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KÖNYVTÁRI ÉLET
A NEMZETI MÚZEUM 

ORSZ. SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRA

napisajtó 1924-ben 
nemcsak a Múze
um, hanembármely 
közintézményünk 
életébenisnemmin- 
dennapi lelkesség

gel, minden disszonáns hang beleve- 
gyülése nélkül támogatta állandóan a 
Múzeum könyvtárát törekvéseiben. S 
a társadalom rokonszenve is nem 
kevésbbé szokatlan figyelemmel for
dult az ország első könyvtára felé. 
Ebben az évben érkeztek a könyvtár
hoz pár ezer koronás adományok, s 
ebben az évben jutott hozzá a könyv
tár a felbecsülhetetlen értékű Appo- 
nyi-félehungaricum-gyüjteményhez.

Az Országos Gyűjtemény-Egy etem 
keretében nagyobb önállósághoz ju
tott a könyvtár. S dr Hóman Bálint 
főigazgatónak rövid könyvtári igaz
gatósága alatt megkezdett úton ha
ladva dr Lukinich Imre, a könyvtár új 
igazgatója, oly eredményeket mutat- 
hatfel a könyvtáréletében,hogy azok 
nem csak a mai nehéz viszonyok kö
zött, hanem a béke éveiben is felkel
tették és kiérdemelték volna a sajtó
nak és a társadalomnak a figyelmét 
és támogatását. Békében nem kellett
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küzdeni, folyt a feldolgozás nagysza
bású, de észrevétlen munkája. Nem
zeti katasztrófánk évei s a szanálás
sal beköszöntött nem kevésbbé meg- 
próbáltatásos idők azonban a könyv
tárt is új feladatok elé állították. A 
küzdelem az élet elevenségét pezs- 
dítette az egyhangú munkába. A tár
sadalom már-már elhagyott: felkel
tettük figyelmét kiállításainkkal is. 
A feldolgozás munkája mellé az al
kotó munka lépett: mutatják kataló
gusaink. Pénzünk nincs: teremtünk 
magunk. Amit meg nem tettünk volna 
békében : rostáljuk régi anyagunkat, s 
a közönség nem is sejti, milyen és 
mennyi mindenre kiterjedő munká
val, mennyi gonddal és mennyi töp
rengéssel válogatjuk ki raktárunknak, 
régi magyar könyvtárunknak, sőt ős- 
nyomtatványainknak anyagából azo
kat a másodpéldányokat, amelyeket 
olykor nyomban elcserélünk más, 
nekünk hiányzó, értékes müvekért, 
avagy amelyeket arra szánunk, hogy 
aukció keretében értékesítsük azo
kat. (Az első ilyen nagyobb aukciót 
még a télen meg fogjuk tartani a Lan
tos-féle könyv-aukciók keretében.)

A nevezetesebb szerzemények kö
zül kiemeljük a következőket:

Megvettünk egy az egész világra ki
terjedő kommunista-emigrációsgyüj-



teményt, amelynek megszerzéséért 
Amerika és Oroszország is verseny
zett. A gyűjtemény páratlan a maga 
nemében s történelmünk legsötétebb 
korszakának feldolgozásához nélkü
lözhetetlen anyag : többszáz kötetből, 
sok ezer lapszámból, plakátból, föld
alatti és aprónyomtatványokból, s ki
adatlan iratokból áll. Megvettük Pat- 
terson egyetemi tanárnak szép angol 
gyűjteményéből,sLányiBertalan volt 
igazságügyminiszter jogi művekből 
álló könyvtárából a nekünk szükséges 
köteteket. A köteles példányok élet
be lépte előtt szerzett könyvanya
gunk nagyon sok hiányt mutat. Ebben 
az évben mintegy hatszáz hiányzó 
müvet sikerült pótolnunk. Az egyen- 
kint vásárolt vagy csere útján szerzett 
nevezetesebb szerzemények közül 
névszerint is felsorolunk néhányat, 
mert azok bibliofiljeink érdeklődé
sére is számot tarthatnak.

Kuzera /. Thematum Philosophico- 
rum Fasciculus. Leutscho viae 1644. — 
Brewerl. Honor senectutis. Leutscho- 
viae 1659. — Comenius J. A. Januae 
Linguarum Reseratae Aureae Vesti- 
bulum. Leutschoviae 1696. — Come- 
nius J. A. Eruditionis Scholasticae... 
(Csonka ismeretlen kiadás). — Kege- 
lius Ph. Tizenkét idvösseges Elmel- 
kedesek. . .  Lőcse, 1638. — Synodi 
Provinciális DecretaTyrnaviae, 1611.
— Lippai Posoni Kert. Bécs 1611. — 
Imádságos és énekes könyvecske, 
Kolozsvár 1700.

Az elszakított részek nyomtatvá
nyait is sikerül, lassan bár és nehezen, 
de fokozatosan gyűjtenünk és gya- 
rapítanunk. S mindezt 81.216 korona 
békebeli költségvetéssel szemben 
6733 aranykorona állami dotáció mel
lett végeztük.

15*

Az ajándékok sorában Apponyi 
Sándor gróf gyűjteménye mellett ki
magaslik még A Magyar Asszonyok 
Könyvtára, amelyet előző számunk
ban már ösmertettünk.

Jelenleg a könyvtár egyik főtörek
vése,hogy megszerezze az Ehrenfeld- 
kódexet, amely Londonban tavasszal 
kerül árverésre ezer font kikiáltási 
árral. Lehetetlen elgondolni is, hogy 
e legrégibb magyar könyv épp nem
zeti felbuzdulásunk idején vesszék el 
végleg számunkra. Egy ilyen nagy 
értékű mű megszerzése külföldön is 
nehézségekbe ütközik. Ott azonban 
nyomban jelentkeznek a könyvba
rátok és segítségére sietnek az állam 
első könyvtárának. Társadalmunk 
minden rétegének, bibliofileinknek, 
mecénásainknak és akiknek mecéná
sainknak kellene lenniök, mindazok
nak, akik a magyar kultúra sorsát 
valóban szívükön viselik, össze kell 
fogniok, hogy középkori irodalmunk 
e páratlan kincse a Nemzeti Múzeum 
könyvtárába kerüljön. s. a.

*

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN

tíz évvel ezelőtt még nem okozott 
gondot könyvritkaságok vagy külö
nösebb szép könyvek tervszerű be
szerzése. Ma azonban a könyvtár 
gazdagodása a Véletlen kegyére van 
bízva. A rendelkezésre álló pénzt 
megemészti a könyvtár karbantar
tása. Mégis, hála régi összekötteté
seknek, a Carnegie és Smithsonian 
alapítványoknak, dán Grönland- 
kutatóknak, ezidén is néhány, finom 
papírra nyomott, nemesen metszett 
betűkkel szedett, szinte pazarul be
kötött jó könyvhöz jutott a könyvtár.
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Az év legszebb modern nyomtatvá
nya a tokyói egyetem kiadványa a ja
pán földrengésről. Az Orsz. Bibliogra- 
phiai Központ jóvoltából is néhány 
finom köntösű angol könyv, továbbá 
a Yaie-egyetem káprázatos történelmi 
kiadványai birtokába jutott a könyv
tár. S noha a könyvtár mai szegény
sége (az örökös jaj) miatt ritka régi 
könyveket nem vehet, ritkasággyüj- 
teményei mégis állandóan gyarapod
nak. A könyvtár önmagát ajándé
kozza meg. A régi állomány átkuta
tása közben mindig fedeznek fel is
meretlen régi könyveket. Ilyen úton 
gyarapodott a ritkaságtár a Hain 
(5916) által úgyszólván csak megsej
tett német Barlaam ésJosaphat 1477. 
évi (Augsburg, Ant. Sorg) kiadásával, 
továbbá néhány régi magyar könyv
vel, pl. Szabolt Ferencnek Szent Anna 
életrajzával (Nagy-Szombat, 1708.), 
melynek létezéséről csak a jezsuita- 
bibliografusok (Stoeger, Sommervo- 
gel) tudtak, — s főként a külföldi ma- 
gyarvonatkozásúkönyvekgyűjtemé- 
nye szaporodott. Régi könyvekbe írt 
bejegyzések közt is találtunk néhány 
érdekes dolgot. Gesner-Simler-Fri- 
siusBibliotheca institutájának 1583-i 
kiadásának a nagyszombati jezsuita
kollégium tulajdonában volt példá
nyába valaki — hihetőleg a nagy
szombatikollégium könyvtárosa — a 
címlap elé ragasztott lapokra vagy 
másfélszáz — Gesner és kiegészítői 
előtt ismeretlen — könyveimet jegy
zett: „Elenchus librorum selectiorum 
qui hac in „Bibliotheca non extant“: 
az első „bibliográfiai adalékok“ Ma
gyarországon. Ilyen és ehhez hasonló 
érdekességeket a kincskeresők még 
sokat fognak előhúzni a könyvespol
cok mélyéből. F. J.
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS
AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK

élete 1924-ben két tényező követ' 
keztében j elentékeny emelkedést mu
tat a megelőző időkhöz képest: egy
részt a tízmilliós rendkívüli államse
gély lehetővé tette a legkiválóbb 
külföldi művek megszerzését, más
részt annak folytán, hogy az Aka
démia 1922 decemberében a Com
mission Internationale de Coopéra
tion'Intellectuelle megkeresésére a 
könyvcserére hajlandóságát fejezte 
ki, egyes tudományos intézetek és 
társaságok, részben cserepéldányok 
gyanánt, megküldik kiadványaikat a 
könyvtárnak.

A költségvetés fontosabb tételei 
voltak a személyi kiadásokon kívül 
a Szilády hagyatékában levő keleti 
kéziratok megszerzésére egy millió, 
a cédulakatalógus tokjai és papírjára 
másfélmillió korona.

Emellett az adományozók hosszú 
soráról is megkell emlékeznünk,akik 
közül Berzeviczy Albert, Bókay Já
nos, Budapest Székes Főváros, Grag- 
ger Róbert, de főleg Reich Béláné 
úrnő adományait és Stein Aurél 
nagybecsű küldeményeit kell kiemel
nünk, aki nyolc láda könyvet juttatott 
ajándékul az Akadémiának.

Szinte pótolhatatlan viszont az a 
veszteség, amely a könyvtárat Szily 
Kálmán főkönyvtárosnak julius 24-én 
bekövetkezett elhunytával érte. Kö
zel két évtizedes vezetése alatt a 
könyvtár a fejlődésben nagy lépé
sekkel haladt előre, s ez volt azon 
intézmény, amelyhez élete végéig 
szeretettel ragaszkodott, s amelyről 
mindenre kiterjedő figyelemmel gon
doskodott. B. Sz. L.



A FŐVÁROSI KÖNYVTÁR

Budapestnek ez a nagy jövőjű köz- 
művelődési intézete, mely az idén ün
nepelte alapításának ötvenedik év
fordulóját, ez évben is hatalmas fej
lődést mutat. A könyvtár, mint isme
retes, két részre tagozódik. Az egyik 
rész a tudományos központ, mely 
minden alapvető tudományszak mo
dern vezető munkáit gyűjti, a másik 
rész a népművelés szolgálatában álló 
fiókkönyvtár-hálózat. A nehéz gaz
dasági viszonyok dacára az igazga
tóságnak sikerült a legjelentősebb 
német és francia modern tudományos 
műveket megvásárolni, viszont az 
angol és amerikai irodalom reprezen
tánsait ajándékozások útján szerezte 
meg. A közelmúltban a könyvtár 
egyik külön gyűjteménye, az ú. n. Bu
dapesti Gyűjtemény gazdagodott az 
elhunyt dr. Jeszenszky István köz
jegyző könyvtárának Budapest tör
ténetére vonatkozó páratlan becsű 
anyagával. A XVI. és XVII. század
beli olasz krónikák, útleírások és kü
lönösen Buda ostromaira vonatkozó 
repülőlapok, hadijelentések stb. sora
koznak fel e becses anyagban, azon
kívül az ugyané korbeli német kró
nikák és világhistóriák gazdag soro
zata került a könyvtárba. Az elhunyt 
bibliofil ízlésű gyűjtő minden egyes 
könyve Akantisz Viktor festőművész 
nemes ízlésű könyvtábláival van dí
szítve. A gyűjtemény páratlan érde
kességét fokozza az az örvendetes 
tény, hogy ez a ma már alig megsze
rezhető anyag egyenesen kiegészíti 
a Fővárosi Könyvtár hasonló jellegű 
anyagát. Az illuminált művek legna
gyobb része ki volt állítva az Ipar- 
művészeti Múzeumban 1922-benren-

dezett „Pest-Budai" kiállításon, me
lyet a Magyar Bibliophil Társaság 
megbízásábólKremmerDezső könyv
tárigazgató rendezett.

Még egy érdekes gyűjteményre tett 
szert ez évben a könyvtár. A fővárosi 
Népszínházi Bizottmány nagyértékü 
zenetörténeti könyvtára, mely mint
egy kilencszáz hazai és külföldi opera 
és operett vezérkönyvét, súgóköny
vét és teljes hangjegy-füzeteit fog
lalja magában, mint corpus separatum 
került felállításra a könyvtárban. Most 
folyik a katalogizálás s remélhetőleg 
a jövő év elején a kutatók számára 
megnyithatja az igazgatóság.

A fiókkönyvtár-hálózat két új fiók- 
könyvtárral és két nyilvános olvasó
teremmel szaporodott. Egyik a IX. 
kér. Bakáts-tér 3. sz. a másik VII. Hu- 
nyady-tér 3. sz. alatt nyilt meg. Még 
nincs egy éves múltja e két kis kul
túrintézetnek, máris tekintélyes for
galmat tudnak felmutatni, ami iga
zolja azt, hogy milyen nagy szükség 
van e fiókkönyvtárakra. A könyvtá
rak és olvasóik között fennálló vi
szony elmélyítésére az igazgatóság 
irodalmi előadássorozatot rendez ol
vasói részére, mely eken amodern ma
gyar és külföldi szépirodalom kerül 
bemutatásra. Ez előadássorozatokat 
a könyvtár intézményesen biztosí
totta és rendszeresítette. Az előadók 
egyrészt az intézet könyvtárosaiból, 
másrészt külső szakemberekből ke
rülnek ki.

Mindenremény megvan arra, hogy 
ez az aránylag fiatal kulturintézet a 
reá háramló feladatokat derekasan 
meg tudja oldani.

K. D.
*
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A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMNAK

európai nivójú müvészettörténelmi 
szakkönyvtára van, amelyben eredeti 
kiadású régi forrásmunkák és kútfők 
mellett a modern művészettörténelmi 
kutatásnak májdnem minden jelentős 
munkája megtalálható. Áll ez külö
nösen a háborút megelőző eszten
dőkre. A háború után a könyvtár tö
rekvése elsősorban az volt, hogy 
megtépázott és erősen redukált fo- 
lyóirat-állományátrendbe szedje, ami 
nagyrészt sikerült is. Rossz valutánk
kal és elégtelen dotációnkkal a fran
cia, olasz, angol müvészettörténelmi 
szakirodalom összes fontos publi
kációinak megszerzésére gondolni 
sem lehetett s a könyvtár csak annak 
megszerzésére törekedhetett, amire 
a Múzeum anyagának feldolgozása 
szempontjából mulhatatlanul szük
ség van. így megszerezte Lieure-nek 
nagy Ca/Zoí-publikációját és Cour- 
boin-nak a francia rézmetszetet tár
gyaló többkötetes, hatalmas munká
já t A német szakkiadványok meg
szerzése az aranymárka bevezetése 
óta mindinkább nehézségeket oko
zott, ezeket a nehézségeket most né
mileg sikerült legyőzni s legalább e 
téren a könyvtár alig mutat föl érez
hető hiányokat.

A külföldi államok közül különö
sen Franciaország mutatott előzé
kenységet. Három folyóiratot (Ga
zette des Beaux-Art, L ’ Art Ancien et 
Moderne, L’ Art et les Artistes) járatott 
az intézet részére két esztendőn át. 
A Múzeum óhajtásának eleget téve 
Henry Martin, La miniature française 
du XIIIe au XVe siècle c. gazdagon 
illusztrált kiadványt ajándékozta a 
könyvtárnak.
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A legutóbb elhunyt kiváló magyar 
művészettörténeti kutató, Lederer 
Sándor, könyvtárának a Múzeumra 
hagyományozásával eredeti régi 
olasz forrásmunkákkal gyarapodott 
nagymértékben a könyvtár. A rend
kívül értékes anyag jelenleg feldol
gozás alatt van. Lederer az észak
olaszországi festészetnek volt mély
reható specialistája s könyvtára az 
észak-olasz városok művészetéről és 
művészeiről tartalmaz nagybecsű és 
sokszor ritkaságszámba menő régi 
forrásmunkákat, amelyeknek száma 
körülbelül 150-re tehető.

Rffy.
*

A NEMZETGYŰLÉS KÖNYVTÁRA

A legutolsó békeévben könyvek 
beszerzésére fölvett 16.000 aranyko
ronával szemben aj elen költségvetési 
évben csupán 2350 aranykorona állt 
a könyvtár rendelkezésére. Ehhez 
képest jelentékenyen csökkent a 
könyvtár évi gyarapodása is. A leg
utolsó békeévbeli 3056 kötetet kitevő 
gyarapodással szemben a múlt év 
folyamán mindössze 1760 kötettel 
emelkedett a könyvtár állománya. 
E szomorú adatokkal szemben némi
leg vigasztaló jelenség, hogy a kül
földi parlamentekkel fennálló csere
viszony révén 1913-ban érkezett 489 
kötetre 1923-ban 485 kötet esett, 
noha a világháborúban velünk ellen
séges viszonyban állott nagyhatal
mak közül Angliával és Olaszország
gal még mindig nem sikerült a cse
reviszony felújítása.

Viszont örvendetes tényként álla
pítható meg a könyvtári forgalom



állandó és jelentős emelkedése. Míg 
1913-ban Nagymagyarországnak a 
horvátokkal együtt 453 képviselője 
közül csupán 164 képviselő használta 
a könyvtárt, addig a múlt év folya
mán 245 képviselő közül 145.

Olvasóink számának e nagy ará
nyú megnövekedése természetes kö
vetkezménye a megváltozott viszo
nyoknak. Egyfelől ugyanis a közös 
ügyek megszűntével igen fontos 
újabb ügyekkel gyarapodott a nem
zetgyűlés munkaköre, másfelől pedig 
a háború elvesztése és még inkább 
a trianoni béke okozta gazdasági le
romlás folytán egyre kevesebb em
ber — képviselő — gyarapíthatja

rendszeresen a saját könyvgyűjte
ményét.

Érdekes a könyvtár forgalmának 
szakok szerint való megoszlása. El
ső helyen áll a bel- és külföldi tör
vények és országgyűlési nyomtat
ványok csoportja. Nyomban ezután 
jön a közjog és közigazgatási jog, 
valamint a nemzetgazdaság és pénz
ügytan. Tekintélyes olvasóközön
sége van a háborús mémoire-ok, a 
háborús felelősség, az orosz viszo
nyok és a nemzetközi jog irodalmá
nak. Viszont a békeidőkhöz képest 
annál kevesebben érdeklődnek a bün
tetőjogi, a magánjogi, a politikai és 
szociológiai anyag iránt.

N. M.
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