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KÖNYVTÁRI SÉTÁK
LSŐ sétánk a buda
pesti n y ilv án o s  
k ö n y v t á r a k n a k  
szólt. Minekelőtte 
második sétánkra, 
vidéki könyvtárlá

togatásra elindulnánk, bepillantot
tunk mégegyszer a budapesti könyv
tárakba is, hogy értesülhessünk 
az első látogatásunk óta történt ne
vezetesebb eseményekről. A Ma
gyar Tudományos Akadémia könyv
tárában örömmel újságolták, hogy 
dr. Stein Aurél világhírű orien
talistánk és ázsiai utazó kilátásba 
helyezett nagyszerű könyvtárado
mányának egy része négy ládában 
már meg is érkezett s az ajándékozó 
személyesen adta azt át az Akadé
miának. AMagyar Tudományos Aka
démia elnöke a naggyűlésen meleg 
hangon mondott köszönetét a felbe
csülhetetlen értékű adományért s az 
Akadémia lelkesen ünnepelte a gyű
lésen megjelent kültagját.

A Magyar Nemzeti Múzeum ese
ményei között jelentettük Hóman Bá
lint könyvtárigazgatónak múzeumi 
főigazgatóvá való kinevezését; az 
így megüresedett könyvtárigazgatói 
állásra a kormányzó úr ő főméltósága 
dr. Lukinich Imre orsz. levéltári igaz
gatót nevezte ki. Dr. Lukinich Imre 
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régi érdemes munkása a bibliográfiá
nak s általánosan ismeretes történet- 
tudományi munkásságán kívül nevé
hez több hungarikum felfedezése és 
első ismertetése fűződik. A pozsonyi 
egyetem erőszakos elfoglalása után 
mint annak tanára Budapestre jött s 
az új pécsi egyetemi és szemináriumi 
könyvtárak alapvetése, szervezése 
az ő nevéhez fűződik. A zajtalan, 
fáradhatatlan, lelkes munkásság, a 
tudomány és a könyv igaz szeretete 
és megbecsülése jellemezte őt eddigi 
működésében, jól megállja helyét az 
ország első könyvtára élén is.

A könyvtár egy másik nevezetes 
eseménye, hogy egy lelkes székely 
asszony értékes bibliofil gyűjtemé
nyét, a „Magyar Asszonyok Könyv- 
tárá“-1, mely elsősorban a magyar 
nőírók müveit, a magyar nőkérdés 
irodalmát, azután a külföldi nőiroda
lom nevezetesebb termékeit foglalja 
magában, örök letéteményképen a 
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtá
rának felajánlotta. Talán a nyomtat- 
ványi résznél még becsesebb gyűjte
ményének kézírati része, a magyar 
nők levelei, eredetiben vagy másolat
ban évek óta gyüjtöttpáratlan gyűjte
mény (24 csomó), melyben Nádasdy 
Tamásné, Czobor Erzsébet, Károlyi 
Zsuzsánna,LorántffyZsuzsánna,Bor-



nemisza Anna, Petrőczy Kata, Beth
len Kata és annyi sok más híres derék 
magyar nagyasszony leveleivel mind 
képviselve van. A könyvtáralapító 
derék nagyasszony, kinek a tudo
mány és irodalom minden igaz ba
rátja évek óta tisztelettel emlegeti 
nevét, azt is kikötötte, hogy nevét 
ne hozzák nyilvánosságra.

A fővárosi könyvtár újdonsága, 
hogy a régi Budapest bibliográfiája 
(1711-ig), melyet nagy buzgalommal 
és szakértelemmel dr. Ballagi Aladár 
gyűjtött össze és dolgozott fel, nem 
sokára kikerül a sajtó alól. Minden 
bibliofil, akinek alkalma volt beszélni 
a lelkes gyűjtővel s hallott az ízelí
tőül adott mutatványokról, türelmet
lenül várja a kötet megjelenését. 
A könyvtár egyébként tovább foly
tatta hatalmas népművelési hivatá
sát s dr. Kremmer Dezső igazgató, 
az őt megértő Lobmayer Jenő széles 
látókörű új tanácsnok hathatós tá
mogatásával újabb három (a Bakács
téri, Hunyadi-téri és Ó-budai) fiók- 
könyvtárt rendezett be s adott át a 
nyilvánosságnak. Hogy a rohamosan 
emelkedő könyvárak mellett a nyil
vános könyvtári olvasótermek jelen
tősége épen olyan rohamosan emel
kedik, nem szükség e helyen fejte
getnünk.

E fővárosi tájékozódás után a vi
déki könyvtárak látogatására kerül 
a sor s első vidéki ütünk Szegedre 
visz. Két könyvtár is van itt, mind
kettő megérdemli az érdeklődést, az 
egyik a Somogyi könyvtár, a másik 
a m. kir. Ferenc József Tudomány- 
egyetemi könyvtár. Az egyik arra 
példa, hogy egy jól megalapozott 
könyvtár a mai nehéz viszonyok kö
zött micsoda heroikus küzdelmet

folytat, hogy nívón maradhasson, a 
másik, hogyan lesz a semmiből egye
temi könyvtár. A Somogyi-könyv- 
tárategymüveltkönyvkedvelőfőpap, 
Somogyi Károly esztergomi kanonok 
1881-ben ajándékozta a városnak s 
már a Szegedre szállításkor 17,572 
műből, azaz 40,524 kötetből állott. 
Különösen theológiai müvekben volt 
gazdag, de a történettudomány, nyel
vészet és irodalom is szépen volt 
képviselve s több alapvető munka, 
a Migne-féle Patrologia, a Pertz-féle 
Monumenta stb. megvolt s azóta is 
szépen gyarapodott. Javadalmazása 
mindig szerény volt s ez a szerény 
javadalom a pénzérték lezuhanásá
val szinte a semmivel lett egyenlő 
értékű. Bámulatos az a leleményes
ség, amellyel a lelkes és derék igaz
gató Móra Ferenc, akinek vállára 
azonkívül a Néprajzi Múzeum, Régi
ségtár és még más gyűjtemények 
gyarapítási gondja is nehezül, a mind
inkább növekvő könyv- és folyóírat- 
inséget megszüntetni törekszik. Tár
sadalmi gyűjtést rendez, felolvasá
sokat tart, hogy azok jövedelmét 
könyv- és folyóíratszerzésre fordít
hassa. Ismerve a mi viszonyainkat, 
ez nem lehet a könyvtárfenntartás
nak állandó alapja s a városnak 
immár gondoskodni kell megfelelő 
dotációról, annál is inkább, mert a 
város új egyeteme a könyvtárhasz
nálók számát hatalmasan megnö
vesztette.

A kolozsvári egyetem szépen fel
szerelt, európai hírű, gazdag, modern 
könyvtárát mint többi intézeteit is 
kénytelen volt az úgynevezett utód
államnak átadni, csak egy elszánt, 
lelkes, szakképzett könyvtárnokcsa- 
patot hozott el magával új szék-
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helyére. Ez a lelkes csapat, melynek 
élén a kiváló szakember dr. Puskás 
Endre könyvtárőr állott, merész el
határozással feltette magában, hogy 
új könyvtáralapítással teremt új mű
ködési alapot. Örömmel és hálával 
kell elismerni, hogy a testvérkönyv
tárak a legnagyobb készséggel siet
tek fölös példányaik felajánlásával 
a nemes cél támogatására. A Ma
gyar Nemzeti Múzeum könyvtára 
mintegy 11,327 kötet, a Pázmány 
Péter Tudományegyetem könyvtára 
9639, az Akadémia könyvtára 5037, 
a Fővárosi Könyvtár duplumaiból 
5784, a Pénzügyminisztérium könyv
tára 3491 darab duplum, vagy fölös 
példányt ajándékozott az új könyv
tárnak; a kisebb adományok is 4276 
darabra rúgnak. A M. Tudományos 
Akadémia fentebbi adományán kívül 
még minden el nem fogyott kiad
ványa egy példányát szintén aján
dékul adta. Kétségtelen, hogy azilyen 
fölös példányokból sok csonka és 
selejtes könyvanyag is került a 
könyvtárba, de viszont sok értékes 
könyv, füzet és folyóirat is, melyek
nél egyik gyűjtemény csonkaságait 
a másiké szerencsésen kiegészítette. 
Ezt lehet mondani a kötelespéldá
nyokról is, itt is van értéktelen anyag, 
de a mai nehéz viszonyok közt mégis 
rendkívül nagy jelentőségű dolog, 
hogy az új egyetemi könyvtár ismét 
megkapta a pestvidéki ügyészséghez 
beszolgáltatott nyomtatványokat 
(régebben is a kolozsvári egyetemi 
könyvtár kapta ezeket) csupán ebből 
az anyagból az 1921/22. tanévig 5385 
darabbal gyarapodott a könyvtár. 
Ez anyag érdekes része a commune 
nyomtatványai, habár ez természe
tesen nem teljes. A fent felsorolt 
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gyarapodás révén az 1921/22. tanév 
végéig mintegy 54.000 darabból áll 
az új könyvtár állománya. Mivel 
ennek az anyagnak nagyobb része 
még nincs rendszeresen felvéve, ter
mészetesen e kimutatás sem lehet 
pontos, de mégis tájékoztat a könyv
tárfejlődés arányairól. Ezekhez járul 
dr. Tarnovszky Géza nyugalmazott 
törzsorvos bibliofil könyvtára, aki 
halálát közeledni érezvén, nagy gond
dal gyűjtött, válogatott, részben ama- 
teur kötésű könyvtárát az egyetemi 
könyvtárnak ajándékozta. Innen ke
rültek a könyvtárba az első hungari- 
kumok: Káldy Bibliája (Bécs 1626), 
Veresmarty Mihály: Intő és tanító 
levél (Pozsony 1639), Veresmarty 
Mihály: Az eretnekeknek adott hit 
stb. (Pozsony 1641), Vásárhelyi Ger
gely: Evangéliumok és epistolák 
(Bécs 1618), az első kézirat (a Korán 
egy díszes példánya, melyet Reynold 
francia szenátor is gyönyörködve 
szemlélt múlt évi szegedi látogatása 
alkalmával) szintén ebből való. De 
ezeken kívül az Aurórák, Mikes, 
Gvadányi, Bessenyei, Széchenyi stb. 
müveinek ritka első kiadásai is nagy 
számmal kerültek innen ki. Érdekes az 
a kedvtelése (Grangerismus), hogy 
illusztrált folyóiratok és lapok kivá
gott képeit, képeslevelezőlapokat, 
muzeumifényképeketköttetett egyes 
művekbe, olykor ex-librisül használ
va fel; némelyik mű nyert, némelyik 
veszített ez egyéni beavatkozás által. 
Szintén becses ajándék voltaLechner 
Károly könyvtára, melyből mintegy 
3000 kötet,görög és latin klasszikusok 
német fordításai, német klasszikusok 
és regényírók müvei s az akadémiai 
könyvkiadóvállalat jutott a könyv
tárnak. Imre Sándornak, a kolozsvári



egyetem nagynevű egykori tanárá
nak szintén nehány ezer kötetből álló, 
magyar irodalomtörténeti szempont
ból igen becses könyvtárát a család 
szintén a könyvtárnak ajándékozta. 
Nevezetes vásárlás voltaBinder Jenő 
ny. igazgató 1547 darabból álló,főleg 
német, francia irodalomtörténeti,folk
lorisztikai és nyelvészeti műveket 
magában foglaló könyvtára és a győri 
kaszinó régi könyvanyaga (1000 kö
tet) főként a Széchenyi-korszak ma
gyar irodalmának becses, jókarban 
tartott (úgy látszik, nem túlságosan 
használt) gyűjteménye. Külön ki kell 
emelnem, hogy egy lelkes magyar 
asszony Amerikából 130 dollárt kül
dött könyvtárgyarapításra; a könyv
tár háláját azzal is ki akarta fejezni, 
hogy a magát messze idegenben is 
magyarnak valló s az érzelmi közös
séget fenntartó Winis Gáborné ex- 
librisével látta el az adományból vá
sárolt könyveket. Az egyetemi taná
rok saját müveiknek lehetőleg teljes 
gyűjteményével, némelyik (pl. Szá- 
deczky és Kubinyi) azonkívül külön 
könyvadománnyal is igyekezett gya
rapítani a könyvtárat. A bölcsészeti 
kar tanácstermét ideiglenesen áten

gedte olvasóteremnek, melyben 50 
olvasónak van hely s a könyvtár 
derék tisztviselőkara, kik közül négy 
doktor napidíjas minőségben szol
gálja a könyvtárat, a meglévő anyag
ból külön olvasótermi könyvtárat 
rendezett be s szakkatalógust készít
vén hozzá, ez év április 10-én át is 
adta a közhasználatnak. Abban a 
szerencsés helyzetben voltam, hogy 
kezdettől fogva részint mint a könyv
tári bizottság előadója, részint mint 
prorector-elnök, részint 1922 decem
ber óta mint annak helyettes igazga
tója irányíthattam e derék tisztvi
selőkar munkásságát, s megható volt 
látni, amint e derék szakképzett, lel
kesfiatalemberek dohosraktárihelyi- 
ségekben, Esterházy-istállókban laj
stromoztak, ládákat szegeztek, hogy 
az elveszett könyvtár helyett újat al
kossanak. 1924 május 15-én igazgatót 
is kapott a könyvtár dr. Bibó István 
c. miniszteri tanácsos, népművelés
ügyi főfelügyelő személyében s az ő 
feladata lesz a könyvtárat nemcsak 
tovább fejleszteni, hanem a nemso
kára egészen megtelt helyiségek he
lyett új megfelelő könyvtárépületről 
is gondoskodni.
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