
KÖNYVTÁRI

NEMZETI MÜZEUM KÖNYVTÁRA
bból az alkalomból, hogy a más 
gyár tudományos élet 1925 fos 
lyamán százéves évfordulóját 
ünnepelte a Magyar Tudomás 
nyos Akadémia megalapításás 

nak, a 30k tekintetben emlékezetes cens 
tenáris esztendőt a rendelkezésére álló 
eszközök keretein belül a Magyar Nems 
zeti Múzeum Könyvtára is igyekezett 
megörökíteni új gyűjtemények megs 
szervezésével. így elsősorban mindazon 
írók legalább egysegy kéziratának megs 
szerzésével, akik 1925sben a szépiroda; 
lomnak, vagy a tudományos és politikai 
irodalomnak jelentőséggel és súllyal 
bíró képviselői, a kézirattárat igyekszik 
kiegészíteni, illetőleg gyarapítani. Külön 
arcképgyüjteményt  állít össze az 1925s 
ben Magyarország egyházi, politikai, 
katonai, kulturális, gazdasági, stb. éles 
tében szereppel bíró egyéneinek arcs 
képeiből, mely arcképek egyúttal az 
illetők legfontosabb életrajzi adatainak 
sajátkezű feljegyzéseit is tartalmazzák. 
E gyűjtemény, melynek létesítésében 
Strelisky fényképész támogat, idáig már 
többszáz darabból áll, s a terv szerint 
meg fogja haladni a 2000snyi számot. 
Megbecsülhetetlen gyűjtemény lesz évs 
tizedek múlva, melyet a jövő történet
írói nem mellőzhetnek. E két gyűjtés 
ménvhez fog járulni a phonogramms 
gyűjtemény  is, mely legkiválóbb állams 
férfiaink, tudósaink, íróink és művés 
szeink hangját lesz hivatva az utókor 
számára megőrizni és alkalmilag megs 
szólaltatni. E gyűjtemény jelentőségét 
bővebben nem kell részletezni.

Lukinich Imre.

AZ AKADÉMIA KÖNYVTÁRA
az 1925. év folyamán arra törekedett, 
hogy az eddig feldolgozatlanul maradt 
könyveket szakokba ossza és katalogis 
zálja. Ezen anyag megközelítő becslés 
szerint mintegy 50.000 darabra tehető,
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amelyből a magyar történelem, magyar 
és német irodalomba tartozó művek fels 
dolgozása ment végbe, mintegy 14.000 
darab. A  Stein Aurélskönyvtár 743 té* 
télből áll, s a Kaufmannskönyvtárral 
együtt, melyet a könyvtár helyiségeibe 
hoztak át a főtitkári hivatalból, a kus 
tatók rendelkezésére áll. A  Kégl Sáns 
dór hagyatékából származó könyvek és 
folyóiratok felállítása is megtörtént. Az 
új anyag az év folyamán 2787 tételt fogs 
lal magában. Bártfai Szabó László.

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR
rendes dotációja évi 34.000 aranykoros 
nára emelkedett s ezáltal a békebeli 
színvonalat háromnegyedrészében sike
rült helyreállítani. A  könyvbeszerzéss 
ben régi módszerét elhagyta s most soks 
bán a berlini porosz állami könyvtár 
módszerét követi. A  rendelkezésré álló 
pénzt két részre osztja; egyiket az újs 
donságokra szánja s minden jelentős új 
könyvet megvesz; másik, még pedig nas 
gyobb részét az eltelt nyomorúságos 
esztendőkben támadt hiányok pótlására 
fordítja. Itt tervszerűen jár el, periódus 
sónként egysegy tudományszak kiégés 
szítését hajtja végre.

Csak a szép régi könyvek vásárlása 
szünetel. A  békebeli javadalomból 
hiányzó negyedrész éppen azt akadás 
lyozza meg, ami a régi nagy könyvtárs 
bán a legszebb: a fényűzést. Búsan gons 
dőlünk a könyvtár közel háromszázéves 
hagyományaira, volt igazgatójának, 
Pray Györgynek klasszikus bibliofil 
szellemére, világhíres szerzeményekre, 
a kódexek vagy ősnyomtatványok gyas 
rapítására.

Ám ne legyünk igazságtalanok. A  mos 
dern könyvek között is akad elég öröm 
a könyvinyenc számára. A  szép régi 
könyvek emléke, az ősnyomtatványos 
kon s a fejedelmi pompás könyvkötéses 
ken való öröm elevenedik meg a róluk 
szóló gondos illusztrált müvekben. Itt
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van például A l b e r t  S c h r a m m  sok» 
fóliánsú pazar képeskönyve: Dér Bih 
derschmuck dér Frühdrucke; vagy  
A d o l f  S c h m id t  táblás k ötete a darm» 
stadti könyvtár kötéseiről; s a H a e b l e r » 
meg LouBiERsemlékkönyvek. Csak pót
lékok, igaz —  de szépek. D íszére válik  
a könyvtárnak néhány lágytapintatú, 
aranyozottm intájú bőrkötés is, m elyet 
Finnországból kapott ajándékba. Ezek a 
finn könyvek papirosukkal, gyöngy# 
szem ű betűikkel és m etszeteik  külön» 
legességével is kiválnak. Fitz József.

*

A  FŐVÁROSI KÖNYVTÁR
Ez a fiatal és nagyjövőjű intézet &Z 

elmúlt évben hatalmas lépéssel közele» 
dett kultúrtörekvésének megvalósítása 
felé, amennyiben olyan költségvetés fe» 
lett rendelkezik, aminőt egyetlen köz» 
könyvtár sem tud felmutatni. Már az 
első félévben kezdtek kibontakozni az 
új fejlődés gyönyörű arányai, amidőn 
eleddig hiányos bibliográfiai gyüjtemé» 
nyűnket a modern könyvtártudomány» 
bán számottevő összes jelentős szak» 
munkákkal sikerült kiegészítenünk. A z  
a nagyvonalú kultúrprogramm, melyet a 
könyvtárigazgatóság gondos körültekin» 
téssel épített ki, immár a megvalósulás 
stádiumába jutott. A  könyvtár ezévi 
életében nagy szerepet nyert a fiók» 
könyvtárhálózat további kiépítése. Ap» 
rilis 18»án nyilt meg ugyanis a Százados» 
úti fiókkönyvtár, június 2-án az Állat» 
kertben működő mozgó»könyvtár, no» 
vember 22»én pedig a Népszálló fiók» 
könyvtára. A  karácsony előtti héten 
határozta el a főváros tanácsa, hogy két 
új fiókkönyvtárat állít fel, egyiket a 
VIII. kerület polgársága részére, a má» 
sikat pedig Budán, a Döbrentei*téren. 
Ez évre esik a Sándor»utcai régi ország» 
házban volt ifjúsági könyvtár és gyér» 
mekolvasónak a Papnövelde»utcai pol
gári iskolába való átköltözése, ahol tel» 
jesen új berendezéssel, fölfrissített ha» 
talmas könyvtömegek gyönyörködtetik 
a kíváncsi gyermekolvasók százait.

Végre sikerült ez évben a könyvtár 
szervezési szabályzatát is tető alá hozni 
s a belügyminiszteri jóváhagyást el»

nyerni. A  tudományos központ oly ha» 
talmas olvasótömegeket fogadott be ez 
évben szűk és célszerűtlen olvasótermei* 
ben, hogy a késő délutáni órákban 
szinte mindennapos jelenség volt a 
helyhez nem jutott olvasók türelmetlen 
várakozása. Ez egyébként szomorú je» 
lenség is bizonyítja, hogy az olvasási 
kedv és a kutatási vágy emelkedő irány» 
zatot mutat. A z igazgatóságnak min* 
den reménye megvan arra, hogy három» 
milliárdos könyvbeszerzési összegével 
hathatósan siethet segítségére a magyar 
tudományos kutatásnak. A z 1926»os 
programm egyik sarkalatos pontja az 
egyes szaktudományokban még mutat» 
kozó régi hiányok sürgős kiküszöbölése 
lesz. jKremmer Dezső.

*

A NEMZETGYŰLÉS KÖNYVTÁRA
Nincs a csonka országnak még egy 

könyvtára, mely a világháború alatt és 
a rákövetkező nehéz években súlyosabb 
viszontagságokon ment volna keresztül, 
mint a parlament könyvtára. Hosszú tes» 
pedés után a könyvtár újból azon az 
úton van, hogy a folyó költségvetési évre 
könyvek vásárlására fölvett 136 millió 
korona és a könyvek kötésére fölvett 
34 millió korona segítségével néhány esz» 
tendőn belül utoléri a legutolsó békeévek 
gyarapodási átlagát.

Sajátságos, bár a változott viszonyok» 
ból könnyen megérthető, hogy a könyv» 
tárat a kevesebb nemzetgyűlési kép» 
viselő sokkal sűrűbben veszi igénybe, 
mint egykor a majd kétszerannyi 
országgyűlési képviselő. Ennek oka az, 
hogy a kereseti viszonyok megromlása 
és a könyvek árának megdrágulása foly* 
tán olyan képviselők is a könyvtárhoz 
fordulnak, akik békében szívesen áldoz» 
tak saját könyvtáruk céljaira.

A  könyvtári bizottság legutolsó, 1925 
december 17»én tartott ülésében el» 
fogadta a könyvtárigazgatónak az 
1914—1925. évek gyarapodása kataló» 
gusának kinyomatása és a könyvtár 
újrarendezésének folytatása tárgyában 
tett előterjesztéseit. Nagy, évekre szóló 
munka lesz ez a kicsiny tisztviselői kar 
számára. N agy Miklós.
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