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KÖNYVTÁRI SÉTÁK
LSŐ ütünk a fővá
rosi nagy könyvtá
raknak szól. Ezek 
legközelebb esnek 
hozzánk, legjobban 
érdekelnek s egy

szersmind a legtöbb újsággal kecseg
tettek. Legelőször a M. Tud. Akadémia 
könyvtárában érdeklődtünk a köny v- 
táréleténeknevezetesebb eseményei 
felől s ott azt a választ nyertük, hogy a 
közelmúlt években a könyvtár legér
tékesebb gyarapodása/)/*. Stein Aurél 
nagy könyvadománya. A  budapesti 
születésű világhírű ázsiai útazó hu
szonnégy éves korában szakadt el 
tőlünk Ázsiába, ahol a brit-indiai kor
mány a pandzsábi egyetem keleti 
kollégiumába adott neki vezető állást 
s később midőn hírneve belső-ázsiai 
ásatásai és felfedezései révén az 
egész világon elterjedt, főtanfelügye
lővé és régészeti felügyelővé nevezte 
ki. De hazájával a szoros kapcsolatot 
állandóan fenntartotta, s a Magyar 
Tudományos Akadémiának mindig 
megküldte dedikált müveit: („A  Te
kintetes Magyar Tudományos Aka
démiának legmélyebb tisztelettel 
küldi Stein Aurél, Peshawar, 1912. 
április24n,“ vagy „Withthe author’s 
:ompliment“). Nevezetesebbek ezek 
közül: „Sand-buried ruins of Khotan"

(London 1904.) (Testvére emlékének 
ajánlva.MagyarukHomokbatemetett 
városok Bp. 1908.) „Ancient Khotan. 
Detailed report of archaeological ex- 
plorations in Chinese Turkestan. Ox
ford 1907—8.“ Kétkötetes nagy dísz- 
mü. A  Pamirokról és Kün-lünről 
felvett gyönyörű fényképfelvételei: 
Mountain panoramas. London 1908. 
Ruins of Desert Cathay. Vol. 1. 2. 
London 1912. (Ezt dolgozta át Halász 
Gyula magyarra „Romvárosok Ázsia 
sivatagjaiban. Bp. 1913.“ címmel.) Ez 
ásatások jelentőségét akkor érezzük 
át igazán, mikor látjuk, hogy hatalmas 
külön kiadványok fordítják, értelme
zik vagy írják le a tőle felfedezett 
kéziratokat, régiségeket („Les docu- 
ments chinois découverts pár Aurél 
Stein: publiées et traduit pár É. Cha- 
vannes. 1913.“ „Kharosthi inscripti- 
ons. Discovered by Sir Aurél Stein. 
Part. I. stb“). Legutóbb megjelent ha
talmas munkája, melyet szintén meg
küldött az Akadémiának: „Serindia. 
Detailed report of explorations in 
Central Asia and westernmost China. 
Vol. I.—III. Text. Vol. IV. Maps. Ox
ford 1921.“ Ezek egy eddig ismeret
len világ egész művelődésére, törté
netére világot derítenek s hasonmá
sokban mutatják be nemcsak a régé
szeti leletet, szobrokat, pénzeket,
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falfestményeket, hanem a szanszkrit, 
tibeti, khotani, kinai, török, ujgur stb. 
nyelvű kéziratokat és okmányokat; kí
nai papirnyomtatvány a 868., 917. és 
980. évekből van közöttük. (L. Halász 
Gyulának a múlt évbenkiadott kötetét 
s a „Serindia" szóról gr.TelekiPál ma
gyarázatát : Akad. Ért. 1923.39—42.1.) 
Stein e nagybecsű és nagy értékű aján
dékon kívül Szily Kálmán akad. fő- 
könyvtárnoknakleveletírt, amelyben 
bejelenti, hogy végrendeletileg a M. 
Tud. Akadémia könyvtárának hagyja 
mintegy 2000 kötetnyi, többnyire in
diai és középázsiai filológiai müvek
ből álló könyvtárát. Úgy halljuk, hogy 
e könyvtár már útban is van Budapest 
felé. E könyvtár értéke kiszámíthatat
lan s ekkor már a Szilágyi Dániel, 
Duka Tivadar és a fővárosi könyvtár 
keleti gyűjteményeivel együtt tekin
télyes anyag fog a magyar kutatók 
rendelkezésére állani.

II. A  M. Nemzeti Múzeumi könyvtár 
legnevezetesebb eseménye volt a 
közelmúltban a Todoreszku Gyula és 
nejemegbecsülhetetlenkulturértéket 
képviselő régi magyar könyvtárának 
rendezése s művészi ízléssel kiállított 
katalógusának kiadása. A  személyi 
változások közül a legnevezetesebb, 
hogy a kormányzó ő főméltósága a 
M. Nemzeti Múzeum élére dr. Hóman 
Bálint könyvtárigazgatót, ak. tagot 
és egyetemi magántanárt nevezte ki. 
Az alapos készültségü, széles látó
körű fiatal tudós kinevezése általános 
megelégedést keltett mindenütt, mi 
is örömmel üdvözöljük őt díszes ál
lásában. A  tudományos hírek közül 
szintén nevezetes újságként említjük 
fel, hogy JakubovichEmil derék pa- 
laeografusunk, akinek a sokáig lap
pangott Nyirkállai-Magyi János-féle
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XV. századi formuíáskönyv újra fel
fedezésében is vannak érdemei, Bécs- 
ben egy eddig ismeretlen német-ma
gyar szójegyzéket fedezett fel s 
ugyancsak ő az Anonymus Belae re- 
gis nótárius müvének első lapján há
rom sornyi vakarást fedezett fel s en
nek fotográfiai-vegyi úton olvas
hatóvá tételéhez nagy reményeket 
fűznek historikusaink.

III. A  budapestikir. m. Pázmány Pé
ter tudomány egyetemi könyvtár múlt 
évi tudományos szenzációja az volt, 
hogy dr. Ferenczi Zoltán könyvtár- 
igazgató Weimarból azt az értesítést 
kapta, hogy az ottani könyvtárban 
egy colligatumban előkerült Bor
nemisza Péter ,,Electra“ c. színmüvé
nek teljes példánya. Az 1558-ban 
Bécsben nyomtatott műről eddig is 
tudtunk (L. Szabó: Régi M. K. I. 35. 
sz.) sőt Bessenyei György „Holmi“- 
jában mutatványt is közölt belőle, 
de az ő példánya nyomtalanúl eltűnt. 
Ferenczi Zoltán lelkes buzgólkodása 
s a „Magyarság" gyűjtése lehetővé 
tette, hogy e nevezetes unikumról 
300 példányban hű hasonmás készült 
kétféle kiadásban. Erre itt is felhívjuk 
biliofiljeink figyelmét: az egyszerű 
kiadás mai ára 18.000, a luxuskiadásé 
30.000 korona. Nem hallgathatjuk el, 
hogy ideje lenne már, hogy a külföldi 
nevezetesebb könyvtárakat biblio
gráfusaink alaposan átkutassák! Pl. 
Szamotának, Dr. Hellebrant Árpád- 
nakstb. ilyen kutatása is több becses 
magyar irodalomtörténeti emléket 
fedezett fel s rendszeres kutatásnak 
bizonyáramégtöbb eredménye lenne 
s ne várjuk meg, míg külföldi tudósok 
figyelmeztetnek bennünket náluk őr
zött magyar kincsekre. A  legrégibb 
nyomatott magyar szöveg teljes pél-



dányárói is egy idegen folyóirat ér
tesített először.

III. A  budapesti városi könyvtár 
Pest, Buda, Ó-Buda egyesülésének 
ötvenesztendős évfordulója ünnepét 
megelőzőleg a Magyar Bibliophil- 
Társasággal együtt elhatározta, hogy 
könyvben és képekben bemutatja a 
főváros ötvenéves fejlődését. Dr. 
Kremmer Dezső igazgató fáradhatat
lan buzgólkodása folytán 1922. ápr. 
10-én dr. Sipőcz Jenő és dr. Búzáth 
János alpolgármester jelenlétében 
megnyílhatott az Országos Magyar 
Iparművészeti Múzeum nagykupola
termében a sikerült kiállítás s róla az 
„ Amicus" könyvkiadó cég két derék 
vezetője Reiter László és Engel Géza 
áldozatkészségéből díszesen kiállí
tott illusztrált katalógus is jelent meg 
Kremmer Dezső dr. szerkesztésében. 
A  fővárosi könyvtár ugyanebben az 
évben az óbudai gázgyár alkalma
zottai számára dr. Ripka Ferenc igaz
gató megbízásából munkás-könyvtá
rat rendezett be, melyet Búzáth al
polgármester még abban az évben 
megnyitott. A  könyvtár örvendetes 
gyarapodására szolgált a francia köz- 
oktatásügyi minisztérium modern 
francia szépirodalmi és tudományos 
müvekből álló közel 1000 kötetnyi 
adománya, melynek kieszközlésében 
nagy érdeme van aMagyarBibliophil- 
Társaságnak, különösen Végh Gyu
lának, az Orsz. Magyar Iparművészeti 
Múzeum főigazgatójának és dr. Ma- 
jovszky Pál ny. miniszteri osztályta
nácsosnak és lelkes bibliofilnek. Ez 
a könyvgyűjtemény a Király Pál-útcai 
fiókkönyvtárban áll az olvasók ren
delkezésére. ígéretet kapott a könyv
tár arra is, hogy a francia kiadók ezt 
az anyagot időről-időre újabban meg

jelent kiadványaikkal kiegészítik. A  
könyvtár ebben az évben „A  Buda- 
dapesti Városi Könyvtár Értesítője" 
1922. évfolyamát (Új folyam 2. kötet 
1 —4. szám) is kiadta az új gyarapo
dás nevezetesebb müveinek kataló
gusával, a könyvtár újabb fejlődésé
ről beszámoló igazgatói jelentéssel 
és statisztikával. Ezt az ízlésesen ki
állított Értesítőt sikerrel használta fel 
a könyvtár külföldi társintézetekkel 
való cserére. A  könyvtár továbbá 
közreműködött dr. Gragger Róbert 
berlini egyetemi tanár, a berlini „Un- 
garisches Institut" vezetőjének és 
igazgatójának „Bibliographia Hun- 
garica“ c. müve anyagának összeál
lításában, amely mű nemrégen mint 
az „Ungarische Bibliothek" egyik kö
tete meg is jelent. Budapest főváros 
az egyesülés ötvenéves évfordulati 
ünnepétirodalmilagis emlékezetessé 
óhajtván tenni, megbízta dr. Ballagi 
Aladártgyetemi tanárt, kiváló biblio
fil tudósunkat Budapest régi biblio
gráfiája összeállításával. A  könyvtár 
nemcsak készséggel támogatta őt 
munkájában, hanem vállalta azt a 
megbízást, hogy folytalólag elkészít
teti az 1712— 1873-ig terjedő korszak 
bibliográfiáját. E nagy irodalom- és 
művelődéstörténeti jelentőségű mű 
megjelenését óhajtva várjuk, sőt kí
vánatosnak tartjuk, hogy azt 1923-ig 
folytassák. T alán ennekabibliográf iá
nak megjelenése, mint alap, előbb
viszi a Budapest történetének meg
írását, mely a Salamon Ferenc tisztes 
kezdete óta oly soká várat magára. 
Természetesen a történeti szempon
toknak azóta változása és a történeti 
kutatásnak azóta tett nagy haladása 
miatt a Salamontól tárgyalt korszak 
története is újra írandó.
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