


~--------

BEszAMOLO A SZELLEMI ELETR OL 

A L1TERATURA e\'cnk ti:"nketsz\'r, h"vonta ;dcnik Illcg_ Iv1('ldcn cgycs s=am", 
blisli'gcscn s:;.:\l1lol be <-i Illi'syar es a kcM6!di irodat.. ... m( tudomc,-ny es nllivc,~et [csfri~Sl·bb 

jc!cnscgeirol/ mindcnkor c:rdckc~1 ('rcddt rornh\b~'n. Mcss=61alt~,tj~, maguk,"\t ,"\ S2;CJ[cllli 

ctct vc ::cl6it, eleven riporla::, [ofmaj.iban, nagykepu/ de unal nl.\s "' tanulml\nyok" 

tl1C!16=c,~vel 1111..111.1;" c! a:: Olv<,~0n<.\k hogy 1111 lortenik itthon cs a killf. ... ldl.'n 
a k0nyv kuhur.l.j,"\ h"r·ul. K\.."1:;;(·[cbb h("lzza a:: i"(lt e5 a.z o!\,C!.s""t" ukiket cddis 

a k6nyvkiad .. \s kul/!lnb"'=6 <, dlllini~ ::t r<.' li v kulHhcgci t .. 'votlartan""k egymc\st,,:'1. 

A LITE RATU RA az olvasolh,k ve;;doje i. "kar lenni i\bban, hoSY 
min"; k6nyvek a::ok - ideha:;;<;, es kulk·ldon -, allldyckd olvamic\ 

erdcmc~~skelliboscses bibliClgr"'-fiai rovat"ban pedis esyuttaJ "ttekint !l:st 
nyujt arn.'1 is/ hoSY egy-egy k': rdesro! Illi a leSllj~,bb s:;akirodalom. 

KilIan erteke tov.,bb<, a L...I T ERA T U R A .. nnk a 

... Tlldomanyo s syujtemcny" rovat~'\/ amelynek k ... re
tc~e l1 h"narrol ... h6n~'~'rc\/ k6 =crthdoen i5ll11?rtcti a 
kCl l ollboz~; tlldoll1c\ny~.sa ! ~ Il"sfrissebb e rcdllleny~·it. 

A LIT ERA T U R A tehc1.t nem kritikai, nelll 
s=epirodalllli/ nem 6zte tikdZO es nem tude .. 

manyos loly6irat.. h"ncl11 b6segcsen illllsztralt, 

crdck ... s r ip o rt tljsas L' s::e1lemi tlctrol. 

A kUlonsz6m tartalma: 

A magyar k6nyv -
Irodalom es kiad6k 
Erdelyi ir6k 
Tiz lapalapitas t6rtenete 
Hogyan hamisitjak a k6nyvet 7 __ _ 

lS I 
IS2-184 
IS5- IS7 
188-190 
191-196 

Az e ui 12 3z0m elofizefesi ara eui 6 pengo, ame/yet lobb reszlelben is elfogad a kiad6hiootal 
(B u dapesf, t V, Muze um kortit 3 szam) 

A "Muzsiko" mel/ekletlel egyutt egy szom oro 60 filler 



A Litera tura melleklete 

A Magyar Konyvnap 
Tervezet 

A MarYar KOnyvkllld6k ea KOnyvkere.ked6k O'U'IOI EgyelQJellnck 1927. evi mllkolcl nalYfYQ]eae d e 
tene.delle 

SUPKA GtzA dr. 

A mai Magyarorszagon, snnak a kt)vetkezte
ben, hogy a magyarok milli6lt elszakitottAk t6-
lUnk, tagadhat81ianul bizonyos krizis uralkodik 8 
kOnyvlrt1s, a k6nyvkiadas e.s a k6 nyvYSsarias te
reno Az olvas6k megfogyatkozott slAma mellett 
a kiad6k csak bevsit magyar es k(lifoldi irokkal 
mernek rendszerint 8 koz6nseg ele lepni: uj ir6k 
bevez.ete.s(mek 8 rizik6ja es ktl\tsege, a legjobb 
esetben is varhat6 kis peldanyszam mellett nem 
igen fizeti ki maglil. Ennek 8 helyzetnek az 
eredmenye 8Z, bogy uj ir6k nem bukkannak fel , 
az irodalom elsatnyul, sokat emlcgetett kullur
f6Ienyiink apr6nkent, de szemmellatbat6lag le
morzsol6dik. Viszont a konyvvasdrlas teren is 
tagadhatatlan a krlzis. A kO~nseg vlislirl6ereje 
hlhetetienill lecstikkent a sutyos kozszolgAitatasok 
terhe alatt; 8% uj vasarl6relegeket, arnelyek re
gebbeu evr61-!vre feltoi6dtak, most a legkiHon. 
bOz6bb sportok vonj8.k el az olvasasl61 ; s biir 
ez a teny blzonyos mertekben helyeselheto, vi
swnt nero szabad od8ig fajulnla, hogy az or
szag jovoje, a szellemi felfegyverzettseg szenved
jen mlatta. 

A krizis tehat tagad.hataUanul megvsn. Mi
vel azonban a Jegsulyosabb es legkornolyabb nem
zeU erdekek parancsoljAk azt, hogy a magyar 
kOnyv tov6bb eljen es hirdesse a hat8rainkon lui 
is azl, hogy eIni akarunk, mert az elethez jo
gunk van, ennHfogva meg kelt tahUnunk az esz
kfizoket is, amelyekkel ezl a krizisl legyozzilk. 

Lapidlirls Ig81.sagot mondok, ha azt allHorn, 
hogy a konyv krizisenek egyetien hatekony gy6gy
szere az, ha uJabb meg ujabb kOnyvvlisB.r16 t6-
megekel teremtUnk a magyar fold6n s ha lehet, 
az egesz magyarsAg kOziHt is. Magyarorsz!gon 
hihetetleniil keyes ember olv8$. Ha a napilapok 
oIvas6it61 eltekinHink, nem hiszem, hogy Magyar
orszag nyolcmilli6 Iakosa kozill egy-kH szazezer 
embernel tObb akadjon, akl tiUand6an vtistirol 
kOnyveket s evl blidzsej{mek egy resze! erre a 
ct!:ira szenteli. £s egeszen bizonyos az, bogy van
nak egesz tArsadalmi retegek, es van sok ezer 
fal u, amelyekben egesz even tit nem vesznek 
egyetlen uj kOnyvet sem. 

tvek hosszu soran 6t szerutt tapaszlalatom 
szerint mondom, hogy ebben nero Is annyira ezek 
a tarsadalmi retegek es ezek a falvak a hibi
sak, hanem a magyar konyvel66l1itlis es lerjesztb 
nervel, amelyek csak igen kis mert~ben IAtjAk 
be azt, hogy 1. az olvas6k0z6ns~get lei kell 
neveIni magunknak, 2. tehat etert leI keD ku
tatni a le,elrejtettebb zUllQkban is, S. folylonos 

es tigyes propagandtival ebren kell ta rtani benne 
a "tudatot, hogy koteiessege tlnmaga\'a}, korrier
jevel, csal8.djavat es baz6javal 5zemben . az, bogy 
folyton olvasson, mUvelOdjek s hogy segitsen a 
mal adoll helytetben a magyar ktlnyvet, kulturilis 
kapcsolataink epentarttisanak egyetlen fegyveret 
fenntartani. Egy j6 magy8l' k15nyv ttlbbet er eter 
sz6noklatnal es mlU16 Jelvenyn~!! 

Aml6ta 1!i601.-ben az elsa ;oMesskatalogc meg
jelent, az61a minden vaiamireval6 ktlnyvklad6 
is konyvkereskedli tisztaban volt vele, bogy a 
nyomtatott betti a legkevc.sbe n~lkiilozhetj a 
nyomtatott betii propagandajit s ezert Ott hit
juk, hogy a "kiilftlldtln hatalrnasan feUendtilt, kii
Ion tudomannya vagy milv~zette lett a kOnyv
reklA.m mindenfaJta formAja. Nalunk mlntha kisse 
nebezebben tOrt volna utat maganak ez a Iel
ismeres s bizony 1gen sok kiad6 a saJSt bOren 
kenytelen annak az igazsagat megismerni, hogy 
meg a legjobb konyv is nema iyerek, s hogy 
a terjest1esere majdnem annyl ktlltseget kell bi
zonyos koriilmenyek kozfitt szannl, mint az el
adasAra. 

A hirlapi, a plakatos, a fiizetes, a rajzolt, 
a waschzettlis es a korleveles propaganda kitilnli 
slolgilatokat tebet ott, ahol egyes mlivek vagy 
sorozatok elhelyeze.ser61 van sz6. Ott azonban, 
ahol egeszen uj v4s4rl6koztlnseget keli teremteni, 
ahol a megievot q ietargiij6b61 kell feir8..zni, 
ahol a ktlnyvkrizist a gytlkereben keil megtti. 
madni, ott ezek az eddigi eljarasok csak ke
vesse hatekonyak; gondoskodnunk kell olyan egye
ternes, e lemi ereJD. propagandakampanyr61, amely 
tart6.san es maradand6an, de egyszersmind em
lekezetesen 6s mely benyomlist is l~ve, juttassa 
eszebe a magyar milli6knak, hogy mi a kOte
Jessegilk. 

Japanban 0sld6k 6to divatban volt az u. n. 
viragnapok rendezese, amel), napokon az emberek 
es a gyerekek tudataba belevlttek a virAgok sze
retetenek erzeset. Ennek a szokasnak 8 nyoman 
kerUIt Jel Eur6pAban a killtlnbOzli ;onapoke rende
zesenek az 01lete Is. Rendeztek virAg- es madar· 
napokat. Ezeket ut6bb a j6tekony intezmenyek: 
elsOsorban a Gyermekliga vette at nalunk es at 
u. n. tire-l/re-rendszerrel most mar meglehetosen 
stirGn tal6.l.kozunk 8Z ucc.6inkon. Ezeknek a vM
lalkozasoknak a propagandasztlkus ereje, JOkent 
eleinte, meglehet6sen nagy volt; ellenben ket 
sulyos, szervi blbaban szenvednek: 1. a kOzOn
lei IUdozataert aemmit &em nyujtanak, 2. las-
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sankent teljesen sabl6nos, unalmas, egyhangu 
pumpolasokkA szilrkilJtek el. 

Amikor a Literofura nemregiben felvetette a 
kiJnyvnnp eszmejet, termeszetesen tisztaban volt 
ugy az i1yen vallalkozAsok propagat!v erejevel, 
mint pedig anal, hogy az emJit.ett hibakat messzi 
el kell keriUnie. Igenis, 5zilksegilnk van az ev 
365 napja k6ziH egy olyan napra, amelyen Ma
gyarorsziigon, Iehetoleg a legkisebb falvakban is, 
mindenkit vlJlamcsapaskent erJen a magyar konyv 
gondolataj de masreszt ne terhes, es fOkent ne 
unalmas formaban kerUljOn szembe ezzel a gon
dolattal. 

Szerencsenkre eppen amikor ezen a konyvnap 
eszmejen tOrtiik a fejilnket , akkor erkeztek az elso 
hlrek Italiab61 egy ott megszervezendO hasonl6 
Intbmenyes propagandanapr61, a tf8ta d t'J1 libro
r61. OlaslOrszagban is sulyas krizis dul a konyv 
klSriil: az 1914-ben megjelent 11.523 kOn),v he
iyett csupan 6066 kOnyv jelent meg 1926-ban, 
de volt a h8.boru utAn esztendo, amlkor csak 
5401 uJ kl)nyv latatt napvJ1Agot Ita1l8.ban. A 
klSnyvek atiagos maximalis peldanyszama sohasem 
haladja meg az 5000-et, igen sok klSnyv pedig 
ezen alul marad. Az ir6k, ugy mint nalunk, 
eheznek, vagy mas palyakra ternek; a tOke visz
sZ8vonult ett61 a kevesse lukraliv mestersegtol, 
5z6val az olasz kOnyv 1;, ep ugy mint a mh~nk, 
ebek harmincadjan van. 

Ezt a helyzetet ismerte fe l Corradlnl szena·, 
tor, amlkor vagy egy evvel ezelott a festa del 
lIbro indltvanyat feivetette , amelyet Pietro Fe
dele kOzoktatAsilgyl mlniszter, a kerde.s mely kul
turalis, nemzeti es kOzgazdasagi jelentOseget fel
ismerve, nyomban magaeva t~tt. Az6ta lolytak az 
elOkeszCi1etek s most majus 16-lken Ie 15 zajlott 
az els6 olaSt konyvnap. 

Ennek 8Z olasz kezdemenyezesnek az ered
menyeit hasznositva, de termeszetesen a magyar 
vlszonyok kUlon igenyel alapjan, kivann6k a kO
vetkez6kben a kOnyvnap intbmenyet nagy kere
tekben elMe felviizolni. 

I. Szervezes 
,.Kezdetben volt a blzottsag. - eUOI a bib

likw axiomat61 termeszetesen ezultal sem lehet 
elterniink, IOkent Magyarorsz.agon nem. Hogy 
azonban az lIyen blzottsagosdinak copfos formalat 
elkerilljiik, klvanatos Jenne, ha annak at ell~re 
olyan egyeniseg keriilne, aki benne is van az 
iras mestersegeben, tarsadalmi sulya Is van, de 
amellett nem nyomja el egyeb hivatalos teend61-
nek a legi6ja. Az ilyen egyeniseg tarsadalmi po
rici6janai fogva is - ha vallalJa - nagy szo\
g8latokat tehet a magyar konyv iigyenek, amelyet 
_ ismeteljOk - nem tekintilnk csupan a ml!!
gyar kOnyvklad6k & kOnyvkeresked6k ugyf!nek, 
nem is csupan a kihall1sra Helt magyar ir6ke
nak, hanem a ncmzet! ijnfenntartas es az elsz3-
kadt magyarsagnak a magyarsAg !zamba val6 
megmentese i1gyenek. 

Az. elnOksei eiylk taij6ul termeszetesen a 

k(jzoktatasaUlIl minisztert gondolnAm, aki a ren
delkezesere aU6 hivatalos apparatussal blzonyara 
hathat6san el6mozditana ennek a komoly nem1:eti 
feladatnak a slkeret. 

A tulajdonkeppen val6 szervezomunka egy 
vezeMbizoltsdg viillan nyugodnck, amelyben irak, 
ujsaglr6k, kOnyvbaratok, kl)nyvkiad6k es k~nyv

keresked6k kepviseletet talAlnAnak. 
Ez lenne a budapesti, centralis vezetOszerv, 

amelyhez azonban minden videkl centrumban, a 
helybeU kultur61is es t6rslda:ml e et V.!Z!lO egye · 
ni~egeinek bevonasiival helll; b:zot;s1gok alaku'.n!l
nak, amelyeknek egy-egy bizalmi emb~re, leheto
leg az ottani irodalmi v3gy mm:euml tursasdgok 
tltkara alland6, szoros nerusban Allana a buda
pest! centrummal. Ez a centrum nem taxativ rend
szabalyokat ad ki a helyi bizottsagoknak, hanem 
lehetOleg azok szabad inlciatlvaj6.ra bizza, hogy 
az ott adott kulturalis, pittoreszk lehet6segek, 
kulturhist6riai elozmenyek es egyeni kOri.ilmenyek 
s a helyi sajt6 bekapcsohlsaval hogyan gondol
j6k az ottan! kOnyvnap megrendezeset. 

II. A ceIok 
E bizottsagok kBzBs celja a%', hogy az evnek 

egyik napjan, lehet61eg a tavasz vege feIe, az 
i5kolai ev befejezte eMtt neMny hettel, az or
szai minden v6rosaban es faluj6ban kOnyvlI':lp rel\
deztessek, amely - ugy ahogy ezt a celt a 
Literafura is kitiizte Onmaga ele - HZ Ir6t es 
a kOzOnseget k6zvetlen kontaktusba bona egy
massal, hogy ezen 8 napon egyszer egy evben a 
kOnyvirAs es a konyvkiadAs miiveszete 15 kl
menjen az ucc8.ra, es pedig ingujjban, k6zvet
len, bohem ronnaban. Legyen ez a nap a kOnyv 
ilnnepe, nemzeti miiveltsegiink manffesztacl6ja, Ie
~n ez 8 nap a kOnyv, a tudas, a kultura 
Cinnepe, amely iinnepnap k~zvetlenii1 es evr61-
~vre megismetUkfOen, mlndenkor eredeti, friss , 
mulatsagos es erdekes formak klSwtt hivja fel 
a magyarsag figyelmet a kl)nyv fontosstigara :!I 

nemzet jOvOje szempontjab61. Legyen ez a nap 
azonban egyuttal merlegvonas is: a magyar irok, 
kOnyvklad6k & kl)nyvkereskedOk mesters~gbeU 

tudasanak nemes versenyre serkentO vlzsganapja, 
amelyen a k6wnseg evrOl-evre meg6.llapithas38, 
hogy mit alkotott 8Z 0 kedvenc ir6ja, min6 uj 
ir6i ertekek meriiltek fel az ev aOrlm; 6llapltsak 
meg a kiad6k egymasr61 ezen a oapon, hogy 
mlndenikOk a maguk adoU keretei k6z0tt meny
nyivel viUe elobbre a magyar kOnyv dolgU; s 
a kBnyvkereskedok az erre a napra kifeJIOdo er
tekes ver5eniesben tanuljanak rltmust, uj stilu
sokat, uj terjesztesi lebetesegeket. 

A kOnyvnappal kapcsolatban, aonak Alland6 
5zervekeppen ki kell hogy fejlOd jek a kOnyvkiad6k 
es kOnyvkeresked6k uj klubj6nak egisze alatt egy 
klJnyvpropogandlsztllo:us tntuet, amely Alland6an 
loglalkozik a kOvetkezO ev kOnyvnapJalnak meg
rendezesi resdeteivel, de egyebkent Is figyelem
mel kiseri a k6nyvpropaianda kGlfOldi fordulat9it 
is hual lebet~it, 5 • r6szben, he bozd.-



fordulnak, tlnaccsal szolgal a hlzli konyvkeres
kedelemnek. 

A kOnyvnap egyuttal alkalmul szolg81 arra, 
hogy az azt megel6z0 heten az ruszes hirlapok 
behat6an foglalkozzanak a magyar kBnyvkultu
r§,val. 

A kozoktatasiigyi miniSzler ho:r:zAjarula'Javal 
es rendeletere ezen a hl!ten az allam es a va
rosok mln.den /sko/djdban az oktat6k egy vIgy 
tObb 6rat szenteljenek a magyar kOnyv propa
gandajansk; msgysr8zzSk meg a gyermekeknek, 
hogy mit jelent I kOnyv az /) eletreval6saguk 
szempontjab61. Tanitllak meg a gyereket arra, 
hogy otthon allitllon fel magansk egy kis palcot, 
s ott, mint valami alttiron, bec~zze a legjobb 
barAtjat, a kOnyvet; gyiljtse fel a kedvenc ir6it. 
Tanulja meg, hogy a kOnyvet suretnl kell, mert 
a kOnyv ezerszeres kamattai flzeti vlssza ezt a 
steretetet. 

Sloigaltasson ez a k6nyvDap egyuttal a kUl
fOld fele &i els6s0rban a hatdralnkon kivat eM 
mugyarsdg fele blzonys6got arr61, hogy vagyunk, 
hogy aot eletOszton ujra el bennUnk. Ha lehet, 
rendezz.enek Ok is ugyanezen a napon hason16 
kOnyviinnepet, hogy ezen a napon nagy kultu
ralis eg)'Hgben dokument81juk a vilag ellltt 
egyOvetartoz!sunkat, hogy az elnemu16 haran
gok ujra megkonduljanak ezen a napon, s fo
kent hogy az ott most felnOvO gyereksereg, 
amelynel komoly vesrely feoyeget. hogy elveszit
jOk lIket a magyar kultura szAmAra, erezze at 
ezen a napon, hogy a hatarokon tul meg esen
dOl a magyar sz6, s hogy 6t ehez a sz6hoz 
nagy lrulturalls es erzelmi kapcsoiatok kell bogy 
fOzzek. 

A kBnyvnap szolgaltasson alkalmat arra, hogy 
az iskol8kban feJfrissit,Ok a ju;c[omkijnyv i k regi 
szep szokAsat. De egyuttal arra is szolgaljon al
kalmul, bogy gondoskodjunk r6la, hogy az el
sukitott terOleteken is megjelenhessenek olyan 
magyar kijnyvek. amelyeket iskolal jutalmakul ki 
lehes.sen az ottan! magyar gyerekek kau)!t ou
tanl. Talan ekad egy magyar De Am/cl8, aki mU
veszi formaban es politikai szempanlokb61 nem 
kifogAsoihat6 m6don adja tudtara a hataralnkon 
~ill es kivUl elO gyermekekMk azt, hogy Ok 
egymas testverel, eklknek soha, de soha nem 
szabad egymAst6l elszakadniok. 

E febb dlkitiizeseken kivill vannak a kOnyv
napnak egyeb, kijnyvtechnikai celjal Is, ezeket e 
tervezet kk6bbi folyaman esetenkent kiv!nnam 
leluirnL 

III. A financiAlia kerdesek 
A magyar kOnyvert indulunk barcba; mar pe

dig minden haborunak Monlecuccoll 618 tudvs
Jl!v61eg harom el6feJtetele van: a p!nz, a penz 
b barmadszor is a penz. 

Ismetlem, nem akarunk a kUIOnbOzO gylljt6-
napok 051 hib8.jaba, u: elleDl!lwlg!ltatas nelkiil 
val6 pumpol6sba esol. Nem szabad a kO.«)nseg 
61dozatk6sz$l!iehez 'lilY fordulni, bon annak fe-

jeben ne adjunk melt6 eJlenszoigaltatAst. E r!sz
ben fOkenl az elso kOnyvnap okoz gondot, mert 
hiszen a tovabbiakhoz mar mindig all blzonyos 
tOke rendelkezl!sre. 

EgyeJOre hat o/gan /ontosablJ /orrdst tudok 
megnevezru, amely a kOzOnseg komolyabb meg
terheltetese nelkUl b sohasem ellenszolgaltatas 
nelkiU, megteremtheti a sziikseges propagsnde
alapot. 

1. A kOnyvDapot megelOz6 heten az OfSzag 
mil/den szinhcfza egy van tobb eloadast ren
dez tisztan magyar ir6k miiveibol. Ezeken az 
el6adAsokon, felvonAs kOzben, egy-egy neves lr6 
vagy kritiikus rovid beszedet tart a kO.«)nseg
hez, amelyben lelhivja a figyelmet a k6nyvnap 
es a konyv jelentllsegere. Ezeknek az eloada
soknak a jOvedelmeb61 termeszetesen a szlne
szek es a szlnhAz megkapjak a maguk' teljes 
iIle16seget. De a szerz6k lemondanak ennek az 
estenek a. tantiemjer61 a kOnyvnap javAra: bI
szen mas formaban, eladott kOnyv formajaban 
b6seggel visszateriil nekik ez 8 veszteseg. 

2. A kOnyvnapot megelOzo helen mindenUtt, 
kaszin6kban, egyesiiletekben ml1keduel6k. eJ dafdr
lid}'; bevonasaval magyar ir6k m(lveibol el6adli
sokat tart&nak. A nyers koltllegek levonasaval, 
ezeknek az eloadasoknak a tiszta jovedelme a 
kBnyvnap propagandaalapjae. 

3. A kOnyvnapon dlakok az uccakon bonoka/ 
8rusltanak, amelyek a bon tulajdonosat feljogo
!itjak arta, hogy az orszag h8rmely kOnyvke
reskedl!seben az egesz ev folyaman barmlkor, 
ezen bon elleneben, annak megfelel6 ertekben 
tOO:t ..()5 engedm~nnyel vWrolhasson kOnyvet. 

t. A k6nyvnap vezet6bizottsaga erre a napra 
emlekffizetet ad kl, amelybe az orsdg legjobb 
nevil ir61 i.rnek. Ezt a fUzetet kioszkokban, vas
utakon, term~zetesen kOnyvkeresked&;ekben ~s az 
uccin diakok arusitjak. A filzet jOvedelme a 
kOnyvnape. 

5. A lejJebb ismertetend6 keretek kOroU a 
kOnyvnapon a f6varosban es a videken szerencse
Jatekok (lotto es karikadobas) rendezendok, ame
lyeknek kizar61ag kOnyvdiJaik iennenek. A szUk
seges kBnyvanyagot a klad6k es keresked6k hi
telezn~k, sml kedvez6 alltalom lenne arra, hoay 
bar meg el nem evatt, de megls pincebe kerOtt 
stokkjaikat megmozgassAk. (Tessek elgondolni, 
mln6 gyUmOl~zetien tOkek fekszenek ezekben 
a baloU k6nyvhaimazokban, amelyek most egy 
csapasra eletet kapnanak. Egyuttal sok ~t!ny
talanul elfelejtett ir6 b k3nyv is megOlhetne a 
felL6.mad6st ezen a napon.) 

6. MegfelelO kl81litasu helylsegekben, kOnyv
szalonokban a konyvnapra Irodalml kiAllitasokat 
kelleoe rendeznl: 1r6k autogrammjaib61, karika
turalb6l, emlektArgyaib61, jelent6s~b milvek ere
detl k6zlrataib61, stb. Ezeket 8 tArgyakat a kOnyv
nap estejen nyllvanosan elArverezik: a befoly6 
jOvedelem a kOnyvnap propaganda-a1apji!. 

EgU~1J /lndnc1dlitJ vonatkozd8a1 a kOnyvnapnak 
a kOvetkez6k lehetn6nek: 
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1. A k6nyvnapot mege16z6 h~ten, lehet61eg az. 
oktat6szemelyzetnek fent emlltett el6adasAvai 
kapcsolatban gyl1jlest kelJene rendezni az lskolai 
konyvtarak kiepllesere. 

2. Varosi hivatalokban ezen a beten perscly
gyGjtest kellene rendezni a varosi k6nyvUrak ki
epites~re. 

S. KOzhlvatalokban ezen a htHen perselYgyUj
test kellene rendezni vandorklSnyVlarak szerve
zesere. 

4. A kOnyvhtHen arra alkalmas eload6termek
ben neves ir6k elOadasokat tartanak; a befoly6 
Usda JOvedeiem a propagandat iIleti. 

5. A konyvnapon es az azt megel13z6 napon 
a k6nyvesboltok, a kloszkok es a vasuti kOnyves
b6dek 10 ~·D-OS Arengedmennyel arusitjak a ma
gyar kOnyveket. 

6. Ezen a ket napon a vasuti Allomasokon 
diOkok ilrusitanak kOnyveket. A tiszta jovedelem 
a helyl kOnyvpropaganda-alapot iII~tl. 

7. A kOnyvnapon, ba az Unnepre is esnek, 
kl kell jdrni a kOnyvkereskedesek sdmara a 
nyitvatertasi engedelyt; a kOnyvkereskedOk ezzel 
szemben eznapi forgaimuk 10 0/0-8t beszolgaltat
jAk a prop&gandaaiapnak. 

IV. A konyvnap 
A kOnyvnap, amelynek megrendl!.ZC3ehez a kOz

oklatasugy! minisder a belunminiszternek C3 a 
hely! hat6sagoknak nem csupan az engedelyfH, 
hanem - a kerdes komoly nemzeli erdek.ct te
kintve - egyuttal messzire menO joindulatu hi
mogatoat is kikeri, ugy rendezend6, hogy az 
jelentOs nernzetl es nepi ilnneppe avat6dJek, eset
leg a kUIfoldlek szAmara is erdekes latvAnyos
saggA. 

AJ A vaw 
Az unnep gerincet a / ("sMI kOlIYIJoosdr teszi ki , 

amely a vArosnak lehet31eg valamety csendesebb 
teren, amennyire lehetseges, hlst6riai epuletek 
vagy termeszeti szepsegek kereteben folylk Ie. 

A vAsA ron minden kiad6 es konyvkeresked6, 
tovAbba minden, az irAssal vagy ujsAgirAssal kap
csolatos v4Ilalat reut vehet, a propagandaalap ja
vAra fizetend3 csek~ly jaru!ek fejebeo. £s pedig 
restt vehet egyszerubb, de miiveszien dekorAlt 
polcool, d/oonnytJl, toldskoC8iool, ponllIJa8dtorral, 
Mcieval OOUII palJilIonnal. Kivl1natos lenne, ha 8 
nagyobb cegek megfelelOen diszes nagll rekldm
kocsikat - elokepekkel es ktlnyve!adAssal - jA
ratnanak ezen a napon ugy a varosokban mint 
a falvakban. Igen nagy sulyt kell term~z:etesen 
mindezeknek a szabad eg ala tervezett ehirusit6-
helyeknek a milveszi kikepzesere fektetnJ. 

(Euel kapcsolatban a ktlnyvnapot megeloz5 
belen udndorvdsdrok. ponyvavAsarok jl1rJak be -
orszagCrS terv szednt - a falvakat, ugyhogy 
lega18bb az ev egy napjAn alyan helyen is I.e
gyen kBnyveladas, ahol mAsklHOnben a kOnyvnek 
a hiret sem ismerik.) 

A k6nyvnap reiielen katonazene vaiY regi 
feslOl Jelmezbe OitOzOU karla. heroldok bivjak 

fel a fjgyelmet a nap jelenl6segere. Di8.kok, cset
k~sz:ek felvonul8s!l.i is en a celt szolgMj8.k. 

A kOnyvvasAr teriHeten a reggeIi 6r8.kban a 
politikal hIltdsdg kepvisel8je megnyitja a va!8rt t5 
utanB egy-egy ir6, szlnesznO vagy szine.sz elOadast 
tart a kOnyv gondolata karul. 

A kOnyvvAsar terUJeten diakok, kiiion b6dek
ban, iskoladrdmdko.l jatszanak; !smert ir6k kon/e
ronsllokat tartanak s utana autogrammokat ad
nak; minden videkl vasar, ennek kereteben, a 
hefyi sajdt08Sdgoko.t, ku/turhisJOrfai adottsagokat, 
kUriozitdsokat, hires , ott sziiltltt ir6inak bevona
saval Olel! fel. 

A vasAron a szerz6k maguk Is megjelennek. 
Hissztik, hogy ekad 10-20 yaros, amely ere

deU, muveszi m6dan tudja majd a mage kOnyv
napj6t megiilni. 

A vasar kereten belUl, nagyobb b6dekban 
konYIJ[ufrit es karikadobO jdMkof engedelyez. ao 
p~nzugyminiszter, amelyekben olcs6 betetekkel er
tekes konyvekel nyerhet a k6z6nseg. 

B) A v4saron klvill 
A konyvnapot mege16zo heten minden kony

vesbolt. kioszk es v$Suti ktlnyvesb6M diszes la
ba,.um-zuszI6t akaszt ki, a k6nyvnap dAtumaval. 

A k6nyvnapot megel(izO helen a kOnyvkeres
kedesek kirakatlJersenlleket rendeznek. 

Ugyanezen a M:ten a helybeli muzeumok es 
k6ngIJtdrak magyar Ir61 vagy ktlnyvkulturalis ki
allitast rendeznek. 

Ez:en a heten, lehetOleg magan a k5nyvnapon 
magyar Ir6k ei6addsokat vagy el6ad6.ssorozatokat 
tartanak irodalmi kerdesekrOI. 

Arra alkalmas k6nyvesboItok B k6nyvnapon 
"'·ldllitdst rendeznek antikvar- es modern k6ny
vekbl)l, kbiratokb6i , metszetekbOl, Ir6kat abrA
zol6 kepekb61 es karlkaturakb6J, a szerzOk Hz
jelevel ellatott khdasokb61, primkiadtisokb61, ere
deU szerz6l keziralokb61, ir6k emiektArgyaib61. A 
kial1itason termeszetesen napkOzben is lehet aru
s itani, este pedig arveres folylk Ie. 

A klSnyvnapon minden ir6 a sajAt klad6ja 
boltjaban autogrammokat ad. 

Nagyjtlb61 igy gondolnmn el az els6 ktlnyv
nap konturjait. A k6vetkez6 evekben azlan mar 
kOnnyebb a feiadat, mert a mar megiev6 pro
pagandat6ke segitsegevel a hiriapi propaganda is 
klSnnyebben beallithat6 n k(}nyvnap szolgaiataba. 

£n lIszinten hiszem, bogy ez a - klSnyvnap, 
ha becsUletesen szolgalja azt a kltOzOtt celt, hogy 
a magyarsag lelkebe belevigye ezt a nagy el
vet, hogy 

szeressiik 8 k6nyvet, 
ak.kor nem csupan a kiad6k es k6nyvkereske
dOk nehez heiyz:eten fog lendltenl, nem csupan 
a magyar Ir6k krizisen segit At, hanem egy
uttal a magyar j6v6 sorsat is segit ujra meg
alapozni : batalmas tep&sel visz moJd elOre a 
magyar INltur61is Inte&r1tas mea:t8r.mt~ fwe! 



A magyar konyv 
[ria KALLAY MIKLOS 

Uj kultufajaban taMn f ia
talabb eur6pai testvereinel. 
De eieterejet eppen olyan 
regi es mely gyokerekbol 
s:z:vta, mint azok. A csa18d
ra ja lehat szinten osi es ne
mes, de megujhodasa, maL 
elete es erkolcse demokr8-
tikus. A nemzet eieteben ta
liin voltak megtorpanasok, 
viss:zaesesek , hirleten ugrs.
sok es iranyvaitoztatasok. A 
magyar konyv haledt fcjlo

desenek biztos utjan s a legjobban es legtisz
tabban es egyben a legmagyarabban is kepvisell 
azl a demokratikus progresszivitast, amelyet itt 
igazAn nehez lenne eszre nem vennUnk. 

A magyar konyv egyforman fel6JeJi a nem
zet minden eietmegnyilvanulasat, minden lelki ira
nyat, tapla.Iekot igyekszik adni minden iz\esnek 
es meggy6:Zt\desnek, erdeklodesenek k6rebe vonja 
minden tarsadaimi, gazdasagi es muveltsegi reteg 
erdeklOdeset es igyekszik mindenkihez hozz8.ferni 
ugy a lelken, mint a zseben at. A magyar k6nyv 
igazan egyetemes, minden erdeklOdes kielegite
sere t6rekszik s amennyire ez csak a mai vi· 
szonyok k()zt keresztillvibet6 , igyekszik meg
talalni a lebet5seget annak, hogy mindcnki a 
magaeva tehesse, meghitt baratsagba keveredjek 
vele. A magyar k6nyv demokratikus, mert van 
olyan szep , hogy a legkenyesebb izlesil ariszto
krata is 6rommel veszi a kezebe es igyekszik 
olyan olcs6 lenni, hogy a legszegenyebb ember 
Is megszerezheti maganak azt az oromet, bogy 
kedves olvasmanyat idOrOl·idOre megvasarolja. A 
magyar k6nyv demokratikus, mert, ha vannak is 
olyan ir6i, akik csak a kultura arisztokraciajahoz 
sz6Inak, - ami magaban is demokratikus: a 
legszelesebb retegeket is a legmagasabb kul
tura fokan beleilleszteni a nernesi rangtHraba , 
- de legttlbb es legmagyarabb ir6ja, teszem azt 
Moricz Zsigmond, M6ra Ferenc, Herczeg Ferenc 
egyforman sz61 a magyar kozonseg minden Arnya
Iat8hoz. 

Sokszor megviidolUk a magyar k6nyvet, 
hogy temakoreben nem olyan gazdag, mint a 
kiiU61di irodalom k6nyvei, hogy egesz kategoriak 
es ilrnyalatok hianyzaDak belOle, peldaul az exo
UZmus, peldaul a kalandos romanticizmus, pel
daul a fantasztikus utopia es meg nehany olyan 
vlllfaja az irodaiomnak, amelynek a killfoldOn 
viragz6 tenyeszeHi.k van. Ezek a vadak sem ege
szen a1aposak. Nlllunk tallin nem lesznek az ir6k 
az egyes vlilfajok specialistaivli, de viszont, ami 
sokkal t(jbbet jelent, vannak olyan ir6ink , akik 

t 
talliljuk nemcsak a jelen, hanem a mult es j6vO 
legkaprazatosabb exotizmusat. Nemcsak az eszaki 
Hiny tiindervilagitasaban szikraz6 eszaki p61usig 
visz el bennunket, hanem napkelet forr6 szinpom
paban ego tajaira is, nemcsak elsillyedt vilag-

reszek misztikus etetet tarja ml elilttunk, hanem 
elore szaU az idok folyasaban es fant8ziajanak 
etes reflektorlival szettepi a jOvendok homalyat. 

Masreszt meg nem is Igen nagy szuksege 
van a magyar konyvnek, hogy killi6Idre kalan
dozzek exotikumokert. Sok exotikumot talal itt 
az ir6 osszesUritve ezen a kis magyar globuson, 
akarcsak a kaliforniai Hollywood-ban, ahol a leg· 
kiil6nbQzobb tajatakuiatok, a legkiil6nbtizobb eg
alji jelensegek tal81hat6k meg egyiitt. Nalunk a 
kecskerneti buckavidek val6sAggal a sivatag fl6-
rajSt, faunajat lis eghajlati viszonyait mutatJa. A 
Hortobagy vegtelen pusztasaga dellbabjavai es 
felig nomad szokasaival az azsiai pusztak hatar
taiansaganak miniatilr masa. A Balaton szilaj 
viharai a tengerek bBborgaslira emlekezletnek. ts 
fovarosunk elevenen pezsgO, hirtelen fejl6dO tuI
meretez:ettsege sokszor az amerikai iendilletet jut
tatja eszunkbe. Egyebkent a magyar kOnyv lokaH
zai6dasa, szuk hatarok k6ze fogott patriotlz
musa, amit sokan erenynek Is tartanak, szigoruao 
alkalmazkodott a magyar olvas6 izlesehez es 
kovetelmenyelhez. A magyar ktlnyv sokAig csak 
Magyarorszagnak kesziilt, olyannak kellett teMt 
lennie, a mUyennek a magyar olvas6 kivanta. Most 
hogy a kilif6ld is kezd erdek15dni a magyar ISzep.
irodaiom irlint, bizonyosan kitagul maid a magyar 
konyv erdekllidesenek kOre is. KOzben a magyar 
olvas6k6ztinseg horlzontla szinten alighanem ero
sen kitligult. Volt egy korszak , - Franciaorszlig
ban peldaul meg csak most kezdodik ez, -
amikor a magyar k6nyvpiacot bulJamszerilen 
arasztottiik el a fordit8sok. Ez az idoszak a 
megtermekenyilles, a gazdagodas, az erdekllides 
kiszelesedesenek korszaka volt. Ma Ismet a ma
gyar Mnyve a begemonia. A forditasok lassan
llent mind erOsebben hatthbe szorulnak, de az 
ujra eioret6rO magyar konyv mAr a gazdagabb 
erdekl6desil., igenyesebb. hogy ugymondjam vilag
latottabb magyar kozonsegnek sz61. 

A mai magyar konyvtermes Iegnagyobb ha
nyadaban regeny. Ebben a tekintetben hiven ko· 
vetjilk a kilif61det, abol szinten a regenytermeles 
a legnagyobb. bar tagadhatatian, hogy a regeny 
sz6nak Igen tag ertelmezese mellett. Regenynek 
tekintik peldaul azt az Inkabb csak regeny for
majaban eiOadott hliborus memoar-irodalmat Is, 
amety nalunk szinten kezd mar tert h6ditani. Ne~ 
mely kUIfOidi divat azonban nem jutott el hozzank. 
vagy iegalabb nem tudott nlilunk gyokeret verni. 
A Franciaorszligban szinte Inflaci6kent jeientkezO 
regenyes eletrajz ntUunk csaknem teljesen isme
retlen. Valamint ismeretlen a tudomanyos ker· 
deseknek az a konnyed, nepszeru es erdekes tar
gyaiasa, amely killfoldOn: Nemetorszagban, Fran
claorszligbaD es Angliaban egeszen rendszeresen, 
mar erosen nepszerilve vlilt sorozatok kereteben 
folyik. Nagyon erdeklik a kiilfold ktlwnseget a 
legujabb irodalmak is, anielyekket a hivatalos iro
dalomWrtenet meg nem igen fogialkozik. Csak
nem minden nemzetnel sorozatok jelennek meg, 
amelyek a killijnb/jro nyelvu irodalmak legutols6 
otven esztendejenek eletet targyaljAk. NAlunk meg 
nincsenek ilyen sorozatok. . . 
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Irodalom es kiad6k 
- Parlzsi level -

MdjU8 ele}e. 

Parizsban meg mindlg konjunkturaja van a 
kOnyvnek. Az el6rehaladott szez6n ellenere min
den hetcn uj es uj milvek tUnnek fel a kiraka
tokban, ujabb es ujabb nevek kerUinek forga
lomba. Minden kiad6nak megvan a maga favo
ritja. aklnek erdekeben a modern reklam min
den lehet6se.get felbasznalja. Az ervl!nyesQles sok
Dor kesbegyremenO barciiban legorvendetesebb je
lenseg az Irodalmi szinvonal bizonyos stabUiza
cl6ja. amely a ml viszonyalnkhoz kepest meg
lehet6sen magas s amelyen aiul jobbnevil kiad6 
oem is igen jelentet meg klSnyveket. Ez az ok" 
aonak, hogy az eiOkel6 kiad6k - GaJlimard, 
Grasset, Pion - blzviist :thozha tnak ki .. cgeszen 
Ismeretlen nevil ir6kat: a klSzonseg ismcri klat!
vanyaik szinvooalat 5 erdeklMessel viSlirolja m~g 
az uJ szerzO IWnyve.:, Miodenesetre van resze (I 

divatnak Is abban, hogy szinte minden h6napbl n 
felmeriil nehany uj nev. Franciaor~z8gban divatball 
vannak a fiatalok. A legtabbet cmlegetett ir6k 
javaresze aiu] van a ncgyvenen, s6t van egy
kH, rna miir villiiszerte ismert francia regeny
Ir6, akl meg a harmincadik evl!! sem tOlt6tte be. 
Ez az uj gencraci6 nem olyan kimeletlen az id6-
sebbek irlinyliban, mint a nemeleknel Klaus Mann 
es Ursai; azonban akarva-nemakarva megis el
vonja a k6z3nseget es az erdekl6dest az e~61 
a generael6 e101, amely a Mborut kl)zvetJen meg
el6z6 evekben erkezett be. Mint mindeniltt, 
Franelaorszagban Is legrosszabbul j§rt 8 Mbo
rus generacl6: az 8Z ir6nemzedek, amely a haboru 
kiWresekor meg nem erkezett be, a mai fiala-
10k szemeben viuont - s ugyanigy a kiad6ke
ban is - mlir Oregnek szamit. Akik nem vohak 
elegg! hajlekonyak ahoz. hogy akar a Mket. 
akar a hliborut elfelejtsek s kidr61ai a pilla
nat probleffiAinak eljenek. Akik nem tanultak el 
azt a s[Irltett iriistechnik8t, azt a dviJagit6, eies 
kepekkel dolgoz6 irasmodort , amelyet Morand 
nepszeriisitett. azok szilrken es fak6n [llnek el 
az uj stilus intenzltasat61 s nehezen lelnck 01-
vas6ra , ha egyebkent mestersegiiket megugy e r
tenek is. Ehcz Jarul az a nagy kUI6nbseg is, 
amely az ifjabb generaci6 eletfelfogasat a meg
elOzoelOi elhatarolja. A bekebcli generaci6 az 
ir6 legf6bb erdeme.t bizonyos magasabbrendll 
objektivitesban latta. amelyet meg talal6bban 
passzivitasnak nevezhetnenk. Ez k6zelebbrol any-

nyit jelent, hogy at. ir6 mintegy kivii llillt tlirgyli~ 
t61 5 hagyta magera hatni a vilagot. aklir val6~ 
slignak, akar a val6sligok lirnyekanak tekintette. 
is ut. Az uj generlici6 ezzel szemben szenve
delyesen veti be!e magat a dolgokba , tudatosan 
dfogult, vagy k6riilhataroitan szaksz!ril, de 8.1-
ttl a b:zenyos olimpusi tlivo:dgl61. amelynek leg
fObb reprezentlinsa egyfelol Flaubert, masfcHH 
Anatole France volt, - at elobbi undorb61, a% 
ut6bbi stkepticlzmusb6l - teljesen Idegen. Mas. 
szempontbOl , el6djeikbez viszonyilva, eppen at. 
uj generlici6 ncmely kepviseloje Wnik targylla
gosabbnak, esped!g annlU inklibb. mine! szaba
dabb azokt61 a t6bbe-kevesbbe romantikus elO
lteJetektOI, amelyekel a modern eszmek ellen
segei Ie! n:Jl!!cs du 19. &!!cle-nek szoktak nevetnl. 
ertven rajtuk majdnem m'ndazokat az eszmeket, 
amelyekcrl a francia fortadaiom 61a a haiadb 
hive! kilzd6ttck. s6t neha l!letilket adtak. 

Igy alit elc a modern franc:a irodalomban at.. 
a kiilon!)s. sz'nle meglep3 helyze~. hOlY amilyen 
_modern_. s6t radikalisan modern a miiveszelilk 
- formallag , annylra konnervativ, sol sokHor 
tudatosen maradi - tartalm1Jag. Az expresz
szionista mozgalmak, amelyek nemet f()ldOn a 
haboruellenl tiltakozlisnak, az aktivlsta mozgal
mak, ameJyek az . uj ember hlrdetesl!nek s ada
daista mozgalmak. amelyek a megel6z6 mozgal
mak cs6dje f(~lOtt val6 ketse.gbeesbnek klfejcz61 
voUak. Franc:aorszagban forma l problemakk.i fl~ 
nomultak el. Kt)lteszeHik legmarkansabb kepvi 
sel6i Apollinaire, Coetcau, Max Jacob h mlisok. 
a legmereszebb kepekben kocl!rkodnak a kon
szervat!vizmussal, s5t egyikilk-misikuk a katoli, 
cizmussal is. TartalmiJag tuiajdonke.pp:m esak II 
szilrrealislakat teklnthetj(lk rorrada~m!roknak. 
noha a% 6 vihignhetUk is ink6bb metafizikailag 
radikalis. scmmint tarsadalmllag. Mlut:in pedig 
formailag va16ban meguiitottak, felfri'l'litettek a 
megmerevedesrc mindcnk~ppen ho;lemos francia 
nyelvet. anelkiil, bogy mondanival6ikkal maguk 
ellen IlizitotUk volna egyeUen sz!mboj~het~ kO~ 
:Ulnsegiiket, a milvelt francia poJg8l'Sagot. hama
rosan be Is erkeztck a leielOkelobb foly6iratok
boz es kiad6khoz. 

A tehetseges uj Ir6i garda 5 Ogyes kiad6Jk 
uj oivas6kOzonseget neveltek maguknak: a stilus
rafflnerilik Iriint fogekony s:mobok tOmeget, akik 
bollaUan IYcnyoriiseggel elveznek minden uj 
kOnyvet, ami va1amlben ujabb. es modernebb ar 
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el6djenel. Ez az ujsag bol 81; .erthetetlensegnek",. 
YSO a nehezen erthetosegnek vslamely uj nilart· 
szabsn ali, yegy olyan tArgy irodalmi feldolgD
zasAban, aroely - termeszetesen csak kiilsale· 
ges ertelemben - megJepOen eredetinek hat. 
Ebben 8Z iranybsn do!gozDak bizonyos kiadOk 
is, &kilt tudatosan toljak egyre magasabbra 8Z at· 
lagos szinvonalBt. Ennek a belyes irodalompolitl
kioak egyetlen MtraDYS 8%, hogy smilyen kesz
Rggel ill az ismeretlen, tehetse.ges uj itO ren
delkezesere, hogy 8 nevtelensegb61 kiemelje 5 
hathat6s propagandaval OiV8s6kat szerezzen nekl, 
ep oly kOnnyen ejtl el, mihelyt ujabb ismeret-
len irOt fedez leI. Ezt 8 tamogatlist, arnety 8 
felfedezes bozsannAjiit61 8 mar mindent-meg
tettem-erted k6wnyebez vezetO utat neha fel· 
esztend6 alatt fu tja meg, csak a leeer6sebb tehet· 
selek AlIjAk ki, egy Julien Green, Sernanos, vagy 
Montherlant. UI6bbi a legfiatalabb es legtObbet· 
Iger6 regenylr6k egyike, sklnek megerdemeit nep
szerUsege reven nincs kiiUh}ijsebb oka a kiad6k 
baragjAt61 tartania; roviddel ezelOtt bevesen kl· 
fakadt a francia kiad6k fentebb vezolt konyvpoli
tiktija ellen, .Nem bels6 ertekek szerint itelik 
meg 13k a k6nyvet, hanem pusztara kUls6segek 
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alapjin, s alland6an azt harsonw8.k, hogy II. 

Iegujabb a legJobb: s ezert b6rmlly htiltisaknak 
kellene a flatal Ir6knak irtinyukban felfedezesil
kert IenrOOk, megis keser\l4e"el kell rajuk gon
dolnlok, mert a tulsti.gos tomJenezes ink6bb art, 
semmint baszn8.l a fejl6desil.knek. Masodik mG
vuket lliAr fagyosabban fogadja ugy a kiad6, 
mint a kOz6nseg, egyszerGen m rt, mert a m6so
dik.c Szinte uK)' hat a dolog, mlntha kiad6 ts 
a koztlnseg most venne vissza, most sdmoln6 
Ie azt a Mias ellsmerest, amit els6 munk6Jara 
pszaroit. Megakad61yozztik az Ir6t abban, hogy 
nyu god tan, a maga termeszeteoek megfelel6en 
alkosson s Montherlant rAolv8ssa a kiad6kra 
Goethe hires mond6sti.t: .Ha egy teheueges ir6-
nak sikenll a flK)'elmet valamely jeientos miivevel 
magaravonnia, akkor mindenkl rajts Iesz, bogy 
megakadalyozza abbao, bogy megegyszer basonl6t 
a1kosson.c Peldakent hozza fel egy kitiin6 Ir6 

:;~~~itk~~~k t:~~~:~b~~te~~~eni:I~~teki:d6,ta~~: 
- 8Z illete mar barminchet ives, lH·bat Igen j6 
konyvet irt , amelyeket csak Igen kls kOz6nseg 
meltanyol. Csak olyan Ir6t erdemes propag6.lnunk, 
akit meg nem fedeztek fel.c (a.) 

London! level 
(Az angol oloasdsi mania okai - Konuuekre hatonfa egy font - Epy .. nemzetgi/oldz6" 

konyo karrierieJ 

London, mdjU8. 
KMhHe angol kOnyv van, vallY ha alap05an 

meggondoljuk, hllromfele. Az egylk tlpus het es 
feisilllnges vaszonbakOtOtt vasla&: paplrosra nyo-
molt angol regeny , a masodik az egy vaIY 
ket sillinges olcs6 kiadas es a harmadik, a nehany 
fiUerbe keriilO rot8ci6s papirra nyomott nep
szeru WmegkOnyv. Ha 8Z ember Angliaban ulazik, 
akkor a kOnyvbOI , amelyet utitersa olvas, gyak· 
ran pontosan meg tudja hatllrozni az 0lvas6 
vagyoni helyzetet es tarsadalml Allasat. Az arlg
tokrata , a j6m6du vagy vagyonos polg6rember 
a vSszonkOteses elso kiadbokat olv8$5a, ame
tyek a1akra b kiAllit8sra akarmelylk kiad6t61 ke
rUlnek Is kl, majdnem tOkeletesen 8zonosak. A 
clerkek , irodakisasszooyok, az als6bb kozeposz
t81y tagiai mar a kisebb es olcs6bb kiad6st for
gatjek, mig a felsillinges vagy meg 0lcs6bb t6-
megnyomtatvanyok szazezrei a munkessag es 8 
sok-sok ezer dl6k kezen forognak , mer! olvasnl 
minden t6rsadalml oszt61y olvas s ba nem is 
annyit, mint a nemetek , de valabogy rendszere
sebben, 6Uand6bban es kitart6bban. 

Amikor Well,·szel errOl a kerdesrol disku
r8.ltam, a nagy angol ir6 a kOvetkez6ket mon
doUa: Az !tlagos angol embernek sokkal kisebb, 
szLikebbkOril a fant6..ziiija , es ami a legfobb, sok
kal nebezebben inditbat6 meg, mint a latine. 
vag)' a szl6ve. Eze.rt sziiksege van arra, bogy a 
kepzelOtehetseget valami kills6 szellemi fiiszer· 
rei mozgAsba hozza. VaJamivei foglakoztatnia kell 
az agyvelejet , amely nem szalad mag8.t61 ev
szAzados sineken, mint a franciae , vag)' az 
olasze, banem egy helyben megall. 

E,zert van olyan sok·sok 01056, mar tartalmi
lag is 01es6, gyakran kimondb8taUanui szegenyes 
l!s sivtir angol regeny, ezert fogyasztja Anglla 
a magazinek es foly6iratok Wmeget es ezert valt 
az angol kOnyvkiad6s nagy nerozet! iparra. De 
Angli8nak van egy masik , kenyeslz1esil, pal· 
lerozott elmeJ\) es az angol gyfijtoszenvedelytOr 
atfutctt olvas6tabora is. Sohase felejtem el. 
milyen megiepetessel 6110ttam meg egy egyszerU 
aniol asszony szeUos es szimpla lak6szobBtaban 
az egyszeril. pacolt deszkab61 Osszeillitott kOnyv· 
611vany elOtt. Ennek a Migynek , aki egy Magyar
orszagb61 elsdrmazott ur felesege , nines cse· 
iI~dje. maga fOz, maga takarit, maga apolja e 
kertjet es kOlOoOsen annak egyik sarkaban a:t 
eiragad6an kedves, szindus, roek·gardenl, a szikla
kerlet, de azer! mindig megtakarlt havonla leg· 
altibb egy fontot es puritan kOnyvlillvany6n a 
legszebb kladasok sorakoznak egymas melle. 
Defoe pompasan illusztrllit .Moll Flaoders.-e 
mellett Fraser professzor .Golden Bougbc- ja s 
az angol pr6za majdnem valamennyi mesterc, 
kczlUk olyanok is. akiket mi nhr61 is aHg 
ismertink, mint Tomlinson, akinek ket kOnyve: 
a .Dsangel es a tengerc es az .Ar·ap81yc ugy 
szerepel Angliaban, mint a modern angol nyelv 
ket iegtOkeletesebb alkotiisa. 

Ilyen k6zonseg mellett termeszetesen nem 
ordOngosseg olyan peldllnyszamokat elerni, arne· 
Iyek a mi szeml1nkben egyenesen fant8sztikusak. 
A:z oxfordi egyelemi nyomda kiUpolitikai h
kOnyve , az Oxford Survey of International Af
fairs , t6bb peldanyszamban kel el , mint akar· 
melyik hires magyar regeny 0lcs6 es nepszerO. 
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kiad4sa. Remarque haborus konyve , amely veg
tere nem _ v~rbeli aniol munke, hanem idegen 
nyelvblSl forditas, eltY het statt szbel:er peld4ny
ban fogyQtt el es ezen felbuzduiva, a kiad6ja 
plilyAzatot hirdetett egy Idelg, meg nem jelenl 
nemet regenyre vaKY eletraJzra 5 kesz 8 palya
zat gy6ztesenek virhat6 honorariumsrs elllieg 
fejeben (HStb fontot, yagyis tizenOtezer magyar 
peng6t killzetni. Az Everimans Library egyes 
kOtetel tobbszAzezer peldimyban fogynsk elsa 
Benn-fele felsillinges fUzetek. ez alfele tudomli
nyos Magyar Konyvtar, va16sagga\ asztronomi
kus sziimban kelnek el a vekonypenzu publikum 
kOreben. Merl, s ez a iegmeglep6bb es legerde
kesebb az angol Mnyvpiacon, az angol olv8s6k 
-tabora egyre nOvekszlk, munkbklubok es olvas6-
egyestiletek, lapok, papok es lanit6k serege val6-
sAggal pr6feU,i 8Z olvasas szenvedelyenek es 6va
tos szamittls szerint Is minden ujabb nernzedekkel 
legalabb buszooot szlizalekkal emelkedlk a kOnyv
olvas6k szama. 

A drtlga mtikekvelO-kiadasoknak es blbliofil
kOnyveknek, ritkasagoknak pedlg Ptlrlzson es az 
amerikai milUomosok sziik karen kivtil sehol annyi 
l'ajong6 vevOje nincs, mint Angliaban. Lawrence 
ezredes, az artlbiai felkeles legendtls nose tudva
levoleg h8romszor irta meg, de haromszor ki 
is nyomtatta hires konyvet a ,.Revolt In the 
Desert"'-et. Az elso ket kiadasl, mlvel olyan fel
htlborit6 es szornyilseges reszletek voitak benne, 
hogy Angiiara es az angol nep j6 nlrere Ar
nyekot vethetett volna, 8Z ezredes megsemmisit
tette. Ill. pusztullist az elsO kiadasb61 esak egy
neh8ny, a mtlsodik kiadasb61 egy-ket tucat pel
dtlny keriil te e1. Ezek a kOnyvek ma oiyan Aron 
csereinek nagyritkan gazdat, bogy az ertekiikb61 
- Molnar Ferencet es nehany nagykereso drama· 
lr6 kollegajlit kiveve - a magyar irodalom min
den milve!oje , valamennyien egyuttveve eletOk ve
geig uri mOdon megelhelnenek. (I;. d.) 

A legizgalmasabb regeny: 
a regeny utja . . . 

Sokszor gondolok arra: meg kellene elYsur 
irnl a regen/J regen/Jet. Nem azt, bogy az ir6 
bogyan alkotja milvet, mert azt m6r sokan meg
irlak ; hanem azt az izgalmas, hOsies kiizdel
mekkel, szivfajdit6 kudareokkal es pompAs dia
dalmakkal teli utat, amelyen a regeny az olvas60-
hoz eijut. 

Micsoda Izgalmas regeny lenne ez! 
A nemes erofesziteseknek, a tragikus sorsok

oak, a nagyslilusu Ozleti fogasoknak micsoda ba
talmas tArbua oyilik meg annak sz embernek 
a szeme elOtt, akl a k(jnyvterjesztes munk6jat 
kozelrOI szemlelhetl. 

Mi a kOnyvterjesztes? 
EI~r is fizlet. lzgalmas, naKY emberisme~ 

retet, eielmesseget, taipraesettseget, rabeszelo
keszseget, tajekozot!s6got kOveteio Udet, amely· 
ben ember legyen a talpan, aki mea:6llja a helyH. 
De merjilk 8.liitani, hogy valemennyi uzlet ko
zOtt ez a legbooyolu1tabb , a legnagyobb InteUi
genciAt es tapintatot megk6veteio. Mert ennek az 
l1z1etnek az anyaga maga a szellem, az IrOOa-
10m, a milves1.et, - aki e1.en a p61yao m(lk3dik, 
annak elsosorban a1. emberl ielket kell ismernle. 

Hazel's kiilfaldi tud6slt4sok 

A kOnyvterjesztes azonkivUJ, hogy uzlet, meg 
valami : a kultura propagand6ja, a nemzetl szel
Jem elmelyitese, a1. Irlls nagy I1gyenek slol
gi1ala. 

Jlyen cikk kereteben el sem lehel mondan!, 
menoyi nebezsegen kell atvergOdnie , mekkora Ie
lemenyesseggel es onfegyelmezettseggel keU dol
goznla aonak az embernek, aki a konyv eiadasat, 
lerjeszteset valasztotta hivatbau1. A magyar ko· 
:r:eposztalyban a2: ut6bbi idOben ugyan egyre na~ 
gyobb erdeklOdes nyilvAnul meg az irodalmi mun· 
kak irant, de azert meg rna is nem egy uri 
bazban fogadjak a kOnyvet azzal a fitymal6 rOg
gel, amely nem hajland6 tudomast venni arr6I, 
bogy milyen 6ri6s1 szerepe van az irodalomnak 
a nemzeti eletben, az emberek liit6korenek nove
Jeseben, lelkialkatuk erosltesebeo. ts ha ez a 
kedelyes lenezes csak kOzvetve sujtja is az 1r6t 
es a klad6t, aki messze van, - de annal tobb 
baja van vele a kOnyv terjesztOjenek, 

Haoyszor fogadjak Ot guonyal, idegesseggeJ, 
haraggal, h6nyszor rlizzak Ie az indolens, vagy 
fukar emberek bipokrlta klfoglisok moge bujva, 
vagy nyiltszlvii durvasaggal. £s a kOnyv terjesz
tajenek nemcsak el kell vlselnie ezt a bants
m6dot, nemesak daeolnia kell a szomoru koOriil
menyekkei, hanem szamolnia kell azzal is, hogy 
a veva csakugyan ideges, csakugyan eJfoglalt es 
esakugyan szegeny ember lehet. Turt6ztetnie keU 
magat, ba Mntjak, meggyozQ erveket keU fel
vonuitatnia, ha kinevetik, Ie kell nyelnie, ha 
megsertik, Ie kell nyelnie a magyar irodalom, a 
magyar kultufa erdekeben. 

£s ha mar errOl az izgalmas regenyrOI , a 
. regeny regeoyer51", irunk, ne felejtkezzunk meg 
azokr61 a romanlikus, kiilOnOs exis.ztencilikr61 sem, 
amelyeket ezen a terUleten tafAlunk. A:z 0\vas6, 
a vasar16 aligha sejtheti, hogy klk azok 8Z embe
rek. akik [daRkent szcrenyen becsOngetnek hO%l:a, 
tiszteletteljeseo felaj6n1anak neki "ehany tudo
manyos, vagy szepirodalmi munk6t. Nem sejthe
tik. bogy ki az, akit indulatosan, vagy gepies 
egylledvii.seggel pr6b61nak lerbni magukr61 , ami
kor OOa6.H elebiik, hogy valametyik magyar vagy 
kOlf61di szerzo munkainak megvasarlasara birja 
Ok~t. Hanyszor, de Moyszor tahiln! ezen a pa
Iyan elakel6, nagymiiveltsegii embereket, akiket 
a mostoha k6rUlmenyek kenyszeritettek erre a 
foglalkozasra. Hanyszor akadnak kOztUk az el
esatoit terUietrol menekiilt, magasall6su tisztvise-
10k, volt katonatiszlek ... Hiszen nehany esztendo 
6ta akkorat fordultak a viszonyok, hogy rna min
den foglalkozasi sgban meg!al6lnatJuk azokat az 
embereket, akik eredetileg nem ezt valasztottik 
hivalasukul. De mondhaljuk azt is, hogy tal6n 
sehol ennyire bele nem eitek magukat uj mester
segUk legkarebe, mint a konyvlerjesztai p81yan. 

A konyvlerjeszt6nek er6t ad munka'ahoz 
nemcsak az a tudal , hogy ezzel a becsOietes 
polgArI munkaval biztositja a maga es a esa
ladja megelheteset, hanem a.z is, bogy a magyar 
kultura t1gy6t szolgal,a. Az a tudal, hogy ami
kor kllincselnie kel1, eloszob8kban kel1 v6rakoz
nia , vArosr61 varosra, falur6l falura kell van
dorolnia, a magyar szel1em nagy barc6nak fegy
vereit viszl aktatAsk6j6ban es az emberi szeUem
nele talan legtortenelmibb jelentosegU talalma· 
nyat propaPl,a: a Bellit. 

A Jronyvterjeszt6 iigyntlk ma, a Setil !z8Za-
daban, az Igui ,.oemzet-oapszamosa",. i-8. 
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ARCKEPCSARNOKA: 

Erdelyi ir6k 
A Literature, mint 8 magyar szelleml elet 

hil kr6nik8sa, fennallAsa 610 figyelemmel kiseri 
es minden egyes AllomasOt gondosan regisztralta 
snnak az irodalmi megmozdulasnak , amely 82 
_erdelyi reneSS2anszc neven egyre /)ntudatosabb6 
vA16 Imperiaiizmussal kOvetel maganak meghall
gattet8st es elismerest II KiraJyh8.g6 lnnensO 01-
dolan is. Magyar Irssokr61 then 5z6. magyar 
ir6k regenyeirol , akiknek minden szava szivunk
bOI fakedt sz6, minden rezzenese sajat tegtH
kosabb rezzenesiink, lirOmmel keU iidvozOlniink 
j eientkezhuket; hiszen ami supet, ujat, kUl6n-

Kul'lC% Aladdr 

bet hoznek, 8% Is a mienk, he veletleniil az Of
slAg jelenlegi politlkai hataraln kiviH fogantattak 
is, Nem vetiink semmif6ie nernzetl bUszkeseg el
len. he elfogulatianul meglillapitJuk, hogy 8Z 
utol56 esztend6k legflgyelemremelt6bb, sOt a% 
eladott peldlinyok szerint Is legsikeresebb ktlnyv
ujdonsligsl az lillamhatarokon tuI szillettek meg. 
Nem vetiink, mert hiszen lIk is mag)'arok. 50t 
mint egyesek twonAk, »ezek az igadn magya
rokc, az eiszaititottak, a szekely, vag)' egysze
r1lbben az erdHyl irek. A Magyar Konyv hete
ben nem is lenne ildomos ak4rmilyen szem
pontb61 kritikat gyakorolnunk felettuk. Orilljfink 
sikereiknek s szal1junk inkAbb magunkba, tiinOd-

junk el egy pillanatra afOlott, valion mi lehet 
a tilka frissescgiiknek, eletkedvuknek, oRbizal
muknak, eg6izseges agressz[vitasuknak - egysz6-
val azoknak a tulajdonsligaiknak, amelyekbol el
nek, - szemben a tetszhalott vagy mestersege
sen eletben tarlott magyar Jrodalommat. 

E sorok ir6ja a mult esztend6ben mindeze
kel a problemlikat megbeszelte Erdely irodsl
mAnak egy autentikus reprezentasaval (Beszelge
tes Kunel: Aladarral) s most egyszeruen utal
halna az ott mondollskra. Utalhatna arra az ev
szAzadokra visszamen" tradlc16ra, amely Erdelyt 
mar a vallasbaboruk verzivataraban a gondolat
szabadsagnak hegyekkel k6rillbAstylizott fl)ldjeve 
avatta. Ez a tradici6: a gondolat e.s eUibb all 
irott, majd a nyomtatott betll komoly megbecsii
lese - meg a villigreakci6 vlilsAgos eveit is 
tisztessegben ussza meg. Elmondottuk, milyen ko
riUmenyek kozatt alakult meg az Erdelyi Helikon, 
iriiYseggel szamoltunk be arr61 a nalunk elkep
zelheteUen korUimenyrol, hogy Erdely milvelt 
arisztokrata csaladsi tisztessegnek erzik, hogy 
megjelenjenek a magyar kOIti3k felolvas8.sain; 
hoiY az ir6 velemenye, meggy6z6dese kOzugy, 
ame1y komolyan foglaikoztatja a kedelyeket. Nem 
magyarb-e meg mindent ez a neMny kiilsiSse
gesnek lat5z6 korUlmeny ? Az mindenesetre bizo
nyosnak iatszik elllttfink: az a targyilagos, nyu
godt t)nerzetU. bang, amely sz erdelyi ir6k kony
veiMI s meg inkabb pubUcisztikai irasaib61 oly 
frissen esap meg benniinket, arra vall, hogy ir6ik
nak nem kellett szembektlt6sdit jatszaniok a kor 
problemAival, s nem kelJett a kozonseg sz6ra
kozlat6ivi. iealacsonyodniok, mert eleven miliat 
ereznek maguk kOriil , tudjlik hogy figyelnek a 
szavukra, erzik maguk m6gott 3Z intelleklulilis 
olvas6k balorit6 helyesleset s meg ha harcol· 
niok Is kell elveik 19adert, akkor is bizton sz4-
mithalnak arra a beesiiletes interpretBci6ra, amire 
minden meggyozOdes Igenyt Isrthat. 

Csak bele kell pillantanunk az erdelyl folyD
iratok valamelyikebe, az. ErdfUui Helikon-ba , vag)' 
a rsdiklilis Korunk·ba, hogy az ember bamulva 
konstatlilja, milyen hatalmas probJemak k6rill s 
milyen fegyverkezett afl~umentlici6val polemid.l· 
nak odaat az. egymassal szemben lill6 relek, anel
kUl hogy akar egy pillanatra is meafeledkeznenek 
8 szellemi lornonak arr61 a fegyeimezettseger61, 
amelynek hijjAn minden vita acsarkodi.ssa v8.J.ik. 

Lehel-e ilyen koriilmenyek ktlzatt azon eso
d6lkoznunk, hogy az erdelyi 1r6k. val6ban fOle
nyesen veszik a sziikebb ertelemben vetl honi 
ir6kat, ugy koneepci6ban , mint mondanlval6ik sok-
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Gral Belhlen Morgit 

kat egetabb aktuaJitasAban? Hajoljunk meg. ba 
nem! reszlgnaci6val is. 8 tenyek igaza elOU s 
udv~Z?:)ljilk liket irigyseg ne!kiil a Magyar KOnyv 
heteben. 

Hogy 8 bOlgyekkei kezdjiik, koszontsiik els6-
sorban Ouldc8/j lrent, ski hatalmas torteneti fres
k6J8v81 nyomban megh6ditotta a magyar kOzOn
seget s akinek kisebb kiilso terjedeimii, de inti
mebb mai tAriYu regenyet epoly erdeklOdessel fo
gadts a kritika; azlan Berdl!. Mari.:it, az ottbon 
mereng6tollu, finom abrazot6jlit, aki csendes ben
s6seies Iid.JAl teljes ertekeben atmentette pro
djaba; es kOszOntsilk mint az erdeJyi ir6k honi 
patr6naj6t, Bethlen Margit gr6fnot is, akinek no
bills IrOdalmi sdndekait nem m~Htanyolnunk. et
fogultsag lenne. 

Hogy az arisztokraci!Dal maradjunk, kud
jOk a ferfiak sorat ar6f Ban'; (Kisb<in) Mik.16ssal, 
Erdeiy irodalml IrilIOgyminiszterevel, s folytas
suk a fiatal KellH1ng bar6val , ski a legszebb 
~rclemeket szerezte maganak az Erd!iyi Helikon 
megalapoz8s8val. Ez az irodalmi kezdemenyezes 
azota hatalmas mozgalomma terebelyesedC!tt, 
amelynek rna mar Ideologiaja is van: a tradieio
nalls erdelyl szellem felujltasa. :oCsak Onfel§ldozo 
h egyben 'bOles gyakorlati munka vaghat egybt> 
az erdetyi gondoiattal, .. - hirdeti a Helikon, -
::omeltos6g kifele. szabadsag befele, egyfelOI to
keletes bekesseg. masfe161 teljes eszmt!i harc
keszseg. olyan erk3lcsi Onfegyeler1\ es heroizmus, 
amely hldat teremtene elsiSsorban Erdely nepel, 
mbodsorban Europa keletenek nepel kozoH, letre-

Irok arckepcsamoka 

hozva 8 kulturAk szabad cserejet, kolcsOnos tlsz
teletet: a beke biztos zAlogat .• MegszivlelendO 
program, ekes Osszefoglalasa Erdely Iibedlis tra
d lcl6lnak, ha a gyakorlatban meg oly kivihetet
len lenne is. Annyi bizonyos. hogy maguk a 
Tomlin lr6k Is tisztelettel neznek fel 8Z ilyen 
eszmeket hirdet6 nemes publicist8kra. A regeoy
itO Marlu Rebreanu el is ismeri: :oAz erdelyi 
Iro sokkal Ink6bb tartja apostolinak a munkajat. 
semmlnt mas orszAgok ir6i .• 

Ez az »apostoli., vagy inkabb predikatori 
hang erz6d lk meg az erdelyi ir6k s~ilus8n, meg 
akkor Is. ha nem eszmekert harcolnak, hanem 
regenyt szanek. Ez kap meg benniinket Tamdsi 
Aron neoprlmltiv, balladas hangon elbeszelO mo
doraban s meg inkabb Nyira J6zsef irasaiban, 
aki a .Jezusfarag6 ember .. dmll k3tet~WH ege
szen a legujabb ketkotetes regenyeig, A siMi 
Mleny--tg (Erdely Szepmives Ceh kiadasa) egyre
nt\vekv6 erevel vetiti ki magab61 kUlonlls . meta~ 
fizik6b61 fakad6 reviileteit, amelyekben mintha 
az 5si pasztornep, 8Z erdelyi g)'epu mogott meg
lapulo szekelyseg erezne fel ujb61 a maga el
temeteit meseit, meg akkor is. ha mint leguJabb 
regenyeben , Hlrteneti figurakat aim elibenk. (Wes~ 
seienyi, Haller gr6fn6. J6zsef csas.zar, Cserey 
Ilona,) S ez 8 mitikus la18s annyin kesyszeritO, 
hogy meg a modernebb IdegzetCi. d.rosi kultu
raju regenyi r6k miivei feleH is ott lebeg. Ugeli 
Ern6 psz'holoeizAl6 regenyelben peldaul, amelyek
nek emberei szinten valljak !s tudjak magukrol, 
hogy erdelyiek s ebbal a szemsrogbOl ertclmezik. 
hoi maauk. hoi az iro tolmacsolasaban, problemai
kat, De hiszen Ugeli Ern6 mint publicista is 
Kdddr Imrevel egyOtt szenvedelyes hafcosa 
erdelyi magyar kulturaDak. 

Tamduy Aron 



Ir6k arckepcsarnoka 

KiilOn szakaszban kell megemlekeznunk ve
gOl az erdelyl irodalom balsziirAyar61, amelynek 
ir6i a Dienea L6sz16 es Gadl Gabor szerkesztbe
ben megjeJen5 Korunk havi foly6irat kOrili cso
portosulnak, amelynek komolystigat es szinvona-

P. GuldcllI Iren 

lat az iuhoni lapok k6ziU e Szdzadok k6zelltl 
meg. 

Ime, nehany besd.mol6-sorban az erdelyl 
szellemi zenekar statusa: smint latjuk. egyetlen 
hangszer sem hianyzik belOle es - riae szeren
cse - valamennyi uabadon J6lUbatJa a map 
sz6lam&t, megvan ez a harmonia praetllabili •• 
ami kizarla s diszhsrm6nlat. 

(n. a.j 

CHOLNOKY LASZL6 £5 A KIADOI. Sze
genU megboldogult Cholnolcq Ldazl6, oki Iragiiclu 
haldldig a s(Jtet nyomorrol kilzkOd(Jtt, melyslge
sen gylllOlle a kiad6kat , akiket er6a romanlikus 
tu/zd88Ql az irek szlllielen kiuz30t'dz61:JJwJ; tartotl 
5 millel a lIeMk lIald lIioakadifat khhegllremen~ 
haronak tekintette, minden lehet~ 4. lehetetten 
alkol mat 'elhaszmilt arra, hogy a ',fadMt meg
bo'szants6, a(Jt ha lehet »bedOntse«. Mafia u13d
golta kolMgdlnok boidagan, hogy sikerillt euy 
lalgtaMsokban megjelent regen~t m(ls cimmel 
ea a l6szerepf6k ne"enek meyIl1Itoz/atds'Jvo{ 
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uggananndl a lapndl elhelyeZnie, amely r Olllddel 
az efs6 regeny utdn hozzd/ogolt oz IIj Cholnoli'(k 
reyeng kOzte~hez. Mintlioog a kitQn6 irO Irez
iraMt a laplula/donos ofvasattanui vette dt, csak 
az els6 lofytaMsok utdn l(J ttek rd Cholnoky csing
jere. mire a megkezdett regeny h'(Jzteset a lap
nak be kellett ffzOntetnle. Meg nagyobb rekor
dot ert el egy hetilapndl, ahal h e t s z e r s/lfe
TI"iIt egy es Ilyyanazt a nOllefldjdt k(1/0nb(Jz6 cf
mek alatl megleienletnie 8 ahot esak akkor Im
tek rd a galibdra, amikor a hel nouella dllua 
!;aYllott szede~eb(jl eg!} kis CIIO/noky.noveIl1s
kOnllvet akart iJ88Zedllituni a lapvdllalat. EzeJ.· a 
d"dkcsinyek per8ze nem igen jdruftak ahoz, hoOy 
Cholnoky hi/etet emelJek s meg jobuan efn:ergesl
tette/( a vl8Zongt a Wskes lefMppsa, de mim6za
erz6kengslgil klJltij es kiad6i kOzOtt. akik -
Itolami ujabb Cholnokylfddl61 larlua - egyre I>el. 
lellen~bbill loyodtdk, ha klhirattuf jelpntlrezett IId
lul.·. Az egyik lIuen kiado egy izben szemere lIe
tette Cholnokynak, h091l mlert adta el Mt iz
ben ugyanazt 0 noue/Hidt hit kiJ/(Jnb(Jz(j elmen 
/lgyonegy kiod6nok. Amlre szeg4ny j6 Chofnokg 
indignd16dottan lelelte: 

- Hla kerem, van iJnnek ,oga/nw. arrol , hOYIi 
milyen szfutelenek a kiadok'l Hiszen ha Ilguan
azzal a cimmel adlam lIofna ef, higyie el, lIIeg 
lIem vette volna aHem a nouelldimat! 

HA RMADIK NEMZETKOZI TORTENETTU
DOMANYI KONGRESSZUS. M!1j"a mdsodik Ile
,eben tartotldk Veienceben ezt a kongreS8zust, 
(lmelyen Mlchef CHeritier , a pdriz.i Nemzelk(Jzi 
Szellemi Eggllttm{lk6dea Intezetenek egyik igaz
gaMla elnlJk(jlt. A kongresszlls erdekes temd; 
k(jziJI kiemeln6k egy nemzetk(Jzi tlJrtenefem-biblio' 
grdllai evkDnyv meginditdsdt, tovdbtxi egy kOz(Js 
memorandum meyuerkeszteset, amelyet az (Jsz· 
~zea kormdngoknak elkatdenek s amelyben lel
Ilivitik a kormdnyok ligye/mdt arra, /109Y a mal 
llaplr gYCnge mln6adge 10luMn az a lIf.'szede
l em lenyege!1 0 UJrtenelemirdst, Ilogy m:lr ne
Mny eu mutva tOnkremennek a mOBtani archtllu
mok ; ez~rl mrJB, er6sebb papirlajtdk alkaLII1f1zdsdt 
li/vinjak fegaldbb a iegl ontosatib okmdnyok meg
(jrOkitesere. Ugyanez vonatkozlk a mai tellta
anyagokra ia, amefyek rOvid IdDn befal kihalud
nYlllna/(" ELhatdrozla tovdbbd a kongresszus , hOUg 
nem:zeth""lozi irodalomiDridnel1 Osszehasonilt6 kro
nol(,gfdt szerkeszt es ad kl. Reszietmfjvek szem
pontjoJb61 erdekes az a hattirozat, amell/Jei kJ
lJIol1dotttik, hogy nemzetkOzi kDzremi1kOdeuel 
meglratjdk a k(Jzepkort ,xfpa$dg t(jrtenetet , az
utCn a leluUdgosult abszolu/izmuset , toudbbd a 
/logy 1elledezeBek es taldlmdnuok IIJ.t6rldjdt s 
veyfi/ a bank- ds w.f116fJz/et f(jrtenelme t Kr. fl . 

14fjO·Ml kezdlle. 

VI lRODALMI FOLYOIRAT. Mdju. tlzen
DtDdiken hetenMnt megjelen6 10lg6irat indul meg 
Z a 0 1 t Bela 8~erkeszte8eben, amelll program· 
muJ tazle ki , hogg lelrdzza a maggar 0111080-
kDzCnseget abb(,1 a IdallftsdgbOi €s kOzDnyb(;l. 
amelyben imm!ir evek 61a szunnyad. Az er6sell 
prOllreuzlv Jelleg:l 1011l61rat ei.6 sz!lmdban a 
szerkeszt6 ird80in kium K a r I n t h g Frlgge8. 
Mdrai Sdndar, S2~8:Z Zolidn, Vdmbd r y 
Rusz/em, Nemeth Andor, IflnO t fls Pdl, 
R e lle P':'I. Nagy Lalo. stb. cikkei szerppei
nek. 



Tiz lapalapitils tortenete 
Elmondidk: Babits Mihaly, esatho Kalman, Farkas lmre, Harscinyi Z:wit, Karinthl) Frigyes. 

Krudy Gyula, Lengyel Menyhert, Molnar Ferenc, Sch6 pflin Aladar es Szas% Zeltan 

- Az en fiam tenyleg csodagyerek - mc-
seli egyik ir6nk valakinek. 

- Miert? 
- Hateves es meg nem zongorazik. 
Ez a Irefa mindenesetre idoszerii . Komoly 

tud6sok 8llitjlik, hogy a tehetseg vcJeszi.iletik a 
mUvesszel. Az ir6 leha! mar gyermekkoraban is 
ir6. Semmi sem bizonyitja ezt jobban, minthogy 
JegtObbjuk maf fiatal karahen lapot szerkeszlett. 
Igaz. hogy ezek a lapok legt6bbsrof kezirAssaJ 
vagy litografalva jelentek meg. de megvolt hen
nUk a tchetseg elsa szarnypr6balgatlisa. 0lY8n 
creny ez, amit nyomtatott ujsilgnal sem lebet 
mindig megtaililni. Ezekrol a regi, eifelejtett 
gyermeklapokr61 ker tiink nyilatkozatokat a volt 
szerkesztokt51. Minden vil.lasz egy-egy milveszl 
emH!ket hozott. A beerkezett nyilatkozatokat it. 
kozoljuk. 

Babita Mihaly: 

Nesi diak voltam, a cisztercitakhoz jartam 
gimnaziumba. Olyan eros lokalpatri6ta voltam. 
mint szekszardi fiu, hogy annak a iapnak, amit 
tizennegyeves koromban szerkesztetlem es amit 
hektograffal sokszorositottunk , ezt a eimet ad
lam: :tSzekszArdi Sz~pirodalmi Lap'oke. Nagyon 
buszke voltam arra, hogy nagy diakok , hetedis
tak e9 nyolcadistiik is dolgoztak bele , holott en 
csak masodikba jariam akkor. A lapot kesobb a 
tanarok b.etiltottak , ugyhogy csak par sum je
lent meg. £n .reg~nyt irtam bele. A regeny Verne 
Gyula hatass aJatt kesztilt es s lieringhalaszat tit
kait tArta az olvas6 eIe. Valahol az £Szak.i ten
geren jatsz6dott. Nem tudom hal haiasszak a 
heringeket, akkor tudtam. A regenyt persze nem 
fejezhettem be, mert csak addig irtam, amig a 
lap letezett. (Fiatal koromban aitahiban pr6zai r6 
voltam, verset csak sokkal kes6bb kezdtem irni.) 
A lapbsn lIlusztraci6k is voltak, Nagyon fontos 
rovah volt a :tSzerkesztol Ozeneteke , amelyet 
magam vezettem. Ez keltette a legnagyobb szen
zaci6kat. 

Csath6' Ka lman: 

Ifju koromban' mar rendes nyomtatott lap
nak voltam munkatarsa: a .Kislap",-nak. Ezen a 

cimen mar negyveneves ir6i jubileumomat unne~ 
pelhetem meg. 

Farkas fmre: 

Tithes koromban Debrecenben es Igl6n szer
kesztettem egy szepirodalmi es tiirsadalmi koz
mnyt. Termeszetesen ezt sajatkeztileg irtam es 
rajzoltam. A lap egy peldanysztimban jelent meg 
es azt az aihmd6 olvas6k kezrol-kezre adtak , 

Bobils Mihaly eRyetlen 9yermekkori orckepe 

Legnagyobb or6mem volt, ha egy fagylaltr aval6t 
megkerestem hetenkent. Pajtiisaim t ermb zetben 
is fizetbettek. Glikker, gomb es ezekhez hasonl6 



Negy8zem k6zt 

valutakat is elfogadtarn. Minden eikk es vers 
alA kUJOnbOzO Alnevet Irtam. Nern akarlarn. bOgy 
megtudjAk, bogy szerkeszt6 es munkatarsairn csak 
en magam vagyok. Egy fel hfolyamot ariz ezek
b61 a lapokb61 az edesanyarn. A lap masfel ev
folyamot erl meg: Igl6n .KisviJAg«, Debrecen
ben _His Regel6« volt a cime. 

Mi nden volt a Ispbsn szerelmes versen ki
viiI. Azt nem irtam, mert nagyon feltem az 
ap'mt61. 

Hllrs6nyi Zeoli ; 

Tizenbeteves koromban munkatii rsa voltam a 
S'rospataki lfjusae1 Kozltinynek. Munkatarsi mi
voltom onkepzOkori mozgalmakkal fiigg Ossze. 
Ebben az idoben csak verseket Irtam. Ennek a lap
nak az az erdekessege, hogy nem kezzel szerkesz
tettuk. nyomtatasban jelent meg es meg ma is 
fennAll. 

Karlnthy FrllYu: 

Mindig volt lapom. Az egyikbe, emll!kszem 
vlcees sz6jiitekokal irtam a Bob bereeg dallamara. 
Ezeknek Igen nagy sikeriik volt. Tizenhiiromeves 
koromban azonban mar teljes regenyem jelent 
meg folytatasokban a Magyar Kepesvilagban. 
Amikor a szerkesztOsegben, ahova regenyemet 

Korinlhll Fri911es 8 enlend& Romban 

bekilldtem es azt eUogadtak, megjelentem, a szer
kesztO, Csor Gllspar, felhaborodva tiltakozott az 
ellen. hogy lapjaban egy r6vidnadriigos, tizen· 
h6romeves kolyoknek a regenye fusson. 

Gyerekkoromban szivesebben foglalkoztam 
szinbAzzal, nagyon komoly szlnpadom volt, arne
lyen tobbek kozt a teljes Ember tragediajat is el6-
adtam, olyan fenyhat'sokkal is olyan rendezes
ben , amelynek Otlete:t ma Is fel lehetne baunAIn!. 

Krudy Gyula : 

Tizennegyeves koromban Nylregyhazan, mJnt 
fOgimnaziumi tanu16, Milotay Gabor tBrsasAgaban 
szerkesztettern lapot. A lap cime _Gimnaziumi 
Hirad6« volt. Rendes lap volt ez, amely szaz 
peldanyban jelent meg, hat oldal terjedelemben. 
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A gimnazium mel lett lakott egy tonkrement nyom
d6!iz, Kalinanak hivtAk, ennet jelent meg a lap, 
amelynek legnagyobb szenzaciOJa az volt. bogy 
arany festekkel nyomtak , tekintve, hogy a nyom
dasznak nem volt masszinii festeke. A tanar urak
nak alland6an killdtem tiszteletpeldanyt. A iapban 
en vezettem az irodalmi reszt. Magam irtam bele 
a novellAkat. Milotay a gimnaziuml bireket irta. 
A lap csak par sdmot ert meg es ennek kH oka 
volt. Egyreszt a nyomdasznak elfogyott a festeke 
es igy kenytelen volt nyorndajat becsukni. Annak, 
bogy masik nyomdaba nem mehettunk, az volt 
az aka, bogy a tanari kar betiltotta a lapoL 
mert az egesz gimnazium Orak alatt versiras
sal es novellagyartassal foglalkozott. 

A beszedett el6fizetesi diJakkal azert nem 
volt baj , mert a lap egyetlen elOfizctoje 
edesapam volt. 

Lengyel Menyhert: 

TizenhAromeves koromban vicclapot szer
kesztettem Miskolcon. Emlekszem, valami furesa 
cime volt a lapnak , killonbOzo betiikbOl ossze
rakott erthetetlen sz6. A megjelenest igen nagy 
siker kiserte, annyira, hogy a lap hosszu Idan 
at megjelent. Legalabb hetekig fennsJ1ott. 

MolnAr Ferenc: 

Onallo lapVlillalataim koziil kiemelendo a 
_Haladas« eimii k6zl11ny , amely 1892-ben negy 
peldanyban, keziratban jelent meg s amelyet csak-

[Molndr Fen TIC lopazerkeuf6didk korabon 
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hamal' felvaltott az ,.eletk@pek'l, emelyet TOrok· 
balinton szerkesztettem 5 arnely Iitografilv8 neba 
8 husz peldanyt is elerte. 

Schapflin Alad4r: 

A gimnAzlum hetedik osztalyabe J6rtam vjdi
ken , amikor els6 muvem nyomtatasban megjelent. 
Egyik tanaromnak , Krist6f Janosna\l; volt egy d:tik
lapja, amelynek f5munkatArsa tettem. Els5 mun
kam egy vers volt, amelyb61 m4r csak annyi 
jut az eszembe, hogy minden verss1ak ugyanazzal 
a hazaliss refrennel vtgzOdlHt. Ha 81 ir6 plUys
jet 8t els/) nyomdafestekt61 Sz3mitJuk, akkor ett 
8 verset lehet az en eJlnduhisomnak tekintenl. 
Ez enkiviil szerkeszt61 tevekenysegem flUeg iroda
lomt~rteneti tanulm6nyokban merUit ki. Engem 
is erdekelne . bogy ml van ebben 8 versben es 
mi van egyeb. ebbSI 81 id5b31 va16 irasaimban. 
Nagy <lromOmre szolgalna. he egy peld!ny a 
kezembe kerul ne be!olilk. Annakidejen egyebkent 
inkabb mint szaval6milvesz tiintern kl es arat
tam sikereket a diiikok termeszeles terrl!nUm 3n, 

lSnkepzOk4jrben. 

Sdu: Zoltan: 

Ausztriaban j6rtam katolikus foglmniiziumba 
es ott szerkesztettem lapot , amelybe magyanll , 
nemet{ll es · francl4ul irtam, ami anmU erdekesebb. 
mert se nemetfil. se franciaul s taUn meg magys
rul sem tudtam. Annak oka, hogy a lapba fran
d6ul Is irtam, az volt, hogy a ienoelek nern 

;~:~~~u/6!rn~e:.et~1 I!P:t t~o:~~~k~~!ie~zt~;:!~~ 
mert mindenfele forradalmi eszmekkel volt tele. 
Megj6sol!am ebben a lapban tobbekkBzt a Mo
narchla osszeoml6s6t es mi.s csekelyi6gekel. Osz
szeseR, ha j61 emlekszem. neg)' peldany jelenl 
meg. 

A kiadvanyt mind6ssze tiz-tizen6t nlSvendek 
ismerte, Az utols6 szlim kllrill bOlrany keszQH. 
EOik oszl61yt.8rsunk, Henrlk berceg, a loscanai 
herceg unok6ja. ludom!st szerzett a lap forra
dalml eszmelrOI; a bOlranyt mindazonaltal sike
rillt elsimltani. 

A volt lapszerkeszt6k kl)ziil rna mar egyik
nek slou lapla. 

Ptfn lmre 

AMIG BOY /R() ELJUT ODAIG,., Reg~nge
sen f(mtasztlkua mull 0011 a Mt:l m(JgiJlt Klbedy 
Sdndornnlf, az erd~/lJi Irodalom eg!Jik tehetse
ge.s Mgjdnak. A bfceg6, sdnta ember el6bb bor
beJllkgell4/ voll, az/dn cirkUlUi elfuillbrfilta lett 
~ Iluen ITiinrM~ben '8merk~ett meg egg ro
gyogo szemQ, ~zep clgdf!.IJIMnnljal, akibe ugy 
beleszerelett, hagy a keduMrt hozzdszeg6d(JU a 
udlldorclgdny karoudnhoz, Hdrom snlendelg jdrt 
ueiOk. folurdl-falufYl, joglloskodt>ll. ~hezU(>, nyo
moragua. CSQIc a uere{r"n uolt a vfgaszJJ, meg 
az 1rtJ;s, olmillbe kilJlrlOtte e~ett. Vegre fel
fedeztek M a nyQfJldafuM!c kinuiloUa eMite az 
ervenyel>QliM klJpu}d:t, I(ozmlkus kDitelJZete es na
turelMla ptWdja mogdn vlsell a lehetseg belye
~t. de ~g bizonyOll },:rltikdflan , Bzabadq88dg 
jeguel is, 

Negyezem klb:t 

KIS F£LRE£RTES. WacJ..-rr LOJ:lOrol, a Ii: 
eve dhuny/ jdnet'a pedagogwroi, oM kiiMnbt'n 
0;; 6.ttMgyllr mul/Mh' is e9,ik lrykildrl6bb I.·u/o
Idja volt, m esMiJ.' a k(Jue/kn6 mutal.Migos kil 
ltut6rUit , omd,nek s:oooh!he16,egebl pl:r~~e fele
i6mget nrm Vliftalunk. Oregebb oopjaira eg,be
gral/ e}y kis pbl:ecsJ..·ijt! • elhaWro-:la , hogy 0.
magyar s/ifwban I.-is lakdlui:at epllte! magclIIok, 
!1"1J{j,vs:e,.iJ "·i, ,:ekr/,hd;ikd !JaIl, bubos f.:apuuol, 
i~/rllfdIJQ1. lulipeJlIMI . . --\ J.·t'rl alsd vegeben kaUhl 
J.·i~ hri:ik6 {$ Iprilt. am-l,flth oiyall laelyiigtkben, 
alto/ a J.·arla/itdld, !lirlel brlJf':ellJlJ. fgf'll fOllto, e. 
"'ii~ludomdsu ko:rges:segiig;,i szrrf.'pe 1J1/1. .'1 ~ 
ipil6mtiJltl". Itog:~ lIagroll kittgyell magcUrl, a 
"o:iJ.·o ojlojdro J..j }s f,.. l/elle a! epitbnei dolgo:6 
piJ.-tol'ral a r~jlef,e.s, de d/latdban hiJrerlheUJ.egli 
/" 11 btliil: lI W. C.(/. Pillgdlr.i .• "'o:bf'1I irke:ik odo 
a fri$&tl1 s!ill lui:;ur e& rbn(Jilen IJ~S:"/ esue a 
»C.. bt>liH. - . Dt bardtom e, rillUi rd a s:e-
1'('I1C1il/~1I fe'16fe. »"',:r/l tllg<m W ee' .. er U,:lo
nal .. hit'llak! Mierl Its: odu C-betat? Hom'Ir ja
villa ki lI W. L.«-I·"!« 

G. B. SHAW as A PARADOXON . .A Ltte,..,.~ 
lura r4gebben mdr rl13.I4I1668n fogiaikOlott aZMlI 
a ffJl"CIIO tilnettel. omit G, 8 . S. paradoxldlfil uin
mJltozd8al ujabbGn mh oluanok azdmcira is }e
/p-nfenek, ak/If eggebk~nt /61 filmerik, oogg /smerni 
v~lIk ennek a uellemeB 1Jr8g Ir emb,rnek a gon
dolalllUdgdt. Tudnunk kell. hogg G, B. S. meg 
nemr4fgen 18 harcos lagja volt a. angol NOCIa
lfilta k(Jzue.e"renvnek, a FabJ,an Sacfetll elB6 kla8Z-
6zlkUlI r Op/raMI 6 lria meg ell a uocialista moz
fla/ombon mrndl{l lehe!6/eg 8z~l86 baloldalt dl
loH. G B, S. mOlltandban nehdnll hetet Olaszor
Rzd{lban IOUOtt. AmJJror annan vf8$Z(JMrt, meg
kllrdeztek a fasc/zmu&1'61 es MU83ollnlr6l aika
lott u41emenllet. Term~et8Sen mlndenkl allt vdrta, 
hoOg Q, B. S. ckJrabokra ezedJ. aut a mal 'Ola" 
IIralmat. £heillett az IOrMnt, hogll ugll meg(lfcserte 
az o/au fasclzmusl, hogg houdJcepeal az angol 
faSciBta frdnyu ltJpok, a Dally Mall haMor
n/ng POBI eUOrpWhetnek. A Mi8B Cavell-111m el6~ 
addsa tudualeu(Jleg a nemetelf tlltlJ.kozd8a kOvet
keztiben elmarodl. Az angoi k6z~leme11Jl ebben 
a MrdbJben kef pdrtra aulott es mindenkl azt 
vdrta uolna, hogg a paclfltJta G. B. S. termeaze
lesen azoknak a pdrtjdra &1, alfik a n~melelf erzd
kf:rllIseget szdmbautlsztk a enn~lfogva a Cavell
film e/6addJ;a ellen Iiltakoznak. Szo 86 rola: Shaw 
azt a paradOX01I$Zen1 dlldapontot fagialta 4/. 
ho"y uagll adJdIc eM azabadon a ftlmet, oogll 
pedlg bonttJdk Ie a Nelson oulopa k02eMben dUo 
CavRII-szobrot I,. BUll hormadik ullceleta para
.J.oxonja Shaw-naif a Pour Ie M~rlte angol rendfe 
tlolgdban merUlI lei. Thomaa Hardl! haldldual u, 
I. ebben a rendben tJreaed4!s dllott be es lrodalmt 
1c6r(Jkben fOlmeriilt a k~rde8, ua//on Kipling, 
Galsworthy I.Xlgy Shaw Iferal-e a rend tagja/ 
kOz~. .Szoltak-e mdr Dnnek err61 az Dgyr4J.?1I. 
- kerdene egll ujsdgiro Shaw-MI .• Hiootaloeon. 
meg nemc, l elelte O. B. S . • & nem gondol}a. 
hogg Mnyleg fettJjdnJjdk (Jnnek en a I'endjelet? lI.. 
uolt a lovdbbl kdrdea .• 0, en mdr dOntOHem. en 
mtfr ~uek.kel ezei6tt dlnvultottam magamnok G 

Pour Ie MtlritM'elldleletie G. 8, S. rbzAr6I alig
han,m ~g aokfalto meglepet. flrhett htJaege. 
0lv0$6l1 
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Hogyan hamisitjak a konyvet? 
Ina TABORI KORNt:L 

Javareszt anyagi haszon miatt, de sokszor 
kiilOnOs, s6t neha erthetetienOI fantasztikus 
m6don hamisitjak a kOnyvet. Ezeknek 8 furesa 
falzumoknak egyreszet 8 kOzOnseg nem is
meri, merl 8 klirosultak legtObbJe r6steli a 
foijeientest, masri$ze pedig soha meg sem 
tudja 8zt, hogy becsaptak. 

A kriminallsztika es a bibliografia ilyen 
kapcsolatai meszire visszanyulnak. Nem aka
rom itt reszletezni 8zokat a hamisltasokat, 
amelyeknek sorozahi! T6th Bela meseH el a 
»Magyar Ritkasagokc: kOnyvl!ben. Irott kOny
vek gyUjtOin esett csalafintasagok ezek, a 
koholt nyelvemIekek soraba tartoznak. J6kai 
regby-hOse, a tud6s, de hiszekeny Jerneg Ja
nos akademiai elOadast is tartott a legfonto
sabb kodexrOI 5 kimerltOn leirta minden vo
natkozasban. De a legregibbnek tartott ma
gyar nyeivemlek: a gelid imidsiigos kOnyv, 
meg a lur6czl fakoRYv es a tObbi muveszi 
Ogyesseggel gyArtott regt munka utan, most 
uj abb ket hamisiuisra jOttek ra. Ezeket is 
Uteratl Nemes samuel, a csalaflnta ezermester 
fabrikatta; de a publik8l6 tud6st meg a tanul
many korrlga18sa alatt figyelmeztettilk, ugy 
hogy megmenekult a nyilvanos szegyentOI. 

Majdnem OngyilkossA lett ; csak csupan 
akkor nyugodott mcg, ugyahogy. amikor meg
mutattuk nekl a Vrain-Lucas gyArtmanyainak 
harom reprodukciOjiit. Ez a francia Literati 
pontosan a magyar peldat kOvette 1860-101 
1869-ig es bar kevesbbe fejlett volt a teehoi
kiija, orraniil fogva tudta vezetni a p'lirizsi 
lnslllut egyik legtekintelyesebb tagjat, Michel 
Chastest. aki a maga penzen visiirolta meg 
tOle Maria Magdolna, Kleopiitra, Rafael es 
Pascal sajatkezO milvelt. KifoSl:tott8k a sze
geny Chaslest es komikussa tettek, ugy hogy 
gunyos kuplekat is enekeltek rOla. CsalOja 
vegre is tomllX:be jutott. 

Ma mar nehezebben sikerOI a hamlsitott 
iris, vagy nyomtatvany ertekesiMse, meg pedig 
f6kepp a Rontgen-atvilagitas es a vegyi
vizsgAiat tokeletesitese miatt. Aktualissa teUe 
a hamisitOk szamara is M1tycis klraly kodexeit 
az, hogy az 'olasz kormAny viSSlakiildte sjan
dekul a modenai kanyvt6.rba jutott ket remek 
Corvina-kodexet. Nem sokkal kesObb negyven
ezer peng6ert kin8ltak egy 80 oldalas, iYO
nyoruen iIlusztralt munkAt, amely allitOhig a 
nehai Zecimboky mester utjfin keruJt Zdpo/ya 
Janos, majd egy erdeiyi miignas birtokaba. 
KiderOlt, hogy egy budapesU iparmilvesz ha
misitotta F. J. tanAr utbaigazitasaval, akit le
lartOztaltak. 

Budapesti gyujtO v8sarolta meg Cagliosiro 
hirhedt kanyvenek az eredeti keziratat is, 
ameJyre rajongO okkultistak mind a mai napig 
hivatkoznak. Elfeledh~k, hogy egy ismert ne· 
met magnascsalM Idnya, Elisabeth von der 
Rezke. mar 1769-ben Jeleplezte a vilagkalan
dart s utana kidertilt, hogy az ig9.zi neven 
Balsamo Jakab emlekirata (Memolres authen
licques de Cag/ios/raJ egy8J.lalan nem auten
tikus. 

Nemreg kinaltak megvetelre a .Debre:zeni 
Professor Halvanl Istvan eietebOlc vett . TlJrc
dekek« cimu kanyvet is, Ez az akaratlan ha· 
misitasok kaze taNozik. Hiteles krOnikel szerint 
Kazinczy Samuel irta az egeszet, ket evtized
del Hatvani halala utiin, 1817-ben. Zokon vette, 
hogy a debreeeni koUegium diAkjal olyan bo
torsagokat adnak sziijrOI-szajra a rejtelmes 
professzor csudaitHeleir6l es elhatArozta, hogy 
irOnikus kOnyvet ir a babona ellen. De epp 
ellenkez6 lett az eredmeny; amit Kazinezy 
haliomAsb61 megtudott es leirl, az .a Hat
vanirOI sz616 magyar Faust-Iegend8kc fMor
rasa lett. 

FelsObb utasitasra is tortimtek mar kOnyv
hamisltAsok. Sokaig fOI sem merte volna tenni 
taJ8n senki alt, hogy Mettemlch .Nachg(!,
lassene Papfere lt. eimu nagy milveben, amely 
6rilisi tOmegii hiteles okmanyt, levelet, naplOt 
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kozol, tudatos falzifika.tum akad - nem 
is egy helyen. A kancellar magyar szarmazasu 
felesege francia nyelvti naplot irt. Hans Schlit
ter titkos leveitari osztalyf6nok nyoman »Tit
kosrendOI'seg es Kamarillae cimU konyvem
ben sorr61-sorra kimutattam, hogy a hercegne 
napl6jab61 rendkivUl kenyes teI'meszetU resz
leteket kUlon parancsra irtottak l$.i ; vagy -
ha azok bizonyos szemelyeket kompromitt81-
lak - hamisitva kellett kozreadni ( ... oder 
auch ge/tllscht wiedergeben milssen). Ezeket 
a kihagyott reszleteket az eredeti kezirat alap
jan 1921-ben visszaiktattam a szovegbe. 

Hamisitas Orlll Janos napl6ja is, amely 
NewYorkban jelent meg, valamint apokrif RIl
doll tr6nIJrOkos olasz impresszumu »onvallo
mas8e. 

nossuth nevevei egesz csom6 kisebb nyom
tatvany latott napvilagot, anelkUl, hogy 
Kossuth csak hUta volna is. Ilyen az egyik 
leghiresebb es valaha minduntalan citait Kd
po/nat [rna, amely ilIusztralva, szinnyomatu ke
pek alatt 1849 februarius 27·iki datummal ren
geteg sok peldanyban megjelent. KOSSlltfl a 
kSpolnai elesettekrOI mondta volna az imst. 
De az igazsag az, bogy Roboz Istvan ir6 
gyartotta - egyebkent nem rossz szandekkal, 
s6t bar6 Kemeny Zsigmond igy nyilatkozott 
felOle: 

- Meghat6an szep, j6 volna megorokiteni. 
Sok vattozatban, meg rimbe is szedve ki

adtak a Kossuth-imat. Kiviile pedig a szabad
sagharc utan szamos kialtvanyt hamisitottak 
Kossuth Lajos nevere. Nemetorszagban egesz 
kOnyvet is hamisitottak Kossu th nevere, amikor 
oly nepszerU volt. 
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vebe. Mar a cim egeszen mas, bar ha· 
5Onl6 volt. £szrevettek , a kinyomott ivet meg
semmisitettek, de akadt olyan peldany. amely 
a hib8.s ivet tartalmazza es rna egy pro(esz· 
szore, akinek hires a pornogrlif-gyUjtemenye. 
£ppugy vadasztak az Ady-ivekre, mint a szen· 
vedelyes filatelistak nemely hibasan nyomott 
belyeglf)ekre. 

£rdekes a :.belehamisitas« m6dszere, ami
kat egy-egy reszt vliltoztatnak meg, vagy il
lesztenek bele kiHonbOzo ceizattai nemelyik 
munkaba. Hihetetlentil sok ilyen . ki- es be
sikkasztas. csaJas es hamisita.s tortent a leg-
ut6bbi esztendOkben is a torh?nelmi es egyeb ..J."'~--to-u.-~<L.w...1.- ~ 
k6nyvek. lapjsin, anelkUl, hogy nagyresziiket - u ~.L._ .. .!'_'. ,. ,'. --._.oIL 
szamontartanak, vagy egyaltallm eszrevennek. ~ , .-~ ~ I ~ ~ 4.../.-,.J_ 

A szovjetnek van a t6bbi kozt egy kina! 4a}-~ ~ : ~a4..t:. ~",d£:.(.. .....u_ 
nyelvu konyve, amelyben szinte t6tagast All .l.~ .... '" -t.-.~ ~ '4~ ,_ ~ 
az egesz vilaghlst6ria. Allamaiakulasok, esa- ~I --'1' -~~ 
~~r k~!:r~:e~!~Y~~lt~~~~~a manapsag sok- ~'! 

LegendAsan hangzik az olyeD bus epiz6d, 
amelynek hOse Alessandro Guidi olasz Mlto. 
Elutazott X I. K clemen papahoz, hogy verse
zeteinek diszpeldanyat atnyujtsa. Utkozb:m va
lamely rut sajtohibat fedezett fol s »Iegott 
megUte a gutae. 

Mi ez ahhoz kepest, hogy a »Pesti Napl6e 
t(izsderovataban egy Mtig naponta megjelent 
»sajt6hib8.b6le az a kifejezes, amelyet rna mar 
8 buszArkaplarok se igen mernek baszm\lni. 
£s ugyanez a passzus szandekQsan kertilt 
Ady Endre »Az Illes szekerene cimU kony-

Tdbori Komel 

Szoveghamisitasok tortentek egy regi 18· 
Hnbol forditott versgyujtemenyben is. Jan.u4 
Pannonlus neve all a boritekon, de a versek 
egyreszet a nehai Refhy Laszl6 irta, ski I...6wlI 
Arplld neven kovette el vidlim vetsegeit a sze
merem elien , de arr61 fogalma sem volt, bogy 
ilyen modon nyilvAnossagra viszik. 

Vilaghirii ir6k egesz sora jUt igy Ma
gyarorsuigon. Amikor Zola Emil oaruraliz:-
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musa mar oagyOD is utat tart, egy budapesti 
kiad6 rOviditett forditAsokat csintHtatott are· 
g~nyeibOl. hogy lehetOen ,csak a pikancs4: 
maradjon meg; 6-600 01dalb61 80-120. Guy 
de Maupassant hason16an jart. £s »konyv-ki
vonataic; a bankok ir6asztalaiban ~s az Iskola
padok alatt sokezer fiatalember unalmat iiz
tek el. 

N~ha egy cfmhamtsUlis eIeg ra, hogy fo
kona a konyv egyebkent gyer kelend6seget. 
Hirhedtte vAll az a munka, amelyet utanvettel, 
vagy ravaszul leragasztott fOdellel arusitottak 
i1yen sakatmond6 cim alatt: ,Mit kell tudnia 
egy leanynak a naszej eIOIt?c; SeUB kozonse
ges szaklicsklJn!lv volt. 

A nagyklSzlSnseg mliig sem IUd semmit 
srr6J a .kOnyvhamisitAsr61, amely kiilfOldi no
veUistaknak sajat hazajukban nem ismert al
kotasaivai ajandekozta meg a magyar publi
kumOt. Valamikor a pesti lapok hetfOn reggel 
Is megjelentek es rendszerint forditott novel
lat kOzoltek. Cho{nok!l Vikt6r vasarnap srik
szor az utols6 6rakban halaszta ki valahonnan 
azt a francia napiJapot, amelybOI Alphonse 
Allais vagy Leon Xanroff rovid elmencsegeit, 
vagy France hosszabb tarcajat tiltette at. Meg· 
esett, hOky nem tal81ta a parizsi ujsagot, hat 
nekHilt es maga irta meg a Xanroff-parb ~ · 
szedet. Nagyon tetszett. Ha lusta volt a szer
kesztOsegbe bemenni a francia lapokert, vagy 
talAn csodalatos elmejenek jatekos kedve telt 
benne,. ~ egesz sorozatot lSsszeirl. Kesobb az 
Otthon-kOnyvtarban es masutt konyvben is 
napvilagot iaHak, anelkiil, hogy stilus- vagr 
ertekkOlonbseget barkl is fOlfedezett volna. 

A memodr az, amelynek szerzOje legtobb· 
szOr nem a cimlapon megnevezett szemely, 
vagy legaliibb a munka iroi reszet nem 
ugyanaz vegezte. Saljapin Fedor meltatlan· 
kodva nyilatkozott, hogy emlekiratait nem 6 
irta, meg csak el sem mondta a kenyv anya· 
gat, tehat minden tekintetben hamisitas tor
tent. Szokott eset az, hogy a hires miivesz, 
miiveszno, filmcsiI1ag, vagy mAs ilyen szemely 
elmeseli valami irAsert6nek az elmenyeit s a 
penna Ggyes fo rgat6ja dolgozza f61 az 
anyagot. 

Blaha Lujza enilekiratait Kerg Gyula, a 
PetOfi Tarsasag tltkara irta meg. KesObb uj 
formaban Polgar Geza, Pcilma!l Ilka memoar
jait Sz. A. ismertnevU ir6nO vetette papirra. 
Fedak Sari emlekezeseit Bede Job a mU
vesznO tudtaval misztiflkalta h6napokon at es 
Fedak ·csak tizen!}t ev mulva kapott ked vet 
ra. hogy szemelyesen irja meg ujra emleke
zeseit. 

Politikus is nem egy akadt, aki igy jart. 
Nagy foltUnest keltett annakidejen »Banfiy 
DezsO napI6jac;. Ezt tulajdonkep Kobor Tamas 
irta, antlkUl, bogy elObb csak egy sz6t Is be· 
szell volna Banffyvai a frappans folyta
tAsokr61. 
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Orilisi szamu konyvhamisitas tortent a h8-
boru alatt. Eleinte esak ropcCdu18kat gyartot· 
tak a katon8k megtevesztese, elijesztese, szlS
kesre val6 csabitasa es kesObb follazitasa eel
zataval. Aztan egesz Japok es fUzetek gyar
tOdtak tell ragaloR\mal es remhirreL Nagysza
b8su propagandat vezetett miiveszi es iro
dalml ~rtekek alkalmazAsaval is az angol, 
majd az egesz entente-sajto f6propagandistaja, 
Northcfttfe lord. 

Angol penzen jeient meg peldaul mar 
1914-ben a »Olt unni« (A hunok) cimii, dusan 
ilIusztrait album. ElsOrangu miiveSz rajzolta. 
Vadallati arcu nemet all peldaul az argonnei 
erd6ben es kegyetleniil fiireszeli a meg elO 
francia katona labat. lszonyu hatasu Otlete· 
ket eszeltek ki; nagy resziikrOI fogalma sincs 
a magyar kozonsegnek, de akik ismerik a ha
misit6-konyveket, konnyebben meg tudjAk er
teni azt, hogy Olaszorszag miert csatlakozott 
olyan konnyen az ententehoz es a gyillolet 
mHol nOtt oly v~gzetesre. A miiveszi mlszti
flkaci6nak val6saggaJ mestermilve az irodaJmi
lag is rendkiviil magas fokon a116 , Harry 
Russal Dorsan levelei a francia hareszinterr61c;. 
Szomory Dezs6 ragyog6 hli.borus irasai. 

A h8boru 6ta nem annyira konyveket, mint 
kenyvekbe hamisitottak. Kiilijnosen a hadi
memoarok kozolnek hazug, sOt tudatosan ha
misitott aklS- es levelreszleteket. Ezek mar 
kiilon leleplez6 cikk anyagat is bOven ki
teszik. 

!RO, AKJ NEMCSAK JRJA, H.4.NEM MAOA 
SZEDJ, NYQMJA es KOTI A KONYVer. Az er
delVi Irodalom egv1k legf1rJekesebb reprezentdTUJa 
Koos Kdroly, oklnek az eggenlsege, ugy mint 
Irtisa, egeszen kaUjn(Js zamatu eredetlseg. Tuloj
donkeppen eplteunek Indult - fiatot kordbon 6 
epitette a pest! dllatkertet - es kalof(lszegl hdzdt 
8(l jdtkuDleg keszltette, az els6 tegldtdl oz utol86 
8z(Jglg. Maga /estette kiuat-beuaJ, a butorait maga 
laragta. £zermester az f1rdekes fejll szekely lro. 
.. tnek Milla kirdlyr61 c; cimll kooguel nemcsak 
mllga tllU8Ztrdlta, hanem a betilket l8 moga ke-
8zltette hozzd es magu. Nedle, ngomia, k(jt(Jtbe 
a k(Jnuvet. £1 /s f ogyott az utol36 ~lddnylg, csak
ugy mint a regenye: .. A Varju-nemzetseg <l . K(Jnyu
bardtok egeu hadjdrotokat lndltonak egv-egy oo/Q· 
hoi ueletleniJ{ felbukkan6 pe{ddny me{l8Zerz~ert. 
Tudomdngos eirmlilltl studiumokJml is foglalkozlk 
&I sOkoJdolusdgdra jellemz6, hoyg alig i8merl 00-

laM ndla aiaposabban a tor(Jk kuJtura hatdsdt a 
a magya1'8dgra. Jd6nkent, ha megun;a a vdr08 til· 
leked6 Idrntdldf, eluonul a haoo80kba es neMng 
Mtig maydnyos remeteeieiet eJ a heggek or
mdn. Sokol ir, de sulyOlJ Onkrltlh"dja mEatt na
gyoo nehezen szdn;a rd mtlgdt, hogg mQlJeit kl
adja. f orm4iisan el kell rabolnl Mle a kezlratot! 
£z a 'fU/ajdonsdg Is pdratlan a maga nemeben az 
IrQk i«JzlJrt! 
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1.00, 2.90, 4.80 
Vi utak a magyar konyvkiadAsban -

A Literatura magsz61altatja a jelente
kenyebb magyar kiad6vallalatokat 8rr61 a 
kerdesrOl, bogy felfogasuk szerint mik most 
a legtontosabb teend6k a maoyar kOnyv hely
zeMnek tovdbbi feffendit€se erdekeben es 
hogy ok micsoda irdnl/eluek szerint kiuanjdk 
a magyar OlVQ86kOzOnseg erdek16dcset m'J· 
velni. E16sri)r 8 Genius vezet6inl!l erdeklod
tUnk, skik a kovetkezli erdekes informii
ci6kat bocsatottik rendelkezesiinkre: 

A magyar konyvkiadas helyzete egyalta18-
ban nem elszomorit6. ahogy nem elszomorit6 
az irodalome sem: minden teren sok iniciati
vat h\tunk, sok friss es eletkepes erc> meg
mozduhis.9.t, tehetseget az ir6k e5 erdeklOdest 
a kozonseg reszen. De ahogy 8Z irodalmi elet
nek is van egy sulyos betegsege, ugy van a 
konyvkereskedeiemnek is: es Urmilyen kil-
16nosen hangzik is, ez a ket betegseg aronas. 
Az a baj ugyanis, hogy a ka[tjnMz6 pr6Mi
koztisok, erdek16desek nlncsenek egysegesen 
megorganiztiLva; az, hagy senki sem tudja 
biztosan, miert hova forduljon, kihez milyen 
hangon sz6Ijon ... 

Mi most azt tiiztiik ki celunkui, hogy a 
szellemi es ilzleti cletnek ezt a kaoszat -
legalabb is nehany ponton - megsziintessiik. 
Termeszetesen lehetetlen minden teren egy
szerre meginditanunk azt a nagyszabAsu mun
Ut, amelyre ebMl a celb61 sziikseg lenne: 
legelOszor urpolitikimkban akarjuk a konyv
kiadas egysegesitesere es rendezesere iranyu16 
terveinket megva16sitani. 

A kiilfoldi tapasztalatok azt bizonyitjak, 
hogy a kozonseg szivesen veszi, ha a ha
sonl6 hangu, hasonl6 temakorii konyveket ha
sonI6 kontosben, hason16 kia.J.litiiisban juttat
j8k elcje: szivesen veszi, ha a konyv mar 
kiUsejevel megsz61altatja azt a szellemet, amely 
a tartalmaban megnyilv8..nul. £s megjobban 
elOsegiti a konyvpiac attekinteset es megkony
nyiti az olvas6 tAjekoz6dasat, ha a k6nyvek 
ura is llnijormlzillvu van, - meg pedig, 
mondanunk sem kell: ha minei ki$ebb aron 
van uniformiza.J.va. 

Lehetseges-e ez? - kerdezhetik sokan. 
H8.J.a Istennek: lehetseges. Lehetseges pedig 
azert, mert az ut6bbi id6ben ismet aonyira 
fellendillt Magyarorszagon a komoly irodalmi 
erdekiOdes es annyil'a megnovekedett magss
szinvonalu vRsAr16ink tabora, hogy mar mi
n8.J.unk sem lehetetlen megcsinAlni azl, amit 
eddig a nagy nemzetek konyvkiad6it61 any
nyira irigyeltiink: hogy igazan ertekes mun
k8.kat, finom papiron, tiszta nyomassal, artisz
tlkus kotesben es - olcs60 terjesszilnk. 

Peldakeppen felsorolhatjuk azl a har~m 
sorozatunkat, amelyben igaz8..n szep kiilsejii 

es ertekes tartalmu konyveinket a magyar vi
szonyokhoz kepest peIdatianul alacsony Aron 
hozzuk forgalomba: az egyik sorozut k6nyvell 
1.- peng6ert, a masikeit 2.00 peng6ert, a har
madlkeit 4.80 peng6ert. 

Az 1 pengos 80rczatban jelenik meg SzabO 
DezsO hAromkotetes regenyenek, Az elsodorl 
lalu-nak uj kiadasa. Ez a monumentAlis re
geny, az ut6bbi evtizedeknek ta18n legnagyobb 

szepirodalmi konyvsikere, amely a magyars&g 
legfajdalmasabb problemait es a nemzet ke
resztmetszetet siiritette a szuggesztiv il'amu 
tortenes kereteibe - rna mar annyira kOzOs 
szellemi kincse a magyar olvas6knak, hogy 
ugy erezziik, m6djat kell ejteniink annak, hogy 
a legszegenyebb retegek is megv8sarolbasslik. 
Ezutlin termeszetesen mas nepszerti munkdkat 
is megjelentetii.nk ebben a sorozatban. 

A 2.90 peng6s sorozal az »Eleven Hony
vekc-e, ebben kiilonosen azokat a k5nyveket 
jelentetjiik meg, amelyek kiv8.Itkeppen jellem~ 
z6k a mai elet kerdeseire, a mai ember gon
dolatvilagara. A francia ir6k koziil Francis 
Careo, Pierre Benoit, Jean Cocteau, Paul Oe
raLdy, Pierre Veber, a nemetek kozOJ Gerhardt 
Hauptmann, az angolok kijzOJ Wells, a skandi
navok koziil Karin Michaelis miivei szerepel
nek ebben a sorozatbaD, - bogy csak 8 leg
nevezetesebbeket emlltsiik. 

A 4.80 penglJa sorozaJ: az: »Uj UtakODc, 
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mint mar neve is jelzi, szinten olyan mtiveket 
tartalmaz, amelyek a mai ember problemait 
vilagitjak meg. de - aitalAban - nagyobb 
epikal bOseggel, atfog6bb szempontok szerint. 
Ebben a sorozatban szerepelnek a mai rna· 
gyar szepirodalml klv8.l6sligok mUvel, aklk kO· 
zUI megemlitjUk a nemreg elhunyt Choinokll 
LAszl6t, tovilbba Makkal Sandort, Kosztoltmyl 
DezsOt, KomaromI Janost, F6ldl Mihalyt, Zsolt 
BelAt, Ha/oony Lajost, Nagy Endret, PllnkOsli 
Andort, K()r6s Andort, RlIb Gusztlivot, vegiil 
Markovits Rodiont, akinek Szlb.jr;'al garnlzan· 
jab6l most jelent meg az otodik kiad8s, A kOJ· 
fijJdi Ir6k kozijJ ebben a sorozatban legns· 
gyobb szamban &Izac milvei szerepelnek, de 
ott vannak mellette Knut Hamsl/n, Paeologue, 
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Krobllnd, Gorkij, Stefan Zweig, Joseph Conrad, 
Claude Farrere stb, is, 

Beszelhetnenk meg egyeb sorozatokrot es 
iIltaiilban a Genius egyeb kiadvanyair61 es 
terveirOI is. EgyeJore azonban azl tartjuk a 
legfontosabbnak: szokja meg a kOzOnseg, hogy 
aranylag alacsony aron ertekes tartatmu es szep 
ki8.llitasu konyvet kaphat, rendesen bekOUJtt 
munkat, mint a tennt emlitett sorozatoknak 
valamennyi darabja, - a konyvkiad6nak pedig 
Ie kell szoknia arr6l a kishitl1segrOl, hogy 
Magyarorszagon az lrodalmi ertekfi k6nyv 01· 
vasasa neMny szellemi es penzarisztokrata 
fenyfizese. Meg kell szoknunk a ludatot, hogy 
a sz~p kOnyv, az prMkes kOnyv a magyar kul
turembernek mindennapi szllkseglete. 

Amiri>\ nines konyv ... 
Az iro megirja elmenyeil , erzeseit, elelet. 

Az olvas6nak ezt kell olvasnia. De az 0lvas6 
mast 8zeretne olvasni. Keres , kuta!, es nem talal 
magyar kOnyvet, ame1y erdekelne. 

Regenyt , novellat. verset b6ven kap, nem 
szuklHkOdik a tudomanyos irodalomban es szak· 
munkaban sem, de ami e kettO kOzOIt all , Q 

nepszeril modorban megirt villigos. erthet3 es el· 
vezhetO stilusu, tudomanyos alapu . nepszeriisitO 
lUSnyv blzony sokszor hianyzik. 

A magyar olvas6k taborat negy csoportba 
oszthatjuk. Az elsO csoportba tartoz6k csak a 
IWnnyU Irodalommsl. a mesevel , regennyel, no· 
ve1laval . szlndarabbal sz6rakoznak. A mlisodik 
csoport mar a meJyebben szlinto szepirodalmi 
milveket olvassa, a negyedik esoport pedig a 
tudomanyos es a szakkonyvek 0lvas6ibol kerill ki
A harmadik csoporlnak pedlg nines mit olvasnla. 
Ez a csoport ez, amety nem elegszik meg a 
szepirodalmi milvekben Itt-ott eiOfordul6 feltudo· 
manyos fejtegetesekkel (Wells H. G. regenyel , 
Shaw : Ember es felsObbrendil ember, Sinclair 
Lewis: Arrowsmith . sib .. ,) , de meg nem clei 
kepzett arra, vagy nines ideje hozzli, hogy er· 
dekiOdesl korebe dgb, tisztan ludom3nyos kOny· 
veket olvasson. tgaz, hogy nagynevil lud6saink 
aItal megirt szakkOnyvcink nemesak felveszik a 
versenyt a kiiWHd hasonl6 largyakr61 irt munkAI· 
val, hanem legtobbsror feHU is muljak tartelom 
es ertek dolgaban, de valljuk be Oszinten, nem 
s.zakkepzetl olvas6nak bizony leglObbszOr elvez· 
hetetlenek. Soken vannak mar a magyar olva· 
s6k taborabaD, akik erdeklOdnek a tUdomany min· 
den aganak elOhaladba irant. Technika (MihMy: 
Az automobiJ, stb ... ) es termcszetludomanyok 
teren (Lambrecht Kalman, Rapaics Ralmund kony
vei) itt-ott akad egy·egy tudomanyl-nepszeriisitO 
k()nyv, de nines semm! nyelvhzetl. orvostudo-
manyl, miivel6destOrteneti munkilnk. 

HoiY jobban megvilagitsam, hoI a hi:iny, a 
mar csoportokba osztott olvas6kOzOnseget olvas· 
mtinyalk szerlnt Is osztalyozhatom. Van egy cso
port, amelynek: legmagasabb olvasmtinya az ,.Aller 
KepesIapja.. es ,.Tolnai Vilaglapja... E csoport 
sziikseiJelet kl)nnyU klelegitenl , ennek a csoport
nak j6 mlndenfajta, meg tuzeles regeny is es 

ennek a esoportnak felel meg a ,.Szfnhazi elet_ 
niv6ja is. A masodik csoport ellOI mtir felh6~ 
magassagban till es ha irodalml niv6Jat akarom 
il'llemeznl , akkor utalhatok a ,.Napkelet .. es ,.Nyu
gat .. niv6Jara. £s most ujbOl ugranom kell , mert 
a harmadik csoportot csak ugy tudom kellO
k~pen lellemezni, ha megmondom, hogy milyen 
fokon aU a negyedik. A negyedik az, amely a 
,.KfilfOldi Szemle .. , ,.NyelvOr", ,.Magyar Nyelv .. , 
,.Tarsadalomtudomtiny_, ,.Szszadunk .. , Akademial 
i!rtesitO .. stb. foly61ratok 0lvas6ibOl keriUnek kl 
A harmadik csoport Ismet esak az, amelynek nines 
mit olvasnta. A nemetek~ ennek a csoportnak ott 
van a ,.Die Korare <. vagy a ,.Die Umschau .. -fele iro· 
dalom , de nekCink magyaroknak . salnos, ilyenilnk 
nincs. Ne ertsenek felre , nem foly61ratokat aka
rok , csak ezekkel akartam megvilagitanl azt 8Z 
iriinyt , ami a magyar irodalombOl hlsnyzik. 

Nehai j6 T6th B~la volt az, aki ,.Anekdota
kines_. ,.Mendemondak... ,.5d1l6 igek lexikona_. 
,.Szajrul-szajra .. , ,.Magyar ritkas6gok.. munkaiva] 
a magyar irodalomnak uj agat nyitotta meg. Saj .. 
nos kOvet3kre ezidelg nem lalall. Pedlg ha mast 
nem, a ,.Magyar ritkasagok .. konyvenek folytat8~ 
sat nagy erdekJOdessel olvasna a magyar olvas6-
k()zOnseg. (Tr6csanyi foglalkozott a k6zelmultban 
_Regi magyar fU reS8s8.gok .. cimti kOnyveiben ha
sonl6 ttirgyu apr6sagokkal . T6th Bela ,.Anekdota· 
kinese .. -t pedig egy kOtettel ' j6magam Igyekez· 
tem kibOviteni.) Tolnai Vilmos tud6s professzo
runk volna hivatott T6th Bela ,.Magyar Ritka· 
siigok .. kOtetet folytatni. 

A nyelveszet nepszerilsilese teren is elkelne 
egy ujabb k(Stet. Kertesz: ,.Sz6Iasmondasok_ es 
Horger : ,.A magyar szavak tOrtenete_ 6ta nem 
jelent meg semmi nepszeril munka. Mar pedig 
a szakmunktik nehezek es nehezen hozzaU!rhetOk. 
i!rdekes volna e targykorbol a rna annyira el· 
terjedt zsargon· es jau-nyelvrol Irt ismertetes. 
Vannak ugyan ilyenfajta munkak, (tObbnyire sz6· 
tarak) , es a napilapokban is gyakran jelennek 
meg erre vonatkoz6 cikkek, megls egy nagy, 
I:isszefoglal6 es a szavak eredetet targyal6 munka 
nagyon hianyzik. 

Hianyzik egy - a nemeteknel es mss ko.l
fOldOn nagyban szerepl6 - a grafol6giavaJ , mint 

1 



196 

tudomannyal fogialkoz6 magyar munka. Itt nem 
allja meg a helyet vsJsmilyen fordit&s, mert a 
gt'afol6gia a ieJek rejtett dolgaivai foglalkozik 
s igy nem lehet 8 magyar lelket nllmet kapta
fara huzni. Mas a magyar gondolkodasB, mas 
8 mentalitAs8. Magyar iraspeld6kkal kellene ezt 
megvilagitani. 

Orvostudomanyunk nepszeriisitese terlin is 
kellene vaiamit dolgozni. Miert nines egy De 
Krulf-unk, ski megirmi a magyar mikrobavada· 
szok tortenetet. Miert nines k6nyvunk legns· 
gyobbunkr61, Semelweissrol? 

Meg kellene ismertelni HZ ifjusagot mas nagy 
kutat6ink l!iettortenetevei l!s vegzett rnunkaikkal 
is. Az iskoi6kban nyakra-fOre tanltjak, hogy KO
!'Osi Csoma Sandor igy meg ugy , de a nevoe! 
tobbet bizony egy disk sem tud. Millrt nines 
feldolgozva l!lete, munkajat miert nem ismerteU 
egy nepszeriien-tudomanyosan megirt munka sem? 
£5 itt vannak a t6bbi nagyok, lrinyJ, Hat
vani es sok-sok feledesbe meno nagysag, akik 
vilagviszonylatban is mega\lottak helyiiket. EzekroJ 
is elkelne egy j6 konyv. 

T(jrlenelemkonyvek is egyre-masra szfi1etnek, 
de mind csak azt targyaljak:, hogy melyik kirlily 
alatt, milyen h8.boru volt. Hat csak ez a ma
gyar tartenelem? Mast nem is csinait a ma
gyar, csak hareolt? Miert nines egy-egy muvelo· 
destorteneti munkank? Termeszetesen nem disz
szert6.ci6-stilusban megirva, hanem szinesen, el· 
vezhetoen. Itt-ott akadt ilyen is. (SikI6ssy: ~A 
magyar sport ezer eve." Retbei Prikkel Marian: 
~A magyarsag tanea!«). de ez keyes. Ha ide vesz
sziik meg Takacs Sandor nagyertekii konyveit 
(.Szegeny magyarok«, »Emlekezziink eleinkrolc 
stb.), akkor elmondhatjuk, hogy az ilyen iranyu 
irodalmat ki is meritettiik. Ahogy Sikl6ssy a 
sporttal foglalkozott es Prikkel a taneeal, ugy 
kellene k6nyv a t6bbi 6sregi magyar doiogr61. 
Egyes iparagak fejl6deser51, Jatekokr61, szoka
sokr61 stb. 

A komoly rnunkaban elfaradt 0lvas6nak rna 
egyedilli sz6rakozlisa egy j6, erdekes detektiv
regeny vagy fantssztikus elbeszeles. Nem tudom, 
sokan vannak-e ugy, de ismerek nagytudasu em
bereket, akik essk ilyet olvasnak. A napi tudo
manyos munkajuk annyira igenybeveszi erteLmii
ket, hogy szOrakozaskep ujb6l tUdomanyos dol
got, vagy esak sItAr k6nnyebb regenyt nem tud
nak olvasnl, kizar6lag fantasztikus vagy detek
tiv-hist6riAt. Ezeknek a k6nyveknek megvsn sz 
s j6 tulajdonsAguk, hogy amig olvassuk lIket 
sz6rakoztatnak es ha elolvastuk, nyomban el is 
felejtjiik. Ezek nem farasztanak, nem kesztetnek 
gondolkodasra, esak pihentetik az agrat. Mauar 
targyu, magyar szellemii ilyen munkank nincs. 
Heltai »l11«-ese 6ta i1yennel nem trulilkoztam. 
Pedig kellene ilyen is. A »Pesti Hirlap KlInyvekc 
csak ugy ontjAk az ilyen irlinyu irodalmat, de 
mindegyik kiilfoldOn jatszik, kUlfoldi viszonyokat 
mutat be, es igy idegen, sokszor elkepzelhetetien 
s magyar gondolkodasnak. Magyar t8rgyu kel
lene. 

Ha mar gondoskodtunk a munkaban kifarad
tak sz6rakoztat8sAr61, gondoskodjunk munkajuk 
megk06nnyiteserol is es emlitsUk meg, hogy a 
bibilografia! kutat6 munka mennyire erz! hianyat 
egy uj Petriknek. A magyar k3nyvek bibliogra
fiala 1711-lg teljesnek mondhat6, men ha szamba 

Hannos mula.sagok 

vessziik Szab6 Karoly harom kotetet, az ezt kl
egeszit6 Sztripszkyt es az egyes szakfoly6iratok
ban ismertetett kOnyveket. ugy irodalmunk ed
dig terjedo idejerol teljes kepet nyeriink. Nem 
igy all a dolog az 1711 utimi irodalommal. Ez 
rna mAr nagyon hianyos. Uton-utfelen talalunk 
olyan kOnyveket, amelyeket az antikvArius ugy 
alanl, hogy .kerem ez nines benn a Petrikben«. 
Val6ban nines benne, de ez meg nem ok arra, 
bogy az i1yen k6nyv rilka legyen. Hlszen, ba mAst 
nem emlitek, elottem fekszik az Egyetemi Nyom
danak egy 1820-b61 val6 kOnyvkiadvany-jegyzeke, 
amelyben JegalAbb SO olyan konyv szerepel, amely 
a Petrikben nines meg. Temerdek a rna ismert 
magyar konyveknek a szama, amelyek egyetlen 
bibliografiankb61 hianyoznak. Kivanatos volna en
nek a miinek kiegeszitese, vagy ujb61 val6 feI
dolgozasa is. Igaz, hogy Gulyas Pal nagyszeril 
uj ,.Szinnyei«-je sokat lend!t a doigokon, de 0, 
a dolog termeszetenel fogva, esupan szerzok es 
nem t€~mak szerint esoportositja az snyagot. 

Meg sok egyeb hianyr6l is beszelhetnek, de 
ugy gondolom, hogy eJeg ennyi is. Ha ir6ink, 
szaktud6saink hozzafognak es kip6toljak csak az 
itt felsorolt hianyokat is, akkor maris elmond
hatjuk, hogy egy szinvonalon lesziink a kulfi)ld 
hasonl6 targyu irodalmaval. 

Nem ketiem, hogy kiad6ink, ha ilyen konyv
vel kopogtat be hozzajuk szerzo, szivesen fogad
jak es ha nem is nagy iizleti haszonra val6 te
kintettel, de a magyarsag haladasaert kiadjak 
k6nyveiket. 

Zolnay Vilmo! 

A MILANOl KONYVNAP nuijus 26-iktin 10-
lylk Ie. A kidllU(j kOnyvkeresked6kei ~s kiad6-
kat J,:(Jteleztek arra, hogg meglelel6 diszes Bdlrak 
kereMben vegyenek oz {Jnnepen reszf. Ezen a na
pon minden keresked6 100/0 -os engedm~nyt odhat 
a vev6inek; enmU nagyobb engedm~nyt csak ozok 
a veuok kaphatnak, akik l!Z~vj togsdgi jeggJlk 
lelmutotdsdval igazoijdk, hogg az OlGs% KDnYIJ
bardlok Sz{jvl!ts~genek (A. E. L. I.) lagjai; (jk 

15o,'o-kal kapjdk a klJnyveket. A klJn.yvnap keret~
ben egy~b J1nnepsegek is fesznek: I. kirakatver
seny, 2. a sziniel(Jaddsok eMtt beszMek az iro
dalom jelent6s~ger61, 3. olasz szinm{Juek eMaddso 
a szinhdzakban a KlJnYIJbardtok SzlJvetsegenek 
uMn(Jk.sege alatt ~s r~szben javtira, 4. dldklel
lJonuidsok, 5. az iskoldkban a tandrok ~s tani
tok ellJaddst tarfanak a konyv jelent6s~ger(jl /18 
egyuttal, amennyire a helyi viszonyok engedik, 
eluiszlk diJJ.kjaikot 0 k(Jnyvtdrakba es nevesebb 
kJjnyvkeresked~sekbe. valamint az uccai kiJlIYv
anneps~gek szinhelyere. 

FelellSs azerkeut6 SUPKA GezA dr. 

A ktad4Rrt le1el6s LANTOS KALMAN 
Kiadja a LANTOS RT. Budapest. 



A Magyar Konyvhet programja 

Az 

B U D APEST EN 

Vasarnap, .najus 12-en 

Otthon Ir6k es Hirlapir6k Korenek iinnepe 
I. BEVEZETO 8ESZtD. Mondja : Sa/ossa Jo::;,,', 3. A MAGYAR KONYV. KolIl!minli. l rlo ese16-

odjo S:wlhmary fsluan, 0 Pelofi Tarsosag lagjo az Ouhon'Rar alelnOke. 
2. £NEKSZAM. r6th Erui, a Mogy , kir,Operahciz 

miiaisznoje Polgar Tibor %ongorakisere
4. A MAGYAR KONYV. Felolvossa Koszlolcinlli 

DelSO. 
tevel. 5. KELETl LlL1 hegedajdlf1ko. 

Hetfon, maju8 I3-an A M sgyar Konyv Onnepe. 
A Magyar Tudomanyos Akademia diszlermeben J929 majus 13-on d. e. 11 6rakor: 

1. HIMNUSZ. tnelll! a Mogyar AliomiGeP911or 5. JRODALOM £.s KOZONsta. IT/a; titS 'elo/-
Ace/hang Dalru/Wre Nouda Karoly kamagy 003S0 Surcinyi Mildd~ a MU9yar trok Eyye-
uexe/eseve!. suleleneR a/e/m'j/re. 

2. ONN£PI BESztO. Mandio : Klebe/sberll' Kund 6. BASlTS MIHALY : Vers a k6n!Jorril. Fe/oI· 
grOf m. kiT. (lollds- es kOzoklaldsiigyi mi. va .~.~a (] k6/16, 
niszter, a Mogyar Konlluhel Ors:6908 Nagy- 7. ZAROBESZED. Mondio : Voinouich Gho. a 
bizollscigdnak dine/noke, MagI/or frok Egl/esLileflinek eln6RI!!. 

3. VOROSMARTHY MIHAL.Y: Gondo/alok a 8. SZaZAY. fnek/! a MagI/or Allami Gepgyar 
konyvldrban . Szouo/io: P. Markus Emilie Ace/hang Do/kore Nosl!do Karoly kornogl/ 
O8szonll. a Nl!!mZl!!li Szinhciz or6k6.s lagja. uezetesevel. 

DlszeliSadas a N er. ... lz,et k Szlnh6zbaD 
Elzev!r. Irla: Hevesi SAndor. Eloadtis eiolt P. MArkus Emilia elOadJa V(lrolmarlny Mih4.ly : 

Gondolalok a konyvl4rban c. verse !. 

Kedden, majus 14-en es szerdan. majus 15·en : 

Nyilvanos konyvvasar ( I~~n~~:;t Budapest uccain :: :~~~~k ~~~~:~el~~e~ 
Csiitortokon. ma jus 16·an : 

A Magyar 1r6k Egyesiileh\nek oiszelooooso 0 Nemleli Slin~Hl~On esle ' / ,11 olokol 
Penteken. maius 17·en es szombaton, maius 18·an: 

Konyvvasar 100 / 0 engedmennyel az osszes konyvkereskedesekben 
Vastirnap, majus 19·en es he tfon, majus 20-an : 

KUnyvk.lrakatverseny 
RAdlo-el(jadAsok: 

~:~~~a':'J'::tj.~~:ed' :. ti ~r~k:~~r A BM~~~a~IK~~~~ ~~~~~ee~ze It;~~~inb61. A m,IIY" ~===_================_ Kedd, mAjul 14-lm, d . u. 6'50 perckor : Moricz Z8igmond : Kiinyv es irodaJom. ~ 
Szerda, m6.jus IS-en, ute 10'45 perckor: Luk6c5 G)'l'I rsy or. v. b. I. I. francitlllyelvO e16ad681!.· 

konyv ea a kOlfl)ld. 
C.Otc':\ rlok i)n, mAlUS I6-An, d. u. 4 Orakor : Koszllllnnyi Deua: A konyv es a v6ro .. 
Szombalon , mAJus 18'an, d. u. 7 6rakor ; Sur6nYl Mik16,; Konyv es kOzijnseg. 

Egesz helen a t minden moziban Him f\ Magyar Konyvhelro1 

VID E-KEN 
majus 12-161 20-ig minden 16rvenyh816sag lelulelen : Magyar Konyvhel 
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