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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 



LEVÉLSZEKRÉNY 335 

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. 


