irodalom sem mutathatott 
fel; érdekes, hogy a sajtótudományi kézikönyv előfutárjai a felvilágo
sodás korára mutatnak vissza: a XVIII . században egyre-másra je
lentek meg az újságlexikonok, amelyek célja az volt, hogy a közön
ség előtt a hírlapokban tárgyalt kérdéseket és a megértésükhöz szük
séges alapfogalmakat megvilágítsák. Hiszen a sajtó kezdettől fogva 
számtalan addig ismeretlen gondolatot vitt a köztudatba, amelyeknek 
nyelvi kifejezése sem volt mindig általánosan érthető, önkénytelenül 
a mi RÁTH MÁTYÁsunkra kell gondolnunk, ha ezekről a „Staats- und 
Zeitungslexikon"-okról olvasunk: tisztelettel kell, hogy eltöltsenek 
bennünket a Magyar Hírmondó iránt, amelynek első szerkesztői ezt a 
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küzdelmet a nyelvi kifejezésért a Németországban már akkor rendel
kezésre álló segédeszközök nélkül vívták meg. 

De a német sajtótudomány kézikönyve, amelynek eddig első kö
tete nyert teljes befejezést, más célt tűz maga elé, mint a régi, laikus 
közönség számára írt újságlexikonok. Elsőízben kíván tudományos 
Összefoglalást adni a sajtó lényegéről. A mű megjelenéséig elért tudo
mányos eredményeket rendszerezi és a további kutatás számára hozzá
férhetővé teszi. 

Gyakorlati megfontolások vezették a mű szerkesztőjét, amikor a 
Handbuch der Bibliothekswissenschaft által képviselt kézikönyv-forma 
helyett az anyagot lexikon formájában, betűrendben csoportosítva 
rendszerezte. E célból a német sajtókutatás hatalmas anyagának át
tekintése után választották ki a címszókat: az előkészítő mun
kához a könyvtárak és az egyetemi sajtótudományi intézetek is segéd
kezet nyújtottak. Nem könnyítette meg az anyaggyűjtés munkáját, 
hogy olyan műveket is tekintetbe kellett venni, amelyeket más tudo
mányágak művelői írtak a sajtóról: főleg a történelmi és államtudo
mányi irodalom bibliográfiáját kísérték az összeállítók figyelemmel. 
Az így feltárt anyag jóvoltából a kézikönyv szerkesztősége egyúttal 
sajtótudományi dokumentációs központtá lett, amely még a jövőben 
is jó szolgálatot fog tenni a kutatóknak. 

A kézikönyv egyes cikkeinek írpi a szerkesztőségtől kész biblio
gráfiai anyagot kaptak; ezt természetesen maguk is kiegészítették. 
A cikkek szerzői megannyi elismert képviselői a német tudományos 
életnek, főleg a publicisztikai tudománynak: KARL BÖMER, KARL 
D'ESTER, GERHARD MENZ, PETER GAST, "WILHELM OLBRICH, CARL 

SCHNEIDER s mások nevét olvassuk a munkatársak jegyzékében. A cik
kek szövege kimerítő, de rövidre fogott: csak a leglényegesebb meg
határozásokat és szempontokat adja. Nagy gonddal készültek az 
egyes cikkek irodalmi utalásai: nem adnak teljes bibliográfiát egy-egy 
kérdéshez, de a lényeges és a további kutatás szempontjából használ
ható anyagot hiánytalanul felölelik. A cikkek egyébként élvezetes, 
minden szárazságtól ment formában vannak írva és — ez a legfonto
sabb — páratlanul gazdag képanyag világítja meg az elméleti fejte
getéseket. A kézikönyv célja különben nem kizárólag a tudományos 
kutatás szolgálata. A mai Németország a sajtó számára előkelő helyet 
biztosít közéletében: a közíró hivatása valóságos nemzeti fontosságú 
állás s minden újságíró messzemenő érdeklődést tanúsít hivatásának 
elméleti alapvetése és történelmi múltja iránt. 

Kézikönyvünk eddig elkészült első kötete a betűrend szeszélye 
folytán az „Abonnentenversicherung" címszóval kezdődik és a 
„Greuelpropaganda" címszóig jut el. A második kötetből eddig meg-
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jelent első füzet egészen a „Hohenzollern" címszóig viszi tovább a 
művet. A sajtót érdeklő általános fogalmakat tárgyaló cikkek közül 
a hirdetésügyre (Anzeigenwesen), valamint a tárcára (Feuilleton) 
vonatkozók tűnnek ki. Az előbbit 150 hasábon keresztül tárgyalja a 
kézikönyv, a hirdetésügy történelmi, lélektani, közgazdasági, műszaki 
vonatkozásainak tüzetes megvilágításával; az utóbbiban a tárca mint 
irodalmi műfaj és mint hírlapi rovat kerül a tárgyalás középpontjába, 
pontos és részletes irodalmi utalásokkal. Az életrajzi vonatkozású cik
kek közül kimagaslik a GuTENBERGről szóló terjedelmes fejezet. Ma
gyar vonatkozása miatt érdekes a CoMENiusra vonatkozó cikk: a 
nagy nevelő úgy kerül kapcsolatba a sajtótudománnyal, hogy a sáros
pataki „scholastica pansophica" tantervébe a földrajzi és a történelmi 
stúdiumhoz heti egy órai újságolvasást is beiktatott. 

Az egyes országok és országrészek sajtótörténetét tárgyaló cik
kek közül a „Bayern" című a legrészletesebb. Két részre tagozódik: 
az elsőben az egész bajor sajtó történeti fejlődését tekinti át KARL 
D'ESTER, majd az egyes bajor városok sajtójának múltját foglalják 
össze az illető városok speciális kutatói. Különösen érdekes az Augs-
burgról szóló cikk a magyar szempontból is emlékezetes „Allgemeine 
Zeitung" életrajzával. A külföldi államok sajtótörténetei közül a betű
rend eddig két ország: Franciaország és Anglia (Grossbritannien) saj
tójának történetét helyezte előtérbe. Az előbbit szintén D'ESTER írta, 
az 1939—1940. háborús évekről szóló kiegészítést pedig HANS ULRICH 
ARNTZ. A sajtótörténetileg kevésbbé jelentős országok — így Bulgária 
és Görögország — persze nem részesülnek ilyen részletes tárgyalás
ban. A magyar sajtóig még nem jutott el a kézikönyv; azt hisszük, 
hogy hazai hírlapirodalmunk részletesebb méltatásra tarthat számot, 
hiszen az elszigetelt, kis elterjedtségű nyelvű sajtók között mind a 
korai kezdet, mind a lapok nagy száma előkelő helyre állítja. Azon
kívül az újságok központosított gyűjtése terén is példaadó módon 
vette ki részét hazánk az Országos Széchényi Könyvtár 1884-ben 
alapított Hírlapkönyvtárával. Kár, hogy a Handbuch der Zeitungs
wissenschaft „Bibliothek und Presse" című cikke kizárólag a német 
hírlapkönyvtári törekvéseket tartja számon s nem helyezkedik nem
zetközi alapra, mint ahogy ez más címszóknál történik; az utóbbi 
esetben a British Museum és a párisi Bibliothèque Nationale mellett 
bizonyára említést kapott volna a mi nemzeti könyvtárunk hírlap-
gyűjteménye is. 

Sajnos, több helyen is megnyilvánulnak a kitűnő módszeresség
gel készül gazdag lexikon tárgyilagos lapjainak forgatása közben nyel
vünk okozta elszigeteltségünk következményei. A könyvtári folyó
iratokról szóló cikkből a Magyar Könyvszemle említése hiányzik; az 
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emigráns-sajtó bibliográfiájában hiába keresünk adatokat a magyar 
emigráns-sajtóról (a török és a szerb nem maradt ki). A „Biblio
graphie der Presse" című cikk a magyar sajtóbibliográfiák terén 
KERESZTY kronológiáját ismeri (ennek címét pontosan és helyesen idézi), 
valamint a Magyar Sajtó Évkönyvét — ez utóbbinak összeállítói 
azonban kézikönyvünk szerint: „János und Menyhért" .. .* Azt kell 
remélnünk, hogy az „Ungarn" címszó megjelenése a magyar sajtó
történet újabb eredményeit is összefoglalva ezekért a kihagyásokért 
és hiányokért kárpótolni fog. 

Az egyébként csekély számú hiba nem teheti kétségessé a kézi
könyv kiváló használhatóságát és pontosságát: megjelenése a további 
tudományos kutatás terén is jelentős állomás. DEZSÉNYI BÉIA. 

Kurth, Karl : Die deutschen Feldzeitungen des Weltkrieges. 
Leipzig, 1937, Noske, X, 254, 2 1. (Wesen und Wirkungen der Publi
zistik 8.) 

A világháború — pontosabban az első világháború — katonai 
újságjainak feldolgozása a haditudománynak és a sajtótörténetnek 
egyaránt érdekes, de eddig csak részleteiben megoldott feladata. Min
denekelőtt a valóban megjelent tábori újságok teljes bibliográfiájának 
összeállítására van szükség: erre éppen a magyar katonai sajtó terén 
történt legutóbb módszeres és alapos kísérlet. KARL KURTH könyve 
azonban a világháború német katonai újságjainak nem bibliográfiá
ját, hanem történetét adja. Nagy segítséget adott munkájához a lip
csei Deutsche Bücherei gazdag világháborús gyűjteménye, de főképen 
az a körülmény, hogy felhasználhatta a német hadsereg vezérkará
nak kebelében fennállott III. B. osztály levéltárát: ennek az osztály
nak hatáskörébe tartozott annakidején a tábori sajtó irányítása, támo
gatása és felügyelete. KURTH mindenekelőtt a tábori lap és a szoro
sabb értelemben vett „lövészárok-újság" fogalmát határozza meg: a 
háborúról szóló, de nem katonák számára kiadott folyóiratok, vala
mint a megszállott területek lakossága részére írt lapok kimaradnak 
és csak a frontkatonák, a hadbaszállt sereg tagjai számára készült 
lapok történetét öleli fel könyve. Folyóiratok és újságok között nem 
tesz különbséget a szerző; a periodikus irodalom két ágának merev 
elhatárolását már a német sajtótudomány is kezdi feladni s a meg
különböztetés az átmeneti formák nagy száma miatt a tábori sajtóra 
éppenséggel nem alkalmazható. 

A német tábori újságok általános fejlődését és kialakulását elő
adó rövid történeti áttekintés után az egyes lapokat monografikus 

Sziklay János és Szász Menyhért helyett. 
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feldolgozásban adja KURTH, mégpedig a hadszínterek szerint osztá
lyozva, a nyugati fronttal kezdve, a keleti és a balkáni arcvonalig, 
majd az „egyéb frontok" sajtóját veszi sorra: a tengeri haderő küz
delmeinek és a gyarmati harcoknak publicisztikai emlékeit. Az egyes 
hadszínterek újságjait ismét a katonai alakulatok sorjában osztá
lyozza: a magasabb egységek, hadseregek, hadtestek, hadosztályok 
lapjait követik az ezredek, zászlóaljak, századok lapjai, valamint a 
speciális csapatok orgánumai. A lapok részletes áttekintése után ösz-
szefoglaló fejezet összegezi az eredményeket: ebben veszi behatóan 
szemügyre a szerző a tábori lapok kiadási viszonyait, előállításuk 
műszaki körülményeit, gazdasági alapjait, a szerkesztők és munka
társak együttműködésének feltételeit, végül a tábori sajtó szervezeti 
kérdéseit, valamint a cenzúrát. Kritikát gyakorol a tábori sajtó véle
ményalkotó és irányító feladatainak megoldása felett és megálla
pítja, hogy míg szervezési és hírszolgálati kötelezettségeinek jól meg
felelt, addig a szoros értelemben vett „véleményalkotás" (propa
ganda) terén nem tudott eleget tenni a vele szemben támasztott köve
telményeknek. — Gazdag tudományos bibliográfia egészíti ki az érde
kes tanulmányt, amelyben csak azt kell kifogásolnunk, hogy az egyes 
tábori újságok részletes bibliográfiai leírását nem közli; ezt a hiányt 
legalább teljes címmutatóval kellett volna pótolni, hogy a könyv 
szövegében a harcterek és katonai alakulatok rendje szerint felsorolt 
lapok címük szerint is könnyen fellelhetők legyenek. 

DEZSÉNYI BÉLA. 

Valentiny Antal—Entz Géza : Az Erdélyi Múzeum név- és 
szakmutatója. 1874—1917, 1930—1937. Kolozsvár, 1942, Erdélyi 
Múzeum-Egyesület, 186 1. 8-r. 

A folyóiratok tárgymutatói a tudományos munkának mindig 
jelentős és szükséges segédeszközei voltak. Különösen fontos a tárgy
mutató kiadása, ha nem csupán egyetlen tudományszakot művelő, 
hosszúéletű folyóiratról van szó. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület tekin
télyes múltra visszatekintő folyóiratának ez év tavaszán megjelent, 
ötven évfolyamot felölelő mutatója éppen ezért jelentős érdeklődésre 
tarthat számot, annál is inkább, mert folyóirataink mutatóinak szo
kásos betűrendes összeállítási módszerétől eltérőleg, mint a kötet 
címe is elárulja, név- és szakmutatót nyújt. A szakrendszer, melyet 
a cikkek címanyagának, VALENTINY ANTAL javaslatára választottak, 
a tizedes szakrendszer. Nálunk ez az első kísérlet a decimális rend
szernek ilyen célra történő felhasználására. Az eredmény a választás 
helyességét minden tekintetben igazolta: a mutató áttekinthető és 
könnyen használható. A folyóirat nagy és számos tudományszakra 
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kiterjedő címanyagában a tartalomjegyzékben közölt mutató a tize
des szakrendszerben járatlanokat is gyorsan elvezeti a keresett kér
déshez. Magának a szakrendszernek alkalmazása, a címanyag tago
lásának mértéke a szerzők kitűnő kritikai érzékéről tanúskodik. Az 
anyag nincs felesleges kis szakokra szétszórva, sem össze nem tar
tozó kérdések nincsenek általános, összefoglaló szakokba összesűrítve. 
Az áttekinthetőséget emeli, hogy a könyvismertetések minden szak
ban követik a tárggyal foglalkozó közlemények felsorolását. 

Ugyancsak decimális szakcsoportokba osztva tájékoztat a munka 
a folyóirat képanyagáról. Szakcsoportosításon kívül, időrendben talál
juk a mutatóban a folyóiratban megjelent nekrológok jegyzékét és az 
ott közreadott oklevelek és levelek felsorolását. Külön fejezet számol 
be az Erdélyi Múzeum-Egyesület, valamint az Erdélyi Múzeum 
folyóirat életére vonatkozó közleményekről. Gondosan készített név
mutató, az ötven évfolyamban említett folyóiratok és társulatok 
jegyzéke zárja le a kötetet, mely a munka nagyobb részét elvégző 
VALENTINY ANTAL és a sajtó alá rendező ENTZ GÉZA gondos, körül
tekintő és sok fáradságot igénylő munkájáról tanúskodik. 

GoRiupp ALISZ. 

Bucsay Mihály: SZEMIAN MIHÁLY tanulmányútja 1770—74-ben 
Halléban, Jénában és más hét német egyetemen, úti emlékkönyve alap
ján. Német kivonattal. Budapest, 1942. 52 1. {A Középdunai Protes
tantizmus Könyvtára, A) Magyar és szlovák sorozat, harmadik kötet.) 

A kollégiumi tanulmányok és rektoroskodás után külföldi egye
temeket látogató protestáns teológusaink ritkán jártak úti emlékkönyv 
nélkül. Ezek az úti emlékkönyvek voltak számukra megőrzői a kül
föld tudósaival, nagy embereivel való személyes kapcsolatuknak. Az 
emléksorok — tudósokon, hírességeken kívül akad persze bőven diák
társaktól és más, legkülönbözőbb foglalkozású és társadalmi állású 
ismerőstől is bejegyzés — szövegükben ritkán mutatnak igazi személyi 
vonatkozásokat; hangjuk rendszerint túlzó, midőn a tulajdonost leg
mélyebb tiszteletükről vagy /egnagyobb szeretetükről biztosítják a be-
írók, mégis nyomai a személyes kapcsolatnak annyiban, hogy az 
emléksorokat írókkal az útikönyv tulajdonosa ismeretségben volt, a 
hírességeknél tisztelgett, professzorok előadásait hallgatta, szemináriu
maikon résztvett vagy házukban megfordult. Ebből pedig lehet bizo
nyos következtetéseket levonni arranézve, hogy nagyjából milyen szel
lemi irányzat vonzotta a tulajdonost és milyen hatásokkal kell szá
molni nála. Szinte megszámlálhatatlan sok német diák úti emlék
könyve (Stammbuch) maradt fenn; ezek már összefoglaló irodalmi 
feldolgozásban is részesültek. Jelentős számmal találhatók magyar-



330 ISMERTETÉSEK 

országi diákok ilyen úti emlékkönyvei a kollégiumi és különböző más 
egyházi (például egyházmegyei) könyvtárakban is; néhány igen neve
zetes van a Hallei Magyar Könyvtár Berlinbe vitt kéziratanyaga közt. 
Irodalmi feldolgozása azonban nyomtatásban eddig csak néhány er
délyi szász diákénak jelent meg. Éppen ezért jelentős tehát most 
BUCSAY MIHÁLY tanulmánya, aki a Középdunai Protestantizmus 
Könyvtára sorozatában SZEMIAN MIHÁLY 1770 és 1774 közti, főleg 
Halléban és Jénában, de még más hét német egyetemi városban való 
tanulmányútja idején készült úti emlékkönyvét dolgozta fel. A be
jegyzések elemzéséből és azok szorgos csoportosításából egyrészt össze 
tudta állítani SZEMIAN négyéves tanulmányújának pontos egymás
utánját, másrészt pedig a SZEMIAN tanulmányai színhelyén lévő egye
temek szellemi életének vázolásával és az úti emlékkönyvbe bejegyző 
professzorokkal és tudósokkal való közelebbi megismertetés segítségé
vel megrajzolja azt a környezetet, amelyről SZEMIAN szellemi képére 
is következtetni lehet. 

Mint már nem egy más tanulmányában, úgy itt is hangsúlyozza 
BUCSAY a wittenbergi Kassai-féle alapítványi könyvtár (későbbi és 
ismertebb nevén Hallei Magyar Könyvtár) nagy jelentőségét a ma
gyar protestáns lelkipásztorjelöltek tudományos képzésében. SZEMIAN 
többszöri wittenbergi kirándulását és hosszabb ideig való ottartózko-
dását is ezzel a könyvtárral hozza kapcsolatba BUCSAY és úgy véli, 
hogy SZEMIAN későbbi irodalmi munkásságához, elsősorban tót-, illetve 
csehnyelvű magyar történetéhez nemcsak az indításokat, hanem a kút
főket és irodalmat is itt kapta és használta.1 

Igen figyelemreméltó számunkra az a bejegyzés is, amely a jénai 
J. G. MÜLLER egyetemi tanártól, az ösztöndíjak ephorusától és egy
ben a jénai nyilvános könyvtárak igazgatójától származik. MÜLLER 
ugyanis jótevőjének (fautori suo) ajánlja emléksorait és szerencsés 
hazajutást kíván SzEMiANnak. BUCSAY e bejegyzést úgy magyarázza, 
hogy sok külföldjáró magyar diákhoz hasonlóan SZEMIAN is meg
ajándékozta tanulmányi helyének könyvtárát, ez esetben a MÜLLER 
igazgatása alatt lévő jénait néhány, valószínűleg magyartárgyú könyv-

1 Jegyezzük itt meg, hogy a Hallei Magyar Egyházismereti Kutató
állomás megalapítása (1938) óta a Hallei Magyar Könyvtár anyagának kata
logizálása és feldolgozása állandóan folyik. BUCSAY eddigi ezirányú és a 
MKSzlében is ismertetett munkálatai után most készült el és vár kiadásra a 
könyvtár kéziratainak és szláv nyomtatványainak katalógusa, hungaricu-
mainak BUCSAY felsorolásához csatlakozó jegyzéke (PÁLFI MIKLÓS), vala
mint a könyvtárral foglalkozó eddig megjelent irodalom könyvészete (ILSE-
HILDE ZELLE), magunk viszont a könyvtár történetét állítottuk össze és 
kívánjuk a közeljövőben közzétenni. 
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vei. Szerettünk volna nyomára akadni SZEMIAN ajándékának és Jéná
ban jártunkkor kutattunk utána. Bár van a jénai egyetemi könyvtár
nak — mely a különböző régi jénai könyvgyűjteményeket egyesíti ma 
magában — SZEMIAN ottartózkodásának idejéből növedéknaplója, a 
SzEMiANtól való ajándékozás tényének megállapítására a meglévő 
növedéknapló, sajnos, nem nyújtott segítséget. Ez azonban nem azt 
jelenti, hogy ez az ajándékozás nem történt meg és BucsAYnak MÜLLER 
bejegyzését illető magyarázatát, mint a legkézenfekvőbbet el is kell 
fogadnunk. Ha egyenként átnéznők a jénai könyvtár anyagát, igen 
valószínű, hogy ráakadnánk SZEMIAN adományára. 

Említsük még meg, hogy BUCSAY dolgozatának különös jelentő
séget kölcsönöz az a tény, hogy benne nem valami egyedülálló tehet
ség, egyháza vagy hazája valamely vezető személyisége szellemi arcu
latának kialakulását, illetve ennek körülményeit kísérhetjük figyelem
mel, hanem egy, bár mozgékony, széles érdeklődési körrel bíró s tanul
mányait különös tudásszomjjal folytató, de mind tehetségében, mind 
életművében inkább a jó átlag színvonalán álló egyéniségét. A witten
bergi Kassai-könyvtárt is azonban nem csupán egy-két kinn tanuló 
magyar diák használta, hanem éppen mintegy összefogója volt az 
összes Wittenberget, sőt Hallét és más közeli egyetemet látogató 
magyar studensnek. 

Többször és részletesen tér ki BUCSAY SZEIMAN magyarságának és 
hazafias érzésének kérdésére, általában a „hungarus"-problémára. Az 
erről való beható ismertetésnek itt most nincs helye, viszont emeljük 
ki könyvészeti áttekintését, amelyben főleg az egyes német egyete
mekre vonatkozó legfontosabb irodalom összeállításával tett jó szol
gálatot. 

SZEMIAN úti emlékkönyvére a hevesnagykúnsági református egy
házmegye könyvtárában RÉVÉSZ IMRE püspök akadt rá egy vizitáció 
alkalmával. HARSÁNYI ANDRÁS. 



/ 
LEVÉLSZEKRÉNY. 

Csokonai Vités Mihály összes Művei címen bocsátott közre 
egy kiadványt a Franklin Társulat az idei könyvnap alkalmából. 
A kiadvány utolsó lapján közölt tájékoztató szöveg engem is meg
említ, mint akinek „útmutatásai szerint" készült a gyűjtemény. Tapasz
talatom szerint sokan úgy értették e közlést, mintha én szerkesztet
tem volna a kiadványt. Valójában mindössze néhány részletkérdés
ben adtam tanácsot és véleményt a Társulat megbízottjának. 

E nyilatkozatom egyáltalán nem érinti a kiadvány értékét. 
HORVÁTH JÁNOS. 

A német könyvtárakról szóló cikksorozatunkkal kapcsolatban 
vettük a Deutsche Bücherei következő levelét: 

Leipzig, 15. 8. 42. 

Múzeum Orsz. Széchényi Könyvtára 
B u d a p e s t 

(Ungarn) 
Ihre Zeitschrift „Magyar Könyvszemle" enthält in ihrem Jahr

gange 66, 3. Folge, Januar—März 1942, auf S. 27 bis 33 einen Auf
satz des Herrn ANDRÁS HARSÁNYI über Deutsche Bibliotheken. 

Im 1. Teil, der mit Berufung auf mich die Deutsche Bücherei 
behandelt, befindet sich eine Stelle über die Parteiamtliche Prüfungs
stelle, die „feststelle, welche Druckwerke inhaltsmässig verschlossen 
gehalten werden müssen". Diese Angabe ist nicht richtig, da die hier 
im Hause befindliche Parteiamtliche Prüfungskomission zum Schutze 
des NS.-Schrifttums mit der Sekretierung von Druckschriften nichts 
zu tun hat. 

Die Parteiamtliche Prüfungskommission legt Wert darauf, dass 
diese Notiz berichtigt wird, worum ich hierdurch bitten möchte. 

In vorzüglicher Hochachtung! 

DR. ROEPKE 

Bibliotheksrat 
an der Deutschen Bücherei. 
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Könyvtár és ponyva. Sajtóban, egyesületekben, sót az országgyűlé
sen is sok szó esett az utóbbi időben az ízlés- és erkölcsrontó, színvonalta
lan szépirodalmi művekről, amelyeket — jelentésátvitellel — ma „ponyvád
nak, ponyvairodalomnak neveznek, — jóllehet a ponyvához, a vásári 
árusításhoz már semmi közük. A ponyván árusított nyomtatvány külön
ben sem volt mindig „ponyva", azaz haszontalan és káros erkölcsi hatású 
könyv vagy füzet, mert vásári árusításra, kis „ponyvafüzet" alakjá
ban megjelent ABANY JÁNOS Szent László füve, Jóka ördöge, Első lopás 
(Szőke Panni, — Népdalok, — Koldus-ének, — Az ó-torony, — Érzékeny 
búcsú) s a kalendárium-kiadó MÉHNER VILMOS JÓ könyvek a magyar nép 
számára című olcsó (12 filléres) sorozatában ARANY JÁNOS nevén kívül 
JÓKAI MÓR, MIKSZÁTH KÁLMÁN, P. SZATHMÁRY KÁROLY, TORS KÁLMÁN, 
REVICZKY GYULA, RUDNYÁNSZKY GYULA, VARGHA GYULA, ENDRŐDI SÁN
DOR, VAJDA JÁNOS, TOLNAI LAJOS, GYULAI PÁL, VÖRÖSMARTY MIHÁLY 
stb. neveit és ponyvára vitt kisebb terjedelmű műveit találjuk. A vásári 
ponyván árusított olcsó füzetke nem okvetlen volt haszontalan, vagy érték
telen a legújabb időkben sem, régen pedig, a könyvkereskedelem kialaku
lása előtt itt, a vásári ponyván, a régi könyvkiadók e primitív kirakatában 
került a nagyérdemű közönség elé minden új könyv, lett légyen az kalendá
rium, csízió, álmoskönyv, énekes-, imádságos-, mesés-, orvosságos könyv, 
történelmi mű vagy biblia. Ezek figyelembe vétele után a „ponyva" epithe-
tont talán megtisztelőnek is tekinthetjük arra a műfajra, a Nick Carter, 
Buffalo Bill, Revolverművész stb.-fajtájú regényekre, amelyeket az ifjúság 
jövőjéért s a társadalom erkölcseiért aggódó szociológusok üldözőbe vesznek. 

Ma nem a múlt század végének olcsó, párfilléres füzeteit, hanem az 
ízléstelen és ostoba bűnügyi vagy misztikus rémregényeket nevezik „ponyvá"-
nak, árára való tekintet nélkül. Ez ellen követelnek igen erélyes harcot 
könyvtáros körök is. 

Az erkölcsrontó irodalmi művek elleni harc jogos és szükséges s az irá
nyított és társadalmi nevelést szolgáló könyvtárak kötelesek ezektől meg
tisztítani könyvállományukat, de tudományos könyvtárak, főként egy-egy 
ország vagy vidék összes nyomtatványainak gyűjtésére rendelt könyvtárak 
tartoznak ezeket is a törvényben vagy szabályzatukban előírt gondossággal 
gyűjteni és megőrizni: á kor ízléséhez, erkölcstörténetéhez, irodalom alatti 
irodalmához adalékok ezek, melyek ismerete nélkül meg sem lehetne rajzolni 
a mai kor olvasó-társadalmát vagy társadalmának olvasmányait. TR. Z. 

Hová lettek régi divatlapok műmellékletei? Múlt századbeli 
divatlapjaink megmaradt példányaiból a divatképek nagyrésze hiányzik. 
Még a divatképeknél is ritkábbak az egykorú irodalmi vagy politikai ki
válóságok arcképei, pedig ilyeneket is számtalanszor közöltek a lapok, külö
nösen VAHOT IMRE Pesti Divatlapja: költők, írók, színészek, államférfiak 
képét sorra örökítette meg BARABÁS rajza nyomán a bécsi, majd a pesti 
rézmetsző. A divatjukat múlt divatképek és a divatképeiktől megfosztott 
divatlapok sorsát a maga szomorú valóságában vázolta nemrég ugyanezen 
a helyen Tr. Z. (Divatképek a falon. MKSzle. 1941. 205. 1.) Talán szabad 

Magyar Könyvszemle 1942. III. füzet. 22 
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lesz kiegészítésül a Pesti Divatlap egy 1844. november 13-án megjelent köz
leményére utalnunk, mely a divatlapok arcképeinek a divatképekéhez ha
sonló mostoha végzetét teszi érthetővé. „Egy szenvedélyes újságolvasó — így 
szól a cikk — jelesb hazánkfiainak arczképeit olvasószobájába helyezvén, 
midőn egyik vagy másik nem az ő kedve szerint ír vagy szónokol, arcz-
képét rendes helyéről leveszi s előbb amúgy magyarmiskásan le hordja, és 
azután vagy kuczkóba, vagy más illetlen helyre függeszti, néha lábbal fel
felé, midőn azonban ismét kegyelmébe jön, rendes helyére teszi." 

íme, régi képes lapjaink páratlanul értékes illusztrációinak sorsa azon 
fordult meg, vájjon az ilyen buzgó hazafiak szeszélye nem felejtette-e kegy
vesztett politikusainak vagy íróinak képét a számukra pillanatnyi felindu
lásban kijelölt illetlen he lyen . . . De még szerencsésebb esetben is csak rit
kán kerültek vissza a drága metszetek igazi helyükre, a bekötött lapok 
mellé. Megnehezítette ezt még, hogy a képek alakja a divatlap rendes for
mátumával nem mindig egyezett meg. A Pesti Divatlap 1847-ben és 1848-
ban nyolcadrét alakban jelent meg, a műmellékleteket (így EGRESSY GÁBOR 
és CZAKÓ ZSIGMOND arcképét), azonban továbbra is negyedrét nagyságban 
készítették. Inkább, mintsem a kép közepén kelljen a fűzésnek átmennie, be 
sem kötötték a képet, hanem a kötetbe foglalt évfolyamtól külön őrizték, ha 
őrizték. Maguk a lapok sem mindig példányaikhoz mellékelve küldték szét a 
képeket. Erre is a Pesti Divatlap szolgáltat az egykorú lapkiadási és főleg 
lapterjesztési viszonyokra rendkívül jellemző adatot, amikor 1844. novem
ber 3-i számában kéri, hogy SZIGLIGETI nagyalakú, finom papírra nyomott 
arcképét lehetőleg maguk vegyek át az előfizetők a kiadóhivatalban, hogy 
a szállítás közben „össze ne törődjék" . . . Bezzeg ma örülne a törődött régi 
képeknek gyűjtő is, könyvtáros is, csak megvolnának. D. S. 

R e m ó t a - o s z t á l y . Könyvtárakban rendszerint van egy, a többitől el
különített könyvcsoport, amelyet zárt helyiségben, vagy szekrényben őriz
nek s amelynek anyaga csak a könyvtár vezetőségének külön engedélyével 
használható. Zárt szekrényekben állanak a ritka, nagy könyvértékek is, de 
ezek kutatóknak, anyagi szempontból megbízható olvasóknak külön enge
dély nélkül rendelkezésükre állanak a könyvtár helyiségeiben való haszná
latra, a remóta-anyag azonban csak politikai, társadalmi szempontból meg
bízható kutatónak adható kezébe. „Remótá"-ban ugyanis oly könyveket, 
füzeteket, hírlapokat, folyóiratokat vagy röpcédulákat szokás elhelyezni, 
amelyek az állam, a társadalom rendje, nyugalma, biztonsága vagy a köz-
erkölcsiség szempontjából veszedelmes gondolatokat tartalmaznak. így remó-
tába került a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárában 
minden kommunista nyomtatvány, a proletárdiktatúrának minden kiadványa, 
hírlapja és folyóirata, amelyek az olvasóteremben egyáltalán nem, s a 
külön osztályokon is csak a vezetőség engedélye és tisztviselői felügyelet 
mellett használhatók. Ez az anyag, a politikai és társadalmi szempontból 
veszélyes és tiltott anyag korántsem olyan ritka, mint a régebbi budapesti 
vagy még inkább a vidéki újságok. Az utóbbiak rendszerint egy vagy két 
példányban maradtak fönn, a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi 
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Könyvtárának Hírlaptárában és az Országos Központi Statisztikai Hivatal 
könyvtáraiban — a budapestiek egy része más könyvtárakban is —, a 
kommunista újságok, a proletárdiktatúra eseményeinek naponkénti feljegyzé
sei azonban a legtöbb magyar és számos külföldi tudományos könyvtárban 
is fönnmaradtak s a könyvtárak gyakran használt darabjai közé tartoznak, 
különösen a Nemzetvédelmi Kereszt alapítása óta. Sok ellenforradalmár 
ugyanis éppen a kommunizmus alatt megjelent újságok alapján tudja iga
zolni hazafias magatartását, elfogatását, túszul kijelöltetését vagy körözteté-
sét stb. A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára szá
mos esetben adott útbaigazítást, felvilágosítást és hiteles másolatot a Vörös 
Újságból a kommün alatt üldözött hazafiaknak. Ez az anyag a magyar 
nemzet négy és fél hónapjának nyomtatott naplója, történeti forrásanyag 
ugyan, de propagandisztikus cikkei miatt csak nemzethűség szempontjából 
megbízható kutatóknak adható kezébe. 

Ide, a remótába kerülnek a hatóságok által elkobzott hazai és kül
földi, politikailag vagy társadalmilag veszedelmes legújabb nyomtatványok 
is, amelyek csak egészen kivételes esetekben adhatók ki tisztviselői hivatali 
szobában való olvasásra. 

Külön remótában őriztetnek az illusztrált erotikus művek, amelyeknek 
használatára szintén csak egészen kivételesen, a legritkább esetekben kap 
engedélyt egy-egy kutató, aki igazolja, hogy tudományos szempontból van 
szüksége ezek megtekintésére. 

Az erotikus vicclapok, amelyek átmenetet jelentenek az irodalom és 
erotika között, számuk alatt vörös cédulával vannak ellátva, s olvasó
terembe nem adhatók ki. Hivatali szobában használatra is csak felnőtt olva
sóknak, akikről feltehető, hogy nem szórakozás, hanem irodalmi kutatások 
céljából óhajtják használni azokat. TR. Z. 

A cédulázás« Van egy vélemény — reméljük és hisszük, hogy tel
jesen egyedülálló —, amely szerint a könyvtárban csak a cédulázás a munka, 
mely fáraszt és kimerít. Aki a könyvtárban egyéb munkát végez, például 
az olvasóteremben felügyel, a katalógust tartja rendben, — vagy osztályt 
vezet, az — e szerint — nem dolgozik. E sorok írója a maga részéről a 
legüdítőbb munkának a cédulázást tartja. A tisztviselő reggel leül íróasztalá
hoz, előveszi a könyveket és a cédulákat s maga elé rakja őket, mint az 
otthon unatkozó dáma a patience-kártyát. Senki nem zavarja. Közben egy-
egy könyvnél, amely érdekli, megáll, beleolvas, megismerkedik vele, följegyzi 
magának, ha ráér, egészen elolvassa. Egyik könyv a másik után megy 
keresztül a kezén, kellemesen, hasznosan, művelődve, tanulságosan eltöltötte 
az idejét s a végén a cédulák elkészítésével hivatali lelkiismeretét is meg
nyugtatta, — mert kötelességét teljesítette. Felelősség nem terheli egyébért, 
mint hogy helycsen szakozott-e és írta-e meg a cédulát. Nem jártak a nya
kára nyugtalan idegzetű kutatók, akik már előre sértve érzik magukat, — 
sem ráérő nyugdíjasok, akik dokumentációt kívánnak, de közben mellesleg 
egy-két órácskát elpolitizálnak. Akinek a könyvtárban semmi „dolga", pél
dául osztályt vezet, az felelős mindenért, ami alatta történik, még a cédulá

ba* 
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zásért, a könyvek beosztásáért, sőt „elosztásáért" is, meg a hiányokért. 
Kár hát annyira lenézni azt, akinek más a hivatali munkája, mint a cédu
lázás. R E F E R E N C - E S . 

Hírlapkivágatok. Ami az egyik hivatalban bűn, a másikban köteles
ség. A könyvtárak híríaptárában bűncselekménynek számít bármily kis
terjedelmű közlemény kivágása, más hivatalokban pedig, mint például 
minisztériumok sajtóosztályai, hivatali kötelességmulasztás az újságokból ki 
nem vágni azt a közleményt, amely a hivatal ügykörével bárminemű vonat
kozásban áll. Az újságkivágatok a sajtóarchivumok számára készülnek, 
amelyeknek az a rendeltetésük, hogy az újságok hatalmas kötetei helyett 
csak egy kis papírdarabot, vagy lapot, csak azt a sajtóközleményt őrizzék 
meg, amire később szüksége lehet a hivatalnak s amelyet könnyen meg is 
lehet találni.. E célból az ilyen sajtókivágatokról cédulák készülnek — ami 
sok munkát jelent, vagy pedig borítékokban gyűjtetnek össze a kivágott újság
darabok —, s a borítékok vagy nevek s rendszavak szerint rendeztetnek, vagy 
a decimális rendszer alapján. — A m . kir. külügyminisztérium sajtó-archi-
vumának régebbi anyaga néhai gróf CSÁKY ISTVÁN külügyminiszter ajándé
kából a Magyar Nemzeti Múzeum Hírlaptárába jutott, ahol külön gyűjte
ményként, az Eszterházy-palota földszintjén, a decimális rendszer alapján 
csoportosítva kerül feldolgozásra. — Külföldön a hírlapkivágatok gyűjtésé
vel magánirodák is foglalkoznak, összegyűjtvén egy-egy fontos kérdés egész 
újság-irodalmát, egy-egy fontosabb beszéd kommentálását, egy-egy pör 
ismertetését stb., s az ilyen gyűjteményeket pénzért ajánlgatják föl az érde
kelteknek. Nagyobb hírlapok szerkesztőségeiben is gyűjtenek újságkivágato-
kat, amelyeket többé-kevésbbé rendezve tartanak együtt. Egy-egy nagy köz
életi vagy irodalmi férfiú halála alkalmával az újságíró a régi újságkivága
tok alapján tudja összeállítani, órák alatt az illető pályafutásának alapos és 
részleteiben pontos történetét. T B . Z. 

Osztozkodás a csa ládi könyvtáron . Könyvek a piacra általában a 
családi, magánkönyvtárakból szoktak kerülni, bár — ha ritkábban is — 
az is előfordul, hogy egyházi, vagy állami könyvtárak értékesítik a könyv
piacon fölös példányaikat, vagy a gyűjtési körükön kívül eső könyveket. 
Az a régi könyvtömeg azonban, amely az antikváriusok raktáraiban hever, 
várva a vevőket, legnagyobb részében családi könyvtárakból jut hozzájuk. 
A szerzetesrendek könyvtárainak nagyrésze II . József korában a piacra került 
ugyan, de halála után ezek igyekeztek visszaszerezni mindent, amit csak lehe
tett s a szerzetesrendi könyvtárak egy része kereken száz, a többi egyházi könyv
tárak többszáz esztendő óta gondosan őrzik könyv- és kéziratanyagukat. 
A könyvpiacra mégis állandóan érkeznek, olykor nagy tömegekben, régi köny
vek. Az utolsó évtizedekben a főúri, családi könyvtárak közül eladásra került 
a gróf KÁROLYI GYÖRGY-féle hitbizományi könyvtár, egy gróf CSEKONICS-
és legutóbb a gróf SzAPÁRY-könyvtár. Ezek részben aukciók, részben antikvá
riusok útján szétszóródtak s a nagy közgyűjteményekbe, vagy kisebb magán
könyvtárakba, tudósok, gyűjtők könyvtáraiba olvadtak be. Ha a kisebb ma-
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gánkönyvtár tulajdonosa meghal s az örökösök könyvkedvelők, megosztoz
nak a könyveken. Manapság rendszerint könyvtári szakértőt kérnek föl a 
becslésre, s ennek szakvéleménye alapján kapja meg minden örökös a könyv
tárból is a maga értékét, vagy az őt érdeklő darabokat. Régen azonban, 
különösen vidéken, az osztozkodás a családi ereklyék fölött, olykor min
den hozzáértés nélkül történt s az a körülmény, hogy többkötetes munkák 
egyes kötetei több családtól kerülnek a könyvpiacra, igazolni látszik azt az 
anekdotát, hogy az osztozkodásnál az egyik örökös ugyanannak a műnek 
páratlan, a másik pedig a páros számú köteteit kapta meg. Leszegényedett 
nemesi családoknál a könyvek száma a többszöri osztozás következtében 
annyira lecsökkent, hogy utoljára már csak néhány darabon osztoztak s ez 
a magyarázata annak, hogy ma paraszti sorban levő nemes embernél oly
kor nem régi bibliát, vagy énekeskönyvet látunk a mestergerendán, hanem 
olyan könyvet, melynek tartalmához hozzá sem tud férni, lévén a könyv 
latinnyelvű. így találkozott e sorok írója egyszer vidéken egy törpebirtokos 
parasztember házában ISTVÁNFFY krónikájának egyik pergamenkötésű ki
adásával, melyet tulajdonosa családi kincsként a mestergerendán őrzött és 
látogatóinak büszkén mutogatott. S amikor ez is a könyvpiacra került, e 
nemesi családi könyvtár végképen megszűnt. A körfolyamat azonban örök: 
a régi magánkönyvtárak szétszóródott darabjaiból újabb magánkönyvtárak 
alakulnak, melyek hosszabb-rövidebb ideig egészben maradnak s aztán 
tulajdonosaik anyagi romlása vagy halála esetén elosztódnak, vagy az 
antikvárpiacra kerülnek ismét. TR. Z. 

Könyvtárosok f i g y e l m é b e . 

Előkelő budapesti közkönyvtár keres tudományos szolgálat ellátására 
kellően képzett szakerőket és középszolgálatra alkalmas kezdő tisztviselőket 
lehetőleg azonnali .belépésre. Cím a kiadóban. 

Pályázati hirdetmény-

Kassa thj. sz. város polgármestere. 
36129/1942. sz. 

Kassa thj. sz. kir. város közkönyvtáránál a m. kir. belügyminiszter úr 
által ideiglenesen megállapított tisztviselői szervezet keretében rendszeresített 
és elhalálozás folytán megüresedett könyvtárnoki állásra pályázatot hirdetek. 

Javadalmazás: az állami rendszerű VIII . fizetési osztály 3. fokozata 
szerinti fizetés, Kassa városra nézve megállapított lakáspénz és évi 6oo-— 
pengő pótilletmény. 

A minősítési kellékeket az 1929 : XI . t.-c. 13. §-a, illetve a 9300/1935. 
V. K. M. számú rendelet tartalmazza. 

A pályázati kérelemhez eredetiben csatolandók: 
1. Saját születési szószerinti anyakönyvi kivonat, valamint a szülők 

születési és házassági szószerinti anyakönyvi kivonatai, illetve keresztlevelei. 
2. Nősöknél az 1. pontban felsorolt okmányokon kívül a házassági szó

szerinti anyakönyvi kivonat, feleség születési szószerinti anyakönyvi kivonata, 
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valamint szüleinek születési és házassági szószerinti anyakönyvi kivonatai, 
illetve keresztlevelei. 

3. A következő, sajátkezűleg aláírt nyilatkozat: 
„Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az 1939. évi IV. 

t.-c. 1. §-a értelmében zsidónak nem tekinthető személy vagyok és nem tar
tozom az 1939 : IV. t.-c. 1. §-ának 6. bekezdésében meghatározott korláto
zások alá eső személyek közé sem." (7720/1939. M. E. számú rendelet 3. §.) 

4. Három hónapnál nem régibb keletű hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
amely a családi állapotot, politikai megbízhatóságot igazolja. (Csak közszol
gálatban nem álló pályázók tartoznak csatolni.) 

j . A magyar honosságot igazoló bizonyítvány. 
6. A közszolgálatra alkalmas szellemi és testi épséget igazoló három 

hónapnál nem régibb keletű tisztiorvosi bizonyítvány. 
7. Az iskolai végzettséget és a könyvtárnoki álláshoz előírt képesítést 

igazoló okmányok. 
8. Életleírás (curriculum vitae). 
9. Katonai szolgálat igazolása. 
A közszolgálatban álló alkalmazottak pályázati kérelmüket szolgálati 

úton kötelesek benyújtani és pályázati kérelmükhöz törzskönyvi lapjuk hite
les másolatát is tartoznak csatolni. 

Felhívom mindazokat, akik a meghirdetett állásra pályázni óhajtanak, 
hogy a felsorolt okmányokkal felszerelt, felülbélyegzett pályázati kérelmüket 
Kassa thj. sz. kir. város polgármesteréhez címezve 1942. évi október hó 15. 
napjának déli 12. órájáig nyújtsák be. 

A pályázati feltételeknek meg nem felelő, kellően fel nem szerelt, vagy 
elkésve érkezett kérelmek figyelembe nem jönnek. 

Kassa, 1942. évi szeptember hó 10-én. 

DR. POHL SÁNDOR S. k. 
polgármester. 



INHALTSANGABE. 

A n d r á s v o n H a r s á n y i : Deutsche Bibliotheken. In der Aufsatzreihe 
über die deutschen Bibliotheken kommt nun die Bayerische Staatsbibliothek 
an die Reihe. Ein Buch wird von der Ankunft in die Bibliothek durch die 
verschiedenen Abteilungen begleitet bis es in das Magazin gelangt und aus
leihfertig ist. Über den Betrieb der Erwerbungsabteilung wird ganz ein
gehend berichtet, da das Verfahren im Büchereinkauf und der aus Zetteln 
bestehende Akzessionskatalog besonders erwähnenswert ist. Übrigens werden 
bei den einzelnen Abteilungen nicht nur die Einrichtungen geschildert, son
dern auch die neuesten Ziffern der Betriebsstatistik angegeben. 

In einem neuen Abschnitt bekommen wir auf Grund der Angaben des 
Jahrbuches der Deutschen Bibliotheken eine kurze Übersicht über das 
deutsche Bibliothekswesen. Nach der Besprechung der grossen Verwaltungs
arbeiten die Bibliotheken des Generalgouvernements betreffend folgen dann 
noch einige Angaben (in runden Ziffern) über den Gesamtbestand der öffent
lichen Büchersammlungen des Grossdeutschen Reiches. Und damit gelangt 
diese Aufsatzreihe zu ihrem Abschluss. 

I lona S. C s e n g e r y : Die Klausenhurger Universitätsbibliothek. Eine 
der hervorragendsten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt Siebenbürgens ist 
das am Sankt-Georg-Platz stehende schmucke Gebäude der Universitäts
bibliothek. Nach dreijährigem Bau wurde sie im Jahre 1909 durch die frei
gebige Opferwilligkeit der ungarischen Regierung fertiggestellt. Vermöge 
ihrer zweckdienlichen Bauart und ihrer modernen Einrichtung ist sie auch 
heute noch alleinstehend unter den Bibliotheken Ungarns. In dem gross
angelegten Hauptgebäude wurden die Arbeitsräume der Angestellten und 
die Lesesäle untergebracht; an sie reiht sich das aus Eisenbeton gebaute 
Bücherdepot, in dessen sechs Stockwerken Fahrstühle den Bücherverkehr 
abwickeln. — In den Jahren des rumänischen Regims machten die neuen 
Eigentümer der Bibliothek den Versuch, diese zu „romanisieren". In 22 
Jahren wiesen sie einen Zuwachs von ungefähr 200.000 Bänden auf, aber 
diese Zahl ist zu hoch .gegriffen und dient lediglich propagandistischen 
Zwecken, da sogar die Plichtexemplare doppelt registriert worden sind. Die 
Sammlung ungarischer Presseprodukte ruhte fast vollkommen während die
ser zwei Jahrzehnten, aber das Landesoberinspektorat der Ungarischen 
Kollektionen war nach der Rückgliederung Klausenburgs bestrebt alle ungari
schen Presseprodukte der vergangenen 2 Jahrzehnten zukommen zu lassen. Die 
25 wissenschaftlich gebildeten Angestellten, sowie die 17 Hilfsangestellten 

\ 
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sind zur Zeit damit beschäftigt, dieses überaus grosse Material zu verarbei
ten. Die Zahl des Dienstpersonals beläuft sich auf 25. — Die Bibliothek 
besitzt wertvolle Zeitschriften und Tageszeitungensammlungen, sowie 
Sammlungen spezieller Art. In ihr werden zahlreiche Inkunabeln, ungefähr 
i joo alte ungarische Bücher und kostbare Prachtwerke geordnet aufbe
wahrt. Einen unschätzbaren Wert stellt die Handschriftensammlung dar, 
in der auch sämtliche Memoiren der berühmten Memoirenschriftsteller 
Siebenbürgens vorzufinden sind. Im zweiten Stockwerk des Hauptgebäudes 
befinden sich die Säle des Archivs. In den mit Wappen reich geschmückten 
Sälen sind die Schriftdenkmäler der Vergangenheit Siebenbürgens gesam
melt. Die Familienarchive des Siebenbürgischen Adels und Hochadels sind 
hier restlos deponiert worden. Die Bereicherung des Archivs, in grossem 
Masse durch zahlreiche Geschenke und Depositen, ist auch gegenwärtig 
im Gange. Die neuorganisierte Universitätsbibliothek ist ein Brennpunkt 
des in starkem Masse angestiegenen geistigen Lebens der Stadt Klausenburg. 

I lona Bcrkov i t s : Das Pontificale des Bischofs Franz Várday in Wien. 
FRANZ VÁRDAY, berühmter Humanist, Karlsburger Bischof (Gyulafehérvár, 
1514—1524) war ein freigebiger und weitherziger Mäzen seiner Kirche. 
Während er die Bischofswürde bekleidete, vollzogen sich auch die neuen 
Bauführungen der Karlsburger Kathedrale. Seine Bibliothek zählte mehr als 
hundert Bücher, die der heutigen Fachliteratur nicht mehr bekannt sind. 
Die Wiener National-Bibliothek verzeichnet ein reichgeschmücktes Ponti
ficale (Cod. 1799.), welches im Jh. 1567. noch in Lemberg aufzufinden 
war und erst im 20. Jhdt. nach Wien gebracht wurde. Auf folio 5. dieses 
Pontificale sind zwei aufeinander gestellte Miniaturen sichtbar. Am, zwi
schen beiden Miniaturen laufenden Bänderschmuck steht eine Aufschrift: 
Pontifex F. V., weiter, auf der obigen Miniatur, neben dem Wappen des 
Papstes L E O X. ein bischöfliches Wappen mit dem Monogramm F. V. Auf 
Grund dieser Anfangsbuchstaben vermutet H. J. HERMANN (Op. cit.) den 
Inhaber des Pontificale im Bischof FRANZ VÁRDAY. Übrigens wird diese 
reichgeschmückte Handschrift auch im Testament VÁRDAYS verzeichnet und 
der Karlsburger Kathedrale testiert. Nach HERMANN sei sie „anscheinend 
[eine] Nachahmung oder freie Kopie einer in östlichen Oberitalien in der 
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ausgeführten Vorlage, von einem hand-
werksmässigen, möglicherweise in Ungarn oder Siebenbürgen am Ende des 
14. oder am Anfang des I J . Jahrhunderts tätigen Miniator unter Mitwirkung 
von Gehilfen u. a. einem Italiener. Die Wappen, sowie die Ubermalungen 
auf der grossen Miniatur f. 5., im zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts 
ausgeführt." Dieser Auffasung können wir uns nur in Einzelheiten beken
nen, so in Betreff der Ubermalung der Miniaturen f. 5. und der Verferti
gung der Wappen FRANZ VÁRDAY Hess diese Seite der Handschrift mit 
seinem eigenen Wappen und Bildnis von neuem verzieren. Verneinen müssen 
wir aber HERMANNS Feststellungen, die sich auf die früheren Verzierungen 
beziehen. Dieser Kodex ist keineswegs eine „Nachahmung oder freie Kopie 
einer in Oberitalien, in der zweiten Hälfte des 14. Jhdts ausgeführten Vor-
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läge", wurde nicht von einem italienischen Miniator am Ende des 14. oder 
am Anfang des 15. Jhdts verfertigt, sondern, er ist das schöne Erzeugnis 
bedeutender ungarischen Werkstätte. Wahrscheinlich stammt er noch aus 
den letzten Jahrzehnten des 14. Jhdts, der Regierungszeit Ludwigs d. Gros
sen. (1342—1382). In dieser Handschrift haben wir vor uns eine selbstän
dige Werkstättenarbeit ungarischen Erfindungsgeistes und keineswegs eine 
mit sklavischer Treue geleistete Abschrift einer italienischen Vorlage. Der 
Miniator übernimmt italienische Motive, s. w. den Neapolitanischen Bänder
schmuck, aber er verwendet zur Zeit auch in die deutsche Miniaturkunst 
übernommene französischen Motive. Dies alles ist der charakteristische Zug 
ungarischer Provinzwerkstätte in der Regierungszeit Ludwigs d. Grossen. 
Verwandte Züge der Randverzierungen vernehmen wir auch in zwei Press
burger Handschriften: im Missale, verfertigt (1375) für den Pfarrer H E I N 
RICH aus Csukard und in einer Bibel, eben von den 70-er Jahren, welche 
für V E N Z E L GANOYS ausgeführt wurde. 

Piroska S z e m z ő : Peter J. N. Geiger und Gustav Heckenast. Gustav 
Heckenast, der Pester Verlagsbuchhändler setzte eine Ehre darein den schö
nen und vielgelesenen Werken des Dichters und später auch seines Freundes 
Adalbert Stifter eine schöne Ausstattung zu geben. — Der Freund schön 
gedruckter und künstlerisch geschmückter Bücher nimmt gewiss mit grosser 
Freude die Pester Erstausgaben Stifter'scher Werke in die Hand, denn sie 
waren in den besten Leipziger und Pester Druckereien hergestellt und mit 
den prächtigen Titelvignetten von Peter Joh. N . Geiger, gestochen von Joseph 
Axmann, geziert. — Der Vf. bespricht sie in der chronologischen Folge der 
Erscheinung: Studien, 1844—1850, 6 Bde (Bd. L: Das Haidedorf; Bd. IL : 
der Hochwald; Bd. I I I . : Mappe meines Urgrossvaters; Bd. IV.: Abdias; 
Bd. V.: Der Hagestolz; Bd. VI.: Der beschriebene Tännling.), Der Nach
sommer, 1857, 3 Bde, mit drei Titelvignetten, Witiko, 1865, 3 Bde mit drei 
Titelvignetten. Weitere Titelvignetten brachten: die sechste Ausgabe der 
Studien 1864, 2 Bde, das Taschenbuch Iris 1847, l 8 48 und nach dem Tode 
des Dichters die Nachlasserzählungen 1869, 2 Bde (Die Narrenburg; Der 
fromme Spruch; der Waldgänger; Prokopus). Diese Zeichnungen gehören 
jedenfalls zu den schönsten, was auf diesem Gebiete geleistet wurde und 
werden mit rechtem Stolz in der Geschichte der ungarischen Buchkunst ver
zeichnet. — In ähnlicher Weise beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit 
den „Dichterbildern" — Goethe, Schiller und sein Wallenstein, Grillparzer 
und seine Medea, Shakespeare — Luther-Bildern, welche Geiger ebenfalls 
für den Pester Verleger gezeichnet hatte. — Alle Zeichnungen, die Geiger 
für Heckenast ausgeführt hat, bilden einen wahren Schatz der Kunst; wenn 
man aber die künstlerische Eigenart der Titelvignetten in den Heckenast'-
schen Stifter-Ausgaben in Betracht zieht, wird man den feinsinnigen ungari
schen Verleger nicht mit unrecht zu den bedeutendsten stellen. 

József Lukács : Soldatenzeitungen von der Errichtung der ungari
schen Landwehr bis zum Weltkrieg (1868—1914). — Vorliegende Arbeit ist 
die Fortsetzung des Artikels Soldatenzeitungen bis zur Errichtung der unga-
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rischen Landwehr (1705—1868), welchen Vf. in der Ungarischen Bücher
schau (Magyar Könyvszemle) 1941 H. 4. erscheinen liess. Er gibt eine kurze 
Übersicht der ungarischen Soldatenzeitungen und Zeitschriften, beginnt mit 
dem Jh. 1868, Errichtung der ungarischen Landwehr, schliesst mit dem Jh. 
1914, Ausbruch des Weltkrieges. Seine Angaben nimmt er von der Biblio
graphie ungarischer Kriegszeitungen und Zeitschriften 1705—i94i> in der Vf. 
zum ersten Male eine vollständige Aufstellung, bibliographische Bearbeitung 
ungarischer Soldatenzeitungen veröffentlichte. — Die bedeutenden ungari
schen Presseerscheinungen der namhaften Epoche 1868—1914 waren: der 
Honvéd (1867—1874), die erste in ungarischer Sprache redigierte Soldaten
zeitung, der ein grosser Aufschwung im Kriegspressewesen zukam. In dem 
Bürger und Honvéd (Polgár és Honvéd, 1871) finden wir intressante Artikel 
über den ungarischen Soldat, Feststellungen von der Wiener Wehr Zeitung 
übernommen. Zu 1873 liess auch die junge Ludowika-Honvéd-Akademie eine 
Zeitung erscheinen, Mitteilungen der Ludowika-Honvéd-Akademie (A Ludo-
vica Académia Közlönye), welche alsbald zum führenden Organ der Offi
ziersbildung und Erziehung emporwuchs und heute unter dem Titel Unga
rische Militärische Rundschau (Magyar Katonai Szemle) fortgesetzt wird. 
Im Jh. 1878 wird ein zweiter Honvéd verlegt; seine zwei berühmten 
deutschen Mitarbeiter waren der preussische Stabsoffizier von Wickede und 
Baron Seyffert, k. u. k. Major. Ein vielgelesenes Organ war auch die im 
Jh. 1882 ins Leben gerufene Veteranenzeitung (Hadastyánok Lapja), wie 
auch die von Soldaten geleiteten Kriegsgeschichtlichen Mitteilungen (Had
történelmi Közlemények), welche zu 1888 vom kriegsgeschichtlichen Ausschuss 
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften gegründet wurde. Trotz aller 
Hindernisse und Schwierigkeiten, die der Aufrechterhaltung im Wege stan
den, war dieses Unternehmen bis auf heute ein viel befolgtes Beispiel für 
kriegsgeschichtliches Zeitungswesen, denn an ihre Leitung nahmen immer die 
hervorragendsten Kriegsgeschichtsschreiber teil. Im Jh. 1896 rief auch die 
unablässig erstarkende Gendarmerie eine Zeitung ins Leben, die Gendarmerie-
Mitteilungen (Csendőrségi Közlöny). Mit dem Jh. 1913 gaben auch die Offi
ziere in der Reserve ein Organ aus: die Mitteilungen der Reserveoffiziere 
(Tartalékos Tiszti Közlöny). — Die in Besprechung gezogenen militärischen 
Presseercheinungen der Periode 1868—1914 wiederspiegeln das mannigfaltige 
ungarische Soldatenleben und bereichern in hohem Masse mit vielen, bisher 
unbekannten Angaben die kriegsgeschichtlichen Forschungen. — Die Helden
zeit des Weltkrieges 1914—1918 schuf für die ungarische Kriegspresse eine 
sonderbare und beispiellose Angelegenheit und Erlebnis des Kriegsberichter-
stattens an Ort und Stelle. Die Kriegsaktionen kaum begonnen, tritt sobald 
die erste Kriegszeitung, Feldzeitung (Tábori Újság) ins Leben. Dieser folgten 
dann während der vier Sturmjahre in allen Ecken des Kriegsschauplatzes, 
seltbst in der bittersten Gefangenschaft und Verbannung, die Neugründun
gen von Feldzeitungen, welche Vf. in seiner nächsten Arbeit erörtern wird. 



T A R T A L O M 
Lap 

H a r s á n y i A n d r á s : Német könyvtárak 237 
' S . C s e n g e r y I l o n a : A kolozsvári egyetemi könyvtár 252 
Berkov i t s I lona: Várday Ferenc pontificaléja Bécsben 2J9 
S z e m z ő P iroska : Peter Y. N . Geiger és Heckenast Gusztáv könyv-

illusztrációnk történetében 267 
Lukács József: Katonai hírlapok . 290 
K i s e b b k ö z l e m é n y e k : K R I S T Ó F GYÖRGY: A Z 1849-i Hadi Lap. — 

ELEKES GYÖRGY: Weszprémi István könyvtára. — DEZSÉNYI BÉLA: 
Változat vagy második kiadás? — SZIMONIDESZ L A J O S : Semsey Pál. 
— GARÁDY SÁNDOR: Schedium 301 

I smerte té sek: DOMÁN ANDREA: Ovidius metamorphosisai képekben. — 
Jubileumi Emlékkönyv. (Ism. BARANYAI ZOLTÁN.) — G E O R G 

R E N N E R T : Die ersten Post-Zeitungen. (Ism. GRONOWSKI IVÁN.) — 

Handbuch der Zeitungswissenschaft. (Ism. DEZSÉNYI BÉLA.) — 
KARL K U R T H : Die deutschen Feldzeitungen des Weltkrieges. (Ism. 
DEZSÉNYI BÉLA.) — VALENTINY— ENTZ: A Z Erdélyi Múzeum név
és szakmutatója. (Ism. GORIUPP ALISZ.) — BUCSAY MIHÁLY: Szemian 

Mihály tanulmányútja. (Ism. HARSÁNYI ANDRÁS.) 313 

Levé l szekrény: Horváth János (nyilatkozata). — Deutsche Bücherei né
metnyelvű nyilatkozata. — T R . Z.: Könyvtár és ponyva. — D. B. 
Hová lettek a régi divatlapok műmellékletei. — T R . Z.: Remóta-
osztály. — A cédulázás. — T R . Z.: Hírlapkivágatok. -»- T R . Z.: 
Osztozkodás a családi könyvtáron 332 

R é s u m é - I n h a l t s a n g a b e : 339 



A szerkesztésért Trócsányi Zoltán, a kiadásért Droszt Olga felel. 

41.377. — Kir. Magy. Egyetemi Nyomda, Budapest. (F.: Thiering Richárd.) 



Magyarország időszaki sajtójának 
könyvészete: 

I. Dezsényi Béla: A magyar hírlapiro
dalom első százada. 1705—1805. 
Budapest, 1941. 8°, 66 lap. 

Ára 5 pengő. 

IV. Kemény György: Magyarország idő
szaki sajtója. 1911 —1920. 
Budapest, 1942. 8°, 474 lap. 

Ara 34 pengő. 

VII. Monoki István: A magyar időszaki 
sajtó a román uralom alatt. 
Budapest, 1941. 8°, 266 lap. 

Ára 16 pengő. 

A MAGYAR KÖNYVSZEMLE 
előfizetési ára egy évre 40 pengő, 
könyvkereskedésekben 44 pengő. 

V 



Üj sorozat ! 

Gulyás Pál: 

Magyar írók élete és munkái 
I. 1939. Aachs—Bálint. 1248 hasáb. 

II. 1940. Bálint—Berényi. 1272 hasáb. 
III. 1941. Berényi—Bredeczky. 1271 hasáb. 
IV. 1942. Brediceanu—Czeglédy. 1272 hasáb. 

Ára kötetenként 50 pengő* 

Most jelent meg I 
Gulyás Pál: 

A bibliográfia kézikönyve IL 
Budapest. 1942. 8°, 400 lap. Ára 40 pengő. 

Jávor Egon' 

Hét kéziratos pozsonyi missale 
a Nemzeti Múzeumban. 
Budapest. 1942. 8°, 126 lap. Ára 10 pengő» 


