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KÖNYV- ÉS FOLYÓÍRATSZEMLE
EGY ANGOL ANTIKVÁRIUS 

NEGYVENÉVES 
VISSZAEMLÉKEZÉSEI 

(Walter T. Spencer: Forty years in my 
bookshop. London: Constable 1923. 

XXXV+283 p. Ára 21 s.)

fr. W. T. S p e n c e r  
az angol antikvár
iusok elismert Nes- 
tora. A fönti könyv 
tehát, amely egy 
hosszú emberélet

nek a régi könyvek körében szerzett 
tapasztalatai gyűjteménye,bizonyára 
érdekelni fogja olvasóinkat.

Negyven éve annak, hogy Mr. 
Walter T. Spencer megnyitotta üzle
tét a New Oxford Street 27. száma 
alatt, egy már negyven év előtt is 
fölötte szerény kis épületben. Két 
ablaka nyílik az üzletnek az ucca felé, 
ezek zsúfolva vannak régi, kopottas 
könyvekkel, amelyek a hozzá nem 
értő számára épen nem valami vonzó 
látvány. Bizonyos, hogy pl. a szom
szédos Mudie’s Select Library, egy 
pazar fénnyel berendezett, nagy épü
letet elfoglaló könyv- és zenemű- 
kereskedés, antikvárium és kölcsön- 
könyvtár, jobban ért a kirakatrende
zéshez, mint Mr. Spencer, aki negy
ven év alatt sem tanulta meg, hogy 
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hogyan kell minél csábítóbb, kívá
natosabb formában kitenni azokat a 
kopott, ócska füzeteket, Dickens és 
Thackeray regényeinek első kiadá
sait, amelyek havi folytatásokban, 
illusztrált borítékokban jelentek meg. 
E füzetek, ezek az első kiadások 
(eredeti borítékokkal!) ép úgy meg
dobogtatják az angol könyvgyűjtő 
szívét, mint ahogy a magyaré meg
dobban,ha a János Vitéz,vagy aHely- 
ség kalapácsa kerül kezébe, körül- 
vágatlanúl, az eredeti borítékokkal.

Mr. Spencer, aki annyiszor rakta 
föl sajátkezűleg a spaléteket zárás
kor este kirakatára, mielőtt utoljára 
fölrakná a spaléteket, először — és 
alighanem utoljára — szerzőként 
jelenik meg a világ előtt.

A könyvének első fejezetében üz
lete megnyitásáról és első nagy ve
vőjéről beszél. Amikor 1884-ben ki
bérelte mai házát, amely ma a pin
cétől a p adlásig zsúfolásig van tömve 
könyvekkel, akkor bizony még kon
gott az ürességtől és kongott még jó 
néhány éven keresztül. Kirakatában 
hosszas habozás után a díszhelyre 
Dickens „Dombey and Son“-ja első 
kiadását tette, egyetlen első kiadású 
Dickensét és árát 15 shillingre írta ki. 
Csakhamar belépett az első vevő, 
egy hölgy, aki megvette és magával



vitte a könyvet. Egy óra múlva egy 
előkelő hotel szolgája jelent meg 
egy levéllel, amelyben Mr. William 
Wright, a hölgy ura, aki betegen 
feküdt sZobáj ában, azt kérdezte, hogy 
van-e még eladó első kiadású Dick- 
ense. Mr. Spencer azt válaszolta, 
hogy egyelőre nincs, de lehet, hogy 
lesz. Csakhamar újból megjelent a 
szolga és azt az üzenetet hozta, hogy 
a vevő kéri Mr. Spencert, hogy ke
resse föl. A látogatás eredménye az 
volt, hogy Mr. Spencer megbízást 
kapott minden első kiadású Dickens 
megszerzésére, sőt amikor egyszer 
habozott és a „Pickwick" megvéte
lére, amelyért 70 fontot kértek, előze
tes meghatalmazást kért, Mr. Wright 
üres csekklapot adott át neki és ezzel 
teljhatalmat minden vásárlásra, ame
lyet jónak tart.

E gyűjtő, amikor Dickensnek ösz- 
szes első kiadásait megszerezte, 
Dickens híres rajzolójának, Cruik- 
shanknek gyűjtésére tért át. Mekkora 
volt azonban Mr. Spencer csodálata, 
amikor számos év után megtudta, 
hogy mi a foglalkozása e lelkes gyűj
tőnek: lóversenyiroda tulajdonos 
volt, a legnagyobb Párizsban! Vala
hányszor hazajött Párizsból London
ba, mindig fölkereste az Oxford- 
streeti üzletet.

Tragikus volt utolsó találkozásuk. 
1891-ben halálosan beteg volt az 
öreg gyűjtő és ágya mellett fia ült. 
Beszélgetés közben az apa fiához 
fordult és mondta: „Ugy-e János, 
gondját viseled könyveimnek, ame
lyeket úgy szerettem?"

A fiatalember könnyedén vála
szolta: „Hogyne, apa, lesz gondom 
reájuk, hogy mielőbb eladjam őket."

Az öreg arca eltorzult, azonnal

tollat és tentát kért és intézkedett, 
hogy a legközelebbi Sotheby-féle 
aukción összes könyveit eladják. 
Hiábavaló volt fia könyörgése és 
Mr. Spencer közbenjárása, az öreg 
hajthatatlan maradt. Nem bírta elvi
selni azt a gondolatot, hogy kedves 
könyvei olyan ember kezére kerül
jenek, aki nem szereti őket, még ha 
tulajdon fia is az az ember.

Második nagy vevője Augustine 
Birrell, a kiváló államférfi és író volt, 
aki szintén angol írók első kiadásait 
gyűjtötte. Egyszer megbízást adott 
Jane Austen „Pride and Prejudice"- 
ének megszerzésére. Mr. Spencer 
megígérte, ha valahol megszerezhető 
e könyv, ő megszerzi. ígéretét sike
rült is beváltania és egy remek, ere
deti papirkötésü, fölvágatlan pél
dányt nyújtott át Birrellnek, aki az ár 
iránt érdeklődött. „Tizenöt font", fe
lelte az antikvárius, ami a nyolcva
nas években jó borsos ár volt.

„Hát", felelte Mr. Birrell egy kis 
sóhajtással, „ha a könyv csakugyan 
ennyit ér, mit tegyek, ki kell fizetnem. 
De mondja csak egészen őszintén 
Mr. Spencer, nem tart Ön engem 
kötni való bolondnak, hogy egy ócska 
regényért tizenöt fontot adok, holott 
egyetlen illusztráció sincs benne?"

Nyílván úgy gondolta, hogy az 
antikvárius összes vevőit bolondok
nak tartotta és hogy legföljebb az 
illusztrált könyvek gyűjtőiről van egy 
kissé jobb véleménnyel. Persze Mr. 
Spencer sietett megnyugtatni, hogy 
dehogy tartja bolondnak és hogy a 
szóbanforgó mű bőven megér 25 
fontot. Amikor tíz év múlvaMr. Birrell 
meghalt, a mű 64 fonton kelt el, mos
tani értékét pedig Mr. Spencer leg
alább 164 fontra becsüli.
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Sok mindenre emlékszik vissza Mr. 
Spencer és föképen sok mindenkire, 
hiszen az utóbbi negyven év leg
nagyobb angoljainak nagy része for
dult meg üzletében, politikusok, köl
tők, írók, művészek: Róbert Brow
ning, Rossetti, Meredith, T. Herdy, 
W. Páter, Beardsley, Wilde, Kipling, 
Conrad, stb. stb.

Mr. Spencer kitűnő megfigyelő és 
ha könyve nem is valami kerek egész, 
gazdag pompás anekdotákban, érde
kes detailokban.

Későn este 1885-ben jött hozzá 
először Róbert Louis Stevenson. 
Egész nap esett az eső és Stevenson 
fáradtan ült le egy székbe, miközben 
panaszkodott, hogy egyik cipője át
ázott. Az antikvárius biztatására le
vetette és a kandalló mellé tette, 
majd pedig egy kis brandyt és vizet 
tettek elé. Az író körülnézett és ko
mor ábrázattal vett észre egy állvá
nyon 60 darabot három év előtt meg
jelent New Arabian Nights c. köte- 
téből.Mr. Spencer azonnal észrevette 
ezt, sietve mutatta hát legújabb 
katalógusában e művet, amely „ere
deti kötésben" 8 s. 6 d.-re volt érté
kelve, „De Mr. Spencer", mondta 
Stevenson, „ugyan kinek kellene az 
én könyvem első kiadása?" Szegény 
Stevensonnak ez az önbizalomban 
való hiánya teljesen indokolatlan 
volt, mondja Mr. Spencer. E mü las
sanként négy, majd hat és nyolc 
fontra emelkedett. Több év előtt már 
Mr. Spencer maga adott 17 fontot 
egy példányért, sőt 1921-ben aukción 
101 fontot fizetett azért a könyvért, 
amelynek hatvan példányát 38 év 
előttmagavetteaszomszédosMudie- 
től összesen 60 shillingért.

Élénken írja le Miss Kate Greena-
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wayt, a híres illusztrátort, aki a gyer- 
mekruhaviseletet úgy megreformálta 
és megszépítette, de akinek nyilván 
sejtelme sem volt arról, hogy milyen 
kevéssé vonzó jelenség, amint a 
maga elhanyagolt ruhájában meg
jelent Mr. Spencer boltjában. A mű
vészről annak vevőire terelődik a 
szó. Roosevelt elnök leánya szedett 
össze 8—10 darab Greenaway raj
zot egy ízben és szó nélkül fizette 
ki bizonyára nem potom árukat.

Megfordult itt sűrűn a szelíd sir 
Philip Burne-Jones, aki amikor leve
let írt Mr. Spencernek, aláírása után 
zárójelben mindig hozzátette tréfá
san: „autogramm értéke 3/á d.“ Le
festette az antikvárus nyolc éves 
leánykáját és eljátszott vele, de min
den szelídsége dacára sem lehetett 
megakadályozni abban, hogy irgal
matlanul el ne égesse Oscar Wilde 
összes hozzá intézett leveleit és neki 
dedikált könyveit Wilde katasztró
fája után.

Egészen más alak volt a „Punch" 
élclap szeretetreméltó rajzolója, Phil 
May, akiről Mr. Spencer azt írja, hogy 
szomorúan kénytelen volt megálla
pítani róla, hogy nem annyira ételen 
élt, mint inkább scotch whiskyn és 
elmaradhatatlan szivarján. Orvosa 
végre is szigorúan meghagyta, hogy 
naponta egy szivarra és egy pohár 
whiskyre korlátozza magát. „No de 
szerencsére elfelejtette megmon
dani," tette hozzá May, mikor ezt el
beszélte, „hogy mekkorára." És ezzel 
kivette ceruzáját és azonnal leraj
zolta magát, amint az orvosi rende
letet végrehajtja, a rajzot pedig Mr. 
Spencernek ajándékozta, aki ezt mai 
napig is őrzi és megmutogatja a nagy 
művész tisztelőinek. Szeretett koto



rászni a könyvek közt, de soha sem
mit sem vásárolt.

Sűrűn fordult meg Mr. Israel Zang- 
will, finom, humoros mosolyával és 
beszédével és Mr. John Drinkwater, 
a jeles költő, aki Shelleyt és Keatset 
gyűjti és ha a kért összeg nagy volt, 
nagy komolysággal rázta a fejét — 
aztán pedig mégis megvette. Más ko- 
runkbeli hírességek: LordRosebery, 
aki a híres Eton iskoláról való met
szeteket gyűjtötte, Baden-Powell 
ezredes, a cserkészet megalapítója, 
csöndes, szerény ember, aki léghajó
zási irodalmat és metszeteket keres. 
Lord Curzon, akinek specialitása 
Napóleon és természetesen India. 
Stb. stb. Valóban, büszke lehet az az 
antikvárius, akinek boltját ily embe
rek látogatták és részben még láto
gatják.

Lehetetlenség elsorolni mindazo
kat a kedves történeteket, amelyeket 
Mr. Spencer oly közvetlenséggel me
sél el régi vevőiről és arról a négy 
emberről, aki mégis központja ma
radt szellemi és üzleti érdeklődésé
nek: Dickensről, Thackerayről és a 
két Cruikshankről.

Egy esetet azonban mégis érde
mes elmondani, azt, hogy hogyan 
adta el Mr. Spencer legbecsesebb 
kéziratát, Dickens „The cricket on 
the hearth“-ét.

A kézirat Dickens kedves sógor- 
néjánál, Miss Hogarth-nál volt. Vélet
lenül pillantotta meg egyszer lakásán 
Mr. Spencer és minthogy nem valami 
záros helyen hevert, figyelmeztette 
Miss Hogarth-ot, hogy jó lesz vigyáz
ni rá, mert nagyon értékes dolog. 
„Mennyit adna ön érte?“ kérdezte ez. 
„Ezer fontot. “ Miss Hogarth nagyon 
meg volt lepve, de nem adta a kéz

iratot. Hét év múlva levelet kapott 
Mr. Spencer, Miss Hogarth kérte, 
hogy nézzen el hozzá. „Önezer fontot 
kínált e kéziratért. Hajlandó-e most 
is megadni ezt az összeget?" kér
dezte. „Igen," felelte Mr. Spencer.

Amikor a kézirat megvolt, Mr. 
Spencer fölvette katalógusába 2000 
font árban. Egyelőre nem akadt vevő. 
Tavaszra az első amerikai hajón két 
nagy könyvvásárló érkezett. Az egyik 
lóhalálában hajtatott Mr. Spencerhez, 
aki fölkísérte az emeletre. Itt némi 
beszélgetés után a látogató 1500, 
majd 1750 fontot kínált. Beszélgetés 
közben megjelent a segéd azzal a 
hírrel, hogy odalenn egy úr várja 
a főnököt. Az az úr Mr. Brooks, 
minneapolisi könyvkereskedő volt. 
Mindjárt a tárgyra tért: „Megvan-e 
még a Cricket kézirat?" „Megvan, 
még nem adtam el, de egyelőre nem 
tárgyalhatok önnel." „Nem? És miért 
nem?" „Mert fönt tárgyalok a kéz
iratról egy úrral és csak ha vele vé
geztem, kerülhet önre a sor." „Mr. 
Spencer, ha ezt a kéziratot el nem 
adja nekem 2000f onton, megszakítok 
önnel minden üzleti összeköttetést", 
mondta és nagyobb nyomaték okáért 
megragadta Mr. Spencer kabátját. 
Ez nagy zavarban volt. „Jól van, 
odaadom, de aztán ön intézze el az 
ügyet a fönti úrral." „Rendben van, 
most rohanok a pénzért."

Mr. Spencer remegve ment az 
emeletre. Nagy nehezen kinyögte, 
hogy mi történt. Az emeleti ember 
oly dühbe jött, hogy Mr. Spencer 
attól tartott, hogy rögtön meg fogja 
pofozni. Kivette zsebéből a pénzt és 
tombolva bizonyítgatta, hogy magá
val hozta a 2000 fontot és hogy biz
tosan megvette volna a kéziratot.
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Csah nehezen csillapult \e és lassan
ként belátta, hogy a hibát ő követte 
el, amikor alkudozott. Kárpótlásul 
Mr. Spencer egy első kiadású, a 
szerző által dedikált Dickenst aján
dékozott neki.

A híres kézirat a Pierpont Morgan 
könyvtárba került és Mr. Spencer 
most, nyolc évvel ez eset után, 3500 
fontra becsüli.

A XIV. fejezet az antikváriusok 
különös érdeklődésére tarthat szá
mot, mert itt a könyvárak változá
sairól, illetve azok ugrásszerű emel
kedéséről számol be Mr. Spencer. 
Persze kizárólag 19. századi angol 
írókról van szó. Louis F. Stevenson, 
Kipling, óriási emelkedést mutatnak, 
egyes első kiadásaik 50 fontig álla
nak, sőt Kiplingnek egy gyermekkori 
kötete, amelyet csak családi haszná
latra nyomtak, 215 font árt ért el. 
1904-ben egy teljes sorozat első ki
adású Meredith 67’10 s.-et ért, holott 
1923-ban egy katalógusban 220 font
tal szerepel. Róbert Browning „Bells 
and Pomegranates" kötetének első 
kiadása húsz év alatt 60 fontról 200- 
ra szökött. Wilde „The Ballad of the 
Reading Gaol“-je 6 s.-ről 6 fontra, 
„Vera“-ja pedig 3 guineáről 10 gui- 
neare emelkedett. Keats és Shelley 
is nagy emelkedést mutatnak. Nagy 
árakat fizetnek a 19. század nagy re
gényíróiért, valamint Tennysonért is.

Wilde-ról és anyjáról is sok ér
dekes mondanivalója van Mr. Spen- 
cernek. A „Lady Windermere’s Fan“ 
és „A women of no importance" 
kéziratát igen csekély árban (az ösz- 
szeget nem említi) vette és adta el 
Mr. Spencer Wilde halála után.

*

V bő kivonat tatán fogalmat nyű\t 
annak az anyagnak gazdagságáról, 
amelyet Mr. Spencer nyújt az olva
sónak. Régóta nem jelent meg könyv, 
amelyet könyvgyüjtő nagyobb ér
deklődéssel olvashatna, mint ez. Mr. 
Spencer életében egyszer próbálko
zott meg könyvkiadással, de oly szép 
könyvet akart kiadni és ennélfogva 
oly drágára kellett ennek árát szab
nia, hogy nagyon belebukott e vál
lalkozásba. Le is vonta a következ
ményeket és ezt a saját könyvét a 
Constable cég adta ki. Abból a sok 
kedvező kritikából, amelyeket az 
angol sajtóban olvasni lehetett e 
könyvről, azt lehet remélnünk, hogy 
mint írónak több szerencséje van 
Mr. Spencernek, mint amennyije mint 
kiadónak volt. B. R.

*

EGY KÖNYVKERESKEDŐ 
HATVANÉVES 

VISSZAEMLÉKEZÉSEI
Joseph Shaylor: Sixty years a book- 
man. London: Selwyn & Blount, 

Ltd. (1923.) 8° 224 p.

.Shaylor a Simpkin, 
Marshall, Kent, Ha- 
milton&Co. cégnek 
volt hosszú időn át 
ügyvezető igazga
tója és most, hogy 

nyugalomba vonult, egy könyvben 
pillant végig eddigi életén.

Az a hosszúnevü cég, amelynek 
1864 óta szolgálatában állt, ma a leg
nagyobb könyvnagykereskedő cég 
Angliában és 1814-ben létesült. Tu
lajdonképen már akkor sem volt új 
cég, hanem csupán egy már meglevő
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könyvkereskedésnek új név alatti 
folytatása, amely aztán lassanként 
sorra egyesült a konkurrens cégek
kel és innen hosszabbodott meg eny- 
nyire a neve. Ma e cég uralkodik 
abban a könyvkiadói és könyvnagy
kereskedői negyedben, amely a St. 
Paul székesegyház közelében van. 
E sorok írója többször megfőrdúlt a 
múlt nyáron e zegzugos helyiségek 
áttekinthetetlen összevisszaságából 
álló házban (lehet, hogy több házból 
is áll) és arra gondolt, hogy egy 
amerikai cég micsoda tabula rasát 
csinálna ebből alabirintusból, lebont- 
tatná az ócska épületet és acélból, 
kőből, üvegből építtetne egy sky- 
scrapert.

Mr. Shaylornek bizonyára nincse
nek ilyféle tervei és aligha is lehet
tek valaha. Könyvéből kedves, sze
líd, szorgalmas, jó munkabírású em
bernek látszik, akinek főereje a rutin, 
nem pedig a kezdeményezés. Hosz- 
szasan és szívesen időzik a régi jó 
időknél, amelyeket hallgatólag szem
beállít a mai rossz időkkel. Oldala
kon át elmélkedik arról, hogy miért 
nem keresik annyira a vallási iro
dalmat, mint ifjúkorában, amikor a 
Come to Jesus, Heauen our Home, 
The Sinner’s Friend, Christ is coming, 
Letters from Hell stb. voltak a leg
kelendőbb (best sellers, mint az an
golok mondják) könyvek.

Sokat és szívesen beszél sport
élményeiről is, kivált a nevezetes 
match-ekről.

Egészben véve azonban könyve 
távolról sem olyan érdekes, mint az 
ismertetett Spencer-féle könyv. En
nek oka nem csupán személyi, hanem 
tárgyi is. Világos, hogy az antikva- 
riátus érdekesebb üzletág, mint a

modern könyvnagykereskedés és 
hogy Mr. Spencernek foglalkozásá
nál fogva igen sok érdekes és kiváló 
emberrel kellett összejönnie. Ezt 
maga Mr. Shaylor is érzi és kissé 
írigykedően pillant át azon a mes- 
gyén, amelyen túl az antikvariátus 
kezdődik. Amikor erről ír, azt is el
mondja, hogy hogyan lesz az ember 
fokról-fokra bibliomániakus. Eleinte 
azokat a könyveket veszi az ember, 
amelyeket elolvas, aztán azokat, 
amelyeket el akar olvasni, idővel, 
amikor az állvány már nagy, azokat 
is, amelyekről reméli, hogy valaha 
elolvassa, majd megveszi az ember 
a szépkötésü, vagy szépen illusztrált, 
vagy régi kiadású könyveket és vé
gül néha az oly nyelvűeket is, ame
lyeket nem ért az ember. B. R.

*

ZENTRALBLATT 
FÜR BIBLIOTHEKSWESEN 

1923. XL. Jahrgang.

ZentralblattfürBib- 
liothekswesen múlt 
évi (XL.) folyama, 
mint az előbbiek, 
gazdag és változa
tos tartalommal je

lent meg. Mellőzve a szorosan szak
szerű közleményeket, amilyenek: 
„Das Schicksal dér elsassischen 
Klosterbibliotheken in dér franzö- 
sischen Revolution“ Resttől, „Zum 
Entwurf einer Verwaltungsordnung 
für deutsche Bibliotheken" Alfréd 
Schulzetól, „Die ersten Revisionen 
dér Churfürstlichen Bibliothek zu 
Cölln an dér Spree“ Kurt Tautztól, 
„Paul Schwenke’s Nachlass und die
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jüngstenBucheinbandstempel-Publi- 
kationen^ Husungtól, „Die Millstatíer 
Handschriften" Hermáim Menhardt- 
tói, Die neue bayerische Prüfungs- 
ordnung für den mittleren Biblio- 
theksdienst" Rudolf Kaisertöl, „Zűr 
Verwaltungsordnung deutscher Uni- 
versitátsbibliotheken" H. Füchseltől 
és A. Schulzétól, „Die hessische Prü- 
iungsordnung für den mittleren Bib- 
iiotheksdienst" Rudolf Kaisertöl, 
„Spuren verschollener Bibliotheken 
unter den Handschriften dér Bres- 
lauer Staats- und Universitatsbiblio- 
thek“ Ottó Günthertől, „Zűr Biblio- 
graphie dér Schulprogramme“ Ottó 
Achelistől, „Eine Bilderhandschrift 
des XVIÍ. Jahrhunderts in dér Staats- 
und Universitatsbibliothek Breslau" 
(folytatása az 1922. évi közlemény
nek) Gotthold Prausnitztól, „Zűr Ge- 
schichte des Göttinger juristischen 
Realkatalogs" Fuchstól és az apróbb 
közleményeket, tartalmából kiemel
jük a következőket:

Glauning „A könyvtárosi múlt egy 
százada“ c. alatt arra vonatkozólag, 
hogy a kor szellemi áramlatai és a 
könyvtárak minő kölcsönös hatással 
vannak egymásra s emellett a szub
jektív felfogás hogyan érvényesül, 
érdekes példákat hoz fel a német 
könyvtárak múlt századi történeté
ből. A francia forradalom pl. rendkí
vül érzékenyen vágott bele a könyv
tárak életébe, midőn közülök sokat, 
mint egykor a harmincéves háború 
idején, kincseitől megfosztottak. Az 
új könyvtárnokokra részint az a fel
adat várt, hogy új anyagot szerez
zenek, részint a könyvtárak kibővült 
feladatainak megfelelően a könyv
tárakat átszervezzék. A göttingeni 
egyetemi könyvtár ment elől e téren 
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jó példával s Münster, Berlin, Bo
roszló, Bonn e rendszer diadalme
netének egyes állomásai, a drezdai, 
wolfenbütteli és müncheni udvari 
könyvtár is a göttingeni módszert fo
gadta el. A müncheni udv. könyv
tárra egyébként az a nehéz feladat 
is hárult, hogy a szerzetrendek könyv
táraiból odakerült gazdag anyagot a 
tudományos kutatásnak könnyen 
hozzáférhetővé tegye. Azzal a felfo
gással szemben, mely a kézírati anya
got nemcsak nyelvek, hanem szak
csoportok szerint is szétválasztva 
akarta felállítani, győzött a Schmel- 
ler álláspontja, hogy úgy kell felállí
tani az anyagot, amint azok azokban 
a kolostori könyvtárakban állottak, 
ahonnan bekerültek. Jelentéktelen
nek látszó könyvtári intézkedésnek 
minő fontossága lehet, ez is mutatja 
s ha az inkunabulumanyagot is esze
rint állították volna fel, a könyvkötés 
történetére nézve micsoda becses 
gyűjteményre tettek volna szert. A 
könyvtárak szaporodó feladatai egy
szersmind előtérbe állították a tudo
mányos könyvtárnokképzést, hogy 
t.i. a köny vtárnokság egész embert kí
ván, habár még jó ideig kísérleteznek 
azzal, főleg egyetemi könyvtárakban, 
hogy professzorokra, másuttpapokra 
bízták azok vezetését mellékfoglal
kozásul, sőt még ma sincs teljesen 
elismerve, hogy a könyvtárnok olyan 
fontos államhivatalnok, mint a többi. 
Különösen nagy hatással volt a könyv
tárnoki állás tekintélye emelésére 
Ritschl, a bonni egyetemi könyvtár 
vezetője, akinek működése azt iga
zolta, hogy bibliothecarius non fit, 
séd nascitur, az ő myrmidonjai vagy 
tanítványai közé tartoztak a legtekin
télyesebb könyvtárnokok: Brambach,



Wilmans, Zangemeister, Stander, 
Laubmann és Dziaízko. Ennek bo- 
résziéi egy. könyvtári működése s a 
cédulakatalógus készítésére vonat
kozó Instructió j a szinte rendkívül fon
tos a könyvtárak fejlődéstörténeté
ben; a német könyvtárnokok java
része Dziatzko tanítványa. A könyv
tárnokok szakegyletbe tömörülése, 
a „Serapeum“ után a „Zentralblatt 
f. Bibliothekswesen" alapítása mind 
a fejlődés jelei. A könyvtári állás te
kintélyének kivívása mellett a könyv
anyagpótlás és a helykérdés okozott 
rendkívüli gondokat. A régi terem
rendszer helyett, amilyenben építette 
Gaertner a müncheni udvari és állami 
könyvtárat, a magazinrendszerre tér
tek át, mely a British Museumban és 
párisi nemzeti könyvtárban fénye
sen kiállta a próbát s győzött az az 
elv, hogy a művészi homlokzat he
lyett fontosabb a célirányosság és 
használhatóság, de a telek és épít
kezés óriási költségei folytán az az 
amerikai terv is felmerült, nem kel- 
lene-e a holt, azaz kevésbbé használt 
anyagot a belvároson kívül eső és 
így olcsóbban emelhető épületekben 
elhelyezni? A könyvtárak használ
hatóságára nagyon üdvös az a 
Treitschke-féle terv, hogy a porosz 
egyetemi könyvtárak katalógusait a 
berlini királyi könyvtár számára le
íratják s 1894-ben 11 könyvtár hozzá 
is fogott egy ilyen egyetemes kataló
gus készítéséhez. Erman tervét, hogy 
ezen könyvtárak számára egyenlő 
rendszerű realkatalogust készítenek, 
kivihetetlensége miatt elejtették, de 
a nyomtatott alfabetikus katalógus 
tervéhez,melyben megjelölikabenne 
résztvevő könyvtárak tulajdonát, ma 
is ragaszkodnak, azzal a megszorí

tással, hogy egyes irodalmi csopor
tokat kirekesztenek belőle. Ki akar
ták ezt a nem porosz német könyv
tárakra is terjeszteni, de a világhá
ború e terv kivitelét elodázta. Addig 
a hiányon segít az 1905-ban alapított 
német könyvtári tudakozó iroda, me
lyet 300 könyvtár támogat. Valószí
nűen egyetemes érdekénél fogva 
megvalósul egy másik vállalkozás, 
az inkunabulumok egyetemes kata
lógusa. A porosz államkönyvtár kez
deményezése nyomatott címkártyák- 
kai akkor felelne meg céljának, a köz
ponti katalógus készítésének, ha a 
könyvtárak könyvet és nyomtatott 
címkártyát egyszerre kaphatnának 
meg. A könyvtárnokképzés problé
májával záródik az érdekes történeti 
visszapillantás s a könyvtártudomány 
tárgyára vonatkozólag legvégül a 
Harnack Adolf által felállított ideált 
ismerteti,mely a könyvtárnoktól a mai 
német és külföldi könyv-, folyóirat- 
és ujságügy tudományos, pedagó
giai, technikai és kereskedelmi szem
pontból való alapos ismeretétkívánja 
meg.

A 2—3. füzetben Hans Schleimer 
a uezérszókatalogusról értekezik s 
értekezése első részében ennek tör
téneti fejlődésével foglalkozik, má
sodik része a gráci egyetemi könyv
tár vezérszókatalogusának szabály
zata s függelék: szisztematikus vagy 
alfabetikus legyen-e a szakkatalo- 
logus? A kérdés lényegére vonat
kozó megállapítása: A vezérszó min
dig a könyv tartalmából, nem pedig 
minden további nélkül a könyveim
ből vétessék. A vezérszó benne le
het már a címben, de nem kell okvet
lenül benne lenni. Több kérdést is 
bevon fejtegetése körébe pl. meg
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felel-é ma a rendszeres katalógus a 
gyakorlati követelményeknek?

A 4. füzetben Friedrich Labes, a 
lefoglaltnyomtatuányokrólsazoknak 
az állami könyvtárakba utalásáról 
szól. Erre vonatkozólag Németor
szágban nincs egyöntetű eljárás, sőt 
az is előfordult, hogy a könyvtár ilyen 
kérését a felsőbíróság azzal utasította 
el, hogy az átengedés amiatt nem 
engedhető meg, mivel a törvény a 
nyomtatványok megsemmisítését 
vagy hasznavehetetlenné tételét 
szabja meg. A kérdés jogi oldalát fej
tegetve, az utánnyomatokról meg
állapítja, hogy az ilyen irodalmi és 
zenei művekre a szerzői jog bitorlása 
miatt a könyvtárak nem támaszthat
nak igényt, mivel itt nincs szó állam
érdekről s a törvény a jogsérelmet 
szenvedő félnek megadja a jogot, 
hogy az utánnyomott példányokat 
átvegye. Adolf Ráuber Meyernek 
ama reformtervét bírálja, hogy idő- 
szerint határolt reális katalógusra 
van szükség vagyis a tudomány fej
lődéséhez kell idomulni a reális kata
lógusnak s egy új tudományág meg
alakulását mikor kell a reális kataló
gusban kifejezésre juttatni (pl. mikor 
külön folyóirata van) stb.

Az 5. füzetben Paul Zimmermann 
újabb adalékot közöl Lessing wolfen- 
bütteli könyvtárnokságához s meg
cáfolja Lessing Károlynak, a költő 
testvérének, Schönemannak, a könyv
tár történetírójának és v. Heinemann- 
nak, azt az állítását, hogy Lessing 
nem fogott komolyan hozzá a könyv
tár átalakításához. Érdekes Kari 
August Böttiger leírása 1790 körüli 
wolfenbütteli látogatásáról, amikor 
a könyvtárt a legnagyobb rendetlen
ségben találta. Ennek oka épen az
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volt, hogy már Lessing hozzáfogott 
az átrendezéshez s az egyháztörté
net egy részével el is készült (ezen 
belül volt egy érdekes kis gyűjtemény 
Johanna papissáról, 38 mű), mikor 
meghalt. Mint könyvtárnok Lessing 
nagyon szabadelvű volt, kéziratokat 
is kiadott, ha megbízható emberek 
kérték, gyakran térítvényt se vett s 
elfeledte feljegyezni. Halála után 
emiatt hiány tfedeztekf el, pl. a Beren- 
garius-kézirat is hiányzott. Több kéz
iratot becsületes kölcsönzők lepecsé
telt csomagban küldtek vissza, úgy 
hogy azt se lehetett tudni, honnan 
jött. Ugyancsak Böttiger értesít Les
sing azon tanácsáról, hogy a wolfen
bütteli könyvtár gyarapítására nézve 
határévet (pl. 1710-et) kellene fel
venni s ez évhatáron túl semmit sem 
kellene venni, legfeljebb csak biblio
gráfiái műveket s az újabb irodalom 
beszerzése háruljon a göttingeni 
könyvtárra s ha ez a kettő egyesülne, 
N émetország 1 egelső könyvtára lenne. 
A következő cikk Heinrich Schnei- 
dertől „ Újabb adalékok a wolfenbüt
teli „Bibliotheca Augusta“ történeté
hez1“ címmel, ugyancsak Lessing wol
fenbütteli könyvtárnokságát ismer
teti behatóan. Fritz Milkau „A ber
lini címny omatokés alipcsei Wöchent- 
liches Verzeichnisu címen a nyomta
tott címlapok használatának előnyeit 
az eddigi tapasztalatok, statisztikai 
adatok alapján fejtegeti. Érdekes, 
hogy a porosz kultuszminiszter 1921. 
aug. 22-én rendeletet bocsátott a 
könyvtárakhoz, amelyben utasítja 
azokat, hogy három hónapi megfigye
lés alapján kölcsönösen azt állapítsák 
meg, hogy 1. a „Wöchentliches Ver- 
zeichniss" címnyomatai elég korán 
megérkeznek-e arra, hogy az új szer



zemények katalogizálásánál felhasz
nálhassák; 2. hogy ezeknek a felvé
teli utasítástól való eltérései oly cse- 
kélyek-e, hogy a felvételnél való al- 
kalmazhatóságotnembefolyásolják? 
Az eredmény nem volt kedvező, t. i. 
a felvételeknek csaknem a fele el
késve érkezett. Adolf Meyer a rend
szeres és uezérszókatalogusról címen 
folytatja a reális katalógus problémá
járól az 1921. évfolyamban megkez
dett tanulmányát.

A 6. füzetben Hermann Kreyenborg 
Friedrich Rückert hagyatékáról cím 
alatt a gazdag kézírati anyagot is
merteti. Megtudjuk az érdekes köz
leményből, hogy a kézirat zömét a 
berlini királyi, most állami könyvtár 
1875-ben6000márkáért szerezte meg, 
itt vannak óind, avestai, újperzsa, 
pehlevi, afgán, kurd, szláv, litván, 
berber, török, tatár, finn s karnátaka- 
nyelvtudományi dolgozatai; ebből 
adta ki E. A. Bayer (1890—5. Ber
linben 3 kötetben) Rückert Firduzi- 
fordításátse hagyatékot tudományos 
kutatók gyakran használj ák; a hagya
ték egy kisebb része a weimari Goe- 
the-Schiller-levéltárban van, de két 
kisebb keleti kéziraton kívül ezek 
már kiadott művek kéziratai; a har
madik igen jelentékeny és különösen 
értékes rész Koburgban maradt szinte 
eltemetve, úgy hogy dr. Magonnak 
1911-ben úgy kellett azt felfedezni, 
itt van Rückertnek több mint 1000 (!) 
politikai költeménye 1848-ból. Külö
nösen gazdag ez a koburgi gyűjte
mény keleti, főleg héber, aethiopiai, 
arab és óind nyelvre vonatkozó dol
gozatokban, több mint 40 csomóban, 
melyek némelyike 3000 vagy több 
lapból áll s a közlő szerint évek mun
kája lesz, míg az abban lévő arab,

újperzsa és óind nyelvből való mű
vészi fordításokat kiadják s azonkí
vül a keleti filológia körébe tartozó 
egész ismeretlen dolgozatai vannak 
benne. Még evvel sincs kimerítve a 
Rückert-hagyaték, mert H. Rückert 
igazságügyi tanácsos értesítése sze
rint a kéziratok egyrészét Berlinben 
elárverezték s ő is vett belőlük s ezek 
közt van Háfiz művészi metrikus for
dítása is, mellyel a Paul de Lagarde- 
tól és Marié Rückerttől kiadott Háfiz- 
fordításokat kiegészítve egy összki
adást lehet belőlük az év végéig sajtó 
alá rendezni. A Rückert könyvtárát 
1882-ben árverezték el, ennek a bib
liográfiáját is össze akarja a közlő állí
tani s egyszersmind Magonnal együtt 
egy kimerítő Rückert-bibliografiát is 
tervez, azért felhívást intéz a tudó
sokhoz és könyvgyüjtőkhöz, hogy 
akinek Rückert-kézírat vagy Rückert 
könyvtárából vásárolt bejegyzéses 
mű van birtokában, közölje azt vele. 
— TheodorLockemann ugyané szám
ban Welckernek egy önéletrajzi ér
tékű levelét közli a Göttling-hagya- 
tékból; Leyh „Könyvtárak és könyv- 
kereskedés" cím alatt a rendkívül ne
héz pénzügyi viszonyok miatt a nap- 
ról-napra változó könyvárak kérdé
sét, a könyvtáraknak ebből származó 
nehéz helyzetét és károsodását veszi 
ismét elő s a szerkesztő be is zárja 
a pro és contra vitatkozást. Heinrich 
Uhlendahl cikke a porosz könyvtári 
tisztviselők előléptetési viszonyait 
ismerteti, megértjük belőle, hogy az 
1921. évi porosz fizetési szabályzat 
a tanulmányi, vizsgálati, kiképzési 
idő egy részét, valamint a hadi szol
gálatot is beszámítja az előlépte
tésbe.

A 7. füzetben Axel Nelson kimu-
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tatja,hogy Hűmmel Máté (1425—77.) 
a freiburgi egyetem első rektorának 
ünnepi beszédei plágiumok a biblio
filja legrégibb középkori okmányá
ból: Richard de Bury „Philobiblonu 
c. müvéből; Weissenborn a nagyobb 
német könyvtáraknak 1913. évi 
könyvállományáról közöl statisztikai 
adatokat, Uhlendahl az 1923. évi re- 
gensburgi 19. könyvtári gyűlés lefo
lyását ismerteti.

A 8—10. füzet ezen gyűlés hivata
los értesítője. Nemcsak részletes és 
kimerítő ismertetését adja a gyűlé
sen felmerült és megvitatott kérdé
seknek, hanem részint kivonatosan, 
részint egész terjedelmében közli az 
ottbemutatotttanúlmányokat.Szóba- 
kerültek ott a könyvbeszerzésnek a 
pénz értékcsökkenése miatt beállott 
nehézségei, a duplumok értékesítése, 
az eszközök szétforgácsolása (egye
temi és intézeti könyvtárak [ami mel
lesleg megjegyezve a mi könyvtári 
életünknek is égető kérdése]), a há
ború alatt elpusztult löweni könyv
tár helyreállítása, a reális katalógus, 
a könyvkötés stb. kérdése, élénk ta
núbizonyságául annak, hogy a német 
könyvtárnokok teljes tudatában van
nak annak, hogy milyen fontos sze
repe van a helyreállítás munkájában 
a könyvtáraknak.

A 11. füzetben Friedrich Bock a 
vezérszókatalogus történetéhez a kö
zépkortól elkezdve közöl érdekes 
adatokat s a 12. és utolsó füzet nagy
szabású vezércikkében//arnac/c Eich- 
lernek „Könyvtártudomány mint ér
téktudomány, könyvtárpolitika mint 
világpolitika“ címen 1923-banmegje- 
lent füzetével kapcsolatban mondja 
el ugyané tárgyról a maga vélemé
nyét. Eichler túlságosan magas ide-
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áljátállítottafelakönyvtártudomány- 
nak és könyvtárnoknak s Harnack ezt 
a kellő értékre szállította le. Eichler 
szerint a nyomtatványok tömkelegé
ben szükség van egy objektív érték
tudományra, mely a maga kritikai 
segédeszközeivel a szellemek chao- 
sza felébe kerekedik s ez a könyvtár- 
tudomány s célja az irodalmi emlé
kek, a könyv belső értékének isme
rete s mivel feladata a könyvnek a 
tömegre vagy osztályokra gyakorolt 
hatásának megítélése, így lesz a 
könyvtárpolitika célja a világnézet. 
Feladata az értékes könyvek gyűj
tése, tehát válogatás. Az egyes tudo
mányok is teszik ezt, de a könyvtár- 
tudomány nem oly korlátoltan, ha
nem befolyásolatlanul teheti s így 
lesz tudománnyá a tudományok fe
lett; a szépirodalomban felismeri a 
géniuszt s ebben áll a könyvtárpoli
tika legfőbb feladata. Ennek termé
szetesen hatása van a világnézetek 
kialakulására is, mivel a könyvek ér
tékét nemcsak felismeri, hanem azt 
másokkal is megismerteti, elismer
teti s az egyes néprétegek szellemi 
fejlődésére ezáltal roppant befolyást 
gyakorol. A könyvtárnoktól a könyv
tárigazgatás, kezelés mellett a tudo
mányok történetének, az irodalmi 
tevékenységnek ismeretét és helyes 
értékelését is meg kell kívánni, mert 
a könyvtár nemcsak gyűjtőhely, ha
nem a tudás tanítóhelye is s a könyv- 
tárnokok a tanároktól csak abban 
különböznek, hogy ezek a mondott 
szó, azok a nyomtatott által taníta
nak. Ebből az is következik, hogy a 
könyvtárpolitika állama az irodalmi 
állam, nincs itt országhatár, csupán 
csak az emberi ismeret határa. A szel
lemi munkások világállamában csak



szellemi munkatársait s azon könyv
tárnokokat becsüli, kik a kiválasztás
ban résztvesznek s a dolgozókat nem 
engedik az irodalom világtengerébe 
fúlni, hanem megszabadítják őket a 
nyomtatott szó szolgaságától. Ezeket 
amagasröptü, költői szárnyalású esz
méket veszi Harnack rideg bonckése 
alá. Azon kezdi, hogy „a könyvtár- 
tudomány értéktudomány." Melyik 
szellemi tudomány nem az? kérdi. 
Mikor a költő Zeus elé lépett, a világ 
már fel volt osztva, mikor a könyv
tárnok a tudomány elé lép, hasonló- 
kép úgy találja, hogy az az egyes tu
dományoknak oda van adva. Nem, 
így szól az Eichler ellenvetése: az ő 
f eladatáaz, hogy a tudományok tudo
mánya legyen. De, mondja Harnack, 
amennyiben valóban van ilyen, az 
már rég a filozófusok, illetőleg a szo
ciológusok kezében is van s eszük 
ágában sincs, hogy kitűzött feladatu
kat áthárítsák vagy megosszák. Mi 
marad tehát a könyvtártudomány
nak? A könyvtártudomány, a biblio
filiától éltetve, a könyvtárról és ma
gáról a könyvről szóló ismeretek ösz- 
szege, ezt is lehet tudománynak ne
vezni — ebből magától következik 
a könyvek megtalálásának, gyűjté
sének, megőrzésének és az érdekel
tek használatára bocsátásának mű
vészete. Ez az utóbbi a fő- és vég
célja ennek a „tudománynak" — tel
jesen a kiszolgálásra vanberendezve. 
Ha a lelkész „minister verbi divini"- 
nek nevezi magát, akkor a könyvtár
nok „minister verbi scripti et im- 
pressi“-nek és egyszersmind „minis
ter litterarum et artium studiosorum" 
nak nevezheti magát. Minden maga
sabb címmel, melyetmagának és „tudo
mányának" ad s minden „magasabb"

feladattal, amelyet tevékenysége elé 
tűz, alább szállítja ezt, mint a ren
dező a maga értékes hivatását leszál
lítja, ha magát direktornak nevezi 
vagy a direktort akarja játszani. A 
könyvtártudomány a nemzetgazda
sági és pedig a szellemgazdasági sza
kok körébe tartozik. A szellemgazda
sági szolgálathoz van szükség mind
azokra a gazdag ismeretekre, melyeket 
mint polyhistor gyűjt, mert a megbíz
ható polyhistorikus könyvismerettel- 
jességében van aköny vtárnok felsze
relése, itt nincs vetélytársa s ezekből 
az ismeretekből folynak azok a szol
gálatok, amelyeket ő kérdezve vagy 
kérdezetlenül a tudománynak vagy 
szerényebben a tudósoknak és a ma
gát művelő közönségnek tesz. Illető
leg van vetélytársa, de nem a tudo
mány világában: ilyen a könyvkeres
kedő, illetőleg akiadó és az antiqua- 
rius, mert a könyv árú is egyszersmind. 
Majd rátér Harnack arra, hogy a 
könyvtártudomány értéktudomány-e, 
hogy a könyvtárpolitika világpoli- 
tika-e s van-e hatalma a világnézet 
befolyásolására? Mikor Eichler téte
leit olvasta, kedve lett volna azt fe
lelni rá: A könyvtártudomány az a 
tudomány, amelynek a könyv tartal
mához kevés és értékéhez semmi 
köze sincs. Ez — úgymond — csak 
tréfa, de a válogatást illetőleg 1. az 
a könyvtár feladata (állami, főisko
lai, szemináriumi, iskolai, városi, nép-, 
munkáskönyvtár) szerint egészen kü
lönböző ; 2. csaknem mindenütt a ren
delkezésre álló eszközökszűkös volta 
korlátozza; 3. rendszerint nem sza
bad a válogatásnak önállónak lenni, 
hanem szaktekintélyek ítélete után 
kell indúlni, habár jogos, sőt magától 
értetődő követelmény, hogy minden
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könyvtárnok 1 egalább egy tudomány- 
szakban szakember legyen s annak 
irodalmát meg tudja bírálni. Ami az 
irodalmi válogatást illeti, arról még 
megjegyzi Harnack, hogy az iroda
lom, mint a folyó, maga tisztítja ma
gát s ebbe a folyamatba lehetőleg 
kevéssé kell beavatkozni, sőt a szép- 
irodalom és a napi irodalom itt gyak
ran nagyon is radikálisan jár el, úgy
hogy a könyvtárnoknak itt konzer
válni kell, de a tudományos irodalom 
is a fejlődés csendes menetén gon
doskodik arról, hogy az értéktelen, 
vagy aminek hatása kimerült, el
enyésszék. A könyvtárnoknak való
ban ítélkezni kell a tegnap megjelent 
könyvek vásárlásakor s ebben van 
legfontosabb tevékenysége, de eh
hez a legderekabb polyhistoria mel
lett is saját ítélete nem elegendő. 
Szabály szerint nem direkt értékelés, 
hanem az értékeléseknek kritikai érté
kelése az ő feladata. így szállítja le 
Harnack Eichlernek kissé fellengős 
programmját a valóság talajára, hogy 
elhárítsa az abból eredhető veszé
lyeket, aminők a tekintélyek fitymá- 
lása és a saját kezére válogatás. A 
könyvtár napja süssön —úgymond— 
„mind a jókra, mind a gonoszokra," 
a géniusz, a nagy tehetségek müvei
nek a lehető legjobb helyet nyújtsa, 
de gondoljon az utókor szükségle
teire is, mert különben erre senki 
sem gondol. Nem szabad engedni a 
kísértésnek, hogy saját egyéni bélye
gét nyomja rá a könyvtárra, vagy 
csak annyiban, ha az előbb felsorolt 
szempontokat is a legtökéletesebb 
módon figyelembe vette. Ebben már 
benne van a könyvtárpolitika is, mert 
mi lesz a könyvtárakból, ha itt egy 
liberálisé, ott egy konzervativé, itt 
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egy ósdié, ott egy moderné, itt egy 
materialistáé, ott egy vitalistáé, itt 
egy katholikusé, ott egy disszidensé 
stb. a döntő szó. Tehát a könyvtá
raknak ne legyen karaktere? Igen és 
nem! Leibniz korától a 18. század 
vége feléig a tudomány, irodalmi 
műveltség és társas élet terén Euró
pában egységes műveltségtipus volt 
és egy Société anonyme, melyhez a 
legkülönbözőbb szellemek tartoztak, 
BossuettőlD’ Alembertig, Leibniztől 
Kantig, Newtontól Voltaireig mind
azokat magában foglalta, akik isme
reteiket és világnézetüketszellemmel 
és ízléssel tudták előadni, az ellen
felet meghallgatták s azt tárták elé, 
ami az ő álláspontjuk szerint kitűnő 
volt. Ez a „Société" többé nincs meg, 
de a könyvtárakban él tovább s ott 
kell tovább élnie. Egy minden oldal 
felé feltárult eklekticizmusnak kell 
ott uralkodni, a felvilágosodás korá
nak értelmében. És nem nyer-e a 
könyvtárnok munkájával egy saját
ságos jelentőséget az universitas lit- 
terarum et artiumban az által, hogy 
ennek az álláspontnak ő a képvise
lője, aki a vélemények és tanok har
cában s a nemzetiségileg felfuvalko- 
dott kultúrák (sajnos, már a tudomá
nyoknak) is ellenségeskedései köze
pette (célzás a francia írók és tudó
sok boycottjára) a szellem békéjét 
jelenti, mint ahogy épülete is: asy- 
lum pacis? Ezt a sajátságos jelentő
séget az adja meg, hogy a könyv ki
válogatása a használókra, az olva
sókra tekintettel történik és itt erősen 
szembehelyezkedik Eichlerrel, aki az 
olvasókat a nyomtatott szó szolga
ságától akarja megszabadítani. Ha 
— úgymond — Lessing az ismeretes 
mondás szerint mint könyvtárnok sem



az a kutya nem akart lenni, mely azt a 
szénát őrzi, amiből maga nem falhat, 
sem az a lovászinas, aki minden ál
latnak kívánságára elébe teszi az ab
rakot: ő a kutya és lovászinas egy
forma visszautasításáthibásnaktartja. 
De bizony a könyvtárnoknak képle
tesen lovászinasnak kell lenni s pl. a 
legfurcsább okkultistának az okkult 
irodalmat ki kell keresni és szolgálat- 
készen használatára bocsátani, amit 
kíván. (Azt hisszük azonban, hogy 
Harnack sem vonja kétségbe, hogy ha 
valaki egyoldalú okkultista könyvtár
politikát csinált, ne volna joga egy ké
sőbb felülkerekedett józanabb irány
zatnak ezt a kellő mederbe vissza
szorítani. Ebben bizonyos ellenmon
dást is látunk, mert ha a könyvtár 
válogat, az ilyen művek kint reked
nek a könyvtárból. Ezt az értelmezé
sünket megerősíti az, amit ezután 
mond, t. i.) A könyvtárnok célzatos 
könyvtárpolitikát egyáltalában ne 
csináljon sem politikai, sem más 
irányzatokra tekintettel, de viszont 
bízhat abban, hogy a könyvtár poli
tikáját az ő számára csinálja és örül
het, hogy abban ő is résztvehet. Mi
által teszi ezt? Pusztán létezése által, 
mint a béke munkahelye, a kincsek 
szelleme által, melyeket nyújt s az 
egyetemes felvilágosodás fentebb

megjelölt szelleme által, amelynek a 
válogatást meghatározni s a könyv
tárnokot hivatalában irányítani kell. 
Innen tartózkodó szerénységgel sza
bad azokra a kérdésekre: „könyvtár
politika és világnézet" s „könyvtár
politika és világpolitika" rátérni. Ezek 
között valóban vannak vonatkozá
sok, mert a helyes könyvtárpolitika 
mindig ugyanaz, akár Uppsalában, 
Berlinben vagy Kínában van a könyv
tár és el lehet várni, hogy mindenik 
helyen a tudományos könyvtár ki
tűnő, szabadelvű és békés szelleme 
a maga csendes befolyását egy és 
ugyanazon módon gyakorolja a 
könyvtárt használók világnézetére, 
vagy pedig a világhoz való viszo
nyukra. A világ nagy könyvtárai és 
a főiskolai könyvtárak az emberiség 
közös java. Minél inkább ilyenek gya
nánt becsülik és használják azokat, 
annál biztosabban hozzájárulnak va
lamivel ahhoz, hogy a szétszakított 
kultúrvilágot egyesítsék és a tudo
mány szelleme által a békét létrehoz
zák, mitől az emberiség még oly na
gyon messze van. Bibliotheca docet! 
Helyesen értelmezve ebben egyetért 
Eichlerrel. Bárcsak a könyvtárnokok 
politikájukkal a könyvtárnak ezt a 
működését ne zavarnák! E sóhajjal 
zárja szellemes fejtegetéseit! (d. I.)

119


