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A Magyar Nemzett Múzeum  
legégetőbb kérdése

Magyar Nemzeti Múzeumról szóló 
1 9 3 4 . V ili. törvénycikk végrehajtása 
folyamatban van. A törvény alapján 
létrejött új szervezet új fejlődési le
hetőség kapuját tárta fel a régi intéz
mény előtt. Minden új törvénynek 
az élet adottságaihoz kell alkalmaz

kodnia, vagy pedig az élet új távlatait kell megnyitania. 
Épp ezért fordul mindenki nagy figyelemmel az ú.j 
eszmei tartalommal megtöltött és a mai élet igényeihez 
szabott szervezetet nyert Magyar Nemzeti Múzeum új 
korszaka felé.

Épp ezért időszerű, hogy seregszemlét tartsunk 
a Múzeum előtt álló lehetőségek felett.

Kétségtelen, hogy a Múzeumnak két olyan körül
mény siet segítségére, amelyek méltó és eredményes 
támogatói lehetnek a mindenki által várt új lendületű 
fejlődésnek. Az egyik ilyen körülmény az új eszmei 
tarlalommal megtöltött s új egységbe foglalt Magyar 
Nemzeti Múzeum minden szakigényt kielégítő autonó
miája, amely az új törvényből fakad. Ez az autonómia 
biztosítja a gyűjtési körök biztos körülhatárolását az 
egyes részmúzeumok között; biztosítja a melléktekín- 
leleklől mentes egészséges beszerzési, múzeumfejlesz
tési politikát; biztosítja a legmegfelelőbb tisztviselői 
utánpótlást az egyes részmúzeumok, részintézmények 
tényleges igényének megfelelelően. Megszűnik az állami 
közgyűjtemények eddigi, egymással való konkurenciája. 
Minden tárgy a maga megfelelő gyűjteményébe kerül. 
Egységes szellem fogja irányítani az egész Nemzeti 
Múzeum beszerzési politikáját, de ezen belül az egyes 
részmúzeumok és intézmények arányosan fejleszthetik 
gyűjteményeiket. A tisztviselői utánpótlás pedig követ
kezetes marad a m ár több, mint egy évtizede érvénye
sült egyedül helyes elvhez, hogy a gyűjtemények igé
nyeihez kell szabni a tisztviselők felvételét s neta embe
reket kell elhelyezni feltétlenül valamilyen gyűjtemény
nél. A másik ilyen, a Múzeum segítségére siető körül
mény c  mai tisztviselői kar, amelyről mindenkinek meg 
kell állapítania, hogy tudatos kiválasztás eredményeként 
jött össze. Áll ez a régiekre és azokra is, akik Hóman 
főigazgatósága óta kerültek a Múzeumhoz. Mindenki
nek el kell ismernie azt is, hogy ez a tisztviselői kar 
a lehető legjobb ma nálunk összehozható tisztviselői 
gárda s annak tagjai nemcsak jónevű szaktudósok, 
hanem nagy hányadukban elsőrangú múzeumi szak
emberek is.

Viszont kétségtelen az is, hogy van két oly körül
mény is, amely súlyos gáncsként merevedik a Múzeum

fejlődése elé. Az egyik a dotáció csekély volta, a másik 
a helykérdés: a Magyar Nemzeti Múzeum ordító hely
hiányban szenved.

A két körülmény közül egyik sem újkeletű s az 
első lassan szinte idejétmúlttá lesz. A Nemzeti Múzeum) 
állami dotációja a háború után a békebeli dotációnak 
csak bizonyos hányada maradt. Természetes, hogy 
ennek következtében az egyes táraknak meg kellett 
ennek arányában szorítaniuk vásárlásaikat. Különösen 
szembetűnő ez az Országos Széchenyi Könyvtárnál. 
A Könyvtár beszerzendő anyaga a háború után a meg
szállott területi magyar anyag miatt, amit m ár köteles
példányként nem kap, alaposan megduzzadt. Ezzel 
szemben dotációja annyira csökkent, hogy még a há
ború előtt megkezdett drágább sorozatokat sem tudta 
tovább járatni s a rendszeres könyvköttetést is csak a 
legutóbbi hónapokban tudta elkezdeni, közei másfél 
évtizedes szünet után. De megérezte a dotációcsökkenést 
a többi osztály, a többi gyűjtemény is. Mert egy-egy  
jelentősebb darab beszerzésére ugyan az állam, vagy 
néhány mécénás olykor rendkívüli támogatással segít
ségére sietett, de különben alig tudott vásárolni. A rra 
mindenesetre képtelen volt, hogy lépést tartson a vásár
lások terén azzal a lehetőséggel, amit a nemzetközi piac 
ajánlatai az elmúlt másfél évtizedben eléje tártak. 
Az elmúlt tizenöt évben mozgóvá és megvásárolhatóvá 
lett a megszállott területeknek úgyszólván minden jelen
tősebb magánkézben volt magyar műkincse, sőt meg
vásárolhatóvá lett rengeteg oly magyar műkincs is, 
amely ínségbe került külföldi gyűjtemények darabja 
volt. Megfelelő anyagi eszközök mellett a Magyar Nem
zeti Múzeum különböző gyűjteményei magyar anya
gukat oly nagy mértékben egészíthették volna ki a 
közelmúltban, amilyen mértékű kiegészítésre a közel
jövőben m ár alig lesz lehetőség. Ezért mondom azt, 
hogy a dotáció csekély volta m ár-már szinte idejétmúlt 
akadály lesz. Az állampénztár nehéz helyzetében külön
ben is nehéz volna eredményesen szót emelni a Múzeum 
dotációjának jelentősmértékű emelése érdekében.

Viszont a helyhiány nem  avul el, hanem napról-, 
napra kínosabb lesz. Ma már — túlzás nélkül állít
hatjuk — veszélyezteti egyik-másik részmúzeum anya
gának épségét is. Ennek a megoldása szintén anyagi, 
sőt súlyos anyagi áldozatot kíván az államtól. Azonban 
itt nem új beszerzésről van szó, am it a közvélemény a 
mai viszonyok közt fényűzésnek minősíthet, hanem a 
már meglevő értékek biztosításáról s az azokban rejlő  
lehetőségek minél jobb kihasználásáról. A z állami érté
kek megvédése és minél jobb kihasználása pedig, bár-
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minő anyagi áldozatokat is kíván, nem fényűzés, ha
nem állami érdek kívánta állami kötelesség.

Ezt megfontolva, merem a közfigyelmet is fel
hívni a nagy állami anyagi áldozatokat kív&njó s a szaík- 
körök által rég hangoztatott súlyos múzeumi hely
hiányra még az állampénztár mostani, könnyűnek nem 
mondható helyzetében is. Hangot kell egyszer adni <7 
közvélemény előtt is, mert csak így indulhat el hódító 
útjára az a nemzeti közvélemény, amely követelőén 
fogja kívánni az új élet előtt álló Magyar Nemzeti 
Múzeum útjából a mindent akadályozó helyhiány el
hárítását.

Amikor a Magyar Nemzeti Múzeum törzse mai 
központi épületébe költözött, közel egy évszázaddal ez- 
előtt, gyűjteményei nemcsak kényelmesen elfértek az 
épületben, hanem tetemes hely maradt a fejlődés szá
mára is. Azonban az azóta eltelt több, mint nyolc év
tized alatt az egyes gyűjtemények, tárak oly nagymérvű 
anyagbeli gazdagodáson mentek keresztül, hogy bár 
az anyagból állandóan került ki egy-egy tömeg az épü
letből, az épület mégis szűk lett. Hiába költözött át 
állattár hivatali része és raktára a Baross-utca i3. szám 
alatti házba. Hiába ment át a növénytár a Magyar 
Tudományos Akadémia épületébe. Hiába szívta magába 
a képek egy részét időközben a Szépművészeti Múzeum 
s ment az Akadémia legfelsőbb emeletére a kultúrtör
téneti gyűjteményhez kívánkozó Történelmi Arckép- 
Csarnok. Hiába vándorolt évtizedeken át a néprajzi 
gyűjtemény, míg végül is egy többé-kevésbbé megfelelő 
épülethez jutott kint, a periférián. Hiába adta át 
a történelmi osztály raktárának jelentékeny részét az 
Iparművészeti Múzeum életrehívásakor az új intéz
ménynek. Hiába igyekezett a huszas évek elején a 
Széchényi-Könyvtár minden úton-módon arra, hogy 
duplumraktárát kiürítse. Az épület még mindig szűk 
maradt ahoz az anyaghoz, amely benne maradt. Annyira 
szűk, hogy a benne lévő anyagot alig lehet szakszerűen 
megőrizni, de a legkevésbbé sem lehet az anyagban 
rejlő lehetőségeknek megfelelő mértékben ki is hasz
nálni a köz érdekében.

Mert mi a helyzet ma a múzeumkörúti épületben? 
Az Országos Széchényi-Könyvtárnak alig van egy-két 
évi gyarapodásra befogadási helye. Ha azonban az 
utóbbi években kapott nagyobbtömegű adományait fel
állítaná, akkor egy darab új könyvet sem tudna többet 
raktározni. Katalógusterme szűk. Olvasóterme kicsi. 
Újonnan felállított kutatóhelyisége elégtelen. Emellett 
a könyvtár oly helyiségekben van elhelyezve, amelyek 
a modem könyvtárépület igényeinek a legkevésbbé sem 
felelnek meg. Tagoltsága célszerűtlen s a raktárak 
távolsága a használati helyiségektől túl nagy.

A Magyar Történeti Múzeumból a régi érem- és 
régiségtár van az épületben. Ennek a hatalmas és világ- 
viszonylatban is pazarértékű anyaggal rendelkező mú
zeumnak mindössze egynegyed emelete van az első 
emeleten, a volt főrendiházi termen kívül alig több a 
második emeleten s néhány tetővilágításos terem a volt 
padlástérben. A három emeletre szétszórt kiállítási he
lyiségek közt nincs közvetlen összefüggés. Sőt a még* 
bebútorozható helyiségek beállítására sincs meg az 
anyagi lehetőség. Ha ma valamilyen rendkívüli kiállí
tásra kerül a sor, mint például jelenleg a nagysikerű 
steppe-kiállításra, akkor le kell bontani egy-két állandó 
kiállítási terem anyagát 6 ilyenkor aztán hosszú hóna
pokon keresztül nem lehet látni vágj’ az éremtár szép 
anyagát, vagy a görög-római anyagot.

A Magyar Történeti Múzeum állandó kiállítása

oly kicsiny (nem lévén több helye), hogy az idegen 
kényelmesen végigmehet rajta úgyszólván percek alatt. 
Az idegen a külföldi múzeumokban hozzá van szokva 
ahhoz, még a kis provinciális múzeumokban is, hogy 
ha végigmegy a gyűjtemény kiállítási termein, akkor 
fizikailag is elfárad. Ehhez szabja Budapesten is az 
igényeit s kegyetlenül csalódik, amikor negyedórák 
után végez a Magyar Történeti Múzeummal. Nem 
szabad magunkat abban a téves hitben ringatnunk, hogy 
az idegen felismeri azt, hogy a kiállított anyag minő
ségileg annyira elsőrangú, hogy a látottak kis töme
géért is kárpótol. Az idegen hozzá van szokva a quan- 
üzmoAlioz, tehát nem elégszik mieg a qualitással. Hiába 
beszélünk a Múzeumot meglátogató idegennek ősi kul
túránkról és mai kultúrfölényünkről, ha ennek Múzeu
munk termeinek kevésvolta szomorúan ellentmond. 
Végül is nem lehet minden idegent levinni a közönség 
előtt zárt raktárakba is, amelyek különben is annyira 
zsúfoltak, hogy alig lehet bennük megfordulni.

De nem tud kibontakozni az épület maradék há
nyadában az Országos Természettudományi Múzeum 
sem. Az is annyira torzó marad, mint a Történeti Mú
zeum. A Könyvtár, a Történeti Múzeum és a Termé- 
mészettudományi Múzeum az egyetlen épületbe össze
zsúfolva, agyonütik egymást, egymás elől veszik el a 
levegőt, az élet és a fejlődés lehetőségét. Hiába van 
akkor célszerű autonómia. Hiába van kitűnő tisztviselői 
gárda. Még szinte jó, hogy kevés a dotáció, mert 
nem lesz még fojtóbb a helyhiány: a katasztrofális 
helyhiány.

Csak a vak nem látja be, hogy a három intéz
mény közül kettőnek ki kell, mégpedig a legsürgőseb
ben költöznie a központi épületből. Ez a kettő pedig 
nem lehet más, mint az Országos Széchényi-Könyvtár 
és az Országos Természettudományi Múzeum.

A Pollák által épített pompás múzeumépület min
den célra jó, csak arra nem, hogy egy könyvtár be
fogadására szolgáljon. Még ha egymagában volna a 
Könyvtár az épületben, akkor sem volna a Könyvtár 
kérdése megoldva. Az épület belső architektúrájának 
súlyos megbontása nélkül lehetetlenség az épületben 
egy korszerű s megfelelő nagyságú olvasóterem el
helyezése. Arra pedig a legraffináltabb technikai trük
kök alkalmazása sem volna képes, hogy a raktárak 
nagy távolságát csökkentse. Kétségtelen, hogy a Könyv
tár helyhiánya hosszú időre megszűnne, ha egymaga 
maradna az épületben. Viszont akkor is küzdenie kel
lene az épület könyvtárellenes adottságaival, például 
a raktárak egyoldalú világításával s nem juthatna el 
a használhatóság olyan fokára, amelyet joggal el lehet 
ma várni minden olyan könyvtártól, amely a modern 
könyvtárépítés technikájával, közvetlenül könyvtári cé
lokra épült épületben működik.

A Természettudományi- és a Történeti Múzeum 
közül már érzelmi okokból is a Történeti Múzeumnak 
kell a patinás központi épületben maradnia. Az épület 
termei kiválóan alkalmasak arra, hogy azokban kultúr
történeti anyag állíttassák ki. A termek magassága 
lehetővé teszi azt is, hogy interieurök építtessenek be. 
Ebbe a múzeumba kívánkozik a régészeti és történeti 
anyag, az egyiptomi gyűjtemény épúgy, mint a Hopp 
Ferenc Keletázsiai Múzeum anyaga. Ebbe a múzeumba 
kell visszaolvasztani az Iparművészeti Múzeum anyagát 
is, amely merőben kultúrtörténeti anyag. Sőt vissza 
kell helyezni a megfelelő kort tárgyaló termekbe a Tör
ténelmi Arcképcsarnoknak önmagában kevesetmondó 
anyagát. (Elképzelhető ugyan az is, hogy a Hopp-
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Múzeum, az egyptömi gyűjtemény és a Néprajzi-tár 
ázsiai anyagából egy önálló keleti kultúrtörténeti mú
zeum állíttassák össze a Hopp-Múzeum mai épületében.)

Ha a múzeumkörúti épületben három emeleten 
végig, megszakítás nélkül lenne felállítva a régészeti, 
a keletázsiai, az egyptológiai, a görög-római, az érem- 
tári, a történelmi anyag s az utóbbiba vissza lenne 
olvasztva az iparművészeti anyag és a történelmi kép
anyag is, a ma állami, Nemzeti Múzeumi tulajdonban 
levő anyagból olyan kultúrtörténeti múzeumot lehetne 
teremteni, amelynek három emeletet betöltő állandó ki
állítása felvenné a versenyt minőség és mennyiség szem
pontjából is a közvetlenül nyugatabbra fekvő államok 
állami kultúrtörténeti múzeumaival.

Tulajdonképen a néprajzi osztály anyaga is nagy
részt beolvadhatna a Magyar Történeti Múzeumba. Mi
vel azonban jelenleg helyileg meg van ez az osztály 
oldva s mivel a külön etnográfiái érdekességek iránt 
az idegen nálunk fokozottabban kíváncsi, mint nyuga
tabbra, ezt a gyűjteményt esetleg — legalább is egye
lőre — együtt és ott lehet hagyni, ahol van. i

Alig van kultúrérzékű magyar ember, aki nem 
járt Bécsben s nem ismeri a bécsi Naturhistorisches 
Museumot. Ezek előtt nem kell indokolni, hogy milyen 
elemi létigény annak a követelése, hogy végre legyen 
Magyarországon is Természettudományi Múzeum. An
nak az igénynek, aminőt felállítási tér tekintetében 
egy ilyen múzeum követel, csakis egy önálló épület felel 
meg. Ha nincs elég pénz arra, hogy egy új palotát 
építsünk az Országos Természettudományi Múzeum 
részére, akkor keresni kell legsürgősebben egy meglevő 
épületet, mely erre a célra felhasználható. Lehet ez egy 
központibb fekvésű kaszárnya épp úgy, mint a most 
felszabaduló elevátor, vagy az Iparművészeti Múzeum- 
anyagának beolvasztása után üressé váló Üllőiúti mai. 
iparművészeti múzeum-épület. Bevallom, hogy naponta 
sajnálkozva megyek el a csákányok alá került Fehér- 
sastéri iskola romjai mellett. Ez az épület kevés átala
kítással, kitűnő helyen állva, megoldotta volna a Ter
mészettudományi Múzeum helykérdését.

Ezek szerint a Magyar Történeti Múzeumnak 
szüksége \an az egész múzeumkörúti épületre. Az 
Országos Széchényi-Konyvlár számára mielőbb kellene 
építeni egy könyvtári céloknak megfelelő épületet s az 
Országos Természettudományi Múzeumnak találni kell 
egy könnyen átalakítható, már készen álló önálló épü
letet.

Amennyiben nem lehet előteremteni az ehhez 
szükséges pénzt, akkor a Széchényi-Könyvtárt lehet 
pár évtizedre elhelyezni az Iparművészeti Múzeum 
épületébe, ha az bejön a központi épületbe s ha kiköl
tözik belőle az iparművészeti iskola.

Ha a pénzhiány még ezt sem engedi meg, akkor 
még egy átmeneti szükségmegoldás lehetséges. A Ter
mészettudományi Múzeum mielőbb költözzék ki s akkor 
a múzeumkörúti épületen addig, amíg a Könyviár is 
kiköltözhet, a Történeti Múzeum és az Országos Szé- 
chényi-Könyvtár osztozzék meg, függőlegesen kétfelé 
osztva azt. Természetesen ez a megoldás azonban csak 
átmeneti lehet, mert a Könyvtár gondjait is csak el
odázna s a Történeti Múzeumnak sem nyújt még ekkor 
megfelelő kiállítási területet.

Mivel a meglevő állami értékek tökéletes megőr
zése s tökéletes kihasználása állami érdek, állami fel
adat annak a megoldása hogy a Természettudományi 
Mú zeum mielőbb önálló épületbe költözzék s ezt köve- 
töleg az Országos Szécliényi-Könyvtár is kiköltözzék
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mai épületéből s így az egész épületet a Magyar Tör
ténelmi Múzeum Ízapja rrúeg. A Könyvtár átmenetileg 
az Iparművészeti Múzeum épületébe is áthelyezhető 
lenne, de ha csak egy lehetőség is van, könyvtári célokra 
szabott új épületei kell számára emelni.

Múzeumi viszonylatban ezek az emelhető mini
mális kívánságok, amelyet meg fog érteni s bizonnyal 
magáévá is fog tenni az egész magyar közvélemény.

Ma nincsenek nyitva délután a múzeumi tárak. Ez 
az új átcsoportosítással megszűnne. Mivel a tárak és a 
Könyvtár egy épületben vannak, délután a tárak bizton
sága miatt a Könyviár sem nyitható ki. Ez a körülmény 
nagyon sérelmes a magyar olvasó- s könyvtárhasználó 
közönségre s ezen mielőbb feltétlenül segíteni kell. A 
múzeumi helyhiány fen tvázolt megoldásai esetén a ma
gyar közönség nyerné a legtöbbet.

Az új múzeumi törvény az élethez igazodott akkor, 
amikor elismerte, hogy a Széchényi Ferenc alapította 
Magyar Nemzeti Múzeum egyes tárai, részei, túlnőttek 
azon, hogy részek legyenek s önálló intézmények rang
jára emelte őket. Így lett önálló intézmény a Magyar 
Történeti Múzeum, mely magábafoglalja a volt régé
szeti osztályt, éremtárt, történelmi osztályt, iparművé
szeti múzeumot és néprajzi osztályt; önálló egység lett 
az Országos Természettudományi Múzeum is, amely 
a volt állattárból, ásványtárból és növénytárból alakult 
ki; és önálló egység lett s a többi Múzeumokhoz ha
sonlóan főigazgatót kapott az Országos Széchényi- 
Könjvtár is.

Az új törvény célzata csak akkor lesz megvaló
sítva, ha az új egységek kialakulását követni fogja az 
új egységek alkotórészeinek tényleges egyesítése és 
ennek kapcsán az új egységek elhelyezésbeli elkülö
nítése is.

A törvény szellemének is eleget tesz tehát az, aki 
a Magyar Nemzeti Múzeum katasztrofális helyhiányát 
megszűnteti.

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi Minisz
ter, aki az új törvényt életrehívta, előbb a Magyar Nem
zeti Múzeum élén állt. Senkitől sem várhatja el jogo
sabban a közvélemény, hogy megoldja a Múzeum hely
problémáját a miniszter magas posztján, mint tőle. 
Ezért is időszerű ezt a kérdést a nyilvánosság elé vinni 
s a közvéleményt felsorakoztatni a Miniszter hátamögé, 
hogy a magyar múzeum-ügy végre jómederbe terei
tessék s rejtett anyagukban európai értékű múzeu
maink a valóságban is európai értékű múzeumokká 
válhassanak.

A »Könyvtári Szemlén készséggel bocsátja hasáb
jait érmék a kérdésnek a megvitatására. Mert a Nemzeti 
Múzeum kérdésének megoldása a Széchényi-Könyv tár 
kérdésének megoldása nélkül elképzelhetetlen s a 
»Könyvtári Szemle« mindig lándzsát fog törni az or
szág első könyvtárának, az Országos Széchényi-Könyv- 
támak életérdekei mellett.

Természetes, hogy a nagy tervek felvetése a leg- 
kevésbbé sem odázhatja el azokat az azonnali segíté
seket, amelyek áthidalják az időt a mai állapot tart
hatatlansága és a reménybeli nagy tervek megvalósulása 
utáni ideális állapot között. Feltétlenül szőnyegen kell 
tartani a múzeumi helyhiány megoldásának kérdését, 
közvéleményt kell mögéje felsorakoztatni. De ha meg 
is valósul pár éven belül az önálló könyvtárépület vágja, 
az nem teszi szükségtelenné, hogy azonnal át ne alakít
sák a Széchénj'i-Könjvtámak legalább két raktárát vas- 
szerkezetű raktárrá, hogy addig is legalább raktározni 
tudjon. Asztalos Miklós
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A sárospataki főiskolai nagykönyvtár 
legutóbbi félszázadának története

— Befejező közlemény —
kézirattárt illetőleg az 190/1-1 őszi 
közgyűlés1) mondta ki. hogy a levél
tári rész belőle kiválasztandó s a le
véltárban helyezendő el. E határozat 
végrehajtására az 1908 őszi ig. tanácsi 
gyűlés jegyzőkönyvének 9.. pontja szól, 
hol az átvett iratok 24 szám alatt so

roltatnak elő. A kéziratok tudományos használását az 1906. 
februári ig. tanács jegyzőkönyvének 93. pontja szabályoz
za (csald a levéltár helyiségében tanulmányozhatók). Azon
ban a kézirattár rendezésének munkája igazán csak lia r -  
sányi István h. főkönyvtáros idejében kezdődött meg. 1910 
jul. 5-én fogott hozzá s alap-, betű- és időrendi kataló
gust csinálván róla, 1913 aug. 26-án végezte be a mun
kát. A rendezést élénk figyelem kisérte mind *a tanári 
kar s elöljáróság, mind a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. 
Főfelügyelősége részéről. 1912 aug. 16-án könyvtárvizs- 
gálat volt s az 1913/^-i értesítő közli Fercnczi Zoltán 
szakfelügyelő elismerő jelentését az 1913-i látogatásáról. 
Harsányi jelentése utal az elveszett kéziratokra is, például 
egy becses kéziratos bibliára 1/42 5-ből2). A kézirattár 
isszépen fejlődött. 1913-ban  1660, 1913 U: 18/17, 1916 /7 :  
1898, 1 9 1 7 /8 : 1916, 1918: 1969, 1919: 1 9 7 0 , 1920: 
*991* 1921 / 2 : 2 o i 3 , 1 9 2 5 /6 : 2 1 1 0 , 1 9 2 6 /7 :  2i3o,
1933/U: 3 i 83 sz. alatt vannak elkönyvelve a darabok 
(köztük sok a colligatum). Harsányi a rendezésért 600 ko
ronát kapott.3)

A könyvtárunk ma állam segélyt élvez, 190  ̂ jan. 6-án 
belépett a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Szövetségébe. 
Az államsegély kieszközlése körül nagy érdeme van F e- 
renczi Zoltánnak (1906/7). A 10.000 koronás államse
gély első részletét (3ooo kor.) 1908/9-ben meg is kapja 
a könyvtár, elszámolás kötelezettsége mellett a következő 
években ismét 3—3ooo, 1911-ben pedig 1000 koronát. 
Ezután a váltakozó összegek így alakultak: 1912: 1200, 
1913: 1200, 191U: 1200, 1915 /6 : i5oo, 1 9 1 6 /7 : i5oo, 
19 1 7 /8 : i 5oo, 1 9 1 8 /9 : i 5oo, 192 0 /1 : 5ooo, 1921 ,2 :
10.000, 1 9 2 2 /3 :  20.000, 1923/U : i,5oo.ooo, 192U/5:
2.500.000, 1925 6: 2,000.000 192 6 ': 2,000.000 1927 8: 
160 P, 1 9 2 8 /9 : 2 5o P, 1929  3 0 : 200 P, 1 9 3 0 /1 : 200 P, 
1 9 3 1 /2 : 200, 1 9 3 2 /3 : 200, 1933/U: 3oo P. A fő iskolátó l 
a fen tartásra különböző összegek jártak, például ezek: 
1 9 0 9 /10 : 2000 kor., 1 9 1 7 /8 :  2000, 1922 3 :  3ooo kor., 
1923  U: 3o q búza, 1 9 2 5 /6 : 20 q búza, 1 9 2 6 /7 : 20 q 
búza, 1 9 2 7 /8  iőoo P, 1 9 2 9 /3 0 :  2000 P. 1930 1: i5oo 
P, 1931 2 : 1000 P, 1933/U : 700 P. Államsegélyből fes
tettük ki a dolgozót s abból vezettük be a nagyterembe 
a villanyt (1930/1), de a fűtést most sem tudtuk be
vezetni. A könyvtárban elhelyezett képek egyrésze e fél
század alatt került ide (Kazinczy 1930, Dókus Gyula 1930, 
Dókus Ernő és neje, Zempléni A. és neje 1929, Kéz B. 
1912, Fejes István 1930, Vályi N. Ferenc, Vay Mihály
18 9 3 ).

A könyvtár részt vett a milleniumi kiállításon*) a 
pataki jubileumi kiállításon (1931. okt.), a református 
kiállításon Budapesten 1934. októberében. Állandó kiál-

*) 1901 őszi ig. tan. jkv. 14. pont.
*) A mill. kiállításon még ott volt.
3) lg. tanács 1913 szept. 42. jkvi pontja.
*) Felküldött könyveit 1. az 1895/6-i értesítő 190.

litást tart fenn, melyet úgy iskolák, mint magánosok, 
csoportok, előkelőségek megszoktak nézni. (Az egyik év 
nyarán pl. /119 ember nézte meg.) A könyvtári vendég
könyvbe sok híres ember írta be nevét 18/42 óla. 1885 
óta pl., hogy ép nehányat említsünk: Beöthy Zsolt, Thaly
K. Bubicz Zs., Fischer Colbrie, ref. püspökök, tudósok a 
világ minden részéről. Kossuth Ferenc, Darányi Ignác, 
Iíaller István, Apponyi Albert, Klebelsbrrg Kuno, Hó- 
man Bálint miniszterek. Tisza István, Stephania, az egyip
tomi alkirály stb. stb., Horthy Miklós kormányzó.

A békés könyvtári munka a világháború alatt s után 
többször volt megzavarva. 191/1-ben az értékeket elrejtet
tük, de 1915-ben újra elővettük. A kommunisták 1919- 
ben köztulajdonba vették, de soha nem vették át. A rabló 
csehek s románok benne nem teltek kárt. Az osztály könyv
tárak azonban megsemmisültek. Csak a levéltár és a 
kézirattár anyagát emelte ki Turchányi Tihamér megbí
zott, de végül is megelégedett azzal, hogy a kézirattár 
anyagát a várban rejtsük el. 1919. aug. i 5-én ezt is visz- 
szahozluk. A levéltár régi anyagát azonban felvitte az 
Országos Levéltárba a Dókus-levéltárral együtt. A csehek 
elől a könyvtárban voltak elhelyezve a széphalmi Kazin- 
czy-mauzoleum értékei is. 1920-ban visszavitték. Itt kell 
megemlékeznünk arról, hogy 19iá- jól. 18-án .a prágai 
cseh tud. akadémia egy kiállításra !\. Conjenius-könyvün- 
ket kérte el azzal, hogy aug. végén vissza fogja adni. 
Azonban a kitört világháború miatt folyton halogatta, 
majd azt mondta, hogy elveszett. Aégre Korlálh Endre 
közbenjárására 1926 szept. 10-én diplomáciai úton vissza
kaptuk könyveinket.

A könyvtári munka  élén áll a főkönyvtáros. 1868— 
1902-ig Szinyei Gerzson teljesítette e tisztet. 3 '4 évi Cő- 
köny\tárnoksága alatt végrehajtotta a nagy rendezést, meg
csinálta a szakkatalógust. Mikor leköszönt, mind az igaz
gatótanács, mind az egyházkerület nagy elismeréssel bú
csúzott tőile s adta meg neki a felmentést.5) Az alatta 
elveszett könyvek messze mögötte maradtak az elődei alatt 
elkallódott könyvek számának. 1890-ig levéltáros is volt. 
Az ő idejében még össze volt kötve a főkönyvtárosság az 
akadémián a magy. irodalom s oktatástan tanításával, 
\—6 órán >áltakozva tanította Szinyei Gerzson. Utódja 
1902—5 közt Horváth Cyrill volt. aki szintén akadémiai 
magvar irodalom s művelődéstörténeti tanár volt, l\—8 órá
val felváltva tanította ezeket a tárgyakat, ő a 0 0  és Pl* 
szekrények rendezésével új rendszert hozott be (I. theo- 
lógiai és rokon, II. bölcsészet—neveléstudomány és rokon,
III. jog—államtud. és rokon, IV. mathematika, természet- 
tudománv és rokon. \ .  történet, földrajz és rokon, \ I. 
irodalom, filológiát s rokon, VII. vegyes, Vili. értesítők). 
Utána azonban e bonyolult rendszert elhagyták s az egé
szet újra rendezték. 1905—28-ig Harsányi István állt a 
könyvtár élén, aki nagy munkaerő volt, mint már az ed
digiek is eléggé igazolják. A könyvtár értékeiből sokat 
hozott a tudós világ elé. Mint helyettes főkönyviáros dol
gozott 1910 jan. i-ig 800 kor. évi fizetéssel, mely később 
1000 kor., majd 160 P-ben határoztatott meg. Ő mint

5) lg. tanács 1901 febr. 91. sz. egyházker. jkv. 1901 
őszi 7. p. Az alatta elveszett könyvek lajstromát 1. lg. 
tan. 1901 őszi jkv. 13. p. 1866— 87-ig alkönvvtáros nélkül 
volt! A rendezésért járó 600 frt.-ot 1890-ben kapta meg.
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gimn. tanár 20, mint theol, tanár 10 órában dolgozott.6) 
Mikor rendes főkönyvtárossá lett, a könyvtárosságnak a 
magyar irodalomtörténeti katedrával való kapcsolatát meg
szüntették. Az egyházkerület azt azóta sem töltötle bej) 
s a kormányzati rendszabályok \- j . $-át eszerint megvál
toztatta. 1928—9-ben h. főkönyvtáros G ulyás József, aki 
1929 szeptember óta rendes főkönyvtáros és gimn. tanár. 
A rendezést folytatta, az értékeket összeírta (1928/9), a 
könyvekbe a számokat beleíratta (1931/2}., a szekrényeket 
bővíttette (193 '4/5.).

A könyvtárügyeket az i9o6szept. 17-iki igazgató taná. 
esi jegyzőkönyv szabályozza, körülírván a könyvtárbizott- 
ság tisztét Az 1906 18. pont a helyettes főkönyvtárnokét 
szabja meg. Legújabbi szabályozása az 1928. őszi egyház- 
kerületi jegyzőkönyvben van lefektetve ( i23 p.), mely 
szerint, ha akadémiai tanár választatik meg főkönyvtárossá, 
0 órán át, ha gimn. tanár, 12 órán át köteles tanítani. 
Fizetése még 36o P. H arkányi 1909 nyarán tanfolyamon 
is volt. G ulyás József pedig 1980 nyarán könyvtári tanul
mányúton volt Németországban és Ausztriában.

A főkönyvtáros mellett van az a lkön yt'tá ros, aki vég
zett theológus- s átlag csak egy évig van a könyvtár szol
gálatában. 1887/8 óta van újra e hivatal. Viselője főis- 
gebben (1901) theol. segédtanár is volt, ma senior, főis
kolai s.-lelkész s tápintézeti és theol. internátusi s.-fel- 
ügyelő is egy személyben. Fizetése 1884- f \ o o - \ - i o o  fr., 
1910-ben 800 korona, ma havi \ o  P és teljes ellátás. 
Teendőit az 190/i. tavaszi egyházkerületi közgyűlés 22. 
pontja szabja meg. Névsoruk: 1887/8: Z o vá n y i Jenő, 
1888—90: C sortos József. 1890—2: R ácz Kálmán, 
1892— \  : K iss Zsigmond, 189  ̂ 5 : K alocsay Sándor, 
1890 6 R akoska József, 1896 7: Vass János, 1897/9: 
Ila rsá n y i István, 1899—901: A n la lfy  László, 1901/2: 
D átiy i József. 1902/3: H u b a y  Bertalan, 1903/4: T ó th  
Kálmán. 1904/3 K eresz tcss i Lajos jh. 1905/6: M ikola
Gyula jh. 1906/8: R u szkay  István jh., 1908/9: S áfrán
Jenő, 1909/10: C zin y é r i Barna, 1910/11: S ó ly o m  Fe
renc. 1911/2: R o zg o n y i Sándor, 1912/3: F ekete  István, 
1913//Í: K iss József, ig i4/5 : I llyés István, 1915/6: M o l
nár Ferenc, 1916/7: S zabó  Andor, 1917/9: K osa  Szabó  
Pál, 1919/20: Illy é s Bertalan, 1920/2: M oln ár Béla, 
1922/3.* S zilva  István. 1923/4: Z síros József, 192/1/5: 
N agy S. Béla, 1920 6: U jszá sz i Kálmán, 1926/7: B enkc  
Kálmán. 1927/8: K irá ly  Zoltán, 1928/9: D a rá n yi Lajos,
1929/30: G erg e ly  János, 1930/1: H u b a y  Lajos, ig3 i /2 :
M ariin Miklós, 1932/3: T ó th  Lajos, 1933/ 4 : O rbán  Jó
zsef. 193 4 5 : Páilmay Gyula.

K ö n y v tá r i írn o k  is volt eleinte, mikor átvettem a 
köny\tárat, mert a nagy restanciát csak így tudtuk hely
rehozni. Ma csak 1 segéderő van. napi 1 órai munkaidő
vel. A személyzethez tartozik e g y  szolga is, aki azonban 
elsősorban iskolaszolga s könyvtári foglalkozása csak d. c. 
10—i-ig terjed.

Pedig a könyvtári munka elég nagy. A rendezés, 
katalogizálás, irogatás, ki- és beadás, a látogatók kalauzo
lása: sok dolgot ad. Főleg 1899., illetve 1904. óta nőtt 
meg a munka, amióta a gimnázium felső osztályai is 
rendszeresen használják a nagy könyvtárat, ami nem válik 
javára a könyvek állapotának. A diáknapló pl. 1905/6-ban 
333. 1906 7-ben már io63 , 1930/1: 332 5 kiadási tételt 
mutatott a fenti okból. Ezeken kívül még a főiskolai 
s képzői tanárok, városiak s térítvényre kivevők is bőven 
igénybeveszik a könyvtárat.

G) lg. tan. 1901 jan. 23., 1905 szept. 7., 1906 V. 1. 
pont. 1915 jún. ig. t. 31. p.

7) 1915 jún. 49/a pont.

A könyvtár gazdagságát illetőleg néhány számadat 
felvilágosítást adhat: van 28 ősnyomtatványunk, 192 uni
óim unk (köztük néhány olyan, mely nálunk két pél
dányban van meg), 1200 régi magyar könyvtárba tartozó 
(I—II—111) könyvünk, több Elzerir nyomtatvány, Platina 
stb. Legnagyobb értékünk: a lengyel biblia (kézirat). Leg
közelebbi teendő: ezeknek összegyűjtése és a rendezés /] 
korszakát mutató cédulakatalógus egységesítése, a szakka
talógus kiegészítése.

(Sárospatak.) Gulyás József

Megmagyarositott metszetek
ulzbach in Oberpfalzban jelent meg 

1789-ben a »Noth- und Huelfsbuechlein 
fuer Bauersleute — oder lehrreiche 
Freuden- und Trauer-Geschichte des 
Dorfs Mildheim című, szövegközti réz
metszetekkel illusztrált népkönyv.

Ez a könyv már a következő évben 
megjelent magyarul is: »Szükségben segítő könyv. Német 
nyelvből magyarra fordítva és Magyar Országhoz a lk a l
m a z ta tva  Komiéi János által. E* könyvnek az ára kötetlen: 
2 4 krajtzár. — Pesten Stáhel Jó’sef és Kilián könyv-áros
nál. 1790.®

A könyv tehát nem tisztán fordítás, hanem a ma
gyar viszonyokhoz alkalmaztatott átdolgozás.

A metszetei -sem átvételek olyan értelemben, hogy 
megvette a német kiadótól a metszetek dúcait, hanem ma
gyar átdolgozások, — az eredeti metszetek »magyarra for
dított másolataid

A magyar átdolgozás minden tekintetben követi a/, 
eredetit: alakjában, címlapján, metszeteinek elhelyezésében. 
Még abban is, hogy mint az eredeti a címlapján piros és 
fekete betűket használ, viszont a címlapon már eltér ab
ban, hogy a Huelfsbuechlein címlapján a metszet piros, 
a Komiéi könyvén a metszet feketével van nyomtatva.

Mindjárt a címképen észreveszi a figyelmes szemlélő, 
hogy a két metszet, bár látszólag ugyanaz, mégsem azonos. 
Először is a magyar metszet pár milliméterrel kisebb és 
más rajtaj a felhő alakja, más a szántóföld vonalozása. A 
híd a német metszeten párhúzamos vonalakkal van árnyé
kolva, a magyar metszeten kockakövekből áll. — De ezen 
a képen még semmi magyarosítás sincs.

Az első rész metszetén már látunk magyarosítást is. 
Két úr ül egymással szemben. A magyar metszeten az 
egyik úr szép hosszú magyar bajuszt kapott, a másik zsi- 
nóros magyar ruhát. A német metszeten a sarokban kar
csú magas német kályha, a magyar metszeten vaskos, ma
gyar kályha. (A német metszet alján nincs jelzés. A ma
gyar metszet alján: G ritn e r  /.).

Hogy itt valóban metszet-magyarosításról van szó, azt 
Komiéi előszava is igazolja, aki ezt írja:

»Az embereknek Német neveiket is Magyar nevekre 
változtattam; és hogy ez a' könyv mentül Magyarosabban 
jelenhessen meg a* .Magvar Olvasóknak kezeikben: a ki
adó fogta, ’s ru h á t is M agyart a d a to tt, a’ A érnél ö ltö ze t 
h e ly e t t, az ebben a? könyvben szóba jövő emberekre, a 
rajzolatoknak mettszőjével; a* mint mindenütt ki tetszik, 
az itten lévő képekből.« (VI. 1.)

A második rész képén a jól épített német kripta he
lyett szalmás tetejű vályogkriptát látunk. — A 22. számú 
képen a német férfi és nő át van rajzolva magyar paraszt 
férfinek és nőnek. A 36. számún német szántóvető helyett 
ingben, gatyában szántó földművest látunk.

De talánr a legjellemzőbb a 11. számú:
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»Eilftes Capitel. Wic rlie zwölfaltcsten Hausváter zu 
Mildheim mit dem gnádigen Herrn auf dem Schlosse zu 
Mittag essen.*

»Tizenegyedik Rész. Az Uj-falusi tizenkét öreg Gaz
dáknak, az ifjú Úrral együtt való ebédelésekről.« A né
met metszeten csupasz szájú, német ruhás alakok. A ma

gyar metszeten bajuszos magyarok, zsinóros magyar ru
hákban. És mind a két metszeten más a bútorzat is.

A metszeteken a legkülönbözőbb foglalkozású és tár
sadalmi állású embereket látni; érdemes volna viselettör
téneti szempontból tüzetesebb tanulmány alá venni a meg- 
magyarosítotl metszeteket. Trócsónyi Zoltán

A Fővárosi Könyvtár Évkönyve, IV. kötet. 1934.
estes kötetként, több mint háromszáz la
pon jelent meg a közelmúlt napokban 
a Fővárosi K önyvtár I93ú-es Évkönyve. 
amely az Évkönyvek sorozatában iim 
már a negyedik, s amely a Könyvtár 
28-ik munkaévéről számol be a nagy 
közönségnek.

Az Évkönyvet az ig34. évről szóló je len tés vezeti be. 
Enyvvári Jenő azzal a sajnálatos megállapítással kezdi ér
tékes beszámolóját, amely rámutat a könyvtár dotációjá
nak újabb csökkentésére. A könyvbeszerzésekre szolgáló 
összeg ig3 i óta 42.770/0 apadást szenvedett. Természetes, 
hogy a Könyvtár forgalma ennek következtében csökkent, 
a kölcsönzési forgalom már ig33-ban 35.000 kötettel 
esett vissza s ez a visszaesés 1934-ben megkétszereződött, 
67.200 kötetre rúgott. A Fővárosi Könyvtár mindég a 
legújabb irodalmat szolgáltató budapesti könyvtár volt 
s működését különösen ez tette becsessé. Visszaesett könyv- 
beszerzése természetesen hozta magával a könyvtár iránti 
érdeklődés csökkentését is. Mivel dotációja csökkenése 
miatt a Fővárosi Könyvtár által be nem szerzett műve
ket más könyvtáraink sem szerezték be, az idézett szá
mok végeredményében azt jelentik, hogy Budapest olvasó- 
közönsége közel hatvanezer, túlnyomórészben külföldi 
szakirodalmi mű olvasásával lett kultúrálisabban szegé
nyebb. Ez a kultúrális elszegényedés sokkal nagyobb vesz
teség, mint az az összeg, amelyet a Főváros könyvtárának 
mostohább dotálásával megtakarít. A veszteség messze fe
lülmúlja a nyereséget s a Főváros nem engedheti meg, hogv 
az általános anyagi leromlást a költségvetéséhez mért jelen
téktelen megtakarításért szellemi elszegényülés is kövesse. 
Mindenkor hangoztattuk, hogy összes könyvtáraink közt 
leginkább a Fővárosi Könyvtár az, amely anyagi lehetőségei 
miatt viszonylag jól meg tud felelni hivatásának. Ennek 
az intézménynek megbénítása egyetemes kultúrveszteség s 
határozott kultúrbotrány lenne!

Szomorú fényt vet a Könyvtár jelentése azonban az 
egész m agyar könyvtárügyre is, mert a megcsonkított és 
megbénított Fővárosi Könyvtárnak 1934-ben könyvbeszer
zésre még mindig 123.120, könyvjavításra 4 i *55o , kata
lógusok és az Évkönyv nyomására 7.800, különféle dologi 
kiadásokra 2 2.3oo és rendkívüli szükségletekre 8.000 pen
gője volt. Ez összesen több mint 200.000 pengő. Ezzel 
szemben a nemzeti könyvtár szerepére hivatott Országos 
Széchényi Könyvtárnak ezen összeg 100/0-a sem állt ren
delkezésére, mert mindezekre a kiadásokra csak 20.000 
pengő állami dotációja volt. A sajtóban is s máshol is szó 
esik gyakran arról, hogy az állami könyvtárak nem tudnak 
hivatásuknak megfelelni. Hogy is feleljenek meg akkor, 
amikor a tízszeresen jobban dotált hasonló városi intéz
mény is anyagiak hiányában sorvadásnak indul!

A Könyvtár belső életének minden részletére kiterjedő 
jelentést Drescher Pál nagyérdekű közleménye követi, 
amely hét nap statisztikai összeállítása alapján apró részle
tességgel felel arra a kérdésre, hogy mit olvas a Fővárosi 
Könyvtár közművelődési fiókjainak közönsége. Eredményei

annyira érdekesek, hogy még visszatérünk a cikk részlete
sebb ismertetésére egy külön alkalommal.

Tovább folytatja az Évkönyv a Köny>tár tiszviselői
nek a könyvtár anyagával kapcsolatos tanulmányai köz
lését Ez alkalommal Jajczay János foglalkozik beható 
részletességgel a Könyvtár egyik vizfrstm ényével, melynek 
tárgya egy császári követfogadás Budán a török világ 
alatt. A tanulmány két hasonmása a törökkori Budát és 
Mohácsot mutatja be. Koch  Lajos a Könyvtár Bq 927/38. 
számú kéziratával, M atlekovits S án dom é— Szűk Róza nap
lójával foglalkozik. Szűk Róza gondonka művésznő volt 
s naplója igen becses zenetörténeti anyagot tartalmaz. Így 
nemcsak kegyeletes emlékezést szolgál a tanulmány a tizen
négy évvel ezelőtt elhunyt művésznővel szemben, hanem 
hasznos figyelmeztetés is a naplóban levő anyag közkinccsé 
válása érdekében.

Most már rendszeresen tér vissza az Évkönyvben Az 
aktuális nem zet po litika i kérdések irodalm a. Ilom a  Gyula 
és W itzm ann  Gyula ezúttal a valóban nagyon időszerű 
fö ldrendezésnek, tagosításnálc és telepítésnek  a Fővárosi 
Könyvtárban meglevő irodalmát állította össze. A több 
mint félszáz lapos aktuális bibliográfia igen hasznos szol
gálatot teheti a szőnyegen forgó kérdések helyes megisme
rése szempontjából! s közéletünket is közelebb viheti ezek
nek a zavarosan látott életkérdéseknek feltiszlullabb szem
léletéhez.

Az Évkönyv második fele közli a Könyvtár központja 
ú j szerzem ényeinek  válogatott jegyzékét; beszámol a Buda
pesti G yű jtem én yn ek , melyről előző évfolyamunkban kü
lön cikkben számolt be a gyűjtemény vezetője, új szerze
ményeiről; a kurrens fo lyó ira tokró l és a Fővárosi Könyv
tár kiadványairól.

Az évi gyarapodásnak mindössze 1.20/0-a volt nem 
magyar, német, francia, olasz, vagy angol nyelvű. Ebben a 
százalékban, amely alig 80 mű, lappang az utódállamok nyel
vén megjelent magyar vonatkozású irodalom is. Oly elenyé
szően kevés arány ez, hogy ezidén is meg kell róla emlékez
nünk. A Fővárosi Könyvtár beszerzési politikájának egyet
len hiánya, hogy bár anyagi eszközei leginkább engednék 
meg, nem fektet súlyt az utódállamok nyelvén megjelenő 
jelentős magyar vonatkozású anyagnak beszerzésére. Csak 
sajnálni tudjuk, hogy kútba esett az a pár évvel ezelőtt 
felmerült terv, hogy a Fővárosi Könyvtár évi negyvenezer 
pengőt kapjon rendes dotációja mellett a megszállott terü
leti irodalom gyűjtésére.

Az Évkönyv pompásan megfelel hivatásának s évről- 
évre örömmel köszöntött gazdagodása szegényes könyvtári 
szakirodalmunknak T̂1 ismerés illeti meg érte a kötet gon
dos szerkesztőjét, Enyvvári Jenőt, valamint a kötet munka
társait is.

A négy év óta folyó Évkönyv-sorozat méltóan kép
viseli kitűnő Fővárosi Könyvtárunkat nemcsak a hazai 
közönség előtt, de a külföldi könyvtáros társadalom előtt 
is. Épp ezért nagyon helyes, hogy a nemzetközi érdeklő
désre számító részeknél a fejlécek idegen nyelven is meg
vannak. —los — los
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A iascizmus irodalma
armadik kiadásban jelent meg a fascis- 
mus győzelmének 12-ik évfordulójára a 
fa sc izm u s iro d a lm á n a k  k ö n yvésze te  
(Opere sül fascismo possedute dalia 
Biblioteca della Camera Fascista al 28 
Ottobre 1934 — anno XII. Roma, 
XVI -f- 55o lap), amelyet a Fas

cista Kamara (Olasz parlament) könyvtárának anya
ga alapján a Kamara főtitkársága adott ki. A köny
vet Constanzo C iano főtitkár előszava után a köny\- 
tár főigazgatójának E. D a m ia n in a k  rövid cikke ve
zeti be, majd közel négyszázötven lapon következik 
a fascizmus irodalmának felsorolása. A bibliográfia tizen
négy szakra osztva csoportosítja a kérdés irodalmát. Tizen
egy szakcsoport a fascista állam különböző munkaterületei 
szerint sorolja fel a szakirodalmat, például külön a gazda
sági és pénzügyeket, vagy a földművelést, ipart, kereske
delmet. A XII. szakcsoport Mussolini beszédeit és írásait 
sorolja fel, míg a XIII. szakcsoport a Mussoliniról szóló 
irodalmat mulatja be. Az utolsó szakcsoport a fascista 
sajtóról számol be. Az egész könyvészét hozzávetőleg 6200 
címet sorol fel. Ebből mintegy á2Őo címet ismerünk már 
az előző kiadásból és 2000-re tehető az új címekkel való 
gazdagodás.

A Fascista Kamara könyvtára ezek szerint a lehető
ségig teljes szakkönyvtára a fascista corporativ állammal 
kapcsolatos világirodalomnak. A magyar irodalmat is meg
találjuk benne. Az olaszul tudó kutatók fennakadás nélkül 
használhatják ezt a könyvészetet, mert az idegennyelvű 
művek címe zárjelben olaszul is közölve van. Hogy a 
kérdés mennyire a nemzetközi érdeklődés homlokterében 
van, azt mi sem jellemzi jobban, mint ez a roppant érde
kes köny vészét. Nincs a világnak művelt nyelve, amelyen 
a kérdésnek valamelyes irodalma nem volna s amely e 
könyvben nem szerepelne.

Enrico Daminani a májusban Madridban tartott nem
zetközi könyvtárosi kongresszuson részletesen beszámolt a 
Fascista Kamara könyvtárának könyvészeti működéséről. 
(Le publicazioni periodiche legislativc e bibliografiche 
dél Fariaménto Italiano. Iloma. 10 lap.) A könyvtár ki
lencféle időszaki közleményt és bibliográfiát készít és ad 
ki s az előttünk fekvő kötet, az ismertetett fascista-köny- 
vészet csak egy részlete a könyvtár ilyirányú munkásságá
nak. Ez élesen világít rá arra a komoly könyvtári és biblio
gráfiái munkálkodásra, amely az olasz fascizmus által me
legen felkarolt olasz könyvtári világban folyik. A hatal
mas kulturális jelentőségű mozgalomnak könyvtári vonat
kozásban is értékes kezdeményezésétől és teljesítményétől 
sem tudjuk megtagadni az elismerést.
_______________________________ —los —los

Gy. Szabó Béla:
Liber Miserorum

C la u d io p o l i  1 9 3 5

Könyv, melyben a szöveget csupán a fejezetcímek al
kotják. Külföldön is, nálunk is állandóan kísérleteznek 
újabban azzal, hogy regényt írjanak — képekkel. A ma
gyar »képregény« műfajban M o 1 n á r C. Pál (»Cyrano«) 
és t í uday György (Boldogasszony Búcsúja) alkották a 
legkiválóbb műveket. Méltán csatlakozik hozzájuk az er
délyi Gy. Sz a bó  Béla ezzel a könyvével.

Stílusában, különösen az első két »fejezet«-ben nyonv* 
bán szembeötlik Buday György fametszeteinek a hatása.

A további lapokon azonban önállóbb lesz. És nem egy 
finomabb komponált jelenettel találkozunk (27., 28., 40., 
44. 1.), melyek ugyan még nem tökéletesek, amelyeken 
még eluralkodik a fekete szín. De a még bátortalanul 
jelentkező fehér hajszálvonalakban igen figyelemre méltó 
ritmusérték nyilvánul meg. Tekintve az erdélyi magyar 
művészet mai nehéz helyzetét, de tekintettel csupán mű
vészi értékeire és a könyv szép nyomdai előállítására, 
méltó arra, hogy alkotóját a legjobb erdélyi magyar gra
fikusnak tekintsük, s hogy a könyvet a magyar bibliofilek 
könyvtárukban megőrizzék.

N a g y  Z o l tá n

K ülfö ld i aukciós liírek
M agyar vonatkozású m űvek 1934-b en  

a középeurópai aukciókon
A Jalirbuch dér Biiclierpreise nem rég megjelent 

1931. kötete 39, múlt évben Németországban, Hollandiá
ban, Ausztriában, Svájcban és Csehországban tartott 
aukción elért árakról számol be. A közel négyezer gazdát 
cserélt tétel közt mindössze 12 darab volt magyar szer- 
zőjű. vagy közelebbi magyar vonatkozású. Ezek a dara
bok a következők voltak:

Andrássy, E .: Reise in Ostindien, Ceylon. Java, 
China u. Bengalen. Pest, 1840. Nagyfólió. 16 színes lito
gráfiával. Félbőr. 28 holland forint.

Demidoff, A. de: Voyage dans la Russie Meridionale 
et la Crimée pár la Hongrie, la Valachie et la Moldavie. 
Pár., Bourdin, 1840. Nagy 8-adrét. Az ajánlás 8 lapja 
hiányzik. 64 fametszet, 1 kotta. A könyv Auguszta 
Amália Leuchtenberg-Beauharnais hercegnő köny tárából 
való. 20 márka.

Regni H u n g á r iá é , Graeciae et Moreae Urbes ac For- 
talitia insig noria cum Insulis ac Portibus Marinis. Hely 
nélkül, 1685 körül. Fólió. 1 térkép és 23 tábla. Öreg kéz
iratos kötés. 75 márka.

Jordanus, Th. (v. Klausenburg): De aquis medicatis 
M oaviae. Frankfurt, Wechel, 1586. Foltos. 65 sv. frank.

Kunike, A .: Donau-Ansichten vöm Ursprunge bis 
zum Ausflusse ins Meer. Rajzok és litográfiák J. Alt és
L. Ermini. 261 lap. F. Sartori magyarázószövegével. 
Wien. 1826. Nagy haránt fólió. 220 schilling.

Kupetzky, Joh .: Imagines et picturae earum haberi 
potuerunt. . .  Nürnberg. 1745. Fólió. 73-[-3 levél, kar
tonra húzva. Félbőrkötés. 300 márka.

Lipsicz, M.: Statica. De varietate ac proprietatibus 
motus naturális et artificialis. Cassoviae, 1740. 12°. Dis- 
sertáció. 7 fametszetű táblával, bőrbe kötve. 40 sv. frank.

Ordnung und Ref ormát ion guter Pollicey zu Hun- 
gern und Beheim. Wienn, Syngreiner, 1552. Fólió. Fűzve. 
20 schilling.

Pelbartus de Themeswar: Sermones Pomerii de Sanc- 
tis. Hagenau, Gran, 1502. Fólió. Eredeti fára húzott, 
mélynyomásos bőrkötés. 30 sv. frank.

Pelbartus de Themeswar: Stellarium corone bene- 
dicte Marié virg. Augsburg, Otmar, 1502. Fólió. Famet
szettel. Eredeti bőrkötés. 20 sv. frank.

Badics, A .: Introductio in pliilosophiam naturalem 
tlieoriae Rob. Boscovicli. Budáé. Landerer. 1770 körüL 
4°. Egy rézmetszettel. Bőrkötés. 60 sv. fr.

Veranzio, Fausto: Machinae novae, cum declaratione 
lat., ital., hispan., gall., et germán. Vénét. 1595 körüL 
fólió . Metszett címlap, 49 kettőstábla. Ex libris. Némi
leg vízfoltos, különben ép példány. 150 sv. fr.
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Erzsébet
magyar  ki rályné
hagyatókábantalált könyvek, zeneművek, diszalbumok és egyéb 
műkincsek kerülnek novemberben aukcióra

A magyarság halhatatlan emlékű nagy királynője, Erzsébet k irályn é hagyatékában talált 
arannyal, ezüsttel és ékkövekkel díszített, a szivárvány minden színében, bőrbe, 
bársonyba, selyembe kötött díszalbumok, felbecsülhetetlen történelmi értékű erek
lyék, a királynőnek felajánlott zenei alkotások első kiadásai, nagy műbecsű 
emlékkönyvek a novemberi aukció keretében a nagy magyar nyilvánosság elé, 
előbb kiállításra, azután aukcióra kerülnek.

Ez az aukció ünnepélyes színvallása lesz annak a határtalan szeretetnek és tiszteletnek, amely- 
lyel a magyar nemzet egyik leghűbb barátnője és szomorú időkben védőangyala 
iránt érez, egyben pompás bemutatója lesz annak a nagy akarásnak és művészi 
tehetségnek, amely az iparművészet, könyvkötő- és ötvösmunka múlt századi 
munkáját jellemzi.

Ezt a nagyszerű és minden tekintetben szenzációs hatású műkincs-anyagot méltó keretben 
fogja ismertetni az a katalógus, amelyet erre az alkalomra, még az eddigieknél 
is sokkal pcmpásabb kiállításban bocsátunk az Erzsébet királyné em lékének  
hódoló magyar nagyközönség rendelkezésére.

A katalógust ezúttal egy kiváló szakértő, d r Kam pis Antal, a budapesti M. Kir. Pázmány 
Péter Tudományegyetem művészettörténeti tanszékének tanársegédje, a lehető 
legnagyobb gondossággal és tudományossággal szerkeszti.

$
A katalógus borítéklapját Erzsébet királyné nagyszerű többszínű arcképe, a katalógust 

pedig az abban szereplő műtárgyak remek illusztrációi teszik díszessé és vál
tozatossá. — -

A cég ezúttal csak annyi példányban fogja a katalógust kiadni, mint ahányan előfizetnek 
és jelentkeznek.

A katalógus ára pompás kiállítására és remek feldolgozására való tekintettel l ' S O  pengd.

L A N T O S ____________________
könyvesboltja, tud. antiquariuma, Bpest, IV., Múzeum krt 3
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