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ELŐSZÓ 

A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének Évkönyveiben tallózva, a 
rendes tagok névjegyzékében (az évkönyvek közölték a mintegy 350 főnyi tagság névsorát 
is) jónéhány olyan könyvtáros nevével találkozunk, akik gazdag tapasztalataikkal hozzá
járultak a megújhodott Magyar Könyvtárosok Egyesületének pályakezdéséhez, majd fo
lyamatos tevékenységéhez. Az érdekesség kedvéért az 1941-1943. évi kötetből felsorol
juk néhányukat: Domanovszky Ákos, Haraszthy Gyula, Kéki Béla, Makkai László, Sebes
tyén Géza, Szász Károly és felesége Gillemot Katalin, Vértesy Miklós. Közülük többen az 
MKE Elnökségének ma is tagjai, Mátrai László, a Budapesti Egyetemi Könyvtár akkori al-
könyvtámoka pedig ma a könyvtár főigazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 
a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 15 éven át volt elnöke és jelenleg tiszteletbeli el
nöke. 

Nemcsak az MKLE egykori tagjai, hanem az MKE tagjai közül is sokan javasolták, 
hogy adjunk ki évkönyvet. Jónéhány évig tartó tervezgetés és előkészület után tarthatjuk 
most kezünkben ezt a kötetet, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének első évkönyvét, 
amelyet Kéki Béla szerkesztett. 

Az évkönyveknek hagyományaik vannak. Beszámolnak a kiadó testület munkájá
ról, és a testület tudományos vagy továbbképző tevékenységéből merítve közölnek né
hány válogatott tanulmányt. Végül közlik a testület vezető szerveinek összetételét. A mi 
évkönyvünk sem tér el ettől a hagyománytól, mint ahogyan az MKLE évkönyveinek is ha
sonló volt a szerkezete. (Csupán a teljes tagnévsor, a mostani 1700 tag nevének és munka
helyének közlésétől kellett - terjedelmi okokból - eltekintenünk.) 

Évkönyvünk megjelentetéséhez nagy segítséget nyújtott a Könyvtártudományi és 
Módszertani Központ. Az MKE Elnöksége nevében ezúton is köszönetet mondok érte. 

És várjuk kedves Olvasóink, az MKE tagjainak véleményét és javaslatait, amelyet a 
következő évkönyvek szerkesztésekor szeretnénk hasznosítani. 

DR. SZÉKELY SÁNDOR 
elnök 
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TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének őse és jogelődje a Magyar Könyvtárosok és 
Levéltárosok Egyesülete (MKLE) volt, amely 1935-ben alakult meg, és 1950-ig működött. 
Célja a könyvtárosok és levéltárosok szakmai és társadalmi érdekeinek védelme, a szakkép
zés előmozdítása, a könyvtárosok és levéltárosok közötti kapcsolat biztosítása, s a hazai 
könyvtárosok képviselete volt a Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetségében 
(IFLA). 

Az MKLE vitákat rendezett a legfontosabb szakmai kérdésekről, kiadványokat, év
könyveket adott ki (1935-1943 között öt évkönyve jelent meg) és 1937-től az MKLE hi
vatalos kiadványaként jelent meg a Magyar Könyvszemle c. folyóirat. Az Egyesület jelen
tős kezdeményezése volt Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái c. 20 kötetre tervezett 
sorozatának megindítása, amelynek első öt kötete az MKLE gondozásában jelent meg. 

Az MKLE szorgalmazta az intézményes könyvtárosképzés megteremtését, e törekvé
se azonban nem járt sikerrel. Ezért az MKLE mint társadalmi szerv, maga vette kezébe a 
könyvtáros képzés ügyét, és az Országos Széchényi Könyvtárral közös tanfolyamokon száz
nál több könyvtárost képezett ki. 

Az Egyesület megalakulásakor belépett az IFLA-ba, tagjai rendszeresen képviselték 
a magyar könyvtárosokat az IFLA közgyűlésein, és tudósították a nemzetközi szervezetet 
a magyar könyvtárügy helyzetéről. Az MKLE 1950-ben feloszlott. 

Az 1953-ban megalakult Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) keretei kö
zött megélénkült a magyar értelmiség egyesületi élete. A TIT-ben 1956 elején sajtó-, 
könyv- és könyvtártörténeti bizottságot szerveztek, s e bizottság munkájának eredménye
ként a TIT irodalmi szakosztályának keretében létrehozták a Magyar Könyvtárosok Sza
bó Ervin Körét. A Kör kibontakozó munkája hozzájárult a magyar könyvtárosok szakmai 
továbbképzéséhez, társadalmi fórumot biztosított a legfontosabb kérdések megvitatására, 
és elősegítette a hazai könyvtárosok és könyvtárak nemzetközi kapcsolatainak kiépítését. 
A Kör tagjainak száma évről-évre nőtt, tevékenysége egyre gazdagodott, s mind gyakrab
ban merült fel az igény a TIT szervezetétől független, Önálló könyvtáros egyesület megala
kítására. 

Erre 1965 nyarán került sor: a Szabó Ervin Kör II. Küldöttközgyűlése kimondta a 
Magyar Könyvtárosok Egyesületének megalakítását, s az egybegyűltek ekkor formálták ki 
az egyesület alapszabályát. A Művelődésügyi Minisztérium 1965. november 15-én kelt, 
73.003/1965. sz. rendeletével jóváhagyta az alapszabályt, és elrendelte a Magyar Könyvtá
rosok Egyesületének (MKE) nyilvántartásba vételét. 

A feladatokat az egyesület ankétok, vitaülések, előadások keretében, hazai és külföl
di szakmai intézményekkel, szervezetekkel való kiadványcsereakciókkal, tanulmányutak, 
tapasztalatcsere-látogatások szervezésével látta el. Támogatta különböző könyvtártudomá-
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nyi publikációk kiadását, többet meg is jelentetett, valamint gondoskodott a tagság*folya
matos informálásáról a havonta megjelenő' Tájékoztatóval. Az egyesület tagjainak száma 
az évek során állandóan nőtt, egyre többen kapcsolódtak be munkájába. Az elmúlt idő
szakban különösen sikeres volt a vándorgyűlések évenkénti megrendezése mind nagyobb 
számú résztvevővel. S az MKE hazai és külföldi elismerését jelentette, hogy 1972-ben az 
egyesület rendezte meg az IFLA budapesti konferenciáját. 

A taglétszám növekedése, az egyesülettel szemben támasztott igények, a hazai 
könyvtáros társadalom növekvő szerepe a kulturális élet fejlesztésében és a tudományos- és 
technikai forradalom kibontakozásában, valamint a III. Országos Könyvtárügyi Konferen
cia ajánlásaiból adódó feladatok egyre inkább sürgették az egyesület tartalmi és szervezeti 
életének fejlesztését, szerepének növelését a szocialista könyvtárügy céljainak megvalósí
tásában. Hozzájárult ehhez több vidéki szervezet aktív munkája és kezdeményezőkészsé
ge, az új szervezetek, a szekciók — zenei és műszaki - színvonalas munkája és szakmai 
eredményeik, s nem utolsósorban a könyvtári szaksajtóban kialakult vita az egyesületről. 

Ezeknek a gondolatoknak a jegyében ült össze 1972 decemberében az egyesület 
küldöttközgyűlése, mely - hosszú és alapos előkészítő munka után - elfogadta és a fel
ügyeleti szervnek jóváhagyásra ajánlotta az egyesület új alapszabályát. 1973-tól ennek 
alapján dolgozik az egyesület, szívósan törekedve az új program, az új elképzelések meg
valósítására. 
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BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE 
1973. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

Az egyesület 1972. évi küldöttközgyűlése hosszabb erjedési folyamat lezárásaként 
jóváhagyta az MKE új alapszabályát, határozottan állást foglalt a további fejlesztés szüksé
gessége mellett, és meghatározta az elkövetkezendő évek feladatait. Ezeknek az intézke
déseknek közös végső célja, hogy az egyesület minden szerve betölthesse funkcióját a ma
gyar könyvtárügyben szakmai, politikai és társadalmi vonatkozásban egyaránt, s olyan 
szervezetté váljon, amelyik megfelel a már korábban megfogalmazott és a küldöttközgyű
lésen kiegészített és megerősített céloknak: legyen szakmai továbbképző fórum, a szocia
lista könyvtárügyet, könyvtárpolitikát alakító és fejlesztését elősegítő társadalmi szerv, 
érdekvédelmi közösség és a magyar könyvtárügy külföldi kapcsolatainak ápolója, fejlesz
tője. 

E gondolatok jegyében állította össze az egyesület új elnöksége az 1973. évi munka
tervet. A benne foglalt szakmai célokat kettősség jellemezte: egyrészt növelni kívánta az 
MKE szerepét a hazai könyvtárügy társadalmi irányításában, a fejlesztési tervek kidolgo
zásában, Ül. azok megvalósításában, másrészt a korábbinál magasabb szinten, változato
sabb formában kívánta a szakmai képzés, továbbképzés megvalósítását elősegíteni. 

Ami a célok első részét illeti, a kezdeti lépéseket megtettük. Igen eredményes és 
szakmailag hasznos volt a készülő új könyvtári törvényről tartott vita, amelynek számos 
megállapítása, észrevétele bekerült a további tervezetekbe, s hasznosnak bizonyult a 
könyvtárosképzés reformjával és továbbfejlesztésével kapcsolatos több rendezvényünk is. 
Mindezek ellenére azonban e tevékenységünket még nem jellemzi a kellő aktivitás, kezde
ményezőkészség. Munkánk hatékonysága természetesen attól is függ, hogy a könyvtár
ügyet irányító felelős tényezők mennyire veszik igénybe egyesületünk segítségét. 

Az 1973-as esztendő elsősorban a szakmai képzés, továbbképzés területén volt ered
ményes. Számokkal illusztrálva: 1972-ben - az IFLA-n kívül, amely lekötötte a szervezési 
energia legnagyobb részét — összesen 24 előadást rendeztünk, amelyből 2 volt központi, 
8 vidéki és 14 a szekcióelőadás. 1973-ban már összesen 59 előadásra került sor a vándor
gyűlésen kívül, amelyek közül 9 volt a központi előadások, vitaülések, 25 a szekció-ren
dezvények száma és 25 rendezvényre vidéki szervezetek rendezésében került sor. Örven
detes, hogy az előadások mellett ma már emelkedik a vitaülések száma, és egyre több ren
dezvénysorozatra kerül sor (pl. a Komárom megyei II. Könyvtári Hét, a Borsod megyei 
szervezet közreműködésével a magyar könyvnyomtatás megindulásának ötszázadik évfor
dulójára szervezett jubileumi ünnepségsorozat). 

Új színfoltot jelentett a rendezvények sorában a Zenei Szekció I. Vándorgyűlése, az 
Ifjúsági Könyvtáros Szekció alakuló ülésének gazdag és színvonalas programja. Ugyanak
kor sor került külföldi könyvtárosok előadására is, a központi előadások keretében kettő, 
vidéken - Szombathelyen és Miskolcon - pedig egy-egy külföldi előadó beszámolója 
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hangzott el. Gyakori volt, hogy a vidéki szervezetek kérték a központi vagy szekcióelő
adások helyi megismétlését. 

ÖY.ndetesen növekszik a klubnapok és a szakmai kirándulások száma is. A felsorolt 
adatok — sajnos — nem teljesek. Pontos adatok elsősorban a vidéki szervezetek hiányos 
adatközlése miatt nem állnak rendelkezésünkre. Ez a tény is jelzi, hogy az egyesületen be
lül javítani kell az információcserét. 

Külön ki kell emelni az V. Vándorgyűlés sikerét, amelyet a Zalamegyei Csoport min
taszerűen szervezett és bonyolított le. A mintegy 200 résztvevő szakmai és kulturális él
ményekben gazdagon vett búcsút a vendéglátóktól, amelyért az elnökség köszönetet mon
dott a rendező szervezetnek. 

Megtettük az első lépéseket az MKE kiadványi tevékenysége terén is. Minden tag 
megkapta a „Tájékoztató a Magyar Könyvtárosok Egyesületéről" c. kiadványt és megje
lent a KMK-val együtt indított „Előadások-viták" c. sorozat két száma (Bata Imre: A hu
szadik századi kéziratosság, és Haraszthy Gyula: Hajszálgyökerek és a hungarika bibliográ
fia). E sorozatunk a központi előadások és szekcióbeszámolók közül a legszínvonalasabba-
kat teszi közkinccsé. Kiadványi tevékenységünk eredménye az Olvasó kezében lévő, rég 
várt évkönyv, és javult a rendszeresen megjelenő Tájékoztató színvonala is. 

Munkánk, eredményeink szélesebb körű nyilvánosságát 1973-ban is a „Könyvtáros" 
c. folyóirat biztosította, amelynek szerkesztői szívügyüknek tekintik egyesületünk támo
gatását. 

Szervezeteink közül magas színvonalú szakmai munkájával, kezdeményezőkészségé
vel kiemelkedik a Műszaki Könyvtáros és a Zenei Szekció. 

A Műszaki Könyvtáros Szekcióban 216 MKE-tag tömörül. A 11 rendezvényen kívül 
- amelyek közül kettőt vidéken rendeztek - a résztvevők száma 40-90 között mozgott, 
és 50-60 tag rendszeresen részt vesz az előadásokon. Nagymértékben segítették az MKE 
egészének munkáját: propagandát fejtettek ki a központi rendezvények látogatottságának 
fokozására, részt vettek az MKE tevékenységét szabályozó dokumentumok (alapszabály, 
a szervezetek működési szabályzata, a pénzgazdálkodási rendszer szabályozása stb.) készí
tésében. A szekció tagjainak kezdeményezésére alakult meg az Osztályozási-Indexelési Bi
zottság is, és ajánlást dolgoztak ki a fizikai dolgozók szakirodalmi ellátásának kérdéséről, 
amelyet az elnökség eljuttatott az illetékes szervekhez. 

A Zenei Szekció a Könyvtártudományi és Módszertani Központtal közösen fonoté-
ka-tanfolyamot rendezett, amelyet 27 könyvtáros fejezett be. Több szakmai látogatást 
szerveztek, és folytatták Szegeden a „Zeneszerző és közönsége" előadássorozatot. Mis
kolcon került sor a Zenei Szekció már említett I. Vándorgyűlésére, és számos szakmai klub
napot tartottak. Részt vettek az AIBM londoni kongresszusán, a hat tagú delegáció igen 
aktív módon működött az AIBM számos bizottságában. A magyar zenei könyvtárosok el
ismerését jelenti, hogy dr. Pethes Ivánt megválasztották az AIBM alelnökévé. 

Nemzetközi kapcsolataink a korábbi évekhez hasonlóan 1973-ban is jól fejlődtek. 
Az IFLA grenoblei kongresszusán tíz tagú delegáció vett részt, két magyar előadás hang
zott el, és valamennyi delegátus több szekcióban, ül. bizottságban is tevékenykedett. 
Egyesületünk tagjai közül ketten jugoszláviai tanulmányúton vettek részt, egy kiküldött 
az NSZK-ban a szakkönyvtárosok konferenciáján képviselte a magyar könyvtárosokat. 
A szocialista országok közötti szakember-csere keretében első ízben került sor ösztöndíja
sok kiküldésére, ezúttal Lengyelországba. A hazánkba látogató külföldi könyvtárosok 
programjának megszervezésében és lebonyolításában — mint eddig — ebben az évben is 
tevékenyen részt vettünk. 
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Szakmai tevékenységünk fejlesztése mellett nagy gondot fordítottunk a szervezeti 
élet formáinak kialakítására és megszilárdítására. Az elnökség tagjaiból alakult bizottság 
által kidolgozott szervezeti formákat és működésüket ismerteti a már említett „Tájékoz
tató a Magyar Könyvtárosok Egyesületéről" című kiadvány. A szervezeti formák kialakí
tásánál célunk az volt, hogy minden tag valamely működő szervezethez tartozzék, ahol jo
gait gyakorolhatja, szakmai tevékenységét kifejtheti, tehát ne csak általában legyen valaki 
tag. 

A szervezeti formák, szervezetek működését már több fórumon ismertettük, ezért 
erre részletesen nem térünk ki, csupán felsoroljuk a lehetséges szervezeteket, amelyek az 
MKE szervezeti alapszabálya értelmében lehetnek: 

— területi szervezetek, 
- szakterületi szervezetek. 

A területi szervezetek egy-egy közigazgatási terület (megye), illetve egy-egy intéz
mény könyvtárosainak szervezetei. Indokolt és szükséges esetben az elnökség intézmény
közi szervezet létrehozását is engedélyezheti. 

A szakterületi szervezetek - szekciók - könyvtártípusonként szervezett egységek, 
amelyek az azonos típusú könyvtárak munkatársait fogják össze. 

A megyei szervezetek mellett az alábbi szekciók működnek, ill. kívánjuk munkáju
kat megszervezni: 

Ifjúsági Könyvtárosok Szekciója, 
Gyermekkönyvtárosok Szekciója (szervezése megindult), 
Műszaki Könyvtárosok Szekciója (magában foglalja a műszaki, mezőgazdasági és 

természettudományi könyvtárosokat), 
Közművelődési Könyvtárosok Szekciója (szervezése folyamatban), 
Társadalomtudományi Könyvtárosok Szekciója (szervezése folyamatban), (magában 

foglalja a nyelv- és irodalomtudományi, történettudományi, közgazdasági, jogi, 
statisztikai és szociológiai könyvtárosokat. A szekció - amennyiben erre igény 
lesz - a fenti szakterületeknek megfelelően további szekciókra bontható), 

Zenei Könyvtárosok Szekciója 
(magában foglalja a zenei intézmények, a közművelődési könyvtárak zenemű és 
hangtári részlegeinek és egyéb zenei gyűjtemények könyvtárosait). 

A bizottságok közül kettő már megalakult, ezek: 
Bibliográfiai Bizottság, 
Osztályozási-Indexelési Bizottság. 

További négy bizottság szervezése folyamatban van, ezek: 
Katalogizálási Bizottság, 
Könyv- és Könyvtártörténeti Bizottság, 
Könyvtárszervezési és Gazdasági Bizottság, 
Könyvtártechnikai és Gépesítési Bizottság. 
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Terveinknek megfelelően már az év első felében megkezdtük a szervező munkát, 
több tényező azonban hátrányosan befolyásolta tevékenységünket, s emiatt 1973 végére 
nem tudtuk a feladatot megoldani. Többek között a tagoknak kiküldött kérdőív hiányos 
és késedelmes visszaküldése is nehezítette munkánkat. 

Az 1973-ban létrejött új szervezetek: Békés megyei szervezet, Ifjúsági Könyvtárosok 
Szekciója, Osztályozási-Indexelési Bizottság, Bibliográfiai Bizottság. 

A szervezetek működésének elősegítésére — az alapszabálynak megfelelően — elké
szült a szekciók működésének típus-szabályzata, a bizottságok működési ügyrendje és az 
egyesület pénzgazdálkodását szabályozó pénzügyi-gazdasági szabályzat. Mindezeket a kül
döttközgyűlésjóváhagyta. 

Megkezdtük az egyesületi nyilvántartás korszerűsítését, amelynek segítségével pon
tos képet kaphatunk tagságunkról. E munkáért elsősorban a Műszaki Könyvtáros Szekció 
tagjainak segítőkészségéért, aktív munkájáért kell köszönetet mondani. 

Az elnökség munkája a munkatervnek megfelelően folyamatos, tervszerű volt. Öt 
alkalommal tartottunk elnökségi ülést, amelyeken elsősorban a szervezeti kérdések kerül
tek megvitatásra. Elnökségi tagjaink nagyobb része ebben az évben kezdte meg munkáját, 
talán nem rendelkeznek még valamennyien kellő tapasztalattal, de a tenniakarás, lelkese
dés és az elnökség tapasztaltabb tagjainak segítőkészsége átsegítette őket a nehézségeken. 
Az Ellenőrző Bizottság tervszerűen és lelkiismeretesen végezte munkáját, ezért köszönet 
illeti a bizottság tagjait. 

Az egyesület taglétszáma 1973. december 31-én 1626 fő volt, az év folyamán 205 új 
tagot vettünk fel, 128 tagot pedig töröltünk a nyilvántartásból. 

Fájdalmas veszteséget jelentett egyesületünk számára dr. Gombocz István halála. 
Már a Szabó Ervin Kör megalakulásától kezdve mint elnökségi tag vette ki részét az egye
sületi munkából. Az IFLA nemzetközi kiadványcsere bizottságának három évig titkára, 
majd négy éven át elnöke volt. Tevékenységét az IFLA vezetői is sokra értékelték. 

Egyesületünk 1973-ban végzett munkáját összefoglalva megállapíthatjuk, hogy nőtt 
az egyesület közéleti szerepe, jelentősége. Szakmai feladatait, képzési és továbbképzési 
munkáját a korábbinál magasabb színvonalon látta el, megindult a szervezeti élet új for
máinak kialakítása is, amely egyben biztosítéka a további fejlődésnek. Azonban több fel
adat megvalósítása elmaradt vagy végrehajtása nem megfelelő. így például javítani kell 
rendezvényeink propagandáját, meg kell erősíteni az elnökség patronáló tevékenységét a 
szervezeteknél, és elő kell segíteni a tagság kezdeményezőkészségének további kibontakoz
tatását. Javítani kell kapcsolatainkat a Kulturális Minisztérium Könyvtárügyi Osztályával, 
a könyvtár- és tájékoztatásügy társadalmi szerveivel, mint pl. azOKDT-vel, az OMFB-vel 
és érdekvédelmi tevékenységünk kialakítása és fejlesztése céljából a Közalkalmazottak 
Szakszervezetével. 

Ami az 1974. esztendő feladatait, tennivalóit illeti: alapvető céljaink nem változnak. 
Növelni kívánjuk az egyesület szerepét, részvételét a hazai könyvtárügy társadalmi irányí
tásában, a könyvtárpolitikai koncepciók kialakításában és azok végrehajtásában. Továbbra 
is elsődleges célunk a tagság szakmai képzésének, továbbképzésének elősegítése, az eddig 
jól bevált formák mellett újabbak bevezetésével is, pl. tanfolyamok rendezésével. Ugyan
akkor nagy szerepet szánunk a bizottságokban folyó szakmai munkának és kutató tevé
kenységnek. 

Kiadványi tevékenységünk keretében több előadás szövegét kívánjuk megjelentetni, 
kiadjuk az MKE Évkönyvének első, 1973. évi kötetét és előkészítjük az 1974. évi kötetet. 
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Az 1973. évi szervezeti alapokra támaszkodva be kell fejezni szervezetünk kiépíté
sét, támogatva az új, ill. még gyenge szervezeteket. 

Továbbra is támogatjuk tagjaink külföldi tanulmányútjait, nemzetközi kapcsolata
ink keretében pedig — az IFLA mellett — elsősorban a szocialista országok könyvtáros 
egyesületeivel kívánunk szorosabb együttműködést kialakítani. 

Az elnökség nevében köszönetet mondunk az egyesület szervezeteinek, aktív tagjai
nak az 1973. évi munkáért, és további segítségüket kérjük azoknak a feladatoknak a meg
valósításához, amelyek előbbre viszik egyesületünk ügyét, tagjaink szakmai tudásának bő
vítését és a magyar könyvtárügy javát szolgálják. 

DR. SZÉKELY SÁNDOR KOVÁCS DEZSŐ 
elnök főtitkár 
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A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK 
ELNÖKSÉGE 

Tiszteletbeli elnök: dr. Mátrai László, akadémikus, egyetemi tanár, az Egyetemi Könyvtár 
főigazgatója 

Elnök: dr. Székely Sándor, az Országos Orvostudományi Könyvtár és Dokumentációs 
Központ igazgatója 

Alelnökök: dr. Fügedi Petemé, az Országos Széchényi Könyvtár főosztályvezetője, 
Takács Miklós, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár igazgatója 

Főtitkár: Kovács Dezső, az Építésügyi Tájékoztatási Központ Építésügyi Központi 
Könyvtárának vezetője 

Titkárok: dr. Dienes Gedeonné, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának és Doku
mentációs Szolgálatának osztályvezetője, 

dr. Faragó Lászlóné, az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetője, 
Sándor Ottóné, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár csoportvezetője 

Tagok: Arnóth Károly, a Ganz-Mávag könyvtárának vezetője, 
Bilincsi Lajos, a debreceni Agrártudományi Egyetem könyvtárának igazgatója, 
Fülöp Géza, az ELTE Könyvtártudományi tanszékének adjunktusa 
Károlyi Zsigmondné dr., a Könyvtártudományi és Módszertani Központ tud. 

főmunkatársa, 
Kéki Béla, a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának ny. igazgató

helyettese, 
Kertész Gyuláné, a debreceni Városi Könyvtár igazgatója, 
Kondor Istvánné, a Kulturális Minisztérium Könyvtárügyi Osztályának vezetője, 
Lécesné Mesterházi-Nagy Márta, a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyv

tárának osztályvezetője, 
Magyar András, a miskolci Szakszervezetek Megyei Tanácsa Központi Könyvtá

rának igazgatója, 
Németh László, a zalaegerszegi Megyei Könyvtár igazgatója, 
Papp István, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ igazgatója, 
dr. Sebestyén Géza, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatóhelyettese, 
dr. Skaliczky Józsefné, a szegedi Somogyi Könyvtár osztályvezetője, 
Somkuti Gabriella, az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetője, 
Szita Ferenc, a kaposvári Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese. 
Tremkó Györgyné, a Tervezésfejlesztési és Típustervezési Intézet Műszaki infor

mációs Szolgálatának vezetője, 



Vajda Erik, az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ igazgató
helyettese, 

Wimmer Éva, az Egyetemi Könyvtár könyvtárosa. 

Az MKE Ellenőrző Bizottsága 

Elnök: dr. Walleshausen Gyula, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának és Doku
mentációs Szolgálatának igazgatóhelyettese 

Tagok: dr. Csendes Katalin, az Országos Vezeto'képző Központ Tudományos Tájékozta
tó Szolgálatának osztályvezetőhelyettese, 

Gyenge Erzsébet, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtárának 
igazgatója, 

Nagy Gusztáv, a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Könyvtárának osztályve
zetője. 
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AZ V. VÁNDORGYŰLÉSEN, 
ZALAEGERSZEGEN ELHANGZOTT 
ELŐADÁSOK ÉS KORREFERÁTUMOK 





RÉGI NYOMTATVÁNYOK FELTÁRÁSA 
MAGYARORSZÁGON 
Dr. Borsa Gedeon 

Reám hárult az a megtisztelő feladat, hogy megemlékezzem a hazai könyvnyomta
tás megindulásának 500. évfordulójáról. Ezt a lehetőséget arra kívánom felhasználni, hogy 
áttekintést adjak a Magyarországon ma folyó könyvtörténeti kutatásokról. Az ismertetés 
egyrészt széles körű kíván lenni: a célkitűzésekről, elgondolásokról és a konkrét munkáról 
egyaránt szól. Másrészt a témát leszűkítem, mert a továbbiakban csak a nyomtatott köny
vekkel foglalkozom. 

Ez év június 5-én volt ötszáz éve annak, hogy a budai Hess-féle nyomdában elké
szült az első Magyarországon nyomtatott könyv, a Chronica Hungarorum. Az évforduló
ról több alkalommal és különböző módon történt megemlékezés. Gondolhatunk itt az 
„ötszáz év — ötszáz könyvtár" elnevezésű mozgalomra, az idei ünnepi könyvhétre és így 
tovább. Itt azonban azt az emlékkiállítást szeretném kiemelni, amely október 5-én nyílt 
meg a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében és az ahhoz csatlakozó helyiségekben. Ez 
az országos kiállítás áttekintést nyújt az elmúlt 500 évnek a hazai könyvnyomtatással ösz-
szefüggő valamennyi lényeges eseményéről, valamint a fejlődés irányairól. Ezen belül ter
mészetesen különleges hangsúlyt kapott a legújabb, az 1945-tel kezdődő korszak, amely
nek nemcsak a szűkebb értelemben vett nyomdászatát mutatja be a kiállítás, hanem 
könyvtárügyének, könyvkiadásának és könyvkereskedelmének fejlődését is. 

Rátérve mondanivalóm lényegére, a továbbiakban a régi nyomtatványokkal való fog
lalkozásról kívánok számot adni. A könyvtörténeti munkák elvi kérdéseivel a Magyar Tu
dományos Akadémia I. Osztályának Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottsága fog
lalkozik. Ez a testület elődjével, a Könyvtártudományi Főbizottsággal együtt már két évti
zede hozza azokat az elvi döntéseket, amelyek alapján a könyvtörténeti munkálatok ha
zánkban folynak. Magát a munkát azután elsősorban a jelentősebb régi könyvállománnyal 
rendelkező könyvtárakban végzik. A jövőben is azaz elgondolás, hogy a MTA elvi irányí
tása és részben anyagi támogatása mellett mindenekelőtt könyvtárosainkra hárul az a meg
tisztelő és igen szép feladat, hogy e munkákat a gyakorlatban elvégezzék. 

A régi nyomtatvány alatt ma egyre általánosabban, nemzetközi szinten is, az 1801 
előtt készült kiadványokat értik. Ez az az időpont, amelyet megelőzően a könyvek túlnyo
mó többségét kézzel, ezután azonban általában géppel állították elő. De nem csupán tech
nikatörténeti szempontok indokolják ezt az időhatárt, hanem a társadalmi fejlődés is. A 
francia forradalom hatása nyomán ez az a századforduló, amelyet megelőzően a feudális 
rendszer volt általános, míg a következő évszázadra már a kapitalizmus volt a jellemző. 

Az ilyen értelemben vett régi nyomtatványokkal való foglalkozás Magyarországon 
két főágra oszlik: az egyik a közgyűjteményekben őrzött példányok katalogizálása erede
tükre és tárgyukra való tekintet nélkül, a másik pedig a magyar vonatkozlsú kiadványok 
bibliografizálása. Ez tehát a két fő irányvonal, amely mentén haladnak a munkálatok. 



A hazai közgyűjtemények állományában található valamennyi régi nyomtatvány 
feltárása és tudományos célra történő használatának biztosítása — tekintettel a rendkívüli 
mennyiségre - természetesen csak szakaszokban történhet. Ezek kijelölésénél is az évszá
zados korszakolás látszik a legalkalmasabbnak és nemzetközileg is leginkább követettnek. 
Az első korcsoport a nyomdászat legelső szakaszát, a 15. századot öleli fel. Az 1500. de
cember 31-vel záródó időben készült kiadványoknak külön nevük is van: ezek az „ős
nyomtatványok". A magyarországi közgyűjteményekben található ősnyomtatványoknak 
központi katalógusa hosszú évek munkájával Sajó Géza és Soltész Zoltánné szerkesztésé
ben, továbbá Csapodi Csaba és Vértesy Miklós közreműködésével elkészült, és 1970-ben 
az Akadémiai Kiadó gondozásában két kötetben megjelent. Jogos büszkeség tölthet el 
bennünket, mert ezt megelőzőleg csak néhány ország mondhatta el magáról, hogy a gyűj
teményeiben őrzött 15. századi nyomtatványokról korszerű és teljes áttekintést tudott 
nyújtani. A közreadott katalógus 57 gyűjtemény állományából 3579 különböző ősnyom
tatvány 7107 példányát ismerteti. 

E munka logikus folytatása a 16. századi nyomtatványok hasonló jellegű feltárása. 
Az említett akadémiai munkabizottság a közelmúltban már meghozta elvi állásfoglalását 
erre a munkálatra vonatkozólag. Sajnos a megvalósítás - elsősorban a szükséges anyagiak 
hiánya miatt — egyelőre igen lassan halad előre. Mégis egyes gyűjtemények részben önte
vékenyen, részben az említett elvi kezdeményezés alapján már nem keveset tettek a meg
valósítás érdekében. így az Országos Széchényi Könyvtárban, amelyik a legnagyobb ilyen 
jellegű különgyűjteménriyel rendelkezik, a 16. századi kiadványok feldolgozása már közel 
jár a befejezéshez. Remény van rá, hogy a mintegy 12 000 műről belátható időn belül 
véglegesen elkészül a katalógus. Ennek segítségével majd közkinccsé fog válni és a tudomá
nyos kutatók által használhatóvá az értékes gyűjtemény. Hasonló jellegű munkálatok foly
nak a budapesti Egyetemi Könyvtárban is, ha még nem is olyan előrehaladott állapotban, 
mint az OSzK-ban. Az Egyetemi Könyvtár közel 10 000 nyomtatványt őriz a 16. század
ból, így hazánkban a második legnagyobb állománnyal rendelkezik e téren. A pécsi Egye
temi Könyvtár is hozzáfogott e korszak nyomtatványainak feltárásához, illetve ezt már 
részben el is végezte. Több egyházi gyűjteményünk hasonló erőfeszítést tett, illetve tesz. 

Ezek után helyesnek látszik, hogy ha csupán nagy vonásokban is, áttekintést adjak 
az elvégzendő feladat méreteiről. Amíg az ősnyomtatványoknál alig több, mint félszáz 
gyűjtemény anyagával kellett foglalkozni, addig a 16. századi kiadványok esetében ezek 
száma inkább a félezerhez fog közelebb állni. Itt gondolnunk kell arra, hogy majd minden 
múzeumban, levéltárban és nagyobb könyvtárban található több-kevesebb 16. századi 
nyomtatvány. De nemcsak a gyűjtemények számának majd megtízszereződésével kell szá
molni, hanem a példányokéval is. Világszerte leszűrt tapasztalat szerint a 15. és 16. századi 
nyomtatványok példányainak aránya általában 1:8—1:10. Ez azonban természetesen az il
lető gyűjtemény összeállásától rendkívüli mértékben függ. Hiszen vannak olyan könyvtá
rak, ahol egy időben szinte csak az ősnyomtatványokat gyűjtötték (pl. a székesfehérvári 
püspöki könyvtárban), máshol pedig az ősnyomtatványokból viszonylag igen keveset őriz
nek (pl. a budapesti Katolikus Hittudományi Akadémia régi állományában, amely tulaj
donképpen az Egyetemi Könyvtárnak másfélévszázaddal ezelőtt kikülönített, fölösnek mi
nősített példányaiból tevődött össze). A nagy számok törvénye azonban többségében kor
rigálja ezeket az egyenetlenségeket. így becsléssel a hazai közgyűjteményekben őrzött 16. 
századi nyomtatványok példányszáma hozzávetőlegesen 70-80 000-ben jelölhető meg. 

Már maga ez a szám is mutatja, hogy milyen óriási feladatról van tehát itt szó. En
nek elvégzése azért hosszú esztendőket és nem kevés anyagi támogatást igényel. Hogy az 

20 



egész vállalkozás befejezte ne legyen előfeltétele a publikálásnak, vagyis a közkinccsé té
telnek, a hatalmas anyagot nagyobb gyűjtemények, ül. gyűjteménycsoportok szerint ta
golva lesz szükséges megjelentetni. Az előzetes számítások szerint öt-nyolc kötet ölelné 
fel tehát a hazai közgyűjteményekben őrzött 16. századi nyomtatványok katalógusát. 
Ezek közül - az előkészítő munkálatok mai állása alapján - az Országos Széchényi 
Könyvtáré lesz az első, amely nyilván jelentős segítséget fog nyújtani a többi kötet elké
szítéséhez. 

Tehát egységes szempontok szerint kialakított rendszerről van szó, amelybe minden 
gyűjtemény belekapcsolódhat, sőt kívánatos is, hogy ezt megtegye. E katalógus rendkívü
li mértékben járul majd hozzá ahhoz, hogy a kutatók számára a továbbiakban ne lapulja
nak meg hozzáférhetetlen módon egy-egy gyűjtemény mélyén értékes források. De a 
könyvészeti feldolgozáson túlmenően a 16. századi kiadványok hazai példányainak feltárá
sánál még további szempontok is vannak. Ezek közül az első a kéziratos bejegyzések re
gisztrálása, ami a korábbi tulajdonosoktól a kötet szövegéhez tett megjegyzéseken át a ko
rabeli események feljegyzéséig igen széles kört ölel fel. E forrásértékű adatok feldolgozása 
azonban egyben igen igényes feladatot jelent. Itt még gondolni lehet és kell a kötések, a 
hungarica vonatkozások, valamint a bibliofil jellegű szempontok (pl. illusztiáció) szaksze
rű áttekintésére is. Mindez csak ízelítőül kívánt szolgálni annak érzékeltetésére, hogy mi
lyen széles távlatok és nagy feladatok állnak előttünk a magyarországi közgyűjtemények
ben őrzött régi nyomtatványok feltárása terén. 

Az eddigiekben az 1601 előtt készült valamennyi nyomtatvánnyal kapcsolatos fel
adatokról volt szó, tekintet nélkül annak nyelvére, nyomdahelyére, szerzőjére vagy tartal
mára. A régi kiadványokkal kapcsolatos munkálatok másik főcsoportja a most említett 
szempontok szerinti magyar vonatkozású munkák feltárása. Ezek közül a továbbiakban 
csak a nyelv és a megjelenési hely szerinti hungarikákkal foglalkozom, értve ez alatt min
den részben vagy egészben magyar nyelven készült nyomtatványt, ül. a Magyarország te
rületén megjelent valamennyi kiadványt. Ez a leszűkítés nem elvi megfontolásokból, ha
nem gyakorlati okok miatt történik. A további két hungarika kategória (a külföldön hazai 
szerzőktől, ül. magyar vonatkozású tartalommal közzéadott idegen nyelvű művek) termé
szetesen ugyancsak rendkívül jelentős és fontos forrásanyagot jelent valamennyi tudo
mányág hazai történetének megírásához. Azonban ezek rendszeres feltárása a ma rendel
kezésre álló, ül. remélhető erőket és lehetőségeket messze meghaladja. Ezért kell min
dent az említett primer hungarikák, azaz az összes hazai, Ül. a külföldi magyar nyelvű 
nyomtatványok tervszerű feldolgozására fordítani. 

Az e területen végzett munka első jelentősebb terméke az utóbbi félévszázadban a 
Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Széchényi Könyvtár közös vállalkozása 
eredményeként 1971-ben megjelent kötet, „Régi magyarországi nyomtatványok 1473-
1600" (RMNy címmel. Ez az időrendben a legrégibb korszakot feltáró kötet mind itthon, 
mind külföldön igen kedvező fogadtatásban részesült a szakmai körökben. Az értékelések 
az RMNy-nek mind tartalmi, mind formai megbízhatóságát és használhatóságát hangsú
lyozzák. Az utóbbiak közé tartoznak azok a részben valóban úttörőnek nevezhető megol
dások, amelyek mind a kötetben fellelhető források minél célszerűbb feltárását kívánják 
szolgálni. Ezek közül részletesebben most itt csak egyet kívánok ismertetni, a cíinhurok ki
csinyített hasonmását. 

Ez valóban igen egyszerű dolog, de ha az ember gondosabb vizsgálat tárgyává £<»szi. 
akkor látja e megoldás rendkívül előnyös voltát. A régi nyomtatványok leírása ugyanis 
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— a moderntől eltérően - a szerző és cím megjelölésével nem csupán a kiadvány tartalmát 
kell hogy megjelölje, hanem megnyugtató módon lehetőséget kell arra is biztosítania, hogy 
a kiadás pontosan azonosítható legyen. E kettős feladatnak a katalógusok és bibliográfiák 
általában részletes leírással kívánnak megfelelni. Ennek során szinte az egész címlap szöve
gét a lehető leghűségesebben igyekeznek betűhíven, a sorvégződések gondos feltüntetésé
vel stb. közölni. Elképzelhető, hogy micsoda munkát jelent az ilyen leírás elkészítése. De 
ezzel még nem fejeződött be az ügy, hiszen a nyomdásznak legalább ilyen gondot jelent a 
sokszor már nem használt betűjelek, rövidítések stb. utánzása. Ezek után a korrigálásról 
már szó se essék. Ráadásul mindezek a munkafázisok egyben komoly hibaforrások is. És 
mégis, eme sok-sok fáradozás ellenére sem lehet azt biztosítani, hogy betű- és sorhű után-
szedéssel készült kiadást az eredetitől az említett leírás segítségével meg lehessen külön
böztetni. 

Ezzel szemben az RMNy a tartalmi ismertetést és az azonosítás funkcióját külön-
külön és így a lehető legjobban, Ül. leggazdaságosabban oldja meg. A címleírás alig tér el a 
modern címfelvételtől, így mind elkészítése, mind szedése nem okoz gondot. Az azonosí
tás céljaira viszont valamennyi ma példányból ismert kiadványból a címlap, ill. ennek hiá
nyában egy jellemző (lehetőleg ívjellel ellátott) lap kicsinyített (6x4 cm) reprodukcióját 
közli. így tehát, ha valakinek kezében van egy régi magyarországi nyomtatvány, fellapoz
za a számításba jövő kiadvány reprodukcióját, amellyel összevetve azonnal és minden két
séget kizárólag meg tudja állapítani, hogy azonos vagy sem. A leggondosabb utánszedés 
esetében sem lehet azt ugyanis elérni, hogy a soroknak és szavaknak egymásközti viszonya 
az utánzottal azonos legyen. Az ilyen és ehhez hasonló eltéréseket (pl. variánsokat) a 
címlap reprodukciója alapján egyértelműen meg lehet állapítani. 

Ez az egyetlen példa a módszertani fogások sorából csupán ízelítő kívánt lenni arra, 
hogy milyen gonddal igyekeztünk feladatunk minél jobb megoldására. Ezt abban láttuk, 
hogy a régi magyarországi nyomtatványokat tartalmilag és formailag is a leggondosabb, de 
egyben leggazdaságosabb elemzés alá vegyük. Ennek során a kiadványok legelrejtettebb és 
legkisebb önálló részeit is (pl. ajánló vers, sajtóhibajegyzék) leírtuk, hogy az abban szerep
lő személyek a mutatók segítségével a kutatók számára hozzáférhetővé váljanak. Azon fá
radoztunk, hogy az ismertetett nyomtatványra vonatkozó minden eddig publikált lénye
ges megállapítást, ha csak egy mondat erejéig is, de összefoglalóan ismertessük a hivatko
zás gondos feltüntetésével. Ezzel lényegében sikerült elérni, hogy a kutatók, akik valame
lyik régi magyarországi nyomtatvánnyal kívánnak bizonyos téma kapcsán foglalkozni, 
készen kapják az eddigi kutatási eredményeket. Nem kell tehát sem ezek összeszedésével, 
sem ezek kiértékelésével fáradozniuk, hanem teljes erejükkel a tisztázatlan kérdések meg
oldásával foglalkozhatnak. 

Az RMNy első kötetével tehát sikerült igényes módon kielégíteni a primer hungari-
kák feltárására vonatkozó reális igényt 1600-al bezárólag. A pozitív fogadtatás után, 
amelyben a kötet részesült, talán nem hat meglepetésként, hogy az illetékesek megbízást 
adtak a 17. század hasonló jellegű feldolgozására. E korszakban megjelent hazai nyomtat
ványok száma lényegesen magasabb, mint az 1601 előttieké: míg a 15. és 16. századból ed
dig összesen nem egészen 900 tétel regisztrálására került sor, a 17. századból az eddigi 
anyaggyűjtés majd 5000 kiadványt tart számon. Nem érdektelen ennek számbeli megosz
lása sem a korszakon belül: egyharmada 1601-1650, további harmada 1651-1680, míg 
harmadik harmada 1681-1700 között látott napvilágot. Tehát ugyanannyi, vagyis mint
egy másfélezer nyomtatvány megjelenéséhez előbb ötven, majd harminc, végül már csak 
húsz esztendőre volt szükség. Ez jól érzékelteti a fejlődés ütemét. 
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E 17. századi kiadványokat is - az első résszel azonos módon - időrendben kíván
juk feltárni. E követelmény miatt kettős feladattal nézünk szembe: egyrészt meg kell te
hát állapítani, hogy egy nyomtatvány valóban az RMNy gyűjtőkörébe tartozik-e, másrészt 
tisztázni kell, ha ez szükséges, a megjelenés idejét. Mindkét problémával már a 15-16. szá
zadi munka során is találkoztunk, most azonban mind a nagyobb mennyiség, mind bizo
nyos új körülmények az eddiginél is nagyobb gondot okoznak. 

Bár a nyomtatványok többsége feltünteti a nyomtatás helyét és évét, nem kevés 
azoknak a száma, amelyek az egyik vagy a másik erre vonatkozó adat feltüntetése nélkül 
készültek. Jelentősen növelik ezek számát a csak hiányos és csonka példány alapján vagy 
éppen csak töredékekből ismert nyomtatványok. A magyar nyelvű kiadványok gyűjtőkö
ri problémát nem okoznak, hiszen ezek megjelenési helytől függetlenül érdekesek szá
munkra, de már nem ez a helyzet pl. egy latin nyelvű nyelvtankönyvvel, amelyik szinte 
egész Európában, sok-sok országban készülhetett. Hasonlóan sok fejfájást okoznak az év
szám nélküli nypmtatványok, amelyeknek pontos besorolása az időrendbe nem egyszer 
komoly munkát igényel. Ennek ellenére is sokszor előfordul, hogy csak sok éves időhatá
rok közé lehet a megjelenés feltételezhető időpontját szorítani. 

Az RMNy első kötetében mind a gyűjtőkör, mind az időrendi besorolás gondjait 
meglehetősen patriarchális módon, vizuális memóriánkra támaszkodva igyekeztünk megol
dani. Ennek az volt a lényege, hogy miután a nyomtatványokat műhelyenként egymás 
közt megosztva végeztük, munkatársaimmal együtt sikerült viszonylag jól megismernünk 
a tipográfiai sajátosságokat. Erre támaszkodva határoztuk meg magunk között a proble
matikus kiadványokat, majd ezt összehasonlító anyag segítségével, vagyis a gyanúba vett 
műhely kiadványaival történő összevetéssel ellenőriztük. Néhány darabbal bizony előfor
dult, hogy egy álló hétig kínlódtunk, de végül is valamennyi 1601 előtti nyomtatványról 
bizonyítani tudtuk nyomdai hovatartozását, ill. elkészítésének hozzávetőleges időkörét. 

Azonban ez a viszonylag primitív megoldás a 17. században már többé nem járható 
út. Míg ugyanis korábban egyfajta betűtípust egy időben mindig csak egy hazai műhely
ben használtak, e korszakban a matricák és az öntött betűk vándorlása olyan mértékben 
felgyorsult és Összekuszálódott, hogy ezek megnyugtató tisztázásához már segédletre van 
szükség. Rákényszerültünk ugyanis arra, hogy jelentős munkával összeállítsuk a hazai mű
helyek felszerelésének saját kiadványaikból rekonstruált repertóriumát. Ehhez át kell néz
ni egy-egy nyomda valamennyi ismert termékének szinte minden sorát, sőt betűjét. Ugyan
is regisztrálásra kerül minden, ami a papíron a festékezéssel nyomot hagyott. Ennek főbb 
csoportjai: a betűtípusok, az öntött körzetek, az iniciálék, a könyvdíszek, az illusztrációk 
és a nyomdai segédanyagok (lénia, vakanyag stb.). A rendszerezett nyilvántartásban mind 
a méret, mind a forma pontos rögzítésével a használat időpontja is feljegyzésre kerül, 
nemkülönben valamennyi felismert esetleges változás is (pl. a fametszet megsérült, a be
tűtípust más méretre öntötték át stb.). 

Csakis ilyen aprólékos munkával összeállított és rendszerezett nyilvántartás segítsé
gével van arra mód, hogy a 17. században megnyugtató módon tudjuk meghatározni egy-
egy kiadvány nyomtatási helyét, ami az idegen nyelvű művek esetében a hazai eredet bi
zonyításával a gyűjtőkörbe tartozás elengedhetetlen feltétele. Ugyanennek a repertórium
nak igénybevételével lehetséges csak az évszám nélküli nyomtatványoknak az időrendbe 
történő megnyugtató besorolása. De nem kizárólag az RMNy-munkálat közvetlen támoga
tását hivatott szolgálni az ilyen nyomdai repertórium, mert a korabeli levéltári adatok 
rendkívül gyér volta miatt szinte ez az egyetlen biztos bázis, amelynek alapján a hazai 
könyvnyomtatás történetére vonatkozó ismeretek szélesíthetők, ül. elmélyíthet ők. Ezért 
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ezek létrehozása rendkívül fontos feladat, amelyhez azonban hihetetlenül sok aprómunka 
mellett komoly koncepció és kiértékeléséhez nagy szakértelem is szükséges. Bízunk benne, 
hogy e valóban elengedhetetlen munkaeszköz létrehozásába az érdeklődők - gondo
lok itt elsősorban a fiatalságra - az RMNy szerkesztőségében az Országos Széchényi 
Könyvtárban bekapcsolódnak, majd szívós munkával ezeket létre is hozzák. 

A régi magyarországi nyomtatványok korábbi korhatára 1711 volt. Szabó Károly, 
aki a múlt század második felében ezt a fogalmat egyáltalában létrehozta, három részből 
álló „Régi Magyar Könyvtár" (RMK) elnevezésű nagy bibliográfiáját a szatmári békekötés 
évével zárta. A mostani RMNy-vállalkozás is erre a kiadványra, ül. az azóta megjelent és 
összegyűjtött adatokra támaszkodik. Az RMK-hoz ugyanis a szaksajtóban — elsősorban a 
Magyar Könyvszemlében — az évtizedek során egész sor kiegészítést publikáltak. Az Or
szágos Széchenyi Könyvtárban könyvtáros elődeink mind ezeket, mind minden további, 
tudomásukra jutott adatot regisztráltak. Ennek érdekében mind a hazai, mind a szomszé
dos országok nagyobb régi nyomtatvánnyal rendelkező gyűjteményeiben rendszeres gyűj
tés is folyt. Az eredmény jónak mondható, hiszen a tapasztalat szerint száz eddig még nyil
vántartásainkban nem szereplő RMK-példány előkerülésekor 95—99 mint nyomtatvány 
már ismeretes volt. Ez viszonylag igen jó arányszám, hiszen teljességről bibliográfia eseté
ben mindig igen tartózkodóan szabad csak nyilatkozni. Ez a viszonylagos teljessége tehát 
az anyaggyűjtésnek biztos alapul szolgál olyan részletes és igényes feltáráshoz, mint ami
lyen a „Régi magyarországi nyomtatványok" elnevezésű és a fentiekben már nagy vonások
kal vázolt vállalkozás. 

A régi nyomtatványok kategóriája, amint ezt még bevezetőként említettem, nem
zetközileg az 1800. évet veszi felső korhatárul. Megerősítette e döntés helyességét a ha
zánkkal történelmileg és a fejlődés ütemét tekintve is sok rokon, sőt azonos vonást felmu
tató ország, Csehszlovákia és Lengyelország gyakorlata is. Ezekben ugyanis már évtizedek
kel ezelőtt ugyancsak az 1800. évvel jelölték meg a régi nyomtatványok záró esztendejét. 
Az RMNy munkálatainak felső korhatára is 1800 lévén, az anyaggyűjtésben komoly prob
lémát jelentenek az 1712 és 1800 között megjelent kiadványok. Ezek feltárásának aránya 
meg sem közelíti az 1711. esztendővel záródó ún. RMK-korszakot. Vegyük tehát közelebb
ről szemügyre, hogy mi is a helyzet ezen a téren. 

Petiik Géza - nagyjából Szabó Károllyal egyidőben - ugyancsak egyszemélyes vál
lalkozás keretében összeállította az 1712-1860 között megjelent magyar vonatkozású 
nyomtatványok bibliográfiáját. Az RMK-hoz időben csatlakozva, Petrik több tízezer bel-
és külföldi hungarikát tárt fel az Országos Széchényi Könyvtár, a budapesti Egyetemi 
Könyvtár és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának katalógusai alapján három 
alap- és egy pótkötetben. Az RMNy gyűjtőköre ehhez képest mind területben (figyelmen 
kívül hagyva a külföldi nem magyar nyelvű kiadványokat), mind időben (1860 helyett 
1800-al zárva a gyűjtést) szűkebb, a Petrik-féle kiadványban közzéadott RMNy-jellegű 
nyomtatványok száma így 11 630. Ez a látszólag magas szám azonban a gyakorlati tapasz
talatok tanúsága szerint sokkal alacsonyabb fokot ért el a viszonylagos teljesség terén, 
mint azt az 1712 előtti korszakban tapasztalhattuk. Ennek gyakorlati igazolására a nagy 
számoknak mindig megbízható bizonyítása alapján az Országos Széchényi Könyvtár, ül. 
annak jogelődje, a Népkönyvtári Központ Könyvelosztójában volt az ötvenes évek dere
kán megfigyelhető. A köztulajdonba vett több núllió kötetnyi könyv közül az 1712— 
1850 közötti magyar vonatkozásúakat (számuk több tízezerre rúgott) külön munkahelyen 
rendezték és készítették elő a szétosztásra. Ennek során, hogy a leírás munkáját könnyít-
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sék és egyszerűsítsék, a Petrík-féle bibliográfiára támaszkodtak. Az összevetés azt mutat
ta, hogy a megtalált munkák aránya alig haladta meg a hatvan százalékot. 

Az éppen e munka keretében megállapított sok-sok ezer Petrik-kiegészítés gyűjtésé
ből, majd annak rendszerezéséből alakult ki az az adathalmaz, amelyet a hatvanas évek
ben azután az erre a célra létrejött munkaközösség az Országos Széchényi Könyvtárban 
további forrásokból is gyarapított. Átnézték ehhez az OSzK Kisnyomtatványtárát, a szám
bajöhető legfontosabb bibliográfiákból és nyomtatott katalógusokból több mint harmin
cat, a budapesti Egyetemi Könyvtár, a Ráday Könyvtár és a sárospataki könyvtár állomá
nyának egyes részlegeit. Az így összegyűjtött anyag ellenőrzése és megrostálása, bibliográ-
fiailag megfelelő elrendezése után sor került ezek nyomtatásban való közreadására is. Az 
OSzK kiadta tehát 1971-ben a Petrik-féle bibliográfia ötödik köteteként annak az RMNy-
gyűjtőkörbe tartozó 7660 nyomtatványnak leírását, amely Petrik korábbi köteteiből hi
ányzott. Ezzel az 1712-1800 között hazánkban megjelent, továbbá a külföldön magyar 
nyelven nyomtatott művek közül már 19 290 nyert bibliográfiai regisztrálást. 

Ha szemügyre vesszük a Petrik által közölt és a hozzá most kiegészítésként össze
gyűlt tételek arányát, azt megdöbbentőnek kell tartani: pontosan kétharmada az utóbbi 
az előbbinek. Jól mutatja tehát, hogy milyen súlyosak voltak Petrik hiányai. De vajon 
most már lényegében minden együtt van? Távolról sem. A mai tapasztalat az, hogy száz 
az RMNy-gyűjtőkörébe tartozó és eddig még bibliográfiailag át nem vizsgált gyűjtemény
ben levő példány közül - a korábbi több mint hatvan százalék helyett - több mint nyolc
van a Petrik I—IV, ill. V. kötetében fellelhető. Ez természetesen lényeges javulás a korábbi
hoz képest, de még mindig nem képezheti alapját olyan sok és igényes munkát igénylő 
feladat megnyugtató elvégzéséhez, mint amelyen az RMNy dolgozik. Hogy ne legyen túl
ságosan magas a belátható időn belül összegyűjthető kiegészítések száma, úgy itt is az 
1711 -el záródó korszaknál említett magas (95—99) arányszám elérése kívánatos. 

Ennek érdekében azonban most már rendkívül tervszerű, végiggondolt és minden 
számításba jövő nagyobb gyűjtemény anyagára kiterjedő regisztrálásra van szükség. Ez 
pedig csakis hosszú évek szívós munkájával valósítható meg. Hogy az RMNy-munkálatok
ban ne álljon be kényszerű szünet az 1711. év elérésével, már most hozzá kellett tehát lát
nunk ahhoz, hogy az 1712-1800 közötti korszak anyaggyűjtése a korábbiak színvonalára 
kerüljön. Ezt volt hivatott közvetve szolgáim az a munka, amelyet 1972-ben az Országos 
Széchényi Könyvtár Markos Béla szerkesztésében, mint a Petrik-féle bibliográfia hatodik 
kötete adott közre. Ez nyomdahelyenként, nyomdánként, évenként, majd azon belül a 
szerzők betűrendjében tárja fel a Petrik I—V. kötetében közreadott közel húszezer nyom
tatványt. A kiegészítések gyűjtésének támogatásán túlmenően e kötet ösztönzésül szolgál 
a helytörténeti, nyomdatörténeti és más kutatások végzéséhez is. 

A legközelebbi kiegészítő publikáció tehát egy újabb összefoglalás, a Petrik-féle 
bibliográfia 7. kötete lenne. Az ebben közreadásra kerülő tételek száma - előzetes becs
lés szerint — hozzávetőleg további ötezer lenne. Ezzel remélhető elérni azt a viszonylagos 
teljességet, amelyről az 1711 -el záródó korszak kapcsán már többször is tettem említést. 
Ehhez azonban igen sok munkát kell elvégezni, amely illetékes fórumok anyagi és erköl
csi támogatása nélkül megvalósíthatatlan. 

A „Régi magyarországi nyomtatványok" első kötete elnyerte a Magyar Tudomá
nyos Akadémia 1972. évi díját. A mű a MTA és az OSzK közös vállalkozásaként látott 
napvilágot. A Művelődésügyi Minisztérium Könyvtári Osztálya a továbbiakban fokozottan 
kívánta támogatni e munkálatokat. Ennek érdekében 1973-ban miniszterhelyettesi döntés 
született a 18. századi hazai nyomtatványok minél teljesebb feltárásának támogatásáról. 



Ennek segítségével valamennyi hazai közgyűjtemény (állami és egyházi egyaránt) állomá
nyában őrzött és a körvonalazott kategóriába tartozó kiadvány regisztrálására törek
szünk. 

E vállalkozás méretei igen jelentősnek mondhatók, hiszen többszáz gyűjtemény 
(könyvtár, levéltár, múzeum) több tízezer példányáról van szó. A feladat felmérésére 
1973 szeptemberében a MM Könyvtári Osztálya körlevelet bocsátott ki többszáz közgyűj
teménynek. A válaszok folyamatosan érkeznek be. Ezek kiértékelésével lehet azután rész
letesebb munka-, ill. ütemtervet kidolgozni. A törekvés az, hogy a feltáró munkát a gyűj
temények munkatervükbe állítva végezzék el. Az egyházi könyvtárak esetében ez részben 
kapcsolódik azok védetté nyilvánításának feladatával. Ennek során a debreceni és a kecske
méti református gyűjtemények elsőként vizsgálták végig katalógusaikat és állították ennek 
alapján össze jegyzéküket a 18. századi hazai kiadványokról. Értékes munkájukat e he
lyen is megköszönjük. 

Hogy e feltáró munka minél szakszerűbben és minél gyorsabban történjék, az 
OSzK Könyvtártudományi és Módszertani Központja - ugyancsak a MM Könyvtári Osztá
lya kezdeményezésére - egyhetes elméleti és gyakorlati oktatást szervez elsősorban a vi
déki könyvtárosok számára. Ez módot nyújt a résztvevőknek, hogy megismerkedjenek a 
feladatokkal, az eddig végzett munkával, valamint a célok megvalósításához szükséges 
módszerekkel. 

A hazai gyűjteményekben őrzött példányok felderítésén túlmenően természetesen 
szükséges a szomszéd országokban - mindenek előtt Szlovákiában és Erdélyben - találha
tó művek ismerete is. Ehhez fontos és szükséges az ottani, hasonló érdeklődésű intézmé
nyekkel a szempontokat egyeztetni, ill. a feladat elvégzésének részleteit tisztázni. 

A bibliográfiai adatgyűjtésnek elődleges és legbiztosabb forrását maguk a ma is 
meglevő nyomtatványok alkotják. Azonban ezzel nem zárható le ez a munkafázis, hiszen 
számos kiadvány esetében példány helyett csak korabeli dokumentumokból, vagy csupán 
a szakirodalomból lehet értesülést szerezni. Különösen a 18. századi levéltári iratok nyúj
tanak e szempontból még zömmel feltáratlan, de gazdag forráslehetőséget. 

Az eddig begyűlt és ezután bekerülő jelentős mennyiségű adatot természetesen nyil
vántartásba kell venni, hogy így áttekinthetővé és használhatóvá váljék. Ennek érdekében 
három szempont szerint kerül a sok tízezernyi adat regisztrálásra: 1. szerzői betűrendes 
bibliográfiai nyilvántartás, 2. nyomda-, ül. kiadási helyek szerint, 3. az ismert példányok 
nyomtatványok szerinti áttekintése. Ezek segítségével választ lehet kapni egyrészt arra, 
hogy egy 18. századi hazai nyomtatvány már ismert-e, ill,, hogy az illető kiadványból hol 
őriznek példányt. Elképzelhető, hogy ez a feladat - a leggondosabb racionalizálás mellett 
is - milyen munkát jelent, hiszen kb. 25 000 féle nyomtatvány mintegy százezer példá
nyáról van szó. 

A fentiekben röviden ismertetett anyaggyűjtés és nyilvántartás mellett a vállalkozás 
harmadik nagy területe maga a publikálás. Ennek legfontosabb, de mégis csak egyik da
rabja lesz az ennek az évtizednek végére feltehetően elkészülő Petrik VII. kötet mintegy 
ötezer, eddig még ismeretlen nyomtatvány leírásával, amint erről a fentiekben már szó 
volt. Azonban a publikálásnak van egy másik, lényegesen szélesebb területe is, ez pedig a 
nyomdai monográfiák. Itt is munkamegosztásra számítunk, akárcsak az anyaggyűjtés eseté
ben. A feltárásnak ez a formája nem csupán támogatja magát az anyaggyűjtést, de értékes 
része lehet a helytörténeti és művelődéstörténeti kutatásoknak is. Az ilyen nyomdai mo
nográfia felölelné az egy-egy műhelyre vonatkozó teljes ismeretanyagot, beleértve magá
nak a nyomdának történetét, valamint a kiadványai áttekintését. 
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így már érdemes közreadni csak maguknak a kiadványoknak is a jegyzékét - egye
lőre talán sokszorosítva —, ha azok száma az új kutatások nyomán legalább egynegyeddel 
meghaladja a Petrik VI. kötetében közölteket. Ezek gondos leírása az ennek alapját képe
ző példányok megjelölésével igen hasznos segédletet jelenthet nemcsak az RMNy-munkála-
tok egésze, de a további nyomdatörténeti kutatások számára is. A következő, igényesebb 
kiadványa nyomdákkal kapcsolatban ezek történetének levéltári kutatások és az irodalom 
gondos kiaknázására támaszkodó feldolgozását, továbbá a műhely termékeinek akár az 
RMNy igényességével történő leírását tartalmazná. A harmadik, legfejlettebb fokozata a 
nyomdai monográfiáknak a teljes feltárása lenne. Ez vonatkoznék a fentieken túlmenően 
a műhely által használt nyomdai anyagok teljes rekonstrukciójára, a kiadói, kötéstörténeti 
szempontok figyelembevételére, a terjesztés kérdésének kiművelésére, a nyersanyagfel
használásra (papír, festék stb.) egyaránt. Egy ilyen nyomdai monográfia színvonalas fel
dolgozás esetében mind a szerzőnek, mind a munkálatokat gondozó intézménynek tudo
mányos rangot is tudna már biztosítani. 

Végére érve ennek a hosszúsága ellenére is csupán vázlatos áttekintésnek, amelynek 
során képet kívántam adni a régi nyomtatványoknak hazánkban történő feltárásáról; be
fejezésül már csak annyit szeretnék mondani, hogy kérem a jelenlevőket, ül. rajtuk keresz
tül az egész magyar könyvtárostársadalmat: támogassák az Üyen jellegű vállalkozásokat. 
Tegyék ezt nemcsak a hazai könyvnyomtatás félezeréves évfordulóján, de az azt követő 
években is. így leszünk méltóak az elmúlt időkhöz és még inkább a jövőhöz. 





A BIBLIOGRÁFIA 
MINT ÚJ KUTATÁSOK ÖSZTÖNZŐJE 
Dr. Tarnai Andor 

Borsa Gedeon előadásához személyemben olyan irodalomtörténész szól hozzá a kö
vetkező negyedórában, aki egykor kilenc évig könyvtárban dolgozott, s azóta is érdeklő
dik a bibliográfiai kérdések iránt; olyan kutató emellett, aki szűkebb szakmáján túl szíve
sen foglalkozik művelődéstörténettel, ezen belül is főként az eszmék történetével. A távo
li és közelebbi múlt egyformán beszél belőlem, amikor már most, korreferátumom elején 
teljes meggyőződéssel kijelentem, hogy egyetértek Borsa Gedeon előterjesztésével. A kö
vetkezőkben nem is kívánok mást tenni, mint hogy művelődéstörténeti adalékokkal egé
szítem ki magukban is meggyőző elgondolásait, és mellesleg néhány jótanácsot adok, ha 
egyáltalán szükség van ilyenre. A kiegészítő megjegyzéseket persze nem az öncélú adat
halmozás céljából mondom el, hanem a javaslatok támogatására: arra szeretném ui. álta
luk nyomatékosan felhívni a figyelmet, hogy a bibliográfusnak a nyomtatványok formai 
elemzése után, ha lehetséges, tanácsos megkérdezni az egyes tudományok művelőit, akik 
.esetleg tartalmilag ismerik a leírt könyvek egy részét, vagyis hogy az anyag nyomdába adá
sa előtt kívánatos egy szakmai lektorálás, amely a címleírások (főleg az idegen nyelvűek) 
ellenőrzésétől a szerzők nevének megállapításáig s a különböző címek alatt megjelent mű
vek azonosításáig terjedhet. A szóba kerülő két propozíció korántsem új: a szakirodalmat 
a bibliográfus általában nagyon jól ismeri és hasznosítja; a javaslatok egyedül azt foglalják 
magukban, hogy lehetőség szerint a még megíratlan tudásanyagot is fordítsa hasznára. 

A XVII. századi magyarországi nyomtatványok feldolgozásának itt ismertetett mód
szeréről csak a legnagyobb helyesléssel lehet nyilatkozni. Azt hiszem, nem kell prófétának 
lenni a várható, helyenként igen meglepő eredmények megjövendöléséhez, amelyek lénye
ges pontokon módosíthatják a tudomány mai álláspontját. A vállalkozás sikerének legfőbb 
biztosítéka a Régi Magyar Nyomtatványok első, XVI. századi kötete, amelyet nagy elis
meréssel fogadtak a recenzensek és az egész szakmai közvélemény. Javaslataim nem is er
re, hanem az 1700-1800 közötti nyomtatványok tervezett feldolgozására vonatkoznak. 

Az elhangzott tervezetből első hallásra meg lehet ítélni; hogy a XVIII. század teljes 
könyvanyagát magában foglaló bibliográfiának elkészítése az utóbbi évtizedek legnagyobb 
és legjelentősebb könyvtörténeti vállalkozása. A feldolgozás tudományos fontosságát más 
oldalról azzal tudom leginkább kiemelni, ha elmondom, hogy irodalomtörténész körökben 
kialakulóban van egy felfogás, amelynek képviselői — valószínűleg nem egészen indokolat
lanul - a XVIII. századot a maga egészében a felvilágosodás jegyében állónak gondolják. 
A még bizonyításra váró nézet képviselői megkülönböztetnek egy 1690 tájától 1730-40-
ig terjedő korai felvilágosodást, egy újabb szakaszt Bessenyei György fellépéséig, s egy to
vábbit a jakobinus-mozgalom bukásáig. 

A két utóbbi periódus teljesen elfogadott, az 1772-es évszám hagyományos az iro
dalomtörténeti rendszerezésekben. A felvilágosodás első nyomainak kimutatása, lassú tér-
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foglalásának ábrázolása, s ezáltal egy korai felvilágosodás megalapozása az, ami még várat 
magára; egyéb okok mellett azért is, mert a Rákóczi-szabadságharc bukásától a Bessenyei 
fellépéséig terjedő hat évtized még bibliográfiailag sem áttekinthető. Részben ugyancsak 
az anyag feltáratlanságával függ össze, hogy az 1772 előtti és utáni szakaszok kapcsolatát 
nem dolgoztuk ki elég körültekintően, sőt nem titok, hogy helyenként meglehetősen héza
gos a Bessenyei fellépését követő évek ismerete is. Nem nagyon tudjuk például, hogy a fel
világosodás korábbi periódusainak irányzatai hogyan, milyen mértékben éltek tovább, és 
egyelőre nem sikerült szóra bírnunk az 1772 után is javában élő hazai latin irodalmat sem, 
amelynek eszméi és formái feltehetőleg legalábbis kölcsönhatásban álltak a nagy erővel 
meginduló magyar nyelvű irodalommal, ha ugyan bizonyos esetekben nem egyenesen inspi
rálták azt. 

A még ismeretlen nyomtatványok óriási számát értékesen bizonyítja a Komjáthy 
Miklósné szerkesztésében 1971-ben megjelent kitűnő kötet, amelybe az 1771—1800 kö
zötti évekből 7660 korábban ismeretlen mű címét sikerült gondos gyűjtőmunkával össze
állítani. Az újonnan feltárt anyag értéke néhány példán mérhető le. A legtájékozottabb 
Bessenyei-kutatók sem tudták, hogy a pesti piaristáknál 1784-ben egy filozófiai vizsga al
kalmával Bessenyei Holmi]ít osztogatták liber gradualisként. Bármily hihetetlen is talán 
első hallásra, ez történt, s az új tény ismeretében egészen nyilvánvaló, honnan eredeztethe
tő - az Orczy-ház befolyása mellett - a piaristáknál tanuló fiatal Batsányi Bessenyei irán
ti tisztelete, s miért emelhetett át első irodalmi művébe változtatás nélkül egész mondato
kat a Holmiból. (Szauder József: Bessenyei és a fiatal Batsányi, Az estve és az álom c. 
kötetben, Bp. 1970,123—35; a Holmi Positiones ex institutionibus philosphicis cím alatt, 
Pestini 1784.) 

A Petiik új, V. kötetének eszmetörténetbe vágó műveit felsorolni is nehéz lenne, 
annyi pl. a felvilágosodást védő és támadó, a politikai és a vallásos gondolkodás átalakulá
sát sejtető címek száma. Az első csoportba tartozó könyvek feldolgozása valószínűleg 
nagymértékben mélyítené el az eszmeáramlat hazai útjának ismeretét; a felvilágosodás el
len írott művek átolvasása különösen azért lenne tanulságos, mert a támadó a megtáma
dottról árul el adatokat, s mert az ilyen irányú kutatás hosszú évtizedek óta szünetel. A 
vallásos világkép XVIII. századi teljes átalakulásához, a laicizálódás előrehaladásához a ka
tolikus teológusok egymás ellen folytatott vitái nyújthatnának újabb adalékokat. Különö
sen fontosnak tartom, hogy a Rákóczi-szabadságharc bukása és a jozefinizmus közötti 
időszakból néhány anti-janzenista nyomtatvány címe bukkant elő. E művek lehetővé te
szik, hogy azokban az évtizedekben is foglalkozzunk a nevezetes francia áramlat hazai 
történetével, amelyekben Zolnai Béla — források hiányában — még nem tudott kutatáso
kat folytatni. 

Az eredményes munkához elengedhetetlen feltétel persze a jó latin és német tudás, 
mert a XVIII. századi nyomtatványok túlnyomórészt nem magyar nyelvűek. A nyelvisme
ret óvja meg a rövidítésre törekvő leírót, hogy grammatikailag elrontsa a címeket, vagy 
olyan részeket is kipontozzon, amelyekre szükség lenne. (A liber gr adualisoknál pl. a vizs
ga helye, tárgya, a tanár és a hallgató rendi hovatartozása.) A százalékban kifejezve na
gyon kevés, de abszolút számokban mégiscsak számottevő mennyiségű hiba láttán aján
lom most a nyilvánosság előtt, hogy leghelyesebb lenne a teljes címlapot leíratni, és egy
két valóban hozzértő, gyakorlott bibliográfusra bízni a rövidítés nem mindig egyszerű 
munkáját, rájuk hagyva egyszersmind az idegen rövidítések feloldását is. 

Nehezebb feladat a különböző címek alatt és nyelveken megjelenő művek azonosítá
sa s a szerzők megállapítása. A művek tartalmi ismerete és memória egyformán megkíván-
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tátik pl. annak felismeréséhez, hogy az „Angliai országban levő salernitana scholának" 
egészségi szabályai c. magyar nyomtatvány a latin Schola Salernitana c. latin mű fordítása, 
mely Petriknál (V. 528) Joannes de Mediolano neve alatt található, vagy hogy a Fascicu
lus myrrhae c. irat nem lehet egyszer Scheffcsik Marcelluszé, másszor Szent-Györgyi 
Raymundusé, mert ilyen című művet már 1701-ben Bécsben publikált Babczánsky Ferenc 
(RMK III, 4284), megjelent 1718-ban és 1748-ban, s ugyanezt fordította magyarra Tóth 
Fábián Egy kötés mirha címmel (Sopron 1757): egészen bizonyos, hogy a művet egyik 
hazai szerző sem írta, de ugyanilyen bizonyos, hogy külföldi írótól származik; feltehetően 
egy franciskánustól, ha minden itthon kiadója és egyetlen magyar fordítója ferencrendi 
volt. 

Azt hiszem, a XVIII. századi bibliográfia már eddig is számottevő, de a jövőben még 
inkább hasznosítható eredményeit eléggé kiemeltem ahhoz, hogy az említett néhány hiá
nyosság senki előtt nem rontja le a Petrik V. kötetének kimagasló értékét. Az itt-ott, na
gyon szórványosan előforduló hibák megemlítésével egyedül arra akartam felhívni a figyel
met, hogy egy ekkora méretű vállalkozáshoz nem lenne szükségtelen a XVIII. századi mű
velődés kutatóit segítségül hívni, akik a nyomtatványok egy részét tartalmilag ismerik. Én 
magam, mint irodalomtörténész, a legnagyobb készséggel állnék a szerkesztőség rendelke
zésére, s azt hiszem, más szakmák művelői sem tagadnák meg az együttműködést. 





A KÖNYVTÁRTÖRTÉNETÍRÁS 
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI MÓDSZEREI 
Dr. Makkai László 

Magyar könyvtártörténetírás legalább azóta van, mióta a Bibliotheca Corviniana cso
dálói Mátyás gyűjteményéről már annak keletkezése idején írni kezdtek. A tudományos 
könyvtártörténetet sem itt és most kell megalapoznunk, az elmúlt száz-százötven év alatt 
ezt a munkát sokan és jól elvégezték és ma is végzik. Ezúttal csak arról szeretnék beszélni, 
hogyan illeszkedik bele a könyvtártörténet az általános művelődéstörtönetbe, mit kaphat 
attól és mit adhat annak. 

A művelődéstörténetet sokféleképpen határozzák meg. Anélkül, hogy a tárgyköre, 
határai és sajátos módszerei körül folyó vitába belebocsátkozva, végleges és kimerítő defi
nícióját kívánnám adni, felvetett témánk jobb megközelítése érdekében szabadjon a műve
lődés folyamatát úgy felfognom, mint információk, tudósítások létrehozását, összegyűjté
sét és rendezett tárolását, történjék ez — a legősibb módon — az emberi agyakban, vagy — 
ami most érdekel minket — könyvekben, könyvtárakban. Ehhez mindjárt hozzá kell tenni, 
hogy ezek az információk mind keletkezésükben, mind befogadásukban eleve értékelt in
formációk, a szép, jó, igaz stb. vagy ezekkel ellentétes, negatív megítélés értékkategóriái 
tapadnak hozzájuk, mintegy utasításként rendezésükre és gyakorlati felhasználásukra. Az 
embert az állatvilágból elsősorban az emeli ki, hogy viszonylag kevés, élet folytatásához 
korántsem elegendő veleszületett - köznapi szóval: ösztönös - információval ellátva jön a 
világra, s a környezetében való eligazodást szolgáló információkat egész életén át tartó, 
bár változó intenzitású tanulással szerzi meg. Informáltságunk ezért túlnyomó részben nem 
biológiai-genetikus, hanem tanult, tehát társadalmi természetű. 

A könyvtár is információk így vagy úgy rendezett halmaza. A könyvekben és 
könyvtárakban tárolt információk elsődlegesen társadalmi természete mindenki előtt világ-
gos, de kevesen gondolnak arra, s még a gyarapítási osztályok munkatársai sem tartják elég 
következetesen szem előtt, hogy a könyvtár is értékelt információk gyűjteménye. Többé-
kevésbé tudatos válogatás (tehát értékelés) eredménye az, hogy mi kerül be egy könyvtár
ba és mi nem. A könyvtártörténet elsőrangú tennivalója tisztázni, hogyan történt a könyv
tárt létrehozó és fejlesztő in formáció válogatás, könyvtárosi nyelven szólva: miért és ho
gyan alakult ki gyűjtőköre, profilja. Mekkora volt benne a tudatosság foka, milyen szere
pet játszott benne a véletlen, milyen feltételek, lehetőségek irányították, korlátozták? A 
könyv- és nyomdatörténet a megmondhatója, hogy egy könyvtár gyűjtési lehetősége eleve 
meg van ugyan szabva azáltal, hogy milyen információkat tárol egy adott társadalom 
könyvekben, de még ezen belül is szűkebb korlátokat állít az információk könyvtárba 
gyűjtésének a különböző anyagi és szellemi feltételek egész sora. Nemcsak ma, az ún. in
formációrobbanás korában, hanem mindig is több volt a könyv, mint amennyit egy-egy 
könyvtár beszerezhetett vagy be akart szerezni. A könyvtár keletkezése tehát maga is in
formáció-válogatás, a könyvben elsődlegesen értékelt információknak másodlagos értékelé
se, tartalmilag is, mennyiségileg is. 
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A művelődéstörténeti szempontból és módszerrel dolgozó könyvtártörténész nem 
pusztán magára a konkrét anyagra, a polcokon álló könyvekre gondol, hanem elsődlege
sen a mögötte álló könyvtárosra, gyűjtőre, aki valamilyen okból éppen ezeket a könyve
ket szerezte be, s mindenekelőtt ezt az okot kell tisztázni. Néha — szerencsés esetben — 
már a kutatás kiindulópontján tudunk erről valami lényegeset, máskor — és többnyire — 
csak fáradságos munka árán tudjuk felderíteni, de csak így juthatunk el oda, hogy vála
szolhassunk a fő kérdésre: egy adott időszakban egy adott társadalom osztályai, rétegei, 
csoportjai, ezeken belül egyénei milyen széles körűen, alaposan, mennyire korszerűen vol
tak - vagy legalábbis lehettek - informálva? 

Persze azt is figyelembe kell venni, hogy nem a könyv, a könyvtár az információk 
egyedüli forrása. Ilyen elsőrendűen a család, a munkahely, az iskola is. De pl. az iskola 
nehezen választható el — különösen az európai civilizációban - a könyvtől, a könyvtártól. 
Az iskola tanít írni-olvasni, kézbe adja az első könyveket, indít további olvasásra, esetleg 
éppen könyvgyűjtésre. A legtöbb iskola maga is rendelkezik könyvtárral, s a magyar 
könyvtártörténetben közismerten előkelő helyet foglalnak el a nagy iskolák könyvtárai. 

Nem egy esetben, ha az illetőnek nem maradt fenn saját könyvtára vagy annak jegy
zéke, egy-egy jelentős személyiség információbázisáról — legalábbis életének indulási sza
kaszára - a legmegbízhatóbb forrás annak az iskolának a könyvtára, ahol tanult. Jó példa 
erre az a kiállítás, amelyet a debreceni kollégium nagykönyvtárában a Himnusz keletkezé
sének 150. évfordulójára rendeztünk. Kiindulva Mészöly Gedeon tanulmányából, sorról-
sorra kielemeztük a Himnusz alapgondolatainak és frazeológiájának forrásait, s minden 
versszaknak egy-egy tárlót szánva, kiállítottuk a könyvtárnak Kölcsey 14 évi debreceni di-
ákoskodása idején bizonyíthatólag már megvolt azon könyveit, amelyekben a szóban for
gó eszmék és kifejezések megtalálhatók. Kiderült ebből nemcsak az, amit már eddig is töb
bé-kevésbé tudtunk, hogy a Himnusz gondolatvilága és hangvétele mélyen a XVI-XVIII. 
század irodalmában, főleg annak zsoltáros énekköltészetében gyökerezik, hanem az is, 
hogy magában foglalja a felvilágosodás és a nemzeti ébredés korának hazai eszmekincsét is, 
főleg pedig az, hogy a Himnusz „nyersanyaga", amelyből a költő egyéni módon, a maga 
mondanivalóját és formáló készségét hozzáadva, művét megalkotta, egészében a kollégiu
mi könyvtár 100—150 (vagy valamivel több, hiszen ugyanazon gondolat és kifejezés nem
zedékeken át öröklődik és könyvekben ismétlődik) kötetéből van merítve. Ez így egy faj
tája a könyvtártörténetnek, közelebbről a könyvtár használata történetének; megtudom 
belőle, mi volt egy adott időpontban a könyvtár élő könyvanyaga, mi forgott az olvasók 
kezében s egyben, ha nem ismerem egy író könyvtárát vagy könyvtári műveltségét, a mű
veiben lerakódott információ kincsből következtethetek arra a könyvtárra, amelyet életé
nek egy bizonyos szakaszában használt vagy használhatott. Természetesen az ilyen közve
tett módszernél megbízhatóbb és eredményesebb a konkrét könyvanyagból, meglévő 
könyvtárból vagy könyvtári jegyzékből egy író könyvműveltségét kielemezni, ami a szó
ban forgó könyvtár keletkezésére és természetére is világot vet, ha magángyűjteményről 
van szó. Mesteri példáját nyújtja ennek Zrínyi-bibliográfiájában Klaniczay Tibor; a vonatko
zó fejezet az írói egyéniség és egy magánkönyvtár fejlődésének egyaránt kitűnő ábrázolása. 

A könyvtárakat általában köz- és magánkönyvtárakra szokás osztani, de a könyvtár
történész ezzel nem elégedhetik meg. Nem egy esetben magánkönyvtár áll egy közkönyv
tár fejlődésének kezdetén, mint a mi Országos Széchényi Könyvtárunknak, de más nagy 
nemzeti könyvtáraknak is, s nem egy közkönyvtár rejt magában (együtt vagy szétszórva) 
több magánkönyvtárat. A könyvtártörténész számára azért talán hasznosabb és tanulságo
sabb egy- és több-nemzedéki könyvtárakról beszélni; az utóbbi kategóriába sorolhatók 
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persze a közkönyvtárak, de néha magánkönyvtárak is (pl. I. Rákóczi György és fia, Rákó
czi Zsigmond vagy Ráday Pál és Gedeon két-nemzedéki könyvtárai, melyek később köz
könyvtárrá lettek). A fenti példák arra is figyelmeztetnek, hogy a legtöbb könyvtár, még 
az egy-nemzedékinek tekinthetők közül is sok. tulajdonképpen nem egyes könyvekből, 
hanem kisebb-nagyobb állagckb*'•', rászkönyvti:„xból tevődik össze, mint ahogy a beszéd 
sem hangokból vagy szavakból, hanem mondatokból áll. Ezeknek a részegységeknek kü
lön története éppen olyan érdekes, sokatmondó, mint összekapcsolódásuk folyamata 
Előfordul az is, hogy egy könyvtár éppen megfordítva, nagyobb könyvtárból kiszakadva 
jön létre, tudatos kiemelés vagy véletlen révén. 

A részegységek általában beépülnek a könyvtár profiljába, de már beépülésükkor is 
módosíthatják azt, sőt a főprofiltól eltérő valóságos új sarjadási gócot képezhetnek benne. 
Jó példa erre a debreceni kollégium nagykönyvtárában a számottevő americana-réizleg 
létrejötte. Joggal csodálkozhatunk azon, hogyan van meg ebben a XVI. száfcad közepén ki
alakulni kezdő gyűjteményben Amerigo Vespuccinak az akkor nemrég felfedezett új kon
tinensről szóló és annak nevet adó útleírásából az első, igen ritka kiadás. Nos, nem a kor
társ magyarok érdeklődéséből, hanem a XVIII. század első harmadában élt sokoldalú, 
szenvedélyes könyvgyűjtő: Maróthi György professzor érdeméből, aki azt-külföldön meg
vette és hazahozta. De a későbbi könyvtárgyarapítókat ez arra buzdította, hogy america-
nákat szerezzenek be, s így keletkezett az iskola tanítási profiljától ugyan nem idegen, de 
mégis eléggé távol álló szép gyűjtemény. Ha tehát a könyvtárak információs profilját 
nagymértékben meghatározzák is a létrehozó és használó egyén vagy közösség alapvető 
információs szükségletei, emellett sok múlik a véletleneken is, melyeknek kiderítése a 
könyvtártörténet egyik érdekes feladata. 

Tisztában lévén a könyvtárak keletkezési és fejlődési folyamatának a fentiekben vá
zolt bonyolultságával, az eredeti alkotóegységekre való visszabontás feladatával, a könyv
tártörténeti kutatás másik nagy kérdéskomplexumával, a forrásokéval és azok kritikájával 
kell szembenéznünk. Aki még nem találkozott ezzel a problémával, azt hihetné, hogy a 
minden kérdésre választ adó forrás maga a konkrét könyvanyag. Merem azonban állítani, 
hogy a könyvtártörténész számára a tényleges könyvállomány legalább annyi csapdát tar
togat, mint amennyi megbízható felvilágosítást nyújt. Egy példa - megint csak az általam 
legjobban ismert debreceni kollégiumi nagykönyvtárból. Ritka teljességben együtt találha
tó benne Kopernikusz „De revolutionibus..." c. korszakalkotó művének, valamivel koráb
ban megjelent szögmértani értekezésének, s a nagy felfedezésről elsőként hírt adó Rheti-
cus „Brevis narratio"-jának első kiadása. Ebből azt a következtetést vonhatná le valaki, 
hogy lám, Kopernikuszt már a XVI. század közepén ismerték Debrecenben. Ha azonban 
kézbe vesszük magukat a könyveket, kiderül, hogy a „De revolutionibus..." ugyan valóban 
magyar ember kezében volt már a megjelenése után három évvel, 1546-ban, de nem vala
melyik debreceni professzoréban, hanem a Bécsben élő Zsámboki János neves magyar hu
manistáéban, aki érdekes széljegyzetekkel is ellátta, tőle meg a nagyszombati jezsuitákhoz 
került, akik végrehajtották benne a pápai index által megkövetelt törléseket, s csak ké
sőbb, alighanem Maróthi György már említett könyvtárgyarapító tevékenységének köszön-
hetőleg jutott Debrecenbe, ahol a híres Hatvani István professzor sajátkezűleg helyreállí
totta a jezsuiták által megcsonkított eredeti szöveget. Kopernikusz könyvének ez a műve
lődéstörténeti szempontból is sokatmondó, viszontagságos útja jól mutatja, hogy a tény
leges könyvállománynak csak akkor van a könyvtártörténész számára teljes forrásértéke, 
ha darabról-darabra ki tudja mutatni, melyik mikor, milyen körülmények közt került be 
az illető könyvtárba. Márpedig egy ilyen, a könyvek egyenkénti kézbevételét feltételező 
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nyomozás egy mennyiségileg számottevő' könyvtár esetében olyan idó'rabló feladat, 
amelyre csak egy nagyobb kollektíva vállalkozhatik, s még ha volna is ilyen kollektíva, 
munkájának eredménye attól függene, hogy van-e a könyvek túlnyomó többségében eliga
zító bejegyzés. A valóságban tehát nem a tényleges könyvállomány önmagában a könyvtár-
történész fő forrása, hanem — amennyiben és amikortól fogva van — a gyarapodási napló, 
ilyen hiányában pedig az egyes időszakokban készült könyvtári címjegyzék, katalógus. 
Ennek adatait egészíthetjük ki, finomíthatjuk a tényleges könyvállomány alapján, különö
sen ha annak darabjain valamelyik jól keltezhető katalógussal kapcsolatos jelzetek találha
tók. Éppen ezért könyvtártörténetírásunk igazi alapvetése a hazai könyvtárak fennmaradt 
jegyzékeinek összegyűjtése és publikálása lenne, amit a Magyar Könyvszemle eddig is buz
gón művelt, de még távol vagyunk attól, hogy akárcsak a már ismert jegyzékek is hiányta
lanul közzé lennének téve (így pl. a Thurzó-könyvtár XVII. századeleji jegyzéke tudtom
mal még kiadatlan). 

A kritikailag előkészített, lehetőség szerint tisztázott keletkezésű források könyvtár
történeti feldolgozásának első megközelítési módja statisztikai jellegű. A történeti statisz
tika ma már kinőtt abból a kezdeti fejlődési stádiumból, hogy csupán anyagi, gazdasági 
természetű tények értelmezésére szolgáljon. Bizonyos korlátok közt, egyes kérdésekben 
már művelődéstörténeti jelenségek megragadására is alkalmas. Kezdjük a legkezdetlege-
sebbnek látszó adattal, a kötetszáméval. A példákat ezúttal is az általam leginkább ismert 
XVII. századból veszem. E korszak könyvjegyzékeinek sajnálatos fogyatékossága, hogy 
néha a művek, néha a kötetek száma van megadva, csak ritkán mindkettő. Ezért egészen 
pontos számokkal nem dolgozhatunk, de ez nem is döntő fontosságú, mert az így adódó 
eltérések néhány százaléknyiak lehetnek csupán. A teljesség igénye nélkül sorolok fel ada
tokat. Négy Habsburg-magyarországi mágnás könyvtára, Thurzó Györgyé, Révay Ferenc 
turóci főispáné, Zrínyi Miklósé és Bercsényi Miklósé egyaránt 300—350 kötet körül moz
gott. A kivégzett Nádasdy Ferenc könyvtárából egy részt ismerünk, mintegy 250 darabot. 
Aligha tévedünk, ha ezekben az egymáshoz közeleső számokban a művelt főurak könyvtá
rainak átlagos állományát látjuk. Az erdélyi fejedelmek könyvtárai az előbbieknél na
gyobbak lehettek, ha szabad erre a többször említett Rákóczi-könyvtárnak az ezret bi
zonyosan meghaladó kötetszámából következtetni. A szegényebb Erdélyből két előkelő 
ember könyvtárát ismerjük ez időből, a keresdi nyomdát alapító Bethlen Elekét és a ké
sőbbi fejedelemét, Apafi Mihályét, az egyik 166, a másik 116 kötetből állt, kb. a fele a ki
rályságbeli mágnások könyvtárainak. Egyetlen középnemesi könyvtárról van számszerű ki
mutatásunk, Serédi Benedekéről: 60 darab. Bár unus testis nulhis testis, ez az utóbbi szám 
jól illeszkedik a fejedelemtől a középnemesig tartó társadalmi rangsorhoz, különösen ha 
tudjuk, hogy a könyvekre hivatásuknál fogva inkább rászorult református lelkészeknek 
(Geleji Katona István püspök, Miskolczi Csulyak István esperes, Demétei János falusi pap) 
80-400 kötet közt mozgó könyvtárairól maradtak fenn jegyzékek. Végül két polgár 
könyvtára; egy nagybányai magyaré 9, egy eperjesi németé 38 darabból állt. Bármennyire 
is kevés számú, szórványos az adat, a könyvtári állományok megoszlása megfelel a tulajdo
nosok közti társadalmi és vagyoni különbségnek, s egyben valamelyes képet ad a minimu
mokról és maximumokról. Ezek után sem soknak, sem kevésnek nem mondhatjuk a szá
zad nagy iskoláinak könyvtári állományát: a legnagyobb (a század végén) a nagyszombati 
egyetemé, 5000 kötet körül, a debreceni és a sárospataki könyvtár ugyanakkor mintegy 
2000-2000 kötettel rendelkezhetett (a sok kolligátum miatt a művek száma jóval többre 
tehető). A későbbi évszázadokból nyilván több könyvjegyzék maradt fenn, ezeknek sta
tisztikai egybevetése tehát a könyvműveltség társadalmi megoszlásáról többet, biztosab
bat mondhat, ha elvégzi valaki. 
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A következő statisztikai szempont a könyvek nyelve. Az elemzés eredménye egyér
telmű és sokatmondó. Az erdélyi nemesség javarészt csak magyar könyveket gyűjtött. Az 
említett Serédi Benedek 60 kötetből álló könyvtárában 49-et tett ki a magyar nyelvű mű
vek száma. Meglepően sok magyar könyve volt Rákóczi Zsigmondnak. Feltűnő viszont, 
hogy az erdélyi nemesi könyvtárakban igen csekély a latin nyelvű munkák száma. Wer-
bőczi Tripartitumát sok helyen megtaláljuk, de ennek is szívesebben használták a Veres 
Balázs-féle magyar fordítását. KithonichDirectio methodicajának,a kor nagy jogi tanköny
vének magyar fordítását is jobban kedvelték a latin eredetinél. Ugyanakkor a királyságbeli 
magyar arisztokrácia könyvtáraiból hiányoztak a magyar könyvek. A Thurzó-család nagy 
gyűjteményében például csak azért találjuk meg Szenczi Molnár Albert könyveit, mert a 
szerző küldött nekik munkáiból egy-egy dedikált példányt. Kevés volt a magyar könyv 
Zrínyi, Bercsényi és Révay Miklós könyvtárában is. (A legtöbb főúr és birtokos nemes há
zában a magyar könyveket az úrasszony szobájában tartották, és nem osztották be a bib
liotékába, mivel ezeknek elsősorban a latinul nem tudó úrasszony volt az olvasójuk.) Mind
ez összefügg az erdélyi hivatali magyarnyelvűséggel, szemben a latin uralmával Nyugat-Ma
gyarországon, ami egyben az anyanyelv társadalmi tekintélyének különbségét is mutatja 
a két országrészben. 

Végül statisztikailag elemezhetjük a könyvtárak szak szerinti összetételét. A XVII. 
században a világiaknál és a papoknál egyaránt, sőt az iskolákban is legalább 60 százalék
ban vallási tárgyú könyvekből álltak a könyvtárak, a fennmaradó 40 százalékban az antik 
irodalom, a jog, a földrajz és a történelem dominált különböző megoszlásban. Jó útmuta
tóink lehetnek azok a könyvjegyzékek, amelyekből arról is tájékozódhatunk, hogy milyen 
volt az egykori szakrendszer, s melyik volt az a 12 vagy 15 szak, amelybe a könyveket be
osztották. Ilyen jegyzék hiányában a korabeli könyvtárak gyakorlatából kell kiindulnunk, 
ugyanis a XVII. vagy XVIII. századi könyvtárak gyűjtőkörét semmiképpen sem határoz
hatjuk meg mai szakrendszerünkből. 

A statisztikai elemzés után még egy igen fontos, a könyvtár korszerűségének megál
lapítására irányuló vizsgálatot kell elvégeznünk. Eredményt e téren csak két eljárás együt
tes alkalmazásával érhetünk el. 

Az egyik módszer a késési index megállapítását teszi lehetővé. A könyveket egyen
ként kell vizsgálnunk olyan szempontból, hogy a kiadás évétől számítva mennyi idő telt 
el, amíg bekerültek a tanulmányozott könyvtárba. Ha egy 1560-ban kiadott mű 1610-ben 
került be a könyvtárba, akkor a késési index ötven évet mutat. A XVI. században a köny
vek beszerzése még legtöbbször késés nélkül történt. Szegedi Kis István baranyai szuper
intendens munkái tanúskodnak erről. Szegedi Kis élete utolsó évtizedét Ráckevén, tehát 
török hódoltsági területen töltötte. Itt írta nemzetközileg ismert, Bázelben és másutt ki
adott műveit. S igen érdekes, hogy egyik 1565-ben befejezett művében 1563-ban, Bázel
ben megjelent munkákat idéz. A XVI. században szép számmal voltak magyarok, akik a 
kor nagy szellemeit, Erasmust, Luthert, Calvint személyesen ismerték, találkoztak, leve
leztek velük. A XVII. századnak főként a második felében nagyon megváltozik a helyzet. 
A magyar könyvtárak 25-30 éves késéssel regisztrálják a Nyugat-Európában megjelent 
nagy fontosságú könyveket. 

A késési index tulajdonképpen ugyancsak statisztikai módszerrel kialakított mérő
szám, amely jól tájékoztat bennünket az információbeszerzés gyorsaságáról. Ugyanakkor 
igen erősek tartalmi vonatkozásai is, mert megmutatja, hogy a különböző időkben milyen 
anyagot gyűjtött a könyvtár, milyen szerzőket propagált, s ennek folytán íróink, tudósa
ink milyen művekből inspirálódtak. 
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Kiteijeszthetjük vizsgálódásainkat arra is, hogy az írók halálának időpontja és a 
könyveik beszerzésének dátuma között milyen az összefüggés. Ebből az információk aktu
alitásáról kaphatunk tájékoztatást. 

Legvégül a korszerűség vizsgálata során ki kell derítenünk (ez az utolsó, s egyben a 
legfárasztóbb munka): mi hiányzik a könyvtárból? Irodalom- és tudománytörténeti mun
kákból ki kell céduláznunk azoknak a nevét és munkáik címét, akik az egykorú európai 
kultúra nagyságai voltak, s meg kell állapítanunk, hogy könyveik milyen mértékben talál
hatók meg az általunk vizsgált gyűjteményben. Annak megmagyarázása azonban, hogy 
egyes művek miért hiányzanak a könyvtárból, már nem a könyvtártörténet, hanem a mű
velődéstörténet íróinak feladata. 

Mi feladtuk a leckét a könyvtártörténet íróinak: fel kell kutatniok a könyvtár kelet
kezésének körülményeit, meg kell vizsgálniok a könyvtár állományának méreteit, statiszti
kailag elemezniök kell, hogy az állomány miként oszlik meg szakok szerint és nyelvileg. 
A korszerűség vizsgálata közben meg kell állapítaniuk, hogy a könyvek e megjelenés dátu
mához képest milyen gyorsasággal kerültek be a könyvtárba, a kor legfontosabb műveit 
mennyiben tartalmazza a könyvtár, s milyen jelentős művek hiányzanak belőle. Fia mind
ezekre a kérdésekre megkerestük a választ, akkor feltártuk a könyvtárat, mint a kor embe
rének felkínált információs bázist. 

A fenti szempontok és módszerek természetesen bővíthetők, sőt XX. századi könyv
tárak tanulmányozása esetén kötelező is vizsgálatainkat a használat adatainak elemzésére 
is kiterjeszteni. A kutató viszont meg is állhat a felsorolt állomások valamelyikén, akkor is 
hasznos részmunkát végezhet, és könyvtártörténeti kutatómunkájának eredményeivel hoz
zájárulhat az általános művelődéstörténet gazdagításához. 
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KÖNYVTÁRTÖRTÉNETÍRÁSI TAPASZTALATOK 

Dr. Remete László 

Makkai László nézetem szerint könyvtárszociológiainak is minősíthető történeti 
elemzése után a magam részéről gyakorlatiasabb problémákról szeretnék beszélni. A Fővá
rosi Szabó Ervin Könyvtár az utóbbi másfél évtizedben többirányú erőfeszítést tett, hogy 
saját múltját minél sokoldalúbban feltárja és megismerje. Az intézmény - évkönyveiben 
közreadott részlettanulmányokon kívül— 1959-ben publikálta Szabó Ervin könyvtártudo
mányi és művelődéspolitikai írásainak nagyszabású, több mint 700 oldalas gyűjteményét, 
amely önmagában is igen értékes forrásnak bizonyult a könyvtár 1918-ig terjedő története 
jobb megismeréséhez. 1964-ben Dienes Lászlónak, a könyvtár két ízben volt nagynevű ve
zetőjének, Szabó Ervin egyik legkitűnőbb tanítványának válogatott írásaiból került kiadás
ra egy terjedelmes, életrajzzal, valamint gazdag bibliográfiával kísért szöveggyűjtemény. 
1968-ban Szabó Ervinnek nagyrészt kötetben addig még nem publikált cikkeiből jelentet
tünk meg egy nagyobb válogatást, kiegészítve seregnyi kortárs, tanítvány, tisztelő, mint 
Kun Béla, Varga Jenő, Lukács György és mások Szabó Ervint méltató írásaival. 1964 óta 
a nagyobb kerületi könyvtárak publikálták egymás után történetüket, rendszerint fennál
lásuk valamelyik évfordulóján és saját munkatársaik gondozásában. így a Belvárosban mű
ködő 1. számú, a VII. kerületi 2. számú és a VIII. kerületi 3. számú könyvtár félszázados 
történetéről adtak ki összefoglalókat 1964-ben, majd a budai 6. számú és az angyalföldi 
7. számú könyvtárról 1969-ben. Az utóbbi kettőt a Tanácsköztársaság idején alapították, 
s ennek 50. évfordulóján publikálták a múltjukat feldolgozó kis tanulmányokat. 1967 ele
jén „A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár története" címen látott napvilágot az a több, mint 
300 lap terjedelmű monográfia, amely irattári, levéltári és sajtóforrásokra támaszkodva 
részletesen mutatta be az intézmény 1904-ig terjedő előtörténetét, majd a felszabadulásig 
terjedő históriáját, párhuzamosan tárgyalva a társadalomtudományi központ és az 1912— 
14-ben megalapított közművelődési hálózat fejlődését, és röviden kipillantva a felszabadu
lás utáni évekre is. Néhány nappal ezelőtt az óbudai 8. számú könyvtár 50 éves történetét 
adhatta olvasói kezébe ez a fiók. 

E viszonylag intenzív tevékenység, a kutatómunka közben felgyülemlett tapasztala
tok ismertetése talán tanulságul szolgálhat testvérintézmények számára hasonló vállalko
zások végrehajtásának megkönnyítésére. Könyvtárunk kettős funkciójú, tudományos és 
közművelődési jellegű, emellett elég nagy múltra visszatekintő, szervezetét, technikai be
rendezését tekintve mégis modern intézmény, így históriája többféle típusú könyvtár szá
mára is tanulságokkal szolgálhat. 

Elsőként egy olyan mozzanatot szeretnék felemlíteni, amelyre eredeti programom 
szerint nem akartam kitérni, de Makkai László nyomatékos ajánlására mégis beszélek róla: 
egy ilyen nagy könyvgyűjtemény históriájának feldolgozásához roppant sok idő, aprómun
ka, energia kell. Ezt a tényt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban is csak fokozatosan is-
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mertük fel. A jelzett eredményeket több kudarcba fulladt próbálkozás, időleges elkedvet-
lenedés, a kutatások átmeneti felfüggesztése, majd újabb nekirugaszkodások után tudtuk 
csak elérni. Az összefoglaló jellegű munkákat részlettanulmányok sokasága előzte meg. Sa
ját kárunkon megtanultuk, hogy ilyen feladat teljesítéséhez nem elegendő a történetírói 
hév, az egyéni áldozatkészség, hanem áldozatot kell hozni magának az intézménynek is. 
Ha a vezetőség rátalál a vállalkozóra, és az első részeredmények alapján meggyőződik annak 
alkalmasságáról, akkor is csak úgy remélhet eredményt, ha növekvő, esetenként a legna
gyobb bőkezűséggel biztosítja az anyaggyűjtéshez, a feldolgozáshoz szükséges időt. Évti
zedek meddő és haszontalan kísérletezései után jutott erre a felismerésre a könyvtár. Tör
ténetének megírására először Budapest egyesítése 50. évfordulója kapcsán az 1920-as évek 
elején az akkori igazgató, Kremmer Dezső tett kísérletet, amelynek eredménye végül egy 
33 gépelt oldalas torzó lett. A második próbálkozás Kelényi B. Ottó, a FSZEK Budapest 
Gyűjteménye 1944-ben a németek által meggyilkolt vezetője nevéhez fűződik. Kelényi 
ugyan Gárdonyi Albert főlevéltárosnak a FSZEK 1850-től 1903-ig tartó előtörténetére vo
natkozó, az 1920-as években végzett levéltári gyűjtésére, ill. cédulaanyagára támaszkodva, 
a FSZEK 1931-es évkönyve számára megírta az intézménynek 1903-ig terjedő előtörténe
tét, anélkül azonban, hogy e korszak problémáit teljesen feltárta volna. A harmadik kísér
letre — vagy amennyiben Gárdonyi Albert anyaggyűjtését is figyelembe vesszük - a negye
dikre az 1950-es évek elején került sor. Ekkor a könyvtár vezetősége nyolc szakképzett 
munkatársat bízott meg egy-egy kisebb-nagyobb periódus feldolgozásával. Azzal az útmu
tatással látta el őket, hogy nem lesz nehéz dolguk, hiszen 1907 óta már rendszeresen jelen
nek meg a könyvtár évkönyvei, értesítői, bennük az évi jelentések, statisztikák stb. Végül 
is csak ezeket kell egybefűzni, kommentálni. A munka határidőre el is készült, de az így 
összehozott 250 gépelt oldalról már a munkatársak is érezték, és csakhamar az intézetve-
zetöseg is belátta, hogy sok mindennek nevezlieto, csak összefüggő könyvtártörténetnek 
nem. Ugyanez volt a lektorok, köztük Waldapfel Eszter véleménye, aki az elkészült munka 
nagy részét „száraz hivataltörténet"---ek minősítette. 

Az átmeneti elkedvetlenedés szakasza után bebizonyosodott, hogy az 1923-1953 
között elkezdett és kudarcba fulladt vállalkozások nem voltak egészen haszontalanok. Rá
jöttünk többek között arra, hogy nem helyes túl sok munkatárs között szétparcellázni a 
feladatot, nem elegendő az intézmény anyagi fejlődését regisztráló évi jelentésekre támasz
kodni, és ami a legfőbb tanulság: egy nagy múltú és szerteágazó könyvtár-rendszer fejlő
déstörténetének megismeréséhez, az összefüggések megértéséhez a korábbi vállalkozások
ra fordított idő sokszorosára van szükség. 

Az 1950-es évek közepén indult meg a módszeres, most már egy-egy rövid szakaszra 
koncentrált kutatás, amelynek során az anyaggyűjtést egyre inkább ki kellett terjeszteni. 
Menet közben derült ki, hogy a könyvtári évkönyveken, évi jelentéseken túl az intézmény 
valamennyi publikációját az előbbiekéhez hasonló alapossággal kell tanulmányozni. Elő
fordul néha, hogy egy emberöltővel ezelőtt megjelent kis bibliográfia bevezetőjében vagy 
kísérő szövegében találunk másutt nem szereplő fontos adalékot. De tovább is kell lépni, 
gondosan kell tanulmányozni a tágabb szakirodalmat. Példaként ragadom ki az anyaggyűj
tés hatósugarának illusztrálására, hogy a Magyar Könyvszemle közel száz évfolyamában az 
1890-es évek közepétől már egyre több közlést találtunk az akkor még csak programba 
vett Fővárosi Könyvtárról. Ujabb roppant időigényes feladat volt a statisztikai kiadványok, 
évkönyvek, művelődésügyi, könyvtárügyi adattárak tárgyunkra vonatkozó anyagának ösz-
szegyűjtése, amelynek szükségességére szintén utólag jöttünk rá. A budapesti könyvtárak 
e szempontból előnyösebb helyzetben vannak a vidékieknél, ugyanis Körösy József, 
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1870-ben a Fővárosi Statisztikai Hivatal alapítója, utóbb világhírűvé lett, ma is számon 
tartott egykori igazgatója a fővárosi statisztikai évkönyvekben rendszeresen közreadta Bu
dapest legnagyobb közkönyvtárainak fejlődési számadatait. A mi esetünkben ugyancsak 
nagy segítséget jelentettek az 1890-ben indult Fővárosi Közlöny évfolyamai. Ismét a fel
adat nagyságának példájaként utalunk arra, hogy e periodika néha 2000-3000 oldalas 
anyagait kellett végigpásztázni, hogy a könyvtárra vonatkozó határozatokat, s a könyvtári 
bizottságnak az intézmény sorsára kiható fontos döntéseit kicédulázhassuk. A kezdeti vo
nakodás után bele kellett törődnünk abba is, hogy a „Budapest székesfőváros költségveté
se és zárszámadása" című sorozatok ugyancsak vaskos köteteit darabról darabra vegyük 
kézbe, ezekben ugyanis a könyvtári évkönyvekben publikált táblázatoknál sokkal részlete
sebb felsorolásban találtuk meg az intézményre áldozott összegek felhasználásának adata
it: mennyit fordítottak a központ, a kerületi könyvtárak könyvbeszerzésére, építkezéseire, 
az alkalmazottak különböző kategóriáinak fizetésére, bérrendezésre stb. Érdemes emlé
keztetni arra, hogy az adott tételek értékeléséhez meg kellett tanulni az 1892-ig használt 
forint, az 1927-ig használt korona, az 1946-ig használt pengő és a mostani forint - az 
egyes időszakokon belül is változó - vásárlóerejének viszonyítását. 

Az 1900-ban indított Magyar Minerva, az 1913-ban indult Könyvtári Szemle, a 
Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének 1930-as években indított Közlönye, György 
Aladár 1886-ban megjelent alapvető statisztikai munkája, a század eleji Múzeumi és Könyv
tári Értesítő és hasonló források számunkra lényeges adatainak felhasználásán túl kiváló 
segítséget jelentettek számunkra a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest G} űjteménye 
immár 60 000 szelvényből álló újságkivágatai. Ebben több ezer könyvtári vonatkozású 
cikket is találtunk. Sajtóközlésekről lévén szó, sok volt bennük a pontatlanság, de néha 
e megbízhatatlan hírek ellenőrzése nyomán oldottunk meg egy-egy problémát. A sajtófor
rások egyébként jelentősen hozzájárultak a feldolgozás színesítéséhez. 

A kutatások kibővülésekor győződtünk meg róla, hogy mindenfajta nyomtatott for
rásnál megnyugtatóbb, szilárdabb bázist nyújt számunkra a levéltári, irattári anyag, min
denekelőtt a könyvtár saját irattára, régi levelezése, személyi vonatkozású dokumentumai, 
amelyekről feltárásuk után kiderült, hogy a mi könyvtárunk esetében általános kultúrhis-
tóriai, munkásmozgalom- és politikatörténeti jelentőségük is van. Elveszett, elkallódott 
akták esetén olykor a leltárkönyvek szűkszavú feljegyzései némi kárpótlást nyújtottak. 
Segítségükkel, néha egy irattári szám alapján a felsőbb hatóság, nálunk a Fővárosi Tanács, 
pontosabban Budapest Főváros Levéltára állományában sikerült az elveszett akta eredeti
jét vagy másodpéldányát felkutatni. Ehhez hozzá kell tennünk: a nyomtatott források fel
dolgozásánál is nehezebb feladatnak bizonyult az irattárak tengeréből azokat a darabokat 
kiszűrni, amelyek a könyvtár története szempontjából valóban értékesek. 

Önálló és hosszú távú feladatot jelentett könyvtárunk több generáció által gyűjtött 
állományának alaposabb megismeréséig eljutni. Az új és újabb adatok birtokában más 
szemmel láttuk, tanulmányoztuk a központ anyagát. Fokozatosan világos értelmet kaptak 
az egyes kötetekben található olyan bejegyzések, amelyekre régebben ügyet sem vetet
tünk. Elsősorban a tulajdonpecsétekre utalok, amelyek segítségével rekonstruálni tudtuk a 
raktár egymásra épülő rétegeinek származását. A főként német nyelvű jogi művekben ta
lálható „Buda szabad királyi főváros" körpecsét például XVIII. század végi, XIX. század 
eleji városi hivatali könyveket jelez. „Pest szabad királyi főváros könyvtárából 1850" szö
vegű pecséttel 1850 nyarán látták el a Frank Ignác jogászprofesszor által a városra testált 
könyvhagyaték darabjait. Egyszerűbb volt rekonstruálni gróf Zichy Jenő páratlan becsű 
magángyűjteménye köteteit a bennük lévő családi pecsétek alapján. Thallóczy Lajos 6000 
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kötetes hagyatékába nevét is jelző ex-libriszeket ragasztottak, ugyanígy jártak el 1919-ben 
Szabó Ervin hagyatéka, az 5000 kötetes szocialista bibliofil gyűjtemény feldolgozásakor. 
És sorolhatnánk még hosszan a példákat. Ezek után természetesen fontossá vált az illető 
intézmények, a magánhagyatékozók megismerése is. Hol, hogyan működött a budai város
háza könyvtára, miként alakult ki a Zichy-család magángyűjteménye? 

A megíráshoz való felkészülést még az iménti munkálatokkal sem fejeztük be. Ah
hoz, hogy valóban életteli feldolgozás szülessen, a könyvtár sorsát formáló vezetők, ki
emelkedő munkatársak életével is közelebbről kellett megismerkedni. E kutatások rész
eredményeként jelentek meg a bevezetőnkben említett életrajzi gyűjtemények, életrajzi 
válogatások (Szabó Ervin-kötetek, Dienes-kötet, a budapesti könyvtárügy úttörői stb.). 
Mindezek már bizonyos fokig a könyvtár és közönsége kapcsolatába is segítettek bepillan
tani. Világosabbá vált, hogy miért emlegették az ellenforradalom időszakában az 1918-
1919-es „forradalmak melegágy a "-ként a Fővárosi Könyvtárat, amely 1919-ig valóban 
egyik bázisa volt a haladó és forradalmi értelmiségnek, sőt a Tanácsköztársaság bukásának 
előestéjén illegalitásba kergetett kommunista pártnak is. 

Az iménti kérdéssel kapcsolatban az anyaggyűjtés bonyolultságának, időigényessé
gének és egyéb keserveinek jelzése után egy másik, nézetem szerint ugyancsak elengedhe
tetlen követelményre szeretnék utalni. Ugy is fogalmazhatnám, hogy e ponton csatlako
zom kiegészítő szándékkal dr. Makkai László előadásához, amely a XVII. század könyv
tárügyének művelődéstörténeti vonatkozásait emelte ki. Ugyanilyen fontosnak, sőt, ha 
szabad rangsorolni, az iméntinél lényegesebbnek érzem a könyvtártörténetírásban a társa
dalmi, politikai tényezők, hatások számbavételét. 

Mi, a kulturális élet sajátos területén dolgozó szellemi munkások, hajlamosak va
gyunk rá, hogy időről-időre megfeledkezzünk róla: a közkönyvtárak is társadalmi képződ
mények. Keletkezésük, sorsuk alakulása mindig az adott társadalmi viszonyok, változások 
függvénye, ez utóbbiak néha alig észrevehetően, többszörös áttétellel, máskor azonban di
rekt módon, szemmel láthatóan befolyásolják a könyvtárak helyzetét és fejlődését. A na
gyobb társadalmi megrázkódtatások, átalakulások persze szembeszökően befolyásolják a 
könyvtárak sorsát, erre könnyen hozhatunk számtalan beszédes példát. Senki sem vonhat
ja például kétségbe, hogy az 1789-es nagy francia forradalom mekkora kavarodást idézett 
elő egy hatalmas nemzet könyvtárügyében azzal, hogy konfiskálta a királyi, főúri, egyházi 
könyvtárak ezreit, egymásra halmozta a könyvek millióit, aminek következményei máig is 
észrevehetőek nagyobb francia könyvtárakban. Ez régen történt, könnyen felismerhető és 
elismerhető folyamat. Kissé alaposabb vizsgálatot kíván azonban annak dokumentálása, 
hogy pl. az első világháború kitörése ugyancsak erőteljesen befolyásolta a könyvtárak sor
sát. Nem egyes nagy értékű gyűjtemények, mint a világhírű louvaini könyvtár pusztulására 
gondolok, mert ezt a véletlen művének is tulajdoníthatjuk: ágyútűzzel rombolták le a né
metek, mert hadműveleteik vonalában állt. Itt elsősorban arra a valamennyi hadviselő ál
lam könyvtárát általában sújtó hanyatlásra utalok, amely 1914 augusztusa után követke
zett be. A világháború kitörése után rohamosan csökkentették a könyvtárak költségveté
sét, csökkent és színvonalában is leromlott a könyvgyarapítás. A hadviselő államok kölcsö
nösen elzárkóztak egymás könyv- és folyóirattermésének beszerzésétől. A könyvtárakban 
állandósult a személyzethiány, mert a férfi munkatársakat a frontra küldték. Átalakult az 
olvasóközönség összetétele: a katonaköteles korúakat ugyancsak tömegesen vonultatták 
be, helyükre középiskolás korúak tódultak stb. 

Első hallásra még furcsábban hat, ha kimondjuk, hogy az 1929 októberi New 
York-i tőzsdeválság ugyancsak elhatározóan hatott a budapesti könyvtárak sorsára. 
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Könyvtártörténeti kutatásaink alatt a szakirodalomban hiába kerestük az okát, hogy miért 
csökkent 1930-tól 1935-ig a felénél is kevesebbre a könyvbeszerzési keret, miért állt meg 
teljesen a Fővárosi Könyvtár hálózatának fejlesztése. A végső választ azután az 1929-ben 
kirobbant gazdasági világválságban találtuk meg. Arra, hogy a második világháború milyen 
mélyen nyúlt bele a könyvtárak életébe, mekkora pusztulást idézett elő, magyar könyvtá
rosoknak aligha kell konkrét példákat idézni. 

Nem véletlen, hogy a FSZEK történetének periodizációjánál többek között az emlí
tett nevezetesebb történelmi fordulókat is kijelöltük korszakhatárként, és ezekre azért is 
utalunk e helyen, mert nézetünk szerint korszakhatárokként más könyvtárak történeténél 
szintén alkalmazhatók. 

Csendesebb időszakokon belül persze sokkal bonyolultabb feladat kimutatni az ösz-
szefüggést a könyvtár és társadalmi környezete között. A nemzeti vagy egyetemes törté
netírás eredményeit csak ritkán alkalmazhatjuk a könyvtártörténeti nyersanyagba való be
ágyazásra. Ha könnyelműen járunk el, a vulgarizálás bűnébe eshetünk. Ilyen hibákat me
net közben gyakran követtünk el, de éppen azért beszélhetünk róla, mert tévedéseinket 
felismertük, igyekeztünk kijavítani hibáinkat. 

Mások számára okulásul szabadjon még egy buktatóról beszélni. Gondolom, hogy 
nemcsak mi, mások is hajlamosak rá, hogy egyes személyek, esetünkben pl. kiváló könyv
tárosok, könyvtárszervezők, gyűjteményüket az intézményre testáló tudósok szerepét a 
valóságosnál magasabbra értékeljék. Arra, hogy a legkiválóbb személyiség, legyen az bármi
lyen előrelátó, energikus, egymagában nem törheti át egy adott kor elmaradottságának 
korlátait, a Fővárosi Könyvtár előtörténetéből hozhatunk jellemző példát. 1850-ben hunyt 
el Frank Ignác hírneves pesti jogászprofesszor, aki - mint erre már utaltunk - e múlt szá
zad első felében pesti útikalauzok által is emlegetett 14 000 kötetes magánkönyvtárát vég
rendeletében „egy városi könyvtár alapjaként" Pest szabad királyi város közönségére ha
gyományozta. A könyvtárügy egyetemes történetében nevezetes időpontról van szó, hi
szen Josuah Quincey, Boston polgármestere 1848-ban indította el a város könyvtárának 
alapítására letett 5000 dolláros összeggel az amerikai közművelődési könyvtármozgalmat. 
1850 júniusában szavazta meg az angol képviselőház a Public Library Movement kibonta
kozása szempontjából határkövet jelző Library Act-et, a könyvtári törvényt, amelynek 
nyomán az elkövetkező évtizedekben a szigetországban is közművelődési könyvtárak százai 
létesültek. Hagyatékával tehát Frank Ignác a legalkalmasabb pillanatban vetette meg egy 
modern pesti városi könyvtár alapját. Az akkori pesti magisztrátus azonban mint vagyon
tárgyat leltárba vétette ugyan a gyűjtemény minden darabját, de az elkövetkező években 
azon ügyeskedett, hogy szabaduljon a gyűjteménytől. Végül már az egyesített Budapest 
törvényhatósága 1875-ben — az ezer legértékesebb kötetet visszatartva - „nagylelkűen" 
az Egyetemi Könyvtárnak ajándékozta a hagyatékot, amit annak olvasótermében ma is 
látható márványtáblán hálával nyugtáztak. Többek között ez a tény is világossá tette előt
tünk, hogy amennyiben a kor viszonyai még nem érettek meg, egyes személyiségek leg-
emelkedettebb, jövőbe mutató tettei sem birkózhatnak meg a társadalom elmaradottságá
val. Frank kezdeményezése után még félszázados gazdasági-társadalmi fejlődésnek kellett 
következnie, hogy Budapest városa könyvtárat alapítson. 

Utoljára még egy problémát szeretnék érinteni: cui prodest, „kinek használ" a 
könyvtártörténet, kinek írjuk, ki fogja olvasni? Szerintem egy ilyen munka, még ha a leg
színesebben írják is meg, népszerűségben sosem fog vetekedni Agatha Christie vagy Berke-
si András valamelyik művének sikerével. Mégis meggyőződésem, hogy kultúrpolitikai, tu
dományos és nem utolsósorban gazdasági szempontból is komoly szolgálatokat tehet egy 
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nagyobb múltú intézmény históriájának alapos előkészülettel végrehajtott megírása, kiadá
sa. Mindenekelőtt természetesen az intézményben dolgozó régi és újabb könyvtáros gene
ráció munkáját teszi tudatosabbá, célszerűbbé. Magamévá teszem a neves német könyvtár
történész-professzor, Milkau megállapítását, aki a következőket mondotta: „Ha van tudo
mányos hivatás, amelynek műveléséhez elengedhetetlen saját területe múltjának ismerete, 
úgy elsősorban a könyvtárosság ez. Senkit sem kötnek oly erősen a hagyományok, senki 
nem él annyira előző nemzedékektől örökölt feltételek között, mint a könyvtáros." 

Egy adott gyűjtemény múltjának minél teljesebb megismerésére valóban mindenek
előtt azoknak van szükségük, akik az intézményben dolgoznak, arculatát tovább formál
ják, fejlesztésébe beleszólhatnak. A könyvtermelés szinte áttekinthetetlen gazdagsága, 
sokrétűsége, emellett a tudományok szakadatlan differenciálódása, de a gazdasági megfon
tolások is kötelezően írják elő a nagyobb könyvtárak mint tudományos bázisok profiljá
nak minél tökéletesebb tisztázását. A gyűjtőkör rögzítésében egy adott időszak társadalmi 
szükségleteinek figyelembe vétele mellett elsőrangú szerepe van az elődök által felhalmo
zott régebbi anyag jellegének, összetételének. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár esetében 
az 1950-es évek végéig inkább ösztönösen fejlesztettük a hagyományos társadalomtudo
mányi irányban az anyagot. Hogy mennyire tisztázatlan volt a profil problémája, ezt már 
címével is jelezte egy kollégánk akkori gondolatébresztő írása: „Egy könyvtár profilt ke
res". A központnak a társadalomtudományi nagykönyvtárak közötti helye valóban nem 
volt élesen elhatárolva. Múltunk alapos vizsgálata után új szemmel ítéltük meg ezt a kér
dést. Világossá vált, hogy 1904-1909 között Szabó Ervin egyértelműen a marxista és pol
gári szociológia országos alapkönyvtárává kívánta kifejleszteni ezt a gyűjteményt, és a poli
tikai ellenzések dacára ösztönösen vagy tudatosan az utódok is ezen a nyomon haladtak 
tovább, persze a két világháború között a marxista művek kirekesztésével. Gyűjtőkörünk 
tisztázása az 1960-as években egybeesett a szociológia újabb hazai fellendülésével. Nem 
véletlen tehát, hogy 1968-as rendeletében a Művelődésügyi Minisztérium központunkat 
jelölte ki (64 éves késéssel Szabó Ervin századeleji törekvéseihez képest) a szociológia or
szágos szakkönyvtárává. 

Múltunk feltárása ahhoz is hozzásegített, hogy seregestül fedezzük fel az előző gene
ráció működése idején a könyvtárba került olyan nagy értékű állománytesteket, egyes mű
veket, amelyekről a feldolgozás után a kortársak megfeledkeztek, azok katalóguscédulái 
szinte észrevétlenül húzódtak meg kereken 2 milliós katalógusrendszerünkben, maguk a 
könyvek pedig a raktári állomány rengetegében. Reflektorfénybe került pl. Marx Das Ka-
pitaljának 1867-es példánya, amelyet nemcsak mint első kiadást tartottunk érdemesnek a 
védett könyvek közé helyezni, hanem a benne található sajátkezű Marx-ajánlás miatt is. 
Vermorelnek, az 187l-es Párizsi Kommün kiemelkedő vezetőjének és mártírjának szólt a 
dedikáció. Észrevettük, hogy Robert Owen a mult század idején kiadott csaknem vala
mennyi könyvének, röpiratának első kiadását beszerezte a könyvtár, az egyik példányban 
Owen sajátkezű dedikációjával találkoztunk. Ritkasággyűjteményünk meglepően gazdag 
Luther korabeli, tehát az 1500-as évekből fennmaradt röpirataiban. Világviszonylatban 
is ritkaság a svájci baloldali zimmerwaldisták, azaz Leninek Vorbote című 1915-ös folyó
irata, a bolsevikok 1917 szeptemberében Stockholmban megjelenő Bote der Russischen 
Revolution című lapja, amelyek kétségtelenül Szabó Ervin gondoskodása folytán ugyan
csak a birtokunkban vannak. A példákat még hosszan, oldalakon át sorolhatnám. 

Az állomány alaposabb ismeretének természetesen igen nagy jelentősége van az ol
vasókat közvetlenül ellátó könyvtárosok munkájában. A legtökéletesebb katalógus sem ké
pes áttekinthető, sokoldalú képet nyújtani a kutatónak. Ennek megismerésére az olvasó-
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szolgálatot ellátó munkatársaknak sem nyílik lehetó'ségük. A hiányosságot csak széles 
kutatásokra épülő könyvtártörténet pótolhatja. 

Emlékeztetnünk kell tapasztalataink alapján arra is, hogy ugyanazon a városon be
lül párhuzamosan alakuló és fejlődő könyvgyűjtemények sorsa időről-időre összekapcso
lódik, pl. egyes állomány részlegek átengedése, cseréje, módszerek átadása útján vagy más 
módon. Ezért gondoljuk, hogy valamely adott gyűjtemény története nemcsak az illető 
könyvtár, hanem a testvérintézmények dolgozói számára is tanulságokkal szolgálhat. 
Ugyanazért reméljük és várjuk az utóbbi esztendőkben megjelent számos részlettanulmány 
alapján, hogy a közeljövőben több más nagykönyvtárunk is közreadja a maga históriáját. 
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STÍLUSIRÁNYZATOK 
SZÁZADUNK MAGYAR KÖNYVMŰVÉSZETÉBEN1 

Kéki Béla 

A 19. század első évtizedeiben indult meg a nyomdászat technikai forradalma, a 
nyomdai munka gépesítése. Már az első találmány, Friedrich König hengeres nyomtatógé
pe nagymértékben megrövidítette a könyvek és napilapok előállításának idejét. A gyors
sajtó ontotta a könyveket, de a kézműves munka módszerével dolgozó kötészetek nem 
tudtak lépést tartani vele. A könyvtárakban pedig a szép, aranyozott kötéstáblájú könyvek 
mellé egyre nagyobb számban sorakoztak igénytelen papírkötésű kiadványok. 

Senefelder 1799-ben szabadalmazott találmánya, a litográfia kezdetben sok jót ígért: 
a könyvek és folyóiratok a munkaigényes, sok fáradsággal előállított fa- és rézmetszetek 
helyett zsíros krétával mészkőpalára rajzolt címlapokkal és illusztrációkkal jelentek meg, a 
művészek azonban a kézzel írt címekhez szabadon alkottak különböző betűtípusokat, és 
ezek hatására a betűöntödék tervezői is kezdtek egyre merészebb változatokat produkálni. 
Hol erősen árnyékolt, hol túlzottan elvékonyított betűkkel jelentkeztek, egyszer a betűk 
vízszintes, máskor a függőleges vonalait vastagították meg. A szép mediaeválisnak soha 
olyan torz változatai nem jelentek meg, mint a múlt század második felében. Emellett di
vatba jött több típus és fokozat együttes alkalmazása.2 Nyolc-tízféle, sőt olykor tizenötfé
le betűtípust is találunk egy-egy könyv belső címlapján, s a zűrzavart még fokozták a fél
körívben hajlított, homorú és domború sorok. 

Ugyanakkor az új olvasórétegek, amelyek ekkor már az ipari munkásság gyorsan nö
vekvő tömegeivel is szélesültek, a könyvek egyre nagyobb példányszámban való kiadását 
igényelték. A konjunktúra láttán nálunk is föllendült a nyomdák technikai fejlesztése, és 
évről-évre nőtt az új nyomdaalapítások száma. Közben éleződött, fokozódott az üzleti 
versengés, míg végül is - a kapitalista fejlődés kérlelhetetlen törvényszerűségeinek megfe
lelően - a magyar nyomdászat területére is benyomult a banktőke. A nyomdák új gazdáit 
azonban kevéssé érdekelte a kiadványok tartalmi értéke és nyomdai kiállításának művészi 
igényessége, annál inkább a befektetések minél gyorsabb megtérülése és a magas haszon
ráta. A harcot versenytársaikkal nem annyira népszerű írók alkotásainak ízléses kiadásával, 
mint inkább a minél alacsonyabbra leszorított könyvárakkal akarták megvívni. Jellemző 
ezekre az időkre, hogy még Mikszáth nagy érdeklődéssel várt, kelendő regényeit is több
nyire feltűnően szegényes, sivár nyomdai kiállításban hozták forgalomba. A versenykapi
talizmusmagyarországi kibontakozásának kétes értékű eredményeképpen a hazai nyomdá
szatban is teljesen háttérbe szorultak a minőségi követelmények. 

A bajokat tetézte a 19. század második felének művészeti stílus-zavara. Az építészet
ben valósággal tombolt az eklekticizmus: neoreneszánsz Operát, román stílusú Halászbás
tyát és gótikus vásárcsarnokot építettünk. Szobrászaink dagályos pózokban örökítették 
meg történelmi és irodalmi nagyságainkat, festőművészeink pedig az akadémikus történeti 
festészet témáiban dúskáltak,3 túlozva a dekorativitást és a drámai hangvételt. Nem csoda, 
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hogy nyomdászaink nem találták a kivezető utat ebből a stflusválságból. S ha olykor az ol
vasókat egy-egy nagyon szép, művészi kiállítású könyvvel akarták meglepni, akkor azt fel
tétlenül cirádákkal agyonzsúfolt, préselt domborműves táblába kötötték. 

A nyomdai színvonal hanyatlása a múlt század utolsó negyedében Európa-szerte ta
pasztalható volt. Természetesen ahogy mélyült a válság, úgy közeledett a pillanat, amikor 
már nem késhetett tovább a színvonalsüllyedés kritikája, és egyre sürgetőbbé vált a fel
emelkedés útjának keresése. 

William Morris szép könyv mozgalma 

Ki járt élen ebben a munkában, ki kezdeményezte a könyvművészet megújítását? 
Erre a kérdésre egyetlen névvel, William Morris (1834-1896) nevével válaszolhatunk. 
Morris költő, iparművész és szociálpolitikus volt egy személyben. Eredményeit a könyv
művészet terén egy kitűnő nyomdász és több illusztrátor közreműködésével érte el, de a 
kezdeményezés érdeme kétségkívül az Övé. Más területeken kifejtett tevékenységéről any-
nyit, hogy 1875-ben készült el az Iliász és két évvel később az Odüsszeia angol fordításá
val. Az 1880-as években igen élénk politikai tevékenységet fejtett ki. Részt vett a Szociál
demokrata Föderáció munkájában, együtt dolgozva Marx legkisebb leányával, Eleanore 
Marxszal. 1885-ben a Föderáció vezetői közül többen kiváltak, köztük Morris és Eleanore 
Marx is, és létrehozták az ugyancsak rövid életűnek bizonyult Szocialista Ligát.4 (Morris-
ról egyébként nem állíthatjuk, hogy marxista lett volna, inkább az utópista szocializmus 
hívei közé sorolható.) Mint festő és iparművész — egykori oxfordi iskolatársával, Eduard 
Brune-Jonesszal együtt — a preraffaelitákhoz csatlakozott. Ez a művészeti mozgalom, 
amelyet az olasz származású angol festő, Dante Gabriel Rosetti (1828-1882) és művész
barátai hívtak életre, új irányt akart adni az angol festészetnek. Elvetette a reneszánsz ide
jén bevezetett perspektivikus térábrázolást, ismét jogaihoz akarta juttatni a vonalrajzot, s 
a Raffael korát megelőző olasz festők stílusához való visszakanyarodást hirdette. A preraf-
faeliták különösen az angol iparművészetre tettek nagy hatást, és előkészítői voltak a szá
zad utolsó negyedében kivontakozó szecessziós stílusnak. 

William Morris mindenekelőtt az iparművészeti tárgyak gépesített tömeggyártásának 
silány termékei ellen vette fel a harcot. A régi kézműves mesterek művészi gonddal vég
zett, elmélyült munkájának becsületét akarta helyreállítani, és preraffaelita művészeti el
vekből kiindulva gyökeresen megújította az üvegfestést, a textil- és bútortervezést. Ami
kor érdeklődése a nyomdászat felé fordult, akkor őt már a művészek és szakírók Európa-
szerte, sőt Amerikában is az angol szecesszió egyik stílusteremtő nagy művészeként tartot
ták számon. 1889-ben kezdett foglalkozni egy szerény méretű, kísérleti nyomdászműhely 
felállításának gondolatával. London egyik külvárosában, Hammersmithben rendezte be 
műhelyét, és Kelmscott Pressnek nevezte el arról az Oxfordtól nem messze, a Temze part
ján fekvő Kelmscott-majorról, amelynek az udvarházát már korábban megvásárolta, és pi
henés céljára lakályosan be is rendezte. Kis londoni officinájában a kiváló nyomdász, 
Emery Walker (1851—1933) bevonásával 1891-ben kezdte el a munkát, és azok a magas 
esztétikai igények, amelyeket legelső kiadványaival szemben mind a tipografálás, mind az 
illusztrálás tekintetében önmaga támasztott, már jelezték, hogy maradandó hatású fordula
tot akar elérni a nyomdászatban is. Szigorúságában odáig ment, hogy hajszálvékony vona
lai miatt még Bodoni oly sokra tartott klasszicista antikváját is bírálta. Morris ugyanis 
kedvelte az érdes papírokat, és ezekhez Bodoni betűinél valóban megfelelőbb volt a toll-
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vonás nyomát őrző mediaevális. A Kelmscott Press betűit maga tervezte. Éppen emiatt 
késett 1891-ig a nyomda munkájának megindulása, mert első típusának betűi kellő meny-
nyiségben megöntve csak 1890 végére készültek el. 

Amikor Emery Walker elkezdte a szedést a Kelmscott Pressben, már igen sok ameri
kai és európai nyomdában ott csattogtak Mergenthaler fürge szedőgépei. A kéziszedők 
nem vehették fel a versenyt az Amerikába kivándorolt német órásmester szellemes talál
mányával. A technikai fejlődés egyre gyorsuló folyamata visszafordíthatatlan volt. Morris 
azonban úgy vélte, hogy a nyomdák nagyüzemmé fejlesztése és gépesítése óhatatlanul 
együtt jár az esztétikai követelmények feladásával. A hanyatlás okát csak ebben kereste, 
szem elől tévesztve a kapitalista társadalmi fejlődésbe és a korszak stílus-zavarába gyökere
ző mélyebb összefüggéseket. Az eredőket tehát nem ismerte fel helyesen, viszont annál vi
lágosabban látta meg, hogy változást csak példamutatóan szép könyvek kiadásával lehet 
elérni. 

A szecesszió jól ismert jegyei (geometrikus és növényi díszek) nagy bőségben találha
tók Morris kiadványaiban, ugyanakkor betűtípusokért az ősnyomtatványokhoz, díszítő
elemekért pedig a gótikus és a korareneszánsz kódexekig nyúlt vissza. Ezekből vette a sze
déstükröt övező keretdíszeket is. A modern könyv tipografálása azonban nem oldható 
meg a középkori kódexek mintájára. Morris historizálása tévesnek bizonyult. Munkásságá
nakjelentőségét másban kell keresnünk, abban, hogy ráébresztette a nyomdászokat, meny
nyire mellőzhetetlen munkájukban a művészi érzék, az ízlés, az esztétikai követelmények 
érvényesítése. Nem győzte eléggé hangsúlyozni: a tipográfusok ne egyes oldalakat, hanem 
mindig oldalpárokat tervezzenek, s minden erőfeszítésüket arra összpontosítsák, hogy a 
könyvek valamennyi alkotóeleme (betű, illusztráció, kötés stb.) szigorú egységet alkotva 
illeszkedjék egymáshoz. Súlyt helyezett arra is, hogy könyveinek a kolofonja következe
tesen tartalmazza a nyomdai előállítás fontosabb adatait. 

A Kelmscott Press nem dolgozott megrendelésre, tehát magánnyomdának minő
sült, ennek ellenére üzleti vállalkozásként is bevált, kiadványai a könyvgyűjtők körében 
nagy érdeklődést váltottak ki, és jó áron keltek el. Munkái tulajdonképpen a szellemi elit
hez szóltak, és nem kerültek a tömegek kezébe.Emiatt olyan vádak érték, hogy munkássá
ga arisztokratikus jellegű, és művészeti törekvései nincsenek összhangban szocialista néze
teivel. Nem kívánunk e kifogás jogosságának megvitatásába belebocsátkozni, csupán any-
nyit jegyzünk meg, hogy előbb a hozzáértőket — főleg a könyvkiadókat — kellett meg
nyerni a szép könyv mozgalomnak, hogy később a művészi kivitelezésű tömegkönyv is 
megszülethessek. 

Hatása főként Angliában és az Egyesült Államokban gyorsan terjedt, és igen tartós
nak bizonyult. Az angolszász világban a legszebb kiadványok még a húszas években is 
Morris szellemében készültek. Német földön már a múlt század utolsó éveiben két rövid 
életű folyóirat — a Berlinben megjelenő Pan és a lipcsei Insel — Morris programját vallotta. 
Az 1907-ben alapított lipcsei magánnyomda, a Janus-Presse kiadványaiban pedig tisztán 
felismerhető Morris hatása. A Janust rövidesen követte a Bremer Presse és a weimari 
Cranach-Presse megalakulása is.5" Ezek a nyomdák - akárcsak példaképük, a Kelmscott 
Press — kis példányszámú, gondosan megtervezett, szép kivitelezésű kiadványokkal jelent
keztek, de 1912-ben az Insel-Verlag megoldotta az olcsó és mégis művészi kiállítású tömeg
könyv problémáit is, megindítva a hamarosan Európa-szerte ismertté vált sorozatot, az In
sel-Bücherei kiadását. így bontakozott ki a szép könyv mozgalom. Morris esztétikai elvei 
azonban nemcsak Nyugat-Európában és Észak-Amerikában, hanem Magyarországon is már 
századunk első évtizedében visszhangra találtak. 
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Szecesszió és könyvművészeti törekvések Magyarországon 

A preraffaeliták mozgalmából kinövő szecesszió országonként más-más néven vált 
ismertté, nevezték liberty style-nek, art nouveau-nak, Jugendstilnek, de egyformán viharos 
gyorsasággal hódított nemcsak Európában, hanem Amerikában is. A művészek nyilván be
lefáradtak a történeti stílusok minden eredetiséget kizáró, ötlettelen másolásába, s ezért 
túlhabzó lelkesedéssel fogadták a szecesszió elvont szépségeszményét és új formakincsét. 
A hangsúly ugyanis a tartalomról teljesen áttevődött a formai elemekre. A szecessziós stí
lusú épületek terveiben alig találunk új szerkezeti megoldásokat, ellenben a homlokzato
kat elborítja a növényi ornamentika, s az erkély- és lépcsőkorlátokat a hullámzó vonalú 
indadísz. 

Jóllehet Morris és a németországi Jugendstil mestereinek munkáiban még fellelhetők 
a historizálás elemei, ennek ellenére hamar tisztázódott, hogy a szecesszió lényegében han
gos tiltakozás az eklekticizmus minden formája ellen. A hazai szecesszió építész- és ipar
művész-képviselői szintén a historzálás ellenfeleiként léptek fel. 

A szecesszió térhódítását nálunk meggyorsította Walter Crane 1900 októberében 
Budapesten megrendezett, páratlanul nagyméretű kiállítása. Walter Crane-ról tudnunk kell, 
hogy Ruskin- és Morris-tanítvány volt, de túllépett mesterein. Felismerte a kor szükségle
teit és a technikai fejlődésben rejlő lehetőségeket, s éppen ezért ő már nem zárkózott el az 
iparművészeti tárgyak sorozatgyártása elől, csak azt követelte, hogy a tömegcikként gyár
tott bútorok és használati tárgyak terveit művészek készítsék. Emellett Európa-szerte 
nagy hatást tett az a mély meggyőződéssel hirdetett véleménye, hogy a művészetek csak a 
népművészetből újulhatnak meg, annak formáiból és motívumaiból meríthetnek új ihletet. 

Crane kiállításának, a külföldről érkező művészeti folyóiratoknak (főleg a bécsi Ver 
Sacrumnak) és a külföldet járó magyar művészek munkáinak hatására századunk elején 
egyre gyakrabban tűnnek fel a magyar könyvpiacon olyan kiadványok, amelyeknek a cím
lapján indákból, virágokból és levelekből komponált díszítést találunk. 

1901-ben Szegeden a Dugonics Társaság kiadásában megjelent Sümegi Kálmán 
„Foszlányok" című elbeszéléskötete, címlapján a szerző nevét és a mű címét szeszélyesen 
kanyargó indadísz keretezi. 1904-ben Kriesch Aladár (1863—1920) festőművész, aki ké
sőbb Körösfői-Kriesch néven vált ismertté, négy előadást tartott a Műbarátok Körében 
Morris és Ruskin művészi törekvéseiről; a sikert és a széles körű érdeklődést igazolja, hogy 
az előadások szövege 1905 nyarán önálló kötetben látott napvilágot.7 Természetesen 
mondanunk sem kell, hogy a könyv nyomdai kiállítása a szecessziós ízlést tükrözi. 1906-
ban Szabó Ervin előadást tartott a Társadalomtudományi Társaságban a szocializmusról, 
és e nagy fontosságú előadást a Népszava adta ki, címlapján annak a Nagy Sándor (1868— 
1950) festőművésznek a szecessziós rajzával, aki Kriesch Aladárral együtt alapította a gö
döllői művésztelepet. 

A legszebb szecessziós címlapokat azonban Falus Elek (1884-1950) tervezte, aki a 
Münchenben és Londonban töltött évek után hazatérve, főleg a Nyugat főszerkesztőjétől, 
Ignotustól kapott sok megbízatást. A Nyugat számára és a Nyugat kiadásában megjelent 
könyvek egész sorához tervezett címlapot. Több Ady-kötet (Szeretném, ha szeretnének, 
A minden titkok versei, Vallomások és tanulmányok) első kiadása, valamint Ignotus 
„Színházi dolgok", Balázs Béla „A vándor énekel", Móricz Zsigmond „Az Isten háta mö
gött" és Tóth Árpád „Hajnali szerenád" című könyve tűnt fel annak idején a könyvesbol
tok kirakatában Falus Elek rajzolta címlappal. Mindegyiken uralkodott a növényi orna
mentika. Faluson kívül Lesznai Anna és Kozma Lajos is végzett grafikusi munkát a Nyugat 
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számára. Lesznai Anna (1885-1966), aki az első világháború előtt Kaffka Margit mellett 
legismertebb írónőnk volt, néhány címlap rajzával is felhívta magára a figyelmet, de - mi 
tagadás — Ady „Ki látott engem? " című kötetéhez készített címlapja túlzottan harsány 
színezésű, a Balázs Béla három egyfelvonásosát tartalmazó ,.Misztériumok" című kötet 
címlapjának levéldísze pedig fölöslegesen nyugtalan, zaklató hatású. Annál fegyelmezet
tebb, mérnökien pontos rajzú Kozma Lajosnak (1884-1948) CsáthGéza „Délutáni álom" 
című kötetéhez készített címlapja. Végül megemlítjük azt a vérbeli szecessziós címlapot, 
amelyet Götz Béla rajzolt Rózsa Miklósnak „A magyar impresszionista festészet" című, 
1914-ben megjelent könyvéhez. Ezt a munkát azonban - tegyük hozzá a rend kedvéért -
nem a Nyugat, hanem a Pallas adta ki. 

Az eddigiekben a szecessziós stílusnak a magyar könyvkiadás és nyomdászat terüle
tén való jelentkezésére idéztünk néhány példát, de az említett címlapok nincsenek közvet
len Összefüggésben Morris szép könyv mozgalmával. Morris a címlaptól a kolofonig egysé
ges és művészi igénnyel megformált könyveket alkotott. Dyen követelményekhez mérve, 
egyedül a Kriesch Aladár négy előadását tartalmazó kötetről mondhatjuk el, hogy felfe
dezhető benne a Kelmscott Press hatása. 

Aki William Morris kiadványaihoz hasonlítható szép magyar könyveket nyomtat 
majd, ekkor még gyerekként tanulja a szedés és nyomtatás ezernyi csínját-bínját - Gyo-
mán. 

Ki ne tudná, hogy Kner Imréről van szó. Édesapja, a gyomai nyomdász saját egész
ségi állapotának romlása miatt meg akarta gyorsítani az utódnevelést, s ezért legidősebb fi
át 13 éves korában kivette az iskolából és a szedőszekrény mellé állította. Majd két év 
múlva kiküldte Lipcsébe, elvégeztette vele a Maser-féle nyomdaipari technikumot, s a Lip
cséből hazatért Kner Imre (1890-1944) már 1907-ben, tehát tizenhét éves korában átvet
te a nyomda műszaki irányítását. Éppen akkor igen szép feladatot kapott a Kner-nyomda. 
Ágai Adolf, a Borsszem Jankó szerkesztője felkérte Kner Izidort, hogy vállalja 1906 nya
rán elhunyt írótársuk, Thury Zoltán összes műveinek kiadását. (így akartak segíteni a ki
tűnő prózaíró elárvult családján.) A kiadvány megtervezése Kner Imrére hárult, és 1908-
ban megjelentek Thury Zoltán összes művei hat kötetben. A külső és belső címlapok, va
lamint az indadíszes iniciálék mind-mind Morris szecessziós stílusának jegyeit viselik. A kö
vetkező években több feltűnően szép kiadvány került ki a gyomai nyomdából: Lányi Sa
rolta és Lesznai Anna egy-egy, Balázs Béla két verseskötete, Lukács György, Kosztolányi 
Dezső, Szabó Dezső és Thomas Mann egy-egy könyve, és Kner Imrének „Könyv a könyv
ről" című munkája. Ez utóbbi mű lapjain még a szedéstükröt körülfogó széles keretdíszt 
is megtaláljuk, akárcsak Morris Chaucer-kiadásában. 

Kner Imre 1918 nyarán Selmecbányán együtt üdült az akkor már ismert nevű épí
tésszel, Kozma Lajossal, és korábbi ismeretségük itt — közös művészeti eszményeik je
gyében - tartós barátsággá mélyült. Kozma Lajos a Tanácsköztársaság idején, 1919-ben a 
Művészeti Direktórium tagja lett, és katedrát kapott a Műszaki Egyetemen, de a proletár
diktatúra bukása után eltávolították a katedráról, sőt a középítkezésekből is kirekesztet
ték. Kis villák, családi házak építését vállalta, és egyre többet foglalkozott iparművészeti 
feladatok megoldásával. Szívesen fogadta tehát a nyomdász-baráttól Gyomáról kapott 
megbízásokat. Részt vett a Kner-kiadványok illusztrálásában, és a nyomda számára szigne-
teket, fejléceket, záródíszeket rajzolt (1920 és 1923 között több mint 300 darabot). Stí
lusukra jellemző a dunántúli népi barokk motívumkincsének felhasználása. 

Közvetlenül az első világháború után erősen fellendült a Kner-nyomda kiadói tevé
kenysége. Ekkor születtek a nyomda kivételes értékű remekei: a Három cseppke könyv és 
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a Kner Klasszikusok 12 kötete, mint „a könyvnyomtató és a képíró mester meg az íróde
ák", vagyis Kner Imre, Kozma Lajos és a szövegeket válogató Király György (1887-
1922) irodalomtörténész szerencsés együttműködésének eredményei. E munkák bőségesen 
kínáltak alkalmat a historizálásra, de szó sincs róla, hogy Kner Imre egyszerűen utánozta 
volna korábbi századok könyveit. Csupán különböző tipográfusi ötletekkel és Kozma La
jos rajzaival finoman utalt azoknak a koroknak a stílusára, amelyekben a kötetek szerzői 
éltek. 

A magyar írók munkáit tartalmazó Kner Klasszikusokat újabb sorozat követte, a 
Monumenta Literarum. Ez „olyan kisebb terjedelmű remekművek gyűjteménye, amelyek 
mértföldkövekként jelzik a világirodalom fejlődését". E kötetek mindegyike — a korábbi
akhoz hasonlóan — a könyvnyomtatás mesterműve. 

A húszas évek derekán azonban fordulat állott be a nyomda életében. Kozma La
jost újból egyre jobban lekötötték az építészeti problémák, a Bauhaus stílustörekvései felé 
fordult, Kner Imre viszont a nyomdászok 1926-ban tartott göteborgi kongresszusáról ha
zatérve — a külföldiek, főleg az angol, amerikai és az olasz nyomdászok lelkesedését látva 
a klasszicista hagyományok iránt — Gyomán is bevezette a Bodoni-betűt, és e betű magá
val hozta a klasszicizáló stflust. Ettől kezdve Kner Imre is mellőzte a nyomdai díszeket, s a 
tipográfiai szépség minden problémáját e finom metszésű betűkkel oldotta meg. Mesteri 
tökéletességgel alkalmazta a Bodoni-betűt, és csaknem húsz éven át, míg el nem hurcolták 
Auschwitzba, kitartott a klasszicizáló stílus mellett.8 

Könyvművészeti törekvéseivel azonban Kner Imre nem állt egyedül a korabeli Ma
gyarországon. A Gyomával szomszédos Békéscsabán egy könyv- és papírkereskedő fia, 
Tevan Andor (1889—1955) 1907-ben letette az érettségi vizsgát, és utána Bécsben beirat
kozott a császárváros grafikai főiskolájára, a Graphische Lehr- und Versuohsanstaltba. Két 
éven keresztül folytatta ott tanulmányait, majd hazaérkezése után - édesapja segítségé
vel—azonnal hozzálátott nagyra törő terveinek megvalósításához. A könyvkereskedés mel
lett működő kis műhelyt, amely csak névjegyek, esküvői meghívók és gyászjelentések elő
állítására volt berendezve, a jól képzett fiatal Tevan Andor hamarosan számottevő nyomdá
vá fejlesztette.9 Két betűtípust szerzett be: a Behrens-antikvát és a Thiemann-féle 
mediaeválist, valamint két nyomógépet vásárolt. Önmagában az a tény, hogy Peter Beh-
rensnek (1868-1940) a müncheni szecesszió kiemelkedő képviselőjének antikva betűjére 
esett a választása, már világosan jelzi, hogy Tevan Andor milyen stílusirányzat híveként 
kezdte el 1909-ben Békéscsabán a könyvkiadást. Mivel időközben összeismerkedett a Nyu
gat körül tömörülő fiatal írókkal, 1913-ban megindította a Tevan Könyvtár című soroza
tot, és sorra adta ki Ady, Kosztolányi, Karinthy, Kaffka Margit, Juhász Gyula, Nagy La
jos, Krúdy, Somlyó Zoltán és mások verseit, elbeszéléseit. (A sorozat külső címlapját is 
jellegzetesen szecessziós rajz díszítette.) A Tevan Könyvtár kötetei azonban nem képvisel
tek egyenletes nyomdai színvonalat. Ebből a szempontból jelentősebb volt Tevan amatőr 
könyvsorozata, amelynek első kötete Kosztolányi-verseket, „A szegény kisgyermek pana
szaiét tartalmazta. E verskötet keskeny formátuma és nemesen egyszerű tipográfiája is 
feltűnést keltett, de a sorozat második kötete, Krúdy Gyulának az „Aranykéz utcai szép 
napok" című munkája sokáig visszhangzó sikert ért el. Krúdy a múlt századi biedermeier 
világát idézte fel, és Major Henrik finom, könnyed illusztrációi elmélyítették ennek az el
tűnt világnak a hangulatát. Tevannak sikerült Összehangolnia a mű tartalmát és külső kiál
lítását. Nagy tetszés fogadta Tevan Ludas Matyi-kiadását is. Az elismerés nagyrészt Divéky 
József fametszetes illusztrációinak szólt. 
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1926-ig Tevannak 12 amatőr kiadású könyve látott napvilágot. Ezután hosszabb 
szünet állt be könyvművészeti munkásságában, s csak 1943-ban és 1948-ban találkozunk 
újra a legmagasabb igényt is kielégítő, megragadóan szép kiadványaival. De ezek megfor
málásában már fontos szerepet vitt Keleti Arthur (1889-1969) is, akire még az első világ
háború idején nem annyira sok modoros verse, mint inkább könyveinek ízléses nyomdai 
kivitele terelte rá a figyelmet. Diákkorában a nyári szünetek alatt nyomdai korrektorként 
dolgozott, s ekkor leste el a mesterség „titkait". 

A Gyomán és Békéscsabán, tehát vidéken dolgozó két nyomdánk kiadói tevékeny
sége és könyvművészeti törekvései természetesen a fővárosban is visszhangot keltettek, ha 
nem is a megérdemelt mértékben. Egyedül a Nyugat szentelt megkülönböztetett figyelmet 
a Kner-nyomda kiadványainak. A Három cseppke könyvről Laczkó Géza,10 a Monumenta 
Literarum-ról pedig Szabó Lőrinc11 írt ismertetést, és emellett Elek Artúr, Király György 
és Naményi Ernő tollából a könyv formai megújulásáról is közölt cikkeket a korszak rep
rezentatívirodalmi folyóirata.12 A legműveltebb, haladó gondolkodású értelmiségiek tehát 
tájékozottak voltak a Kner-nyomda könyvművészeti programjáról, és olvasták Tevan kiad
ványait, de a korabeli sajtóorgánumok zöme - sajnos — hallgatott róluk. 

Joggal vetődik fel a kérdés: milyenek voltak hát a könyvművészeti törekvéseket érté
kelő Nyugat saját kiadású könyvei? A válasz keresése közben sajnálatos ellentmondásra 
bukkanunk. A lap szerkesztői az első világháború előtt - mint korábban már szóltunk ró
la - Rajzoltattak kiadványaikhoz egy-egy szép szecessziós címlapot, de könyveik művészi 
igényességgel való megtervezésére sem az első világháború előtt, sem a két világháború kö
zött nem fordítottak gondot. A Nyugat-könyvek nyomdai kiállítását általában az igen ala
csony színvonal jellemezte, pedig egyikből-másikból még számozott példányokat is forga
lomba hoztak, de ezek a könyvgyűjtőknek szánt kötetek is alig emelkedtek ki a sivár át
lagból.13 A hozzáértő kortársak véleményét jól tükrözi Kner Imrének 1935 májusában 
Földessy Gyulához intézett levele,14 amelyben ezt olvassuk: „Éppen ma kaptam meg egy 
újabb Nyugat-könyvet. Felháborítóan csúnya." Változás csak akkor állt be, amikor a Nyu
gat a negyvenes évek elején könyveinek nyomdai előállítását a Hungária Nyomdára bízta. 
Ugyancsak a Hungária nyomdának köszönhető, hogy Babits halála után rendkívül gondos 
és minden esztétikai igényt kielégítő formában jelentek meg „Hátrahagyott versei" és 
posztumusz műként „A második ének" című mesedrámája. A Babits Emlékkönyv — Len
gyel Lajos címlapjával és tipográfiai terve alapján — ugyancsak a Hungária nyomdában ké
szült. 

A fővárosi nyomdák közül ugyanis elsőként a Hungária nyomda vezetői tették ma
gukévá Kner Imre könyvművészeti elveit, sőt 1926-ban sikerült megnyerniök Kner Alber
tet, hogy vegye át a nyomda művészeti vezetését. Nagy elismeréssel fogadták a szakkörök 
a Hungária-könyvek sorozatának megindítását. Ezek tipográfia tervét Bródyné Maróti Dó
ra készítette. 

A kiadók közül az 1920-ban alapított Amicus, Reiter László (1894-1945) vállalata 
kifejezetten a szép könyv mozgalom szolgálatának programjával indult. Reiter rengeteg 
ötlet, kitűnő szervezőképesség birtokában és egy tőkés társsal a háta mögött hallatlan len
dülettel vetette magát a kiadói munkába, s egyszerre több sorozat kiadását kezdte el. 
A magyar írók közül Adynak szentelte a legnagyobb figyelmet. A költő kisebb teijedelmu 
munkái közül több is (Az új Hellász, Margita élni akar) az Amicus kiadásában jelent 
meg először önálló kötetben. Emellett a modern irodalom sorozatában egymást követték 
Füst Milán, Keleti Arthur, Marconnay Tibor, Mohácsi Jenő, Szép Ernő ésTersánszky J. 
Jenő kötetei. A másik, Régiségek-Ritkaságok című sorozat is nagyon értékesnek ígérkezett. 
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Már 1920-ban megjelent egy kötetben Petőfi két kisebb elbeszélő költeménye (Szilaj Pis
ta, Salgó) Márffy Ödön litográfiáival díszítve, 1921-ben pedig nagy eseményként került a 
könyvpiacra a Kozma Lajos illusztrációival Gyomán nyomtatott „Régi balladák könyve". 
De a sorozat profilja hamarosan megváltozott, a klasszikusok helyét olyan sikamlós, paj
zán históriák foglalták el, mint a „Trimalchio lakomája" vagy a „Szép lányok egymás 
közt". 

Ezzel szemben a hazai képzőművészeti kultúrának felbecsülhetetlen szolgálatot tett 
az Amicus tanulmánysorozata, amelynek a köteteit a legjobb fiatal művészettörténészek 
(Kállai Ernő, Rabinovszky Márius, Ybl Ervin, Genthon István és mások) írták, de feltűnt 
a szerzők közt a nagy tekintélyű Petrovics Elek és Réti István neve is. A témák pedig - ne 
feledjük, a húszas évek elején vagyunk — valóban izgalmasak: Van Gogh, Cézanne, Vaszary, 
Csontvári, Gulácsy Lajos, Boromissza Tibor és így tovább. 

A kötetek nyomdai kiállításának a színvonala azonban ingadozó volt, a nyomdászok 
lelkiismeretességétől és a szerzők gondosságától, hozzáértésétől függött. Ugyanis Reiter 
László idejéből nem tellett arra, hogy az előállítás munkafolyamatait figyelemmel kísérje. 
Érthető tehát, hogy az Amicus kiadványai közül az a két mű minősíthető könyvművészeti 
szempontból legsikerültebbnek, amelynek nemcsak írója, hanem nyomdai gondozója is 
Keleti Arthur volt. Az egyik, a „Pax vobiscum" című kötet, a különlegesen gondos tipográ
fia és Fáy Dezső kőre rajzolt illusztrációi miatt egyaránt figyelmet érdemel. Az „Angyali 
üdvözlet" című második kötetnek a szedés, tördelés szépsége és Molnár C. Pál fametszetei 
biztosították a hangos sikert. Itt említjük meg, hogy Füst Milán „Advent" című kötetéhez 
Derkovits Gyula készített kitűnő rajzokat. 

Meg kell emlékeznünk végül arról is, hogy Reiter László 1920-ban részt vett a Ma
gyar Bibliophil Társaság alapításában, és vezetőségének később is egyik legtevékenyebb 
tagja volt. Ez az egyesület szervezte meg évente a hazai könyvtermés bírálatát, és díjazta 
az év legszebb könyveit. 

Ha időnk és helyünk volna reá, természetesen Cserépfalvi, a Rózsavölgyi cég, az Offi
cina, Sacelláry Pál és a határokon kívül az Erdélyi Szépmíves Céhnek Kós Károly nevéhez 
fűződő sikerei is megérdemelnék a méltatást. 

Moholy-Nagy László útjelző szerepe 

A két világháború között azonban Morris kezdeményezésén messze túlmutató új 
irányzat bontakozott ki a tipográfiában. Nem talált azonnal olyan élénk visszhangra, mint 
Morris szép könyv mozgalma, de sokkal mélyebbre hatolt, új stílus kibontakozását jelezte. 
A Bauhausra gondolunk, az 1919-ben Weimarban alapított és 1925-ben Dessauba áttele
pült művészeti iskolára, amelyet a kor egyik legnagyobb építésze, Walter Gropius vezetett. 
A Bauhaus tanárai közt két magyar is volt: Moholy-Nagy László (1895-1946) és Breuer 
Marcel. Közülük Moholy-Nagy László művészetelmélettel is foglalkozott, és abban a ta
nulmányában, amelyet „Zeitgemässe Typographie - Ziele, Praxis, Kritik" címmel az 1925-
ben megjelent Gutenberg-Festschriftben közölt,16 a 20. századi könyvnyomtatás leglénye
gesebb kérdését vetette fel. írásának tanúsága szerint már 1925-ben érzékelte azt a prob
lémát, amely körül négy évtized múltán MacLuhan könyve támasztott vihart. Moholy-
Nagy azonban határozottan megjelölte annak útját-módját is, hogyan válaszolhat a nyom
dászat leghatékonyabban a tömegtájékoztatás akkori új eszköze, a rádió kihívására. Elég 
cikkének egyetlen rövid passzusát idéznünk: „Az újságokat már részben pótnlia a rádió, a 
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zenekarok is tiltakoznak a rádió konkurrenciája ellen, és nem lehetetlen, hogy holnap 
már a nyomdák is ezt teszik. Protestálás helyett azonban logikusabb és gyümölcsözőbb tö
rekvés a tipográfia kifejezőerejét eddig el nem ért magasságra fejleszteni." 

Moholy-Nagy szerint minden kornak megvannak a sajátos optikai formái és ennek 
megfelelő tipográfiája. Nyílt utalás ez a tipográfiának és a különböző korok művészeti stí
lusának szoros kapcsolatára, de egyben utalás arra az összefüggésre is, amely fennáll a kor 
emberének látásmódja és esztétikai igényei között. 

Elégséges talán, ha néhány, a korszerű tipográfiát meghatározó ízlésbeli változásra 
utalunk. A szimmetria számunkra kiélt, unalmas formának tűnik, ha viszont a különböző 
térelemek aszimmetrikusan kapcsolódnak egymáshoz, ez feszültséget teremt közöttük, s 
e feszültség esztétikai élményként oldódik fel bennünk. Összefügg ez többek közt a cím
lapok tipográfiai szerkesztésmódjával is. A reneszánsz óta századokon át a címlapok szöve
gét a középtengely mentén rendezték el, s íme, ma egyre kedveltebb az oldaltengelyes el
helyezés. Hasonló gúzsbakötöttséget jelentett a nyomdászok számára az aranymetszés fe
tisizált szabálya, amely megszabta a szedéstükröt körülfogó margók arányait. Ma azonban 
mi sem természetesebb, minthogy a nyomdászok szabadon választják meg az oldalpárok 
margóinak méretét, és az illusztrátorokat sem kötik többé a szedéstükör határai, hanem a 
képeket, rajzokat kiengedik a lapszélekig. 

Idézzük emlékezetünkbe, miként jelentkeztek ezek a szembetűnő formai változá
sok a Bauhaus kiadványaiban. Az első, igen nevezetes kötet 1923-ban jelent meg, címe: 
„Staatlisches Bauhaus Weimar 1919-1923". Ennek a tipográfiai tervét már Moholy-Nagy 
készítette. Ugyanő javasolta nem sokkal később a Bauhausbücher című sorozat megindítá
sát, s Gropius-szal együtt szerkesztették a sorozatot. 1925 és 1930 között 14 kötetet bo
csátottak közre. Ezek közül kettőt, a harmadik és kilencedik kötetet leszámítva, valameny-
nyit Moholy-Nagy tipografálta.17 Ezekben jól tanulmányozható a Bauhaus-stílusnak a 
nyomdászatban való jelentkezése: 

- felfokozott és ritmikusan váltakozó forma, szín- és fokozatbeli kontrasztok, 
- vastag címbetűk, 
- vékonyabb és vastagabb léniák alkalmazása főleg a címlapokon, 
- a szedéstükör aszimmetrikus, oldaltengelyes elrendezésének következetes hasz

nálata, 
- a margó-arányok szabad kezelése, 
- a groteszk betű sűrű alkalmazása, 
- a papír fehér felületeinek kompozíciós elemként való számításba vétele. 

A nagybetűk kiküszöbölésére irányuló törekvésük azonban nem vált be. A nagybe
tűk elsődleges feladata a szöveg mondatokra tagoltságának jelzése, és hiányuk nehezíti az 
olvasást. 

Bár a fentiekben rámutattunk a Bauhaus és az új tipográfia kapcsolatára, valamint 
Moholy-Nagy László útjelző szerepére, tisztában vagyunk vele, hogy az előzmények és 
összefüggések tekintetében sok idevágó kérdés megvilágításával adósok maradtunk. Ám 
most nem térhetünk ki sem Kassák Lajosnak a tipográfiában is jelentkező avantgárdé tö
rekvéseire, sem Jan Tschichold és más könyvtervezők újító szerepére. 
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Feltétlenül szólnunk kell azonban arról a tartózkodásról, amellyel a hazai könyvki
adás és nyomdászat viseltetett az új tipográfiai stílus iránt. 

Az a tőkés-földesúri rendszer, amelyet a proletárdiktatúra bukása után a Horthy-
korszak hatalmasságai igyekeztek minél teljesebben restaurálni, nem adott megfelelő tár
sadalmi bázist sem a funkcionális építészet, sem az új tipográfia számára. Nálunk az épí
tészet újból visszatért a historizáláshoz. Gondoljunk Wälder Gyula és Rerrich Béla barokk, 
illetve román stíluselemek alkalmazásával megtervezett középületeire, például a budai cisz
tercita gimnáziumra és templomra, illetve a szegedi Dóm-térre. Azok a tehetséges fiatal 
építészek, akik a funkcionalizmus hívei voltak, mint Kozma Lajos, Molnár Farkas, Fischer 
József és Major Máté, nehezen érvényesültek. 

Nyomdászaink, akárcsak a külföldi nyomdászok közül is igen sokan (főleg az ango
lok), a szecesszió bódulatából kijózanodva visszatértek a klasszicizáló könyvstílushoz. A 
kiváló gyomai nyomdász, Kner Imre éppen a Bauhaus-tipográfia feltűnése idején szerelte 
fel nyomdáját a Bodoni-betűcsaláddal. Ő maga és nyomában sok kitűnő magyar nyom
dász ennek az újból feléledő, túlérett stílusnak a hagyományait ápolta tovább. Csak az ak
tivizmus híveinek kis csapata folytatta küzdelmét elszántan és nagyobb társadalmi vissz
hang nélkül az annak idején meghökkentőnek talált és még valóban kiforratlan új tipográ
fiáért. 

Ám Nyugat-Európában, akárcsak nálunk is, a hírlapok és a képes folyóiratok lapja
in már a harmincas években találkozunk az új nyomdászati stílus egyos elemeivel. S eszkö
zeit különösen nagy hatással alkalmazták a baloldali pártok propaganda-kiadványai. Az új 
tipográfia termékei ugyanis sokkal szuggesztívebbek voltak, és a rohanó nagyvárosi em
bert jobban megragadták, mint a klasszicista könyvstuus hűvös és fegyelmezett formáiba 
öltöztetett munkák. 

A kibontakozást elősegítő tényezők 

A könyvművészet széles körű kibontakozása Magyarországon csak a felszabadulás 
után következett be, de tegyük hozzá, hogy nem közvetlenül 1945 után, hiszen a háború 
utolsó szakaszában Magyarország is hadszíntérré vált, és ipari üzemeink - köztük nyomdá-

'ink is - sok kárt szenvedtek, őrülnünk kellett annak, hogy viszonylag gyorsan megtörtént 
a helyreállítás, és újra megindult a nyomdákban is a munka. Az első években megfelelő 
minőségű papírt és festéket sem lehetett beszerezni, így hát oktalan dolog volna az akkori 
könyvtermést magas művészi igények szempontjából vizsgálni. 

A megpezsdült szellemi élet és a hamarosan fellendülő könyvkiadás azonban rövid 
időn belül szép sikereket ért el, sőt Tevan Andor és Keleti Arthur közös vállalkozásának 
eredményeképpen már 1948-ban újabb ritkaszép kiadvány tűnt fel a könyvpiacon: meg
jelent Keleti Arthur Anatole Francé-fordításának, a „Jacques Tournbrochc, vagyis Nyárs
forgató Jakab meséi"-nek illusztrált kiadása. Miután Tevan és Keleti Hincz Gyulában meg
találta azt a kitűnő grafikust, aki mély beleérzéssel a műhöz méltó, a szöveggel egyenérté
kű színes illusztrációkat tudott készíteni, így hármuknak sikerült nemcsak az év, hanem 
századutik első felének egyik legszebb magyar könyvét megalkotniuk. Ez a kötet — Hincz 
Gyulának a lapszélekig kiengedett illusztrációival — már ízelítőt adott a korszerű tipográ
fiai formákból. 

A nyomdák államosítása után eleinte a termelés mennyiségi eredményei kaptak na
gyobb hangsúlyt, de 1954-től kormányzati tényezők is sürgetni kezdték a minőségi köve-
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telmények előtérbe állítását. Ekkor indult meg könyvnyomtatásunkban a művészi igények 
egyre szélesebb körű érvényesülése. S fél évtized múltán már nemcsak belföldi sikerek, ha
nem egyik-másik kiadványunkról külföldön elhangzott elismerő vélemények is jelezték a 
felemelkedést. 

A fejlődés megindulásában több tényező is közrejátszott. Első helyen említjük az ál
lamosított könyvkiadás szervezetének létrehozását, ugyanis minden kiadóvállalat könyv
tervezőket és képszerkesztőket állított munkába, és a műszaki osztályok e fontos munka
társai között jónéhány tehetséges szakember kapott lehetőséget az alkotómunkára. 

A színvonal emelkedést előmozdító másik tényező a szép könyv verseny újjászerve
zése volt. Egy-egy év könyvtermésének seregszemléje sok tanulsággal jár, és a kiadvány
típusok szerint több kategóriában kiosztott díjak ösztönzően hatottak, s hatnak ma is a 
könyvtervezőkre, illusztrátorokra és nyomdászokra. A verseny zsűrijének döntését nem
csak a szekemberek, hanem a nagyközönség széles rétegei is élénk figyelemmel kísérik, ép
pen ezért a legsikerültebb alkotásokat a díjnyertes könyvek évente megrendezett kiállítá
sán is bemutatják. 

A stílusváltás nehéz éveiben hasonlóképpen rendkívül fontos a szenvedélyes odaadás
sal végzett kísérletezés is. Erre kívánt lehetőséget teremteni a művészi kivitelezésű köny
vek műhelye, a Magyar Helikon. Ez a kiadóvállalat eredetileg szövetkezeti formában mű
ködött; Párezer Ferenc állt az élén és Földes György volt az első műszaki vezetője. Az álla
mosított iMagyar Helikon jelenleg az Európa könyvkiadó egyik osztályaként dolgozik, és 
munkáját Szántó Tibor irányítja, feladata azonban változatlanul olyan könyvek kiadása, 
amelyek mind tartalmilag, mind a nyomdai kivitel szempontjából a legkényesebb igénye
ket is kielégítik. Olyan stúdió a Magyar Helikon, amelyik magasra állította az esztétikai kö
vetelmények mércéjét, és nem ismer megalkuvást, míg a többi kiadó hol a kellő idő, hol a 
megfelelő anyagok hiánya miatt olykor-olykor bizony engedményekre kényszerül. Érde
mes volt a Magyar Helikont létrehozni, mert művészi igényességgel megalkotott kiadvá
nyai a magasabb színvonalra törekvés szempontjából tagadhatatlanul serkentően hatnak 
az egész magyar könyvkidásra és nyomdaiparra. 

Felsoroltunk hármat a fejlődést előmozdító tényezők közül, de ezek tulajdonképpen 
csak hazai eszközei voltak annak az egyetemes fejlődési irányzatnak, amelyet ipari forma
tervezés néven szoktunk emlegetni. A gyökerek kétségkívül az angol szecesszióig nyúlnak 
vissza. Morrisék is hangoztatták a tárgyak tervezésében a célszerűség elvének fontosságát, 
de a díszítőelemek legtöbbször háttérbe szorították a berendezési tárgyak célszerű megfor
málását. Ám a húszas években — a szecesszió elvirágzása után — a művészek lehántottak 
minden fölösleges díszítést a használati tárgyakról. Ekkor már a célszerűség elve diadal
maskodott, s a tervezők a legtárgyüagosabb, leegyszerűsített formában és ugyanakkor esz
tétikailag is magas szinten alkották újjá az ember környezetét. Miként a mai építészek ter
vezés közben az épület rendeltetéséből, funkciójából, valamint a felhasznált anyagok és 
szerkezeti megoldások törvényszerűségeiből indulnak ki,18 azt teszik áttételesen a saját 
területükön az iparművészek is. A harmincas évektől kezdve a „design", az ipari formater
vezés teljesen átértékelt és az egyetemesség igényével fellépő irányzattá lett, amely meg
növelte a követelményeket a nyomdászattal szemben is. Ma már a zsebkönyvek kiadóitól 
is világszerte elvárják, hogy „filléres" irodalmi és ismeretterjesztő sorozataik ízléses, szé
pen tipografált és több színnel nyomott kötetekből álljanak. S a szakkörök számára pár
ezer példányban kiadott tudományos művek legalább olyan gonddal készülnek, mint a 
százezer példányban piacra kerülő szépirodalmi alkotások. 
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A könyvtervezők érdeme 

Számba vettünk különböző tényezőket, amelyek többé-kevésbé előmozdíthatták a 
magyar könyvművészet kibontakozását, de nem kétséges, hogy a siker eddig is elsősorban 
a könyvtervezőkön és illusztrátorokon múlt, és ezután is rajtuk múlik. A hazai szakértők 
és a külföld elismerését a kitűnő felkészültségű és ötletekben gazdag könyvtervezők vívták 
ki, övék az érdem, és azoké a tehetséges, kiváló festőművészeké és grafikusoké, akik a 
könyvillusztrálást is alkalmasnak találták önmaguk kifejezésére. 

Az ötvenes évek elején volt ugyan egy periódus, amikor zavar mutatkozott könyv
tervezőink munkájában, de ez szerencsére rövid ideig, három-négy évig tartott. Ugyanis 
1950-ben egyes kormányzati tényezők állást foglaltak a funkcionális építészet ellen, és a 
klasszicizmusban jelölték meg a követendő irányt. Ezzel az építészek zöme természetesen 
nem értett egyet, de az ügy nyilvános vitáján Major Máté professzor tiltakozó fellépésével 
egyedül maradt. Kitartása meggyőződése mellett pár év múltán teljes mértékben igazoló
dott, mert a funkcionális építészet világméretű sikere minden ellenvéleményt elsöpört. 

Nyomdászaink azokban az években, amikor a magyar építészettörténet e „különös 
közjátéka'» lezajlott, újból a klasszicizálás kitaposott útjára terelődtek, s mivel hiányoztak 
az elvi tisztázást elősegítő szakcikkek, eléggé vontatottan, késlekedve tértek a helyes 
irányba, s kezdték ismét alkalmazni az új tipográfia formáit és eszköztárát. Az ötvenes 
évek vége táján azonban már szimbiózisban él a két stílusirányzat, s egyre győzelmesebben 
tör elő azóta is mindaz, ami új a nyomdászatban. 

Félreértések eloszlatása céljából meg kell mondanunk, hogy attól még nem válik 
korszerűtlenné egy nyomtatvány, ha címlapjának az elrendezése középtengelyes. Sok más 
jellemzője van a korszerű könyvnek, s ezek együttesen határozzák meg a könyv stílusát. 
S azt se feledjük, hogy az új tipográfia képviselőit ért bírálatok közül eddig egyetlen egy
nek volt némi alapja, s a kifogás így hangzott: közömbösség a tartalom iránt. Való igaz, 
hogy könyvművészeti szempontból csak az a munka lehet kifogástalan és a legmagasabb 
igényeket is kielégítő, amelyben teljes az összhang a mű tartalma és a nyomdai kiállítás 
között, s ez a követelmény gyakran különböző stíluselemek felhasználását kívánhatja meg. 

Ha a közelmúltban díjazott legszebb magyar könyvek közt tallózunk, könnyen meg
bizonyosodhatunk arról, hogy nem vagyunk szegények rátermett és fölkészült könyvterve
zőkben. Zömük még fiatal vagy legfeljebb középkorú, s élükön ott áll néhány, az idősebb 
nemzedékhez tartozó nagyság. A fiatalok munkásságát még korai volna mérlegre tenni, 
jóllehet többen közülük már kiemelkedően szép alkotásokra is hivatkoznak. Sok függ 
azonban attól, hogy ki hogyan fejlődik a következő években, és hozzájut-e olyan felada
tokhoz, amelyek lehetőséget adnak neki a bizonyításra, képességeinek megmutatására. S 
vajon kiadóink és nyomdáink jól gazdálkodnak-e majd a tehetségekkel? Mindenesetre eb
ben az előadásban csak néhány kiforrott mesterről emlékezhetünk meg, akik nagyobb 
életműre tekinthetnek vissza. 

Első helyen Lengyel Lajosnak, a magyar könyvtervezés Kossuth- és Gutenberg-díjas 
mesterének munkásságáról szólunk, aki fiatal korában Kassák Lajos köréhez tartozott. 
Kassák révén Moholy-Nagy Lászlóval is megismerkedett, és kapcsolatba került a funkcio
nális építőművészeti stílus első magyar híveivel, Fischer Józseffel és Major Mátéval. A ma
gyar könyvművészetben az avantgárdé egyik legkorábbi képviselője. Az ötvenes években 
több tipográfiai tervet oldott meg mintaszerűen a klasszicizmus szellemében, a hatvanas 
években azonban egyre több könyvterve aszimmetrikus felépítésű. Védőborítóiba elősze
retettel komponál bele fényképeket. Példaként említhetjük Leó Tolsztoj Kreutzer-szonáta 
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című regényéhez tervezett burkolóját. A legnagyobb elismerést Alberto, a spanyol 
polgárháború után Moszkvába áttelepült kitűnő festő és szobrász albumával és Lenin vá
logatott műveinek 1967-ben megjelent magyar kiadásával érte el. Ezeken kívül munkássá
gából legsikerültebbnek a Képes Krónika mesteri tipografálását és az Architektúra című 
sorozat köteteihez tervezett borítóit tartjuk.19 

A másik jól ismert, önmagával és a nyomdákkal szemben egyre magasabb igényeket 
támasztó, örökösen újat kereső könyvtervező művészünk, a Munkácsy-díjas Szántó Tibor. 
Gazdag munkásságából a legjellemzőbb alkotások kiemelésére szorítkozva, Madách nagy 
művének, Az ember tragédiájának, Goethe Faustjának és Dante Divina Commediajának 
helikoni kiadását kell feltétlenül említenünk, továbbá a legújabb magyar Shakespeare-ki-
adást. Nevezetes munkája a Magyar Anjou Legendárium minden elismerést megérdemlő 
kiadása is. 

Haiman György - mint a kneri hagyományok leghűségesebb őrzője - a klasszici
záló tipográfiai stílus eszközeit terveiben mindig biztos kézzel és fölényes mesterségbeli 
tudással alkalmazta. Kimagaslóan legszebb alkotása a Hegyi Endre fordította Omár 
Chájjám-kötet tipografálása és kötésterve. Egy londoni és egy Rio de Janeiroban rende
zett kiállításon is nagy sikert aratott vele. A l i . századi nagy perzsa költő négysorosai en
nél szebb kiadásban eddig nem jelentek meg, pedig ezzel a feladattal William Morris is 
megpróbálkozott. 

Erdélyi János, a Zrínyi Nyomda igazgatóhelyettese kevésbé hagyománytisztelő, 
ehelyett szenvedélyesen keresi a korszerű új megoldásokat. Egyetemi tankönyveink soká
ig azonos szabású, egyhangú, unalmas címlapokkal jelentek még, Erdélyi János azonban 
1962-ben Hajós György geometria-tankönyvéhez új típusú modern címlapot tervezett és 
átütő sikert ért el vele. Azóta már a színvonalas tipográfiai tervek hosszú sorára tekinthet 
vissza. 

Murányi István, aki a Corvina könyvkiadó műszaki osztályának vezetője, ugyancsak 
élen jár a korszerű könyvművészeti alkotások tervezésében. A gondozásában megjelenő 
Corvina-kiadványok is tanúsítják, mennyire meggyőződéses híve az új tipográfiai stílusnak. 

Jónéhányan vannak még könyvtervezőink között, akik megérdemelnék, hogy mo
dern hangvételű és egységesen megkomponált könyveikről elismeréssel szóljunk, de elő
adásunk megszabott terjedelme ezt nem engedi meg. Csupán annyit tehetünk, hogy felso
roljuk azoknak a könyvtervezőknek a nevét, akik sikeres munkáikkal már hosszabb ideje 
felhívták magukra a szakkörök figyelmét. Közéjük soroljuk Miklósi Imrét, Csörgő Istvánt, 
Gergely Tibort, Ginács Lászlót, Kovács Imrét, Nóvák Lászlót és Urai Erikát. 

Tuvalevő, hogy a jól átgondolt tipográfiai terven kívül az illusztrációknak is nagy 
szerepük van abban, mennyire tud egy könyv már külső kiállításával is esztétikai élményt 
nyújtani. Ezért tartjuk igen szerencsésnek, hogy kiadóink egyre igényesebb munkát kíván
nak nyomdáinktól és a kiváló tehetségű grafikusművészek egész sorát foglalkoztatják, 
szépirodalmi munkákat, gyermekkönyveket és ismeretterjesztő munkákat illusztráltatva 
velük. (Az utóbbi évtizedek legjobb és legtermékenyebb magyar illusztrátorainak bemuta
tása külön előadást érdemelne.) 

Végül nem feledkezhetünk meg arról, hogy hiábavaló volna a képzeletgazdag könyv
tervezők és bravúrosan rajzoló illusztrátorok minden erőfeszítése, ha ugyanakkor nem len
nének jól képzett és munkájukat lelkiismeretesen végző nyomdászaink, akik mesterei a 
szedésnek, tördelésnek, valamint az egyenletesen festékezett szövegoldalak és pontos re-
giszterű, színhű reprodukciók nyomásának. Könyvtervezők, illusztrátorok, nyomdászok 
és könyvkötők nem problémamentes, de alapjában véve mégis jó együttműködésének 
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köszönhetjük a művészi igényű, szép magyar könyveknek kijáró sok hazai elismerést és 
a külföldi kiállításokról hazahozott díjakat. 

Jegyzetek 

A kiadó megjegyzése: „ A mai magyar könyvművészet k ibon takozása" címmel Zalaegerszegen elhang
zott előadás szövege időközben megjelent nyomta tásban , ezért a szerző Évkönyvünk számára át
dolgozta tanulmányát , a témát a st í lusirányzatok oldaláról közelítve meg. Ez te t te indokol t tá a cím 
megváltoztatását. 

2 ~ -
Haiman— Kner György: A nyomta to t t betű művészete. Bp. 1942. 28 . lap. 
Fülep Lajos: Magyar művészet. Művészet és világnézet. Bp. 1 9 7 1 . 250 . lap. 

4 Vorobjova, O. B.—Szinyelnyikova, I. M.: Marx leányai. Ford. Marjanek Karolyne, Bp. 1965. 12 3 — 
126. lap. 

Kapr, Albert : Könyvtervezés, könyvművészet . Ford. Beck Péter. Bp. 1971 . 4 1 . lap. 

Gál István: Crane Walter kalotaszegi rajzai. - Ethnographia , 1967. 5 8 0 - 5 8 1 . lap. 
7 Kriesch Aladár: Ruskinrol s az angol praeraffaelitakrol. (Bp. 1905.) 
8 Kéki Béla: A Kner-nyomda és a magyar könyvművészet . = Magyar Grafika, 1957. 3 - 4 . sz. melléklete 

1 - 1 6 . lap. 
9 , ., 

Deák Denes: Emlékezés Tevan Andorra . = Magyar Grafika, 1963 . 2 5 - 2 8 . lap. - Szíj Rezső: Tevan 

Andor kiadói munkássága. Klny. Kőrös Népe, 1963 . 4. számából 129—189. lap. 
1 0 N y u g a t , 1921 . 1. köt. 1 5 3 - 1 5 4 . lap. 
H N y u g a t , 1922. 2. köt. 1 4 8 2 - 1 4 8 4 . lap. 
12 , , 

Kovács Ilona: A Nyugat es a magyar könyvművészet megújulása. - Magyar Könyvszemle, 1962. 1 3 1 -
146. lap. 

1 3 , - - ~ , „ , , - . ., 
Szíj Rezső: A Nyugat es a könyvművészet . - Művészet történet i Értesí tő, 1963. 1. sz. 5 7 - 6 9 . lap. 

14 . . , 
A könyv mestere. Kner Imre levelezése. Szcrk. F.lek Laszlo es Szanto Tibor. Bp. 1969. 227. lap. 
Szíj Rezső: Az Amicus és Reiter László könyvművészete . (Fejezet a XX. századi művészi könyv történetéből.) = Művészettörténeti Ér tes í tő , 1968. 1 - 2 . sz. 5 4 - 7 2 . lap. 

Gutenberg Festschrift 
1925 . 3 0 7 - 3 1 4 . lap. 

Gutenberg Festschrift zur Feier des 25 Jährigen Bestehens des Gutenbergniuseums in Mainz. Mainz, 

1 7 L a n g , Lothar: Das Bauhaus 1 9 1 9 - 1 9 3 3 . Idee und Wirklichkeit. Berlin, 1965. 1 0 4 - 1 0 9 . lap. 

Major Máté: Épí tészet tör ténet . 3. köt . Tőkés és szocializmust építő társadalmak építészete. Bp. 
1960. 4 9 2 - 5 0 4 . lap. 

1 9 , , , „ -. , 
Renyi Peter: Az avantgarde-tol a korszerű alkalmazott művészetig. Gondola tok Lengyel Lajos ti-
pografikus munkásságáról. Bp. 1971 . 200 lap. (Minikönyv.) 
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KASSÁK LAJOS 
AVANTGARDE KÖNYVMŰVÉSZETI TÖREKVÉSEI 
Dr. Németh Lajos 

Az európai példákhoz hasonlóan a modern magyar könyvművészet kibontakozása 
lényegében a szecesszióból indul. Nem véletlenül, hiszen az eklektika gyászos korszaka 
után épp a szecesszió próbálkozott olyan újszerű, egyetemes igényű stílus megteremtésé
vel, amely az építészettől kezdve a mindennapok apró használati tárgyaiig azonos szelle
met és formajegyeket sugall. Sőt, mint ismeretes, e stílus nem csupán a képzőművészeti 
műfajokat akarta egybefogni, hanem a művészet minden ágát, így az irodalmat is. Hogyne 
vetődött volna fel a szecessziós stílű könyvművészet követelménye, hiszen a modern vers
es prózagyűjtemények modern köntösben is akartak megjelenni. Jellemző tünet, hogy a 
magyar szecessziós könyvművészet két úttörője, Kner Imre és Tevan Andor egyformán 
előszeretettel a kortárs írók sorozatát szorgalmazta, és e sorozatokban alakították ki a mo
dern magyar könyvművészet alapjává váló stílusukat. Egyébként már a szecessziós könyv
művészet első hazai próbálkozásai is valami hasonló célt tartottak szem előtt, mikor Kis 
József verseit az akkor forradalmian modernnek — és az akkori szóhasználatban a modem 
azonos jelentésű volt a szecesszióval - minősített nagybányai mesterekkel illusztráltatta, 
és a közös munka gyümölcseként létrejött album a szellemi közösséget volt hivatva repre
zentálni. Hogy e remek kezdeményezés ellenére e könyv nem vált iskolateremtővé, annak 
oka részben abban rejlik, hogy tipográfiailag, tördelésében nem állt olyan magas szinten 
és nem volt annyira modern, mint szellemi programjában. Ahhoz, hogy a szecessziós iga
zodásból és nosztalgiából valóban egyéni stílus és könyvművészetileg is jelentős eredmény 
születhessen, a már említett két nagyformátumú könyvművész fellépésére volt szükség. 

Ha azonban szemügyre vesszük azokat a dátumokat, amelyek a Kner- és Tevan-köny-
vek megjelenését jelzik, azonnal láthatjuk, hogy a modern magyar könyvművészet első 
etapját jelentő szecessziós könyvművészet akkor virágzott ki Magyarországon, amikor a va
lóban modern, avantgárdé képzőművészet és irodalom már egészen más irányba fordult, 
túl akart lépni a szecesszió stílusromantikáján. Hiszen a sajátos Kner-stílus már Kner Imre 
és Kozma Lajos találkozása után, azaz a húszas évek elején vált valóban jelentőssé. Tevan 
ugyan már korábban rátalált a saját útjára, de a nagy sikerű Tevan Könyvtár című sorozat 
is csak 1913-ban indult - amikor pedig a képzőművészet területén már túl vagyunk a 
Nyolcak virágkorán, a Művészházban az új szellem képviselői tömörülnek, és bontakozni 
kezd a magyar aktivizmus. Ebből a tényből következik hogy a magyar avantgárdé új hul
láma már nem találhatta meg a kapcsolatát a szecessziós stílusú könyvművészettel, hanem 
- külföldi példákon okulva és azoktól inspirálva - maga próbálkozott meg újszerű megol
dásokkal. Ezt annál is inkább meg kellett tennie, mert nemcsak az avantgárdé irodalomnak 
volt létkérdése a modern szellemű könyvművészet, tipográfia, hanem a képzőművészetnek 
is, hiszen az izmusok művészete részben manifesztum-művészet, a program legalább annyi
ra fontos, mint a megvalósult mű, sőt gyakran fontosabb is, hiszen a programban antici-
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pálódnak olyan felismerések is, amelyeknek a realizálására már csak a jövő vállalkozhatik. 
Ezért az sem lényegtelen, hogy e manifesztumok, programok milyen formában kerülnek a 
közönség elé, hiszen tipográfiájukban, megkomponáltságukban már az első pillanatra vi
zuálisan is éreztetniök kell az újat hirdető tartalom dinamikáját, újdonságát. Az új avant-
garde törekvések vezére, Kassák Lajos ezt elméletileg is tisztázta. Annál is inkább megte
hette ezt, hiszen személyében egyesült az író és a képzőművész, és e kettősség közvetítője 
épp a könyvművészet területe, az újszerű tipográfiai megoldások keresése volt. Mikor 
Kassák 1916-ban, a MA első évfolyamának első számában a plakát művészet létjogosultsá
gáról írt vitacikket, lényegében olyan elveket érintett, amelyek a későbbiekben a magyar 
avantgárdé központi orgánumának, a MA-nak a könyvművészeti stílusát is jellemezték. 
Kassák a plakátot ugyanis a kor általános vizuális élményrendszerének és kifejezési lehe
tőségeinek a hálózatába kívánta kapcsolni, és legfontosabb ismérvének a hatáskeltést, az 
aktivitást minősítette. „...Az óriási metropolisokban a technika és a szociológia századát 
éljük. A patriarkális belenyugvás helyett a bajszelek viharába szédülünk, és aki ebben a 
században dolgozik, aki ennek a századnak a karakterét akarja adni, annak minden ideg
szálában, vérében, munkájában a kor emberének kell lennie..." — írja és megállapítja: 
„Az emberbe zúdult világátalakulás nem bírja el a törvénnyé esztétizált formákat, a forró 
életből lelkezett mondanivalójához verítékezve kevesli a meglévő kifejezési eszközöket. 
Az új festészet a monumentalitás jegyében az ész revíziója alatt készült." E program félre
érthetetlenül magában hordja a minden művészeti ág egységes szellemének és a kifejezési 
formák rokonságának a követelményét. E követelmény tiszteletben tartása hatja át a ma
gyar aktivizmus kiadványainak tipográfiáját, a lapok megkomponálásának a módját. 

Érdekes e szempontból a magyar aktivizmus két folyóiratának, a TETT-nek és a 
MA-nak az alakulását szemügyre venni. A TETT könyvművészetileg még nem hozott sok 
újdonságot. A fejléc, az írott betűk stílusa is magán hordta még a szecesszió bélyegét. Az 
aktivizmus egyik legjelentősebb, ám ugyanakkor eredendően lírai alkatú tagjának, Mattis 
Teutschnak a nonfiguráció és a dekoratív stilizálás között ingadozó, lágy stílusa jellemzi, 
A MA első számai is hasonlóak. Mintha a Nyugat tipográfiája, tördelési módszere lenne a 
követendő példa, inkább csak a címlapon közölt képek stílusa és a műmellékletek, a 
reprodukciók szigorúbb, expresszívebb jellege utalna arra, hogy a folyóirat szelleme más, 
dinamikusabb és harcosabb, mint a Nyugaté. Magának a MA-feliratnak a betűi is kezdet
ben még festőiek, lágyak - jóllehet játékos szabálytalanságuk, a betűszárak elvékonyodása 
utal az antiklasszicista elvekre, de még azt sem lehet mondani róla, hogy következetesen 
szecessziós lenne az átírás. Ám az a program, amely ez időben oly drámai erővel szakadt ki 
Kassákból: „Programmal lépünk ki, tudatos szociális életigazítóknak készülünk az ember
ségünkkel, hogy mit fogunk beváltani? - jaj, csak nem megalkudni!" - nem maradhatott 
meg ennél a könyvművészetileg felemás megoldásnál. A MA VIII. évfolyama 1. számában 
közölt Kassák-tipográfia - amely lényegében egy jelmondat betűképpé formálása - hűen 
tükrözi az 1921-től meginduló változást: „Romboljatok, hogy építhessetek és építsetek, 
hogy győzhessetek". E mondatban — mint ahogy a tipográfiában is - a rombolás aktusa 
már az építéssel jár együtt, ezt azonban megelőzte a dadaizmus egyértelműen robbantó 
gesztusa, amelynek tipográfiai példája a VII. évfolyam 5-6. számában közölt Kassák-ti
pográfia: szétrobbant betűk és szófoszlányok kavalkádja. A dadaista gesztus nemcsak a 
költő Kassákot jellemezte, hanem a könyvművészt is, aki tipográfiáiban a dada szellemé
vel rokonmód törte szét a megszokott összefüggéseket, hogy az így nyert elemeket új 
konstruktív rendbe szervezhesse. „A ló meghal és a madarak kiröpülnek" első publikáció
jának a tipográfiája - maga Kassák készítette és megjelent a 2X2 folyóiratban, 1922-ben -
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a betűk nagyságrendjével, elhelyezésével és a vonalak egyszerre agresszív és konstruktív 
rendjével ugyanazt a kettősséget sugározta, mint az egész költemény: a megszokott, kon
vencionális kapcsolatokat széttörő és egyúttal új kapcsolatokat létesítő gesztust. A húszas 
évek elején tehát a magyar aktivizmus megtalálta a szellemének megfelelő könyvművésze
ti megoldást, és ezzel a tipográfiát, a könyvművészetet is bekapcsolta abba az általános stí
lusáramlatba, amelyet összefoglalóan konstruktivizmusnak nevezünk. 

Nem kisebbítjük Kassák tipográfiáinak és általában a magyar aktivizmus ilyen irá
nyú kutatásainak az érdemét, ha rámutatunk arra, hogy az új keresésének megvoltak a 
külföldi párhuzamai, illetve előzményei, részben azoktól inspirálva, részben azokkal 
együttműködve bontakozott ki. A források között elsősorban a német expresszionizmust 
kell említeni, amely nemesek drámai-expresszív fametszet-stílust teremtett, hanem újat 
hozott a tipográfiában is, lényegében először szervezte képi értéket hordozóvá és önmagá
ban is expresszív jelentést tolmácsolóvá a tipografízált lapokat, visszahozva ezzel valami
ként azt az eredendő egységet, amely a későközépkor és a korareneszánsz, majd később a 
népies barokk metszett-írott lapjait jellemezte. A „Sturm", de már korábban a „Blaue Rei
ter" - és említhetnénk más kiadványokat is - kétségkívül az avantgárdé képzőművészet 
nemzetközi példáivá váltak, amelyeknek a problémafelvetését a húszas években kibonta
kozó konstruktivista irányok módolták tovább. Mindenekelőtt El Lissitzkij ilyen irányú 
tevékenységére, a Proun elméleti és művészeti gyakorlatára kell hivatkoznunk, ez volt 
ugyanis a másik forrás, amelyből a magyar aktivizmus merített. Ha tehát a magyar aktiviz
mus könyvművészetének a stílusösszetevőit keressük, úgy azt az expresszionizmusban, a 
dadaizmusban és a konstruktivizmusban találjuk meg, illetve ezek minősíthetők a gondolati 
előfeltételnek, ezek egymásbajátszásából alakult ki a magyar aktivizmus sajátos tipográfi
ája, könyvművészeti útkeresése. Ám amit a nemzetközi áramlatokból magába szívott, azt 
kamatostul vissza is szolgáltatta. Ugyanis a magyar aktivizmusban nőtt naggyá — mint egy
szerre követője és alakítója az aktivizmusnak — az a Moholy-Nagy László, aki a Bauhaus 
tanáraként, a Bauhaus-könyvek szellemi atyjaként és az 1925-ös „Zeitgemasse Typogra
phie - Ziele, Praxis, Kritik" című tanulmánya révén már a nemzetközi avantgárdé könyv
művészeti törekvéseinek a legnagyobb hatású képviselőjévé vált. Az ő személyén át kap
csolódott igazán a modern magyar könyvművészet aktivista-avantgárdé szárnya a nemzet
közi avantgárdé áramkörébe. Az ő tevékenysége azonban már át is vezet bennünket az 
egyetemes modern művészet problémakörébe. 
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