
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM 
O R S Z Á G O S S Z É C H É N Y I - K Ö N Y V T Á R Á N A K 

Á T S Z E R V E Z É S I MUNKÁLATAI. 

I. 
Százhuszonötödik évfordulója múlt ez év november 25-én, hogy 

SZÉCHÉNYI Ferenc gróf a MAGYAR NEMZETI MuzEUMmal az ország 
első könyvtárának alapját vetette meg. Ennek a százhuszonöt évnek 
közel felét nemzetünk életében sorsdöntő küzdelmek tették csak
nem meddővé. De a mag életképes és erős volt : az alapító könyv
tára, mely mintegy 15.000 nyomtatványból, 2.000 kéziratból és 
20.000-re menő oklevélből állott, ma már nyomtatvány- és kézirat
anyagában több mint negyvenszeresére, levéltári részében százszo
rosánál is nagyobbra növekedett, új osztályokkal, új gyűjtemények
kel gazdagodott. 

Ez a nagyvonalú fejlődés, mely egyszer az állam, máskor a 
társadalom áldozatkészségéből juthatott erőhöz, az elmúlt idő alatt 
csak a legnagyobb gond és fáradságos munka mellett bontakozha
tott ki. A könyvtárak történetében ritkán találunk példát arra az 
önfeláldozó munkára, mellyel az ORSZÁGOS SzÉCHÉNYi-KöNYVTÁRat 
tisztviselői, csekély létszámukat erejük túlfeszítésével pótolva, egy
részt a gondos gyűjtés és megőrzéssel, másrészt a tudományos 
használatra való közzétevéssel igyekeztek a nemzethez méltó kultúr
intézménnyé fejleszteni. Nem ő rajtuk múlt, hogy az ORSZÁGOS 
KÖNYVTÁR épen örvendetes fejlődése következtében hova-tovább 
oly aggasztó helyzetbe került, mely anyagának épségét, termé
szetes gyarapodásának lehetőségeit és szakszerű használatát már a 
legkomolyabban veszélyeztette. 

Ezért kell egy rövid pillantást vetnünk az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI 
KÖNYVTÁR százhuszonötéves sorsára, hogy minden oldaláról áttekint-
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hessük azt a komoly helyzetet, melyből KLEBELSBERG Kuno gróf, 
miniszterségének legnagyobb kultúrpolitikai gondjai közepette is 
gyors elhatározással nyújtva segítő kezét, biztos alapra mentette át. 
Megértő támogatása tette lehetővé, hogy a dr. HÓMAN Bálint főigaz
gató kezdeményezésével megindított átszervezési munkák dr. LUKI-

NICH Imre igazgató keze alatt oly szerencsés megoldásra találtak,, 
melyek az ORSZÁGOS SzÉCHÉNYi-KöNYVTÁRnak nemcsak fejlődő
képességét biztosítják már hosszabb időre, de tudományos haszná
latát és forgalmát is erősen fokozhatják. 

Egy minden részében átgondolt könyvtári tudománypolitika 
első szakasza vált valóra a nagyközönség elől hét hónappal ezelőtt, 
május 15-én elzárt s azalatt sokban átalakult Könyvtár újramegnyi-
tásának percében. Aránylag rövid idő alatt oly munka folyt le, mint 
amilyen félszázadnál nagyobb ideje nem volt e falak közt. Oly vál
toztatások történtek, melyek nemcsak sajátos viszonyainkra voltak 
tekintettel, hanem arra is, hogy az ORSZÁGOS SzÉCHÉNYi-KöNYVTÁRat 
példaadó szerep illeti meg az ország többi könyvtárai előtt. 

Beszámolónk végén összefoglaltuk a még megoldásra váró 
komoly feladatainkat. Ha lesznek talán megokolható kifogások is, 
melyek észrevétetik, hogy a Könyvtár igazgatósága nem oldhatta 
meg még több feladatát, azt kell hangsúlyoznunk, hogy nagyobb 
átalakítások ezidőszerint csak a Könyvtár további zárvatartása és 
korlátolt költségvetésünk erős túllépése árán történhettek volna. 
Minden reményünkkel bízunk azonban miniszterünk további támo
gatásában, hogy munkánk folytatása megszakítatlanul haladhat tovább 
s az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR mielőbb meg fogja kapni az 
értékéhez méltó végleges elhelyezést és az életképességét biztosító 
javadalmazást. 

IL 
Azok az okok, melyek az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR 

átszervezésének szükségességét megérlelték, legelsősorban az elhe
lyezés gondjaiból támadtak. A megszűnt pálosrend pesti kolostorá
ban 1803-ban mintaszerűen elhelyezett könyvtárnak két év múlva 
már a francia támadók elől kellett Temesvárra mentenie 9 szekérnyi 
legértékesebb részét. Mikor hónapok múlva visszakerült helyére, 
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alig harmadévre újra hajléktalanná vált. SZÉCHÉNYI Ferenc gróf, aki 
nemes életcélja megvalósítását látta az ORSZÁGOS KöNYVTÁRnak 
eme stílszerű és mindenképen alkalmas felállításában, legnagyobb 
utánjárás árán sem tudta megakadályozni, hogy a nagy áldozat
készségével renovált teremből az alig élni kezdő Könyvtárat ki ne 
lakoltassák. Előbb az Egyetem régi központi épületében, majd 1817-
ben a Múzeum mai telkén állott épületek egyikében szorítottak 
számára szűkös helyet. De időközben, az újra fellobbanó francia 
háború elől 1809-ben újra menekülhettek a könyvtár értékei 
Nagyváradra, míg a gyűjtemény helyén maradt részét a múzeumi 
helyiségekbe költözéssel egy hadikórház veszélyeztette. Az 1838. 
évi nagy árvíz idején órák alatt kellett a Könyvtárat a menekü
lőkkel teli helyiségekben a földszintről az emeletre átmenteni, 
majd a múzeumi építkezés előrehaladtával részben a pestmegyei 
levéltárba, részben az Egyetem és Ludovica-Akadémia épületeibe 
átszállítani. 

Mikor végre 1847 tavaszán az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR 

elfoglalhatta helyét az új palotában, a szabadságharcot követő meddő 
években termei még sokáig padozatlanul és berendezetlenül marad
tak. Elsősorban ez volt az oka, hogy az alapítás óta eltelt közel hét 
évtized alatt vásárlásokkal, adományokkal és kötelespéldányokkal már 
tízszeresére, 150.000 kötetre növekedett könyvtár rendezése csak 
1859-ben indulhatott meg. Bútorozva akkor is csak egy terem volt, 
a Széchényi-termet — m i n t másodikat — a magyar hölgyek ado
mányából 1860-ban rendezték be. A rendezés, melynek zavartalan 
előhaladását 1868-tól kezdve EÖTVÖS József br. kultuszminiszter 
erősebb anyagi támogatása biztosította, 1869-től más szempontok 
szerint újrakezdve folytatódott s a kellő bebútorozással lépést tartva 
1875-ben fejeződött be. Hosszú idő után tehát az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-

KÖNYVTÁR ismét nyitva állott a közönség előtt. 
A következő egyetlen évtized, 1875-től 1885-ig volt az, melyet 

ha az állandó és később is egyre növekvő tisztviselőhiánytól elte
kintünk, a háborítatlan fejlődés korszakának mondhatnánk. Kettős 
lendülettel mozdult előre ezalatt a Könyvtár gyarapodása: 1882-től 
kezdve a családi levéltárak növekvő letéteményeivel a Levéltári osz-
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tály, 1884-től a fővárosi könyvtárak egybevont hirlapanyagából 
létesített külön Hirlaposztály indult addig nem remélt fejlődésnek. 

A Könyvtár gazdagodása azonban hamarosan komoly ellen
állásra taláit a fokozódó helyszűkében, melyet az országgyűlés 
kiküldött bizottsága már 1880-ban megállapított. Azóta mindjobban 
felpanaszolják az évi jelentések. Előbb csak a Levéltárban és Hirlap-
tárban, majd a Könyvtár főrészében, a nyomdai kötelespéldányok
nak az 1897: XLI. t.-c. által megszigorított beszolgáltatása miatt, de 
a vásárlás és ajándék folytán amúgy is erősen gyarapodó Nyom
tatványosztályban. A Képtárnak és a Főrendiháznak a második 
emeletről 1905-ben történt kiköltözése szintén nem a Könyvtárnak 
jelentett térnyerést, csak egyik osztályának, a Levéltárnak jutott a 
földszinten megürült tisztviselői lakásokból néhány szűk raktárszoba. 
Már 1896-ban szóbakerült, hogy a Hirlaptár nagyrészének ki kell 
költöznie az épületből. Ez később, a használhatóság rovására, való
ban meg is történt. 

Idővel a Könyvtár termeiben a tér utolsó szabad helyét kihasz
náló pótállványok tömkelegével is alig lehetett már a fokozódó 
gyarapodást elhelyezni. Ezért a Múzeum akkori igazgatósága, előbb 
az épület beosztásának változtatásával, majd külső megtoldásával, 
hozzáépítésével szeretett volna alkalmas elhelyezést találni. Mint
hogy ez nem sikerült, 1909-ben már egy külön könyvtárpalota 
építésének gondolata merült fel, melyet a kultuszkormány az Ország
ház és a Margit-híd közt kívánt volna elhelyezni. Azonban sem 
a tudományos központoktól távoleső hely, sem pedig a NEMZETI 

MÚZEUM épületéből való kiköltözés gondolata nem tette általában 
rokonszenvessé az új építkezés tervét, míg az a világháború kitöré
sével a napirendről is lekerült. 

A világháború alatt új gyűjteményekként kellett a Könyvtár
ban helyet szorítani a háború irodalmának és plakátanyagának. 
Majd a zenei gyűjtemény indult örvendetes fejlődésnek. Bár a 
kommün idején veszteségre nem került még sor, a Hirlaptárnak 
újabb költözést kellett átszenvednie s Szentkirályi-utcai bérhelyi
ségeiből pár nap alatt a FESTETiCH-palota nedves istállóhelyisé
geibe költöztetni át nagy anyagát. 
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így érte meg az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR fennállása óta 
legnehezebb korszakát: a háború utáni éveket. A helyhiány soha 
nem képzelt méreteket öltött. A Könyvtár csaknem nyolcvanadik 
esztendeje volt már kénytelen, évről-évre minden terjeszkedési lehe
tőség nélkül mindig ugyanazokban a helyiségekben összébbzsúfolódni. 
Még azt a kettős örömet is, melyet számunkra 1919-ben a TODO-
RESZKü-HoRVÁTH-könyvtár és 1924-ben az AppoNYi-könyvtár rend
kívüli értékű adományai jelentettek, a méltó elhelyezés nagy gondjai 
kisérték nyomon, hiszen a Könyvtár gyűjteményei alig használhatóan 
szorongtak állványaikon, asztalokon, szekrények tetején, sőt a föl
dön. Egyes részük, mint pl. a FESTETiCH-istállóban elhelyezett hír
lap- és duplumanyag, épségükben is veszélyeztetve volt. A Könyvtár 
I. emeleti helyiségeinek padozatát a ránehezedő könyvrakások és 
zsúfolt állványok a megengedettnél jóval nagyobb mértékben vesze
delmesen terhelték meg. A tisztviselők könyvállványok közé tor
laszolva, igen gyakran fűtetlen és sötét helyiségekben, csak a leg
nagyobb nehézségek közt folytathatták munkájukat, melyet amúgy 
is egyre improduktívabbá tett az altisztek hiánya és a régi, elavult 
könyvtári rendszer. Könyvköttetésre, vásárlásokra a költségek hiá
nyában alig kerülhetett sor. Az addig állandóan forgalmas olvasóte
rem az újabb külföldi tudományos müvek hiánya következtében mind 
kevésbbé vonzotta a közönséget. Egyes években a fütéshiány miatt 
hónapokon át megbénult a könyvtár munkája. A Könyvtár folyó
irata, az ötvenéves MAGYAR KÖNYVSZEMLE alig tudott két évben egy 
füzettel megjelenni. Az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR több mint 
százéves múlt után nemcsak vezetőszerepét kezdte elveszteni, de a 
pusztulás kétségtelen lejtőjére siklott. 

III. 
Mindezen veszélynek s a reá súlyosan nehezedő felelősségnek 

tudatában a MAGYAR NEMZETI MÚZEUM főigazgatója sürgős beadvány
ban kérte 1924. tavaszán a gyors segítséget, megjelölve annak lehetsé
ges módozatait. De ki kellett jelentenie, hogy enélkül az út most már 
«a biztos pusztuláshoz vezet». És ez alkalommal a jövőt féltő jogos 
panaszok nem maradtak visszhang nélkül. Miniszterünk, dr. KLEBELS-
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BERG Kunó gróf, ki nagykoncepciójú kultúrpolitikájában már az 
ORSZÁGOS MAGYAR GYÜJTEMÉNYEGYETEM megszervezésével tudomá
nyos közgyűjteményeinknek belső értékükhöz mért oly szép szere
pet juttatott, különös szeretettel jött segítségünkre. 

Pedig a segítség nem volt könnyű. Már a MÚZEUM klasszikus 
szépségű palotája is fenyegető romlásnak indult a kénytelenségből 
évek óta halogatott tatarozások elmaradása és a kiöregedett farészek 
korhadása miatt. Egyes tárak, különösen a NÉPRAjzi-tár, a leg
teljesebb pusztulásnak voltak kitéve. De a végsőkig fokozódott hely
hiány úgyszólván valamennyi osztályt a megbénulásra kezdte 
kárhoztatni. Az utolsó percek izgalmas aggodalmai közt megjelent 
szeretőén gondos kéznek hol itt, hol ott kellett első segítséget nyúj
tani s az elégtelennek bizonyult rendes költségvetési kereteken kívül 
biztosítani kellő fedezetet oly feltétlenül szükséges és sürgős teen
dőkre, melyeknek még sorrendjét is nehéz volt megállapítani. Való
sággal egymás nyomába kellett a munkálatoknak lépniök, hogy a 
kibontakozás útja valahogyan szabaddá váljék. 

Az első lehetőség az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR anyagá
nak mentésére azzal nyilt, hogy az ORSZÁGOS LEVÉLTÁR új palotájá
nak a háború alatt félbeszakadt berendezési munkálatai időközben 
közelebb jutottak befejezésükhöz. Ezért a miniszter úr elérkezett
nek látta az időt régi tervének megvalósításához, hogy az ORSZÁGOS 

SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR Levéltári-osztályát, egyrészt annak megfelelő 
és évtizedekig fejlődésképes elhelyezése miatt, részben pedig a levél
tári kutatások kétségtelen előnyére, az ORSZÁGOS LEVÉLTÁR palotá
jában, annak gyűjteményétől azonban teljesen elkülönítve helyezze el. 
1926 július 5-én megindult tehát a költözés munkája. Minthogy a 
felállítás módja sokban változott, az átszállítás előtt a két milliónyi 
oklevélanyagot még gondosan fascikulálni és átcsoportosítani kellett. 
A tisztviselők napi 12 órai megfeszített munkája és az alapos elő
készületek következtében, Levéltárunk a nagy távolság dacára fel
tűnően rövid, alig kétheti idő alatt költözhetett át új helyére. 
A szállított anyag 5000 fascikulust, 1700 fiókot és 90 ládát tett ki. 

A második lépéshez az ALLATTÁR laboratóriumainak kiköltözése 
juttatta a Könyvtárt, melyek helyén a második emeleten négy 
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terem és két folyosórész szabadult fel. Itt kellett ideiglenesen el
helyezni 1926 szeptember 15-től a Hirlaptárnak a FESTETiCH-palota 
istállójában volt anyagát, melynek kiköltöztetését a tulajdonos 
annyira siettette, hogy a Könyvtár már nem is várhatta meg a Hir
laptár küszöbön álló és félévvel később megkezdett végleges el
rendezését. Az átköltözés munkája amúgy is kétszeres fáradság volt, 
mert már az előző évben, az elfoglalt két helyiség egyikét, az anyag 
teljes áttolásával kellett kiüríteni és átengedni. 

Mivel a Hirlaptár itt elhelyezett része jórészt rendezetlen volt, 
a költözést a rendezés és betáblázás három évig tartó nehéz mun
kája előzte meg. A több mint 700 m2 terjedelmű hirlapanyag fel
szállítása a Múzeum második emeletére, valamint felállítása a hirte
lenében összetákolt és átalakított állványzaton további nehéz próbára 
tette a Hirlaptár tisztviselőinek munkaerejét. Feladatukat a kellő 
segédmunkaerőkkel 12 nap alatt fejezték be, de csaknem ugyannyi 
munkára volt még szükség, hogy a rossz elhelyezés miatt sokat 
porosodott hírlapokat újra megtisztítsák. 

A Levéltár és a Hirlaptár költöztetési munkálatainál szerzett 
tapasztalatok jelölték meg az utat az ezután következő és csaknem 
tízszeresen nagyobb vállalkozáshoz, a Könyvtár egész gyűjtemény-
anyagának átcsoportosításához. Ezt a feladatot azonban elsősorban 
a végzetesen nagy helyhiány nehezítette meg. 

Levéltári-osztályának kiköltözése árán az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-

KÖNYVTÁR a földszinten már korábban, átvett KRENNER-féle lakás
sal együtt 10 kisebb és tisztviselői szobáknak alkalmas, összesen 
320 m2 alapterületű helyiséggel, az első emeleten pedig egy terem
mel és egy folyosóval gyarapodott. Ez utóbbi helyiségek átengedése 
azonban távolról sem jelenthetett térnyerést, mert az APPONYI-

könyvtár elhelyezésére kellett őket fenntartani. Sőt el kellett szige
telni a könyvtár elégtelen raktárhelyiségeiből egy szomszédos további 
termet is, hogy a ToDORESZKU-HoRVÁTH-könyvtár is megkapja a 
gazdag anyagához méltó s az ajándékozási szerződésben biztosított 
helyét. 

Tulajdonképen csak az 1927. év márciusában bővült az ORSZÁGOS 

-SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR az első emeleten a RÉGÉSZETI- és TÖRTÉNETI-
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osztályok részleges továbbköltözése folytán az épület keleti oldalán 
egy sarokteremmel és egy folyosóval, összesen 250 m2-rel, melyek 
a Hirlaptárnak jutottak. Ez a helynyerés azonban a gyűjtemények 
fejlesztésénél egyedül számottevő elsőemeleti teremsorban minden 
fáradságos és költséges változtatás ellenére is csak látszólagos, mert 
egyrészt a Hirlaptár anyagának visszaköltöztetésével ennél nagyobb 
területet kellett a Könyvtáron kívül átengednünk, másrészt pedig 
különösen azért, mert a termeket és folyosókat a néhol boglya-
szerűén összeépített s a padozatot túlságosan megterhelő könyvanyag
tól, illetve a pótállványok tömegétől mielőbb mentesíteni kellett. 

Minthogy a Múzeum épületének végleges beosztási terve szerint 
és ha a miniszter úr önagyméltósága az átalakításhoz szükséges 
fedezetet rendelkezésre fogja bocsátani, a Könyvtár csak két év 
múlva terjeszkedhet az első emeleten tovább, az igazgatóságnak már 
eleve számolnia kellett azzal, hogy az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR 

megfelelő elhelyezését szűk területén csak a saját gyökeres áts^er-
vetődése árán érheti el. Minden eszközt meg kell ragadnia, mely 
helyének jobb kihasználását, anyagának célszerűbb csoportosítását s 
főleg védelmét elősegítheti. Mindent el kell követnie, hogy használ
hatóságát fokozhassa, ha kell, a Könyvtár hatvanéves — de ma már 
fejlődésképtelen — rendszerének, módszereinek feláldozása árán is. 
Végül azt is jól tudta az igazgatóság, hogy bár a miniszter úr nagy
lelkű anyagi segítsége számértékében nem volt csekély, a minden 
oldalról előtoluló és megoldásukat sürgető feladatokat csak a leg
nagyobb gonddal és takarékossággal oszthatja be, ha a célul ki
tűzött legmagasabb munkaeredményt valóban el akarja érni. 

Mindezek tudatában indult meg az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYV

TÁR tulaj dónk épeni átszervezésének nagy munkája, melynek nehéz
ségét legjobban talán az jellemezheti, hogy a végeredményben alig 
változott alapterületén és szorongásig zsúfolt helyiségeiben nem
csak anyagának teljes elhelyezését, hanem a több évtizedes fejlődés 
lehetőségeit is biztosítani kívánta. Ennek a látszólag szinte meg
oldhatatlan vállalkozásnak első lehetőségét a miniszter úr önagy
méltósága nyújtotta azzal, hogy legelőször is elrendelte a két leg
fontosabb raktárterem modern vasállványozását, hogy e termek 
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befogadóképességét az eddiginél nyolcszorta nagyobbra fokozza. Meg
értő támogatása adta meg tehát az erőt és lendületet az átszerve^ 
zési munkálatok harmadik lépéséhez, mely a Könyvtár százhuszon
ötödik évében új élet és új virágzás felé nyitott utat. 

IV. 

Az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR átszervezésében a sürgős 
és fontos feladatok tömege tolult előtérbe, melyek minél egyszerűbb 
módon és a legkisebb költséggel való megoldása egyaránt nagy 
gondokat okozhatott. 

a) Legelőször is az átalakítás előtt álló elsőemeleti 1330 m2 és 
földszinti 600 m2 alapterületű helyiségeket kellett kevés kivétellel 
teljesen kiüríteni, ami a helyhiány miatt alig megoldhatóan nagy 
feladat volt. E helyiségeket többé-kevésbbé át kellett építtetni, padló-
zásukat, ablakaikat, ajtóikat átjavíttatni, fűtőberendezéseiket pótolni, 
mosdókkal ellátni és valamennyit az évek hosszú sora óta nélkü
lözött s a legtökéletesebben biztosított villany világítási hálózattal 
felszerelni, bútorzatukkal együtt tataroztatni, átfestetni. 

b) Két összesen 400 m2 alapterületű termet kellett, a lehető leg
nagyobb befogadóképességet tartva szem előtt, SCHLICK-VAjDA-rend-
szerü vasállványzattal, továbbá a nagy olvasótermet és az új hirlap-
tári folyosót meglevő szekrények galériás berendezésű átalakításával 
beépíteni és három kisebb földszinti raktárhelyiséget beállványozni» 

c) Szükségessé vált az olvasótermet, katalógustermet, ruhatárat, 
hirlapfolyosót részben új bútorzattal berendezni, a földszinti tiszt
viselőszobákat átbútorozni, egyes lépcsőket átszerelni. 

d) A Nyomtatvány-, Hirlap- és Zeneosztály közel 5000 m 2 

anyagát az elsőemeleti teremsorban összpontosítva és az újonnan be
rendezett termekre való tekintettel át kellett költöztetni, a raktárterme
ket a használhatóságot korlátozó túlzsúfoltságtól mentesítve logikus 
csoportosításban átrendezni, a ritka kiadványokat (editio princeps, 
díszmüvek stb.) kiemelni és alkalmasabban, zárt szekrényekben el
helyezni ; a múzeumi kiadványokat, duplumokat és remotákat pedig 
külön helyiségekben rendezve raktározni. 

e) A fölöslegesen helypazarló és állandóan változó jellegű szak-
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csoportos, illetve betűrendes felállítás helyett a könyvek teljes reví
ziójával és új leltározásával a végleges helyhez kötött, végtelen 
számozású felállítást kellett fokozatosan bevezetni; az új számozá
soknak a régi nominális és szakkatalógusokon való egyidejű átírásával. 

f) Az olvasótermi kézikönyvtár számára a Nyomtatvány- és 
Hirlaptár legfontosabb anyagából mintegy 30.000 kötetnyi anyagot 
kellett kiválogatni és szakok szerint csoportosítva felállítani. 

g) Az új kézikönyvtárt könnyen kezelhető újonnan írt kataló
gussal kellett ellátni, a nagy katalógust alkalmasabb módon és az 
olvasóteremhez közelebb elhelyezni. 

h) Régóta szükség volt a megfelelő könyvrenováló és fény
képező laboratórium felállítására és felszerelésére. 

i) Az elavult müncheni könyvtári szakrendszer helyett meg
felelő bibliográfiai utasítással együtt újat kellett kidolgozni, célszerűbb 
naplózási rendszert bevezetni, a könyvkötés ügyét rendezni. 

j) Gondoskodni kellett arról, hogy a Könyvtár az eddigi nehezen 
hozzáférhető bejárat helyett a MÚZEUM előcsarnoka felől a legrövi
debb úton legyen megközelíthető és hogy akiállítási jellegű gyüjte-
ménytermek az olvasótermi forgalomtól és raktártermektől el legye
nek szigetelve. 

k) Végül mindezen feladatot úgy kellett a lehető legrövidebb 
idő alatt megoldani, hogy az átszervezés ideje alatt a Könyvtár 
használata — ha korlátozottan is — meg ne akadjon, a Könyvtár 
rendes ügymenete, egyes osztályok, illetve munkakörök működése 
(kötelespéldány-osztály, Régi magyar könyvtár, Kézirattár, Zene
osztály, az elszakított országrészek irodalmának gyűjtése, könyv-
köttetések stb.), valamint legfontosabb részében a Nyomtatvány
osztály rendes gyarapodásának feldolgozása, zavartalanul tovább foly
jon, sőt a tisztviselők is beoszthassák rendes évi szabadságidejüket. 

Nagy könnyebbséget jelentett, hogy a TODORESZKU-HORVÁTH-

Könyvtár és az AppoNYi-Könyvtár méltó új berendezését és részben fel
állításuk gondját is a nagylelkű adakozók özvegyei vállalták magukra. 
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V. 
Amint a MÚZEUM RÉGÉSZETI- és TöRTÉNELMi-osztályai ez év 

márciusában az ORSZÁGOS SzÉCHÉNYi-KöNYVTÁRnak átengedték a 
termeinkkel szomszédos saroktermet és folyosót, a ScHLiCK-féle vas
szerkezeti gyár azonnal megkezdte és négy hét alatt be is fejezte a 
korábban megrendelt vasállványzat felszerelését. Erre április 19-én 
a Nyomtatvány osztályban, egy nappal később pedig a Hirlaptárban 
párhuzamosan egyszerre indult meg a költözés. 

A sokirányú lekötöttség, de még inkább az iparosok munkájá
nak kiszámíthatatlansága miatt is a költözést egyszerre több oldalon 
kellett kezdeni s annak menete hol itt, hol ott lendülhetett előre 
erősebben. Ezért a munka bonyolult sorrendjének naplószerű fel
sorolása helyett, csak az egyes feladatok megoldásának összefoglaló 
leírása adhat áttekinthető képet. 

A Nyomtatvány-osztály munkája a földszint mennyezetig 
zsúfolt öt raktárszobájának kiürítésével kezdődött, melyekben nagy
részt duplumanyag, továbbá a törzsgyüjteményhez tartozó hírlapok, 
naptárak, népiskolai tankönyvek, háborús kiadványok, valamint a 
HERALDIKAI és GENEALÓGIAI Társaság kiadványai voltak. Ez az anyag 
a földszint három már korábban renovált szobájába került, míg a 
kiürített helyiségekben dr. LECHNER Jenő műegyetemi tanár veze
tésével nyomban megkezdődött az átépítés. 

Amint az építés munkája szobáról-szobára haladt tovább, illetve 
befejezést nyert, úgy tartott vele lépést a berendezkedés is. A külső, 
kertrenyíló földszinti szobák a tisztviselők részére alakíttattak át oly-
képen, hogy a tisztviselők elhelyezése pontosan megfeleljen munka
körüknek, illetve annak a sorrendnek, mely a Könyvtárba érkező 
anyag teljes feldolgozásáig vezet. A szobák középpontjában, az épület 
sarkán, az igazgatóság foglalt helyet, az igazgatói, titkári és gépíró 
szobával (ez utóbbiban van elhelyezve az irattár is), ehhez balról a 
Kézirattár két szobája, jobbról a Kötelespéldány-osztály 2, a Zene
osztály egy és a Nyomtatványosztály 5 szobája csatlakoznak. Négy 
osztályvezető kivételével a tisztviselők másodmagukkal vannak szo
báikban elhelyezve. Bár itt a nélkülözhetetlen bibliográfiai szak-
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könyvtár mellett csak a feldolgozás alatt álló anyag számára van 
hely, ideiglenesen itt vannak felállítva, a legnagyobb szobában üveg
szekrényekben, az elszakított országrészek irodalmi gyűjteménye és 
egy másikban a zenei kéziratok. 

A folyosó felőli sötétebb szobák közül négy előszoba ma
radt, három pedig részben a középfalak kiemelésével megnagyítva^ 
különálló raktárhelyiségek lettek. Az egyikben a MÚZEUM és a 
HERALDIKAI Társaság kiadványai, a másodikban a duplum-, a har
madikban a remotaanyag lett rendezve és elhelyezve. 

Bár a földszinti helyiségek kiürítése és átalakítása nagy
jában a megállapított sorrendben folytatódott le, egyes helyiségek 
átengedésének késlekedése komoly próbára tette úgy az építkezés,, 
mint a költöztetés fogaskerekekhez hasonlóan egybekapcsolódó 
munkarendjét. Ennek dacára is június 15-ig a földszint átalakítása 
elkészült két helyiség kivételével, melyekre az ORSZ. KÖNYVFORGALMI 

és BIBLIOGRÁFIAI KÖZPONT kiköltözése után a közeljövőben fog sor 
kerülni. E két helyiségben a házi könyvkötészet kap majd helyet. 

A földszinti helyiségek átalakítása azért volt rendkívül sür
gős, hogy az első emeleti nagytermeket ki lehessen üríteni. E ter
mek addig raktári jellegük mellett a Nyomtatvány osztály, Hirlaptár 
és Zeneosztály tisztviselőinek közös dolgozószobái voltak. Az át
alakítások előbbre haladásával egymásután kerültek le a föld
szintre a használható bútorok s velük együtt megindult a termek
ben elhelyezett 1126 m2 könyvanyag kitelepítése is. 

Ez nemcsak a nagy helyhiány miatt volt nehéz feladat, hanem 
főkép azért, mert az átköltöztetéssel egyúttal a szakok szerint 
felállított, de a főcsoportjuk szerint egyáltalán nem csoportosított 
szakok átrendezését is feladatának érezte az igazgatóság. Arra 
törekedett, hogy pl. az összes hittudományi, vagy jogtudományi 
szakok egymás mellé kerüljenek és a könyvtár használatában ne 
lehessen többé bizonytalanság az egyes szakok keresésénél. Mint
hogy azonban a kiürítés alatt álló nagyteremben a korábbi hely
hiány következményeképen a legkülönbözőbb főcsoportba tar
tozó szakok voltak elhelyezve, a szomszédságra való minden 
tekintet nékül (pl. erkölcstan, külföldi közjog, szülészet, címer-
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tan, állatorvostan egymásután következtek), az egyes szako
kat a legkülönbözőbb termekből kellett összehordani. Helyükre 
ismét mások kerültek, hogy a végleges felállítás megfelelhessen a 
szakok eredeti főcsoportosításának. Előfordult, hogy csak 2—3 szak
csoport átköltöztetésével lehetett a könyveket végül is elhelyezni, 
ami az átköltöztetendő anyag megháromszorozódását jelentette. 

Nagyon elősegítette a kiürítés munkáját az a szerencsés vé
letlen, hogy a Levéltár volt terme és folyosója az AppoNYi-Könyv-
tár céljaira való átalakítás végett, még üresen állott. Ide került az 
a könyvanyag, mely a nagyteremben felállítandó új vasállványra 
volt szánva : a teológia 17, a jog-, állam- és társadalomtudományok 
n alszakja, a háborús gyűjtemény stb. Ezeket hely- és állványok 
hiányában végleges elhelyezésükig 60—80 cm magas oszlopokban 
a földre kellett lerakni, ami mellett a könyvek számszerű pontos 
sorrendjét nem volt könnyű megőrizni. Az orvos- és természet
tudományok egyrésze azonban, a katalógus-terem galériáján, azon
nal helyére kerülhetett. 

Június elején a nagyterem és a vele szomszédos termek már 
üresen állottak. Faliállványzatuk az új hirlaptári folyosóra és az 
olvasóterembe lett áthelyezve, s így a vasállványozási munkálatok 
azonnal megkezdődhettek. A 25 m hosszú, 10 m széles és 6*8 m 
magas boltozatos terem számára Schlick-Vajda-rendszerű és terv
rajzban kétszer átdolgozott, két emeletes — összesen három szin
tes — üvegpadlós állványok készültek 2*1 m, a legfelsőnél i*8 m 
állvány magassággal. A terem középútja a mennyezetig nyitott 
maradt és a két emeleten összesen hétszer van áthidalva. A raktár
emeleteket a régi könyvtári galeriarácsok mintájára készült karfás 
vasrácsok szegik harmonikusan körül. 

A termet körülfutó, valamint a középen álló 33 állvány 
magassága összesen 6 méter. Tengelytávolságuk 1*30 m és egyfor
mán hármasbeosztásúak 0*97 m hosszú zománcozott vaspolcokkal, 
amelyek galvanizált fogasléceken 1*5 cm távolsággal, tetszőlege
sen állíthatók be. A terem befogadóképessége az új berendezés 
folytán közel nyolcszorosára, 300.000 kötetre növekedett, a könyvek 
kezelése szintén rendkívül sokat könnyebbedett. A berendezés előnyére 
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azonban legjellemzőbben talán azt emelhetjük ki, hogy a könyv
anyagában erősen megnövekedett terem szerkezeti megoldása 
oly kedvező, hogy sok helyen felét sem éri el a teli^súfolt nehéç 
faállványok korábbi veszedelmes padlómegterhelésének. Emellett jól esik 
hangsúlyoznunk, hogy e legmodernebb szerkezeti szempontok és 
a terem fokozott kihasználása mellett a 3 tetőlámpával és 216 
különgyujtású középlámpával megvilágított csarnokterem esztétikai 
hatása is növekedett. 

A szerelés munkája, a terem átfestése s a kapcsolatos egyéb 
teendők — a lámpaszerelés kivételével — programmszerüen haladva 
előre, két hónap alatt, augusztus 11-én fejeződtek be. Másnap 
már a részleteiben is teljesen kidolgozott tervek szerint a könyvek 
beköltöztetésére kerülhetett a sor, amit nagyon megkönnyített 
az, hogy a vasállványokhoz öt darab könyvtári kocsi is készült, az 
állványokkal egyező méretű, kiemelhető vaspolcokkal. A kocsikra 
számozásának ellenőrzésével került a porszívógéppel megtisztított 
könyvanyag, melyet egyszerű csigán húztak fel az emeletek meg
felelő szakaszán. A költözés szállítási részét az altisztek és az e 
célra alkalmazott egyetemi hallgatók hajtották végre, kiknek nagy 
intelligenciája az átszervezés egész ideje alatt nagyon sokat könnyí
tett a munka menetén. Ezért augusztus végére, tehát alig 14 
munkanap alatt, a terem két emeletén közel kétszázezer kötetet 
helyezhettünk el, a további munkálatokhoz és gyarapodáshoz 
üresen hagyva az alsó szintet. 

A terem szakcsoportosításának egysége miatt a beosztás a 
következőkép alakult ki. A második emeletre kerültek a ritkábban 
használt szakok: a teológia és a jogtudományok. Az előbbi az 
emelet három-, az utóbbi kétötödét foglalja el. Mellettük a 
fal körül a naptár, népiskolai tankönyv és iskolai értesítő gyűjte
mények vannak felállítva. Az első emeleten a háborús gyűjtemény, 
a természettudományok folytatólagos része, valamint általánosabb 
jellegű szakok kaptak helyet, melyek csoportosításánál az is döntő 
volt, hogy az új elrendezési tervek szerint a hét raktárteremben 
csak a történelmi és nyelvészeti szakok maradhattak. Itt a szaba
dalmi leírások nagy gyűjteménye jutott alkalmas külön helyhez. 
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A könyvek felállítása, amellett, hogy számsoruk rendje kétsze
resen is ellenőriztetett, a korábbi módszerhez képest is változott. 
Ugyanis a régi és kellőleg meg nem okolható alulról-felfelé számo
zás és felállítás helyett, itt már a keresést inkább megkönnyítő, felül-
röl-lefelé számozást vezette be a Könyvtár. Másrészt, mivel a Könyv
tárnak azzal kellett számolnia, hogy a régi berendezésű raktárter
mek néhol 60 cm mély faliállványait célszerűen csak nagyméretű 
könyvekkel használhatja ki, az új vasállványzaton, melyeket fölös
legesen megterhelni sem akart, az átvitt szakcsoportoknak csak 
30 cm-nél alacsonyabb és a polcok méretének megfelelő részét 
helyezte el. 

Az így kiemelt folióanyag a második könyvteremtől kezdve 
pontosan nagyság szerint és megjelenési korszakuk lehető figyelembe
vételével állíttatott fel. Ezzel a régi könyvtermek befogadó képes
sége szintén növekedett, a könyvek épebben, jellegüknek megfelelőb
ben állíthatók fel, a pár oldalas füzetek külön tokokba össze
gyűjtve nem rongálódnak, szakadoznak a nagy kötetek közé szo
rítva, végül a könyvek elrendezése szebb, tisztántartásuk lényegesen 
könnyebb lett, a kis könyvek hátraesésének és eltűnésének vesze
delme pedig megszűnt. 

A könyvanyag e része már a véglegesen elhatározott folyó-
számozás elvéhez képest, teljesen újonnan és i-től a végtelenig, 
minden exponens nélküli numerus currenssel lett átszámozva. Hogy 
ez a szám áttekinthetőbb legyen, a számozás minden raktárrésznél 
kerek számmal folytatódik. Minthogy az új nagyterem három szint
jén az apróbb anyag megfelelő csoportosításával összesen kb. 300.000 
mű helyezhető el s a további hét raktárteremben, azok vasállványo
zását is szem előtt tartva, egyenként 100.000 mű elhelyezésére szá
míthatunk, a számozás termenként, illetve emeletenként 100.000-rel 
halad előre. Az új nagyterem földszintén balról kezdődik a számo
zás i-el s balról-j óbbra, felülről-lefelé folytatódik az első emele
ten 100.001-el, a másodikon 200.001-el, úgy hogy a hét további 
raktárteremben 300.001-tői 999.999-ig terjedhetnek idővel a szá
mok. Ezzel sikerül fokozatosan kiküszöbölni a régi, valóságos 
mathematikai képletekként bonyolult szakrendszeres ugrószámozást, 
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mely a hetvenéves közbeiktatások folytán képzelhetetlenül nehéz
kessé vált. (Pl. 8°. L. elég. g. 273 ax/s4-) 

Nagyon fontos változást jelent azonban ez az új felállítási rend 
abban, hogy az újonnan beszámozott könyvek most már véglegesen 
aZ elfoglalt helyükön maradhatnak s ahhoz alkalmazkodva azt teljesen 
kitölthetik. Ezzel szemben, a régi szakok szerint s a szakokon belül 
betűrendben csoportosított könyvanyag az állandó tömeges közbe
iktatások folytán mindenkor eltolódott, úgy hogy a tisztviselők csak 
közbeékelt pótállványokkal adhattak az új gyarapodásnak helyet. 
A helyhiányt az is fokozta, hogy az eddigi müncheni felállításmód az 
anyag három méretű (20 , 40, 8°) szétosztásával sem tudta a pol
cokat egyenletesen és jól kihasználni. A különböző alakú és kötésű 
könyvek pedig egymás épségét állandóan veszélyeztették. 

Az új számozási rend mellett a különleges szempontok szerint 
gyűjtött könyvcsoportok (pl. háborúsgyüjtemény, zenei gyűjtemény, 
elszakított országrészek irodalma stb.) együtt maradhatnak s arészükre 
fenntartott számok terjedelmén belül kellőképen fejlődhetnek. Végül 
nagyjelentőségű a megőrzés szempontjából az is, hogy a ritka kiad
ványokat (díszmüvek, első kiadások, értékes ajánlású könyvek stb.) a 
Könyvtár kiválaszthatta törzsanyagából és záros szekrényekben, meg
különböztetett számozással, értéküknek megfelelően helyezte el. 

Hogy azonban a régi számozások megváltoztathatók legyenek, 
a felállítás nehéz munkája mellett ki kellett szedni a régi kataló
guslapokat is s azokat átszámozás után, új számukat a szakkataló
guson is átvezetve, visszaosztani a nagy katalógus betűrendjébe. Az 
új számozásoknak megfelelően természetesen új leltári katalógust 
kellett kezdeni, melyben most már a könyvek külsőségei is fel 
vannak jegyezve. Mellettük a régi szakkatalógusok az új számozások 
átírásával egyidejűleg a legpontosabb revizió alapjául szolgálhatnak. 

A törzsgyüjteményen kívül a költözéssel kapcsolatban ren
dezni kellett az erősen felszaporodott közel 100 m2 duplumanya
got, hogy a részére külön berendezett duplum raktárban elférjen, 
valamint a múzeumi kiadványokat és remótákat. Gróf SZÉCHENYI 

István letétként elhelyezett könyvtára anyagának leltári revíziójával 
kapott a KOSSUTH Lajos könyvtára mellett zárt szekrényekben helyet. 
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Külön kell megemlítenünk az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR 

villanyvilágítási berendezését, melynél az igazgatóság a sok szo
morú külföldi tapasztalaton okulva, a legnagyobb gonddal igye
kezett eljárni. Az elektromos hálózat méretezését, fektetését és biz
tosítását, valamint a lámpák megválasztását a K. M. JÓZSEF MŰEGYE

TEM I. elektrotechnikai tanszéke volt szíves felülvizsgálni SÖPKÉZ 

Sándor udv. tan. műegyetemi tanár úr irányítása mellett. 
A hálózat mindenhol a falban van elhelyezve kellőképen mére

tezett és többszörösen biztosított Bergman-csöves vezetékekkel. 
A vezeték iránya kettős. Az első a földszinti helyiségeket, a máso
dik pedig az első emeletieket látja el árammal. Ez utóbbi az igaz
gatóság földszinti előszobájából indul ki s onnan szükség szerint 
teljesen kikapcsolható. így érhettük el, hogy a szükséges világítási 
időt kivéve, tehát a hivatalos órákon túl, a Könyvtár termeiben 
az áramszolgáltatás teljesen szünetel. A jól biztosított és kellőkép 
ellenőrizhető kapcsolótáblák az előbbi nagy előnyt kiegészítve, 
emberi számítás szerint teljes mértékben tűzbiztossá teszik az új 
berendezést. Az első emeletnek egyelőre csak a hat újonnan átala
kított terme és négy folyosója szereltetett fel villanyvilágítással, míg 
a továbbiakra a kellő anyagi eszközök rendelkezésére bocsájtása 
esetén a jövőben kerül a sor. 

VI. 

A Hirlaptir egy nappal a Nyomtatvány-osztály után kezdte 
meg költözését, az annak hét raktárterme után nyolcadikként követ
kező sarokterembe. Ez a terem, mely alig négy héttel a RÉGÉSZETI 

Osztály kiköltözése után a ScHLiCK-gyár vasállványaival szereltetett 
fel, kisebb a Nyomtatvány-osztály új vasterménél. Szintén két
emeletesen állványozott, de állványainak tengelytávolsága i'éo m, 
tehát annál 0*30 m-rel nagyobb. Ez a beosztás, valamint a 4—5 
darab 31 cm mélységű polcozás a hirlapok nagyobb terjedelméhez 
kívánt alkalmazkodni. Nyolc híd keresztezi a termet kettéosztó utat a 
két emeleten, melyekre új rendszerű, osztottfokú lépcső visz fel, a kis 
helyet kényelmesen kihasználva. A fal körül vezetett és középen álló 
állványzat férőhelye összesen 654 m2, kb. 40.000 kötet hirlap számára. 

Magyar Könyvszemle. 1927. III—IV. füzet. 17 
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Második új helyiségét a TÖRTÉNETI-Osztálytól átengedett 40 m 
hosszú és 3'5 m széles világos folyosón nyerte a Hirlaptár. Ide 
helyeztetett át a Könyvtár nagy termének korábbi galériás fali
állványzata, melynek emeleti részét még o*8o m-rel emelték. 
A mély s a hirlapok méreteinek kitűnően megfelelő faállványok 
férőhelye 435 m2, tehát épen kétharmadrésze az előbbi hirlap-
teremnek, ablak fülkéj ében jól szigetelt tisztviselőmunkahelyek van
nak. Helykihasználása és berendezése a nagy rendezőasztalokkal 
igen célszerű, csak fűtése nem kielégítő még, mert a vezetékeit 
tápláló elavult Perkins-kazán legnagyobb megerőltetéssel sem tudja 
kellő meleggel ellátni. A négy tetőlámpával felszerelt új folyosó 
egyik látványossága lesz a könyvtár látogatóinak. 

A Hirlaptár költöztetésének vezetőszempontja szintén az volt, 
hogy anyagát a most már véglegesnek tekinthető helyén minél logiku
sabban és a fejlődésnek megfelelőbben csoportosíthassa. Ezért a 
még élő hírlapokat a már befejezett sorozatoktól teljesen elkülö
nítette, s ez utóbbit a hely teljes kihasználásával a VIII. terem 
földszintjén és I. emeletén állította fel. A még állandóan gyarapodó 
élő anyag a folyosó állványain kapott alkalmas helyet. Ez új be
osztás természetesen a korábbinak teljes megváltoztatását jelentette, 
úgy hogy miatta a Hirlaptár teljes egészét meg kellett mozdítani. A fel
állítás pontosságának ellenőrzésére, arról egyidejűen ideiglenes 
helyrajzi katalógus készült. 

Minthogy az új folyosó beállványozása és átfestése a munkás
viszonyok miatt csak több mint kéthavi késedelemmel, szeptember 
15-ére fejeződött be, az ideiglenesen átengedett II. emeleti helyi
ségeket pedig már augusztus 15-ig ki kellett üríteni, a költözés 
munkája a reméltnél jóval nehezebb lett s a kétszeres átrakodást 
nem lehetett elkerülni. Közben az új folyosó bútorozásához át 
kellett adni az ideiglenes faállványokat, s a rendezés munkáját a 
földön folytatni. A hirlapok 30°/o-a már amúgy is hozzáférhetet-
lenül állott néhol 2 m. magasan a padlón feltornyosítva. Át kel
lett rendezni a csaknem teljesen kötetlen külföldi és a háborús, 
továbbá a duplum hirlapanyagot, melyek az ottani anyag átrakása 
árán a régi hirlapfolyosók galériájára kerültek. 
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E munkálatok mellett zavartalanul folyt a kötelespéldányok és 
külföldi folyóiratok rendszeres, valamint a külügyminisztérium sajtó' 
osztályától a költözés ideje alatt váratlanul kapott két autórako
mány hirlapanyag (megszállott területi hírlapok) átvétele és fel
dolgozása. További nagy munkát jelentett az elmaradt köttetések 
tömeges pótlása, amennyiben májustól októberig közel kétezer 
kötet hirlap lett kötésre előkészítve és bekötés után címtározva. 
Ehhez járult az olvasótermi kézikönyvtár számára a legfontosabb 
hirlap- és folyóiratsorozatok kiválasztása és felállítása. 

Mindezen feladatokat a Hirlaptár költözésének hetedik hónap
jában sikerrel fejezte be. A nehézségek jellemzésére elég felhozni azt, 
hogy a több mint 1262 m2 hirlapanyag nagyrészét a második emelet 
távoli termeiből vállon kellett átköltöztetni. Ezek után a régóta ten
gődő és nehezen hozzáférhető Hirlaptár gazdag anyaga átrendezve, 
minden részében használhatóvá vált, s november 17-től már a beszá-
mozás és leltári naplózás további négy hónapra tervezett munká
ját kezdhette el. Ezzel párhuzamosan halad tovább a hirlaptári 
főcímtár hibás lapjainak folytatólagos kicserélése. 

VII. 

Az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR átszervezési munkájában a 
Nyomtatványosztály és Hirlaptár átcsoportosítása mellett harma
dik nagy feladat az Olvasóterem gyökeres átalakítása volt. A hasz
nálhatóságában erősen megnövekedett könyvtár növekvő forgalmára 
való tekintettel itt is nagy változásokra volt szükség. 

A terem berendezése, az asztalok kivételével, teljesen kicserélő
dött, az olvasóhelyek száma szaporodott. Nagyrészében átváltozott a 
korábbi ötezer kötetes s erősen avult kézikönyvtár harmincezer váloga
tott kötetre szaporított anyaga, melynek most már külön és könnyen 
áttekinthető címtára áll az olvasóközönség rendelkezésére. Az Olvasó
teremmel szomszédosán a nagy katalógus is használhatóbb elhelye
zést kapott. Végül a jól elosztott villanyvilágítás bevezetésével lehe
tővé vált, hogy az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR régi vágyát meg
valósítva, ezután a különösen forgalmas esti órákig is nyitva állhas
son a nagyközönség számára. 

17* 



232 DR. NYIREŐ ISTVÁN 

Mindezen átalakítások, különösen pedig az új kézikönyvtár 
összeválogatása, felállítása, beszámozása és teljesen új címtározása,. 
igen nagy mértékben vették igénybe a vele foglalkozó tisztviselő
ket, kik az utolsó hónapokban, váltott segédszemélyzettel, reggel 
nyolctól este hétig dolgoztak feladatuk mielőbbi befejezésén. 

Bár az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR már munkájának meg
kezdésekor tisztában volt annak nagy méreteivel, hivatásának az 
utolsó percig meg akart felelni azzal, hogy az Olvasóterem bezárá
sát, a könyvtár belső használatának megszakítását, minél későbbre 
tolja ki. Május 15-én azonban itt is meg kellett indulni a munkának.. 
Először a kézikönyvtár megrostálásra szánt anyaga került eredeti 
sorrendjében a szomszédos raktártermek padlójára. Alacsony üveg
szekrényeik a földszinti szobákban kaptak sokkal megfelelőbb el
helyezést. Egy nappal később pedig a szobafestők a hatvanévi korom
patinát is lemosták az Olvasóterem falairól. 

Mivel a korábbi alacsony üvegszekrények nem voltak elég 
erősek, hogy némi kiegészítéssel a régóta szükséges galériát elbír
hatták, vagy pedig egy nagyobb kézikönyvtárnak helyet adhattak 
volna, helyükre a ToDOREszKU-HoRVÁTH-Könyvtár számára kiürítés 
alatt álló terem szilárd bútorzata került. Jellemző a MAGYAR NEM

ZETI MÚZEUM palotájának gondos méretezésére, hogy e fali szekré
nyek — kellő beosztással — a legpontosabban találtak az Olvasóterem 
falterületeihez is, csak egy 80 cm sarokrésszel kellett őket pótolni. 
A 3*40 m magas üvegszekrényekre viszont, kellő átalakításokkal, a 
volt levéltári berendezés rácsos galériája került, mely az ajtók magas
ságában a terem három oldalát úgy futja körül, hogy az ablakok 
világításából mitsem von el. A galeriára egy más teremből átvitt 
vascsigalépcső visz fel a terem sarkában. 

Az Olvasóterem e régóta szükséges megfelelő új bútorozását 
a kellő költségek hiányában, a Könyvtár előreláthatólag még hosszú 
ideig nem oldhatta volna meg. így azonban a legszerencsésebben és 
minimális költségekkel könnyen jutott hozzá. A felhasznált beren
dezések korábbi helyükön a terveknek megfelelően épen a kellő 
időben váltak feleslegessé s minthogy a többi termek berendezése 
már mind végleges, szétszedve csak nyersanyagul szolgálhattak 
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volna valahol. Most kevés javítással és átfestve, teljesen megújultak 
és, ami fő, a célnak kitűnően megfelelnek. Ezzel most már a Könyv
tár utolsó terme is megkapta a helyet legjobban kihasználó galériás 
állványozást, melyhez az ajtók részben újonnan kiegészített falbur
kolása stílusosan kapcsolódik. 

A termet a MÚZEUM díszterméből áthozott két aranyozott 
bronzcsillár, összesen 960 watt fényerővel bőségesen világítja meg. 
Addig is, míg sor kerülhet arra, hogy a világítást az asztalokon 
sorbaszerelt alacsony lámpákkal esetleg még kedvezőbben oldhatjuk 
meg, minden tekintetben megfelelnek a várakozásnak. A csillárok 
kapcsolása két áramkörös, ezért a terem világítását takarékosan és 
a forgalomnak megfelelően lehet négyszeresen változtatni. A koráb
ban szintén elégtelen fűtést a fűtőtestek szaporításával, szellőzteté
sét két külön y6 m2 felületű szellőztető ablakokkal, párateltségét 
pedig a fűtésre szerelt párologtató medencékkel sikerült javítani. 
A fütőhálózat kiegészítése azért is szerencsésen oldódott meg, mert 
ezzel egyúttal a nagy raktárterem erős túlfűtését is kellő mértékére 
csökkenthettük le. 

Minthogy a főkatalógus új elhelyezése miatt a szomszédos 
teremben korábban üvegfallal elkülönített 12 férőhelyes szűk és 
nem elég világos ú. n. kutatóhelyiség kiszorult helyéről, az átalakí
tások kapcsán a Könyvtárnak gondoskodnia kellett komolyabb 
munkát végző tudós kutatóinak kényelmesebb és kézikönyvekkel 
jobban felszerelt, zavartalan munkahelyéről is. Ezt úgy lehetett 
megoldani, hogy az Olvasóterem felügyelőemelvényét és asztalát 
a terem végéről a Katalógusterembe vezető középajtó terébe 
helyezte át és így annak volt helyén a terem négy nagy asztalát 
az asztalközök szűkítése nélkül egy ötödikkel szaporíthatta. További 
helynyereséget jelent, hogy a terem öt ablakfülkéjébe visszakerültek 
a régi kétszemélyes asztalkák. Minthogy a könyvtár új használati 
rendjének megfelelően az olvasóhelyek most már számozva vannak és 
minden olvasó csak a ruhatári számával jelzett helyet foglalhatja el, a 
kutatók számára fenntartott— a többieknél kényelmesebb, sőt 12-ről 
22-re szaporított — helyet más olvasók el nem foglalhatják. Ezzel 
az olvasóhelyek száma a korábbi 72-vel szemben 94-re emelkedett. 
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Az Olvasóterembe visszakerültek a régi berendezés rácsoshátú 
stílusos tölgyfaszékei is, melyek az asztalokkal együtt erős meg
újításon estek át. Az asztalok végénél a könnyen áttekinthető 
katalógusok kérőlappal, írószerekkel felszerelt állványai kaptak helyet, 
melyek nagy lexikon és szótáranyaga a könyvszekrények sok 
kézikönyvével együtt mindenkinek hozzáférhető. Minden remé
nyünk megvan arra, hogy a mennyezetéig könyvekkel rakott 
egyszerű, de monumentális Olvasóterem, melynek középfalát 
a MUZEUMUNK sorsát lelkesen előmozdító JÓZSEF nádor nagy képe 
díszíti, a jövőben is oly látogatott kedves helye lesz olvasóközön
ségünknek — és legelső sorban a tudományos kutatóknak — mint 
régen volt. 

A felügyelőemelvény áthelyezésével az Olvasóterem ellen
őrzése is sokat javult. Az új helyről nemcsak minden olvasó figyel
hető közelebbről, de a felügyelő tisztviselő az üvegajtón át a mö
götte levő katalógus-, sőt raktártermet is áttekintheti. Mivel az 
Olvasóterembe beosztott két altiszt egyike állandóan a galérián 
köteles tartózkodni, minden reményünk megvan, hogy e megszigo
rított ellenőrzés az esetleges könyvrongálásoknak elejét fogja venni. 

A galéria könyvforgalmát egy kis könyvlift könnyíti meg. 

VIII. 

Az Olvasóteremben elhelyezett 5000 kötetnyi kézikönyvtár 
gyökeres selejtezésen ment át, a szükségesnek talált harmadrésze a 
Könyvtár egész anyagának átválogatásával lett lényegesen kiegé
szítve. A teljes kiépítés után 30.000 kötetre emelkedő kézi
könyvtár felállításában az az elv jutott hangsúlyozásra, hogy 
az ORSZÁGOS SzÉCHÉNYi-KöNYVTÁRnak, mint az ország első és 
muzeális jellegű könyvtárának, elsősorban praesens könyvtárnak kell 
lennie, azaz könyvanyagát, annak lehető erős védelmére, kikölcsö
nöznie nem szabad. Minthogy ez az elv kétszeresen vonatkoztat
ható azon legfontosabb kézikönyvekre, melyek használata minden
napos, az Olvasóterem kézikönyveit általános könyvtári szokások 
szerint a kölcsönforgalomból teljesen kivonta. így akarja elérni, 
hogy e könyvek, melyekre állandóan szükség van, ne legyenek 
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hónapokig egy-egy kölcsönző számára lekötve, de mindenkinek 
kéznél legyenek. Az olvasótermi könyvek feltűnő piros címkén 
külön számozással vannak ellátva a belső táblára ragasztott exlibri-
sen megjelölt kikölcsönzési tilalommal. Egyébként a kézikönyvtár 
kiválasztása még nem végleges, mert a külföldi újabb tudomá
nyos anyag erős kiegészítésre szorul, amit a miniszter úr jóakaratú 
további támogatásában bízva, remélhetőleg a közel jövőben meg 
is fogunk kapni. A beérkező új kiadások a korábbiakat állandóan 
ki fogják szorítani s így az idővel kevésbbé fontosnak, vagy épen 
fölöslegesnek talált könyvek visszatérnek helyükre, a nagy raktárba. 

Hogy azonban az Olvasóterem számára lekötött nagyobb 
kézikönyvanyag miatt a kölcsönzőforgalom se csökkenjen túlsá
gosan, a Könyvtár arra törekszik, hogy a legfontosabb müvek 
másodpéldányban is meglegyenek. 

A kézikönyvtár a katalógusállványok nyitott polcain és a fal
körüli üvegszekrényekben van elhelyezve. Hogy ez utóbbiak hasz
nálata könnyebb legyen, kulcsok helyett egyszerűen kilincsekkel nyíl
nak. Mivel az alsó szekrények mélysége a kelleténél nagyobb, pol
caikat hosszában kettéfűrészelve, úgy állítottuk be, hogy a hátsó 
rész 10 cm-rel magasabban álljon. Ezzel nemcsak azt sikerült elérni, 
hogy a könyvek már nem eshetnek hátra, hanem kétsorosán állítva 
is jól használhatók. Az Olvasóterem férőhelye egyébként az alsó 
szekrényekben 39e m, a galérián 200 m, a kézikönyvtár folytató
lagos elhelyezésére szolgáló katalógusterem alsó szakaszán 238 m, 
felső szakaszán 200 m, a hirlapfolyosón pedig 250 m. Összesen 
tehát 1284 m. 

A kézikönyvtár összeválogatása és katalóguslapjaik kikeresése 
júniustól október végéig tartott. Ezután a könyvek egységes szem
pontok szerint revideálva, az egyes szekrényekben szakok szerint 
helyeztettek el. A nagyobb sorozatok és folyóiratok a galérián, a 
fontosabb és gyakrabban használt hírlapok pedig — a budapesti élő 
hírlapok teljes sorozatával — a szomszédos katalógusteremben és 
hirlapfolyosón kaptak megfelelő helyet. 

A felállítás vezetőszempontját az egyes szakokon belül kizá
rólag a gyakorlati igények, a használat lehető megkönnyítése szab-
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ták meg. A gyakrabban használt kisebb, valamint lexikális müvek a 
legkönnyebben hozzáférhető első sorokba kerültek, míg a kevésbbé 
fontosak, használatuk lehető mérlegelésével felsőbb, vagy hátsó 
sorokba. Egyébként a könyvek az egyes szakokon belül nagyság 
szerint rendeztettek a polcokon, hogy i., a kis helyet minél jobban 
ki lehessen használni, 2., a hátsó sorok számozása jól kitűnjék, 3., 
könnyebb legyen a könyvek tisztítása, takarítása, de azért is, mert 
így 4., az esetleg tévesen helyretett könyvek jobban észrevehetők. 

A felállítást a számozás követte, mely az első szekrénynél felül
ről lefelé kezdődött. Minden egyes önálló, vagy sorozatos mű külön 
számot kapott, még akkor is, ha kivételesen két példány is volt belőle. 

Minthogy a Könyvtár törzsanyaga új felállításában most már 
minden exponens nélküli numerus currens-stl lesz beszámozva i-től 
a végtelenig, ezért az Olvasóterem számozását — tekintettel az itt 
elhelyezett müvek ideiglenes voltára — a számsor elé tett nulla 
különbözteti meg. De a kézikönyvtár különös igényeihez képest 
számozása abban is eltér a törzsanyag folyamatos számozásától, 
hogy a szekrényekhez és a polcokhoz igazodó ugrórendszert követ. 
E számozásban — pl.: 014.512 — a nulla az Olvasótermet, utána 
egy-két szám (14) a szekrényt, a következő annak polcát (5), a 
két utolsó pedig a könyv sorszámát jelzi a polcon. így elég egy 
pillantás a számra, hogy a könyv helye a legkönnyebben megálla
pítható legyen. E számozás megkönnyítésére a könyvek úgy lettek 
csoportosítva, hogy egy polcon száznál több mü ne legyen és a 
beszámozás a felállított müvek számához mérten kisebb-nagyobb 
ugrásokkal haladjon. Ez a rendszer megengedi, hogy amennyiben 
pl. egy több kötetes mű helyére idővel több egykötetes kerül, min
den egyes új szám a megfelelő helyen közbeiktatható legyen, tehát 
a kézikönyvtár összetétele mindenkor a legteljesebb mértékben 
a szükséghez képest módosulhasson. 

Beszámozás előtt a könyvek katalóguslapjait és a megfelelő 
utalásokat a főkatalógusból kiemeltük, a hiányzókat pótoltuk. 
A beszámozás géppel történt, és pedig a könyvön a belső ^táblára 
ragasztott exlibrisen, a katalóguslapon pedig a régi szám felett. 
Ezután a sorok szerint kocsikra rakva a címtározókhoz kerültek a 
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könyvek, akik a címeket a régi katalóguslapok adatainak ellenőrzé
sével, de részben új bibliográfiai szempontok szerint írták le. 
A leírás e munkához külön felszerelt és a nyomtatáshoz hasonló 
ú. n. gyöngy betűs és bibliográfiai jelekkel ellátott Adler Írógépen 
történt. A tisztviselők diktálása után másoló gépírók a címeket 
viaszpapirosra írták s az így készült címhasábot, a kellő revizió 
után, Opalograph-í-ú öt példányban sokszorosították. A kész címeket 
a szak- és betűrendes címtárra, valamint a szükséges utalásokra való 
tekintettel csoportosították és az Index címtábláiban elhelyezték. 
Ezután az átszámozott főkatalóguslapok új számait a régi szak
katalóguson átvezetve, a lapokat a főkatalógusba osztották vissza. 
Végül az új kézikönyvtár számsorának megfelelően vezetett leltári 
naplóba jegyezték fel a címeket és a könyvek külsőségeit. 

Mint a munkálatok rövid felsorolásából is kitűnik, az új kézi
könyvtár címtárainak megírása és összeállítása igen fáradságos és 
nagy gondot kívánó munka volt. Növelte a nehézségeket, hogy a 
kiválogatott könyvanyag új feldolgozása és leltározása egyúttal a 
régieknek revíziója volt. De különösen az jelentett rendkívüli munka
többletet, hogy az új címfelvételeket, melyek sokkal nagyobb pon
tosságot és figyelmet kívántak, mint a korábbiak, elegendő sze
mélyzet hiányában e külön alkalomra felvett és betanított teljesen 
szakképzetlen rendkívüli munkaerőkkel kellett végeztetnünk. Hogy 
a Könyvtár e feladatát a legrövidebb idő — alig három hónap 
— alatt megoldhatta, noha másutt, hasonló átszervezési munkáknál 
évek voltak az ilyenre szükségesek — azt elsősorban a nagy erő
megfeszítésnek és a pontos munkabeosztásnak köszönhette. 

Az Olvasóterem Index-rendszerü katalógusa, mely álló író
asztalszerű állványokon az olvasótermi asztalok végénél van elhe
lyezve, egészen új szempontok szerint készült. 

Egyesíteni kívánja a könyvkatalógusok hasábos könnyű áttekint
hetőségét és tetszőlegesen hosszú címleírásait a kartoték-rendszer 
közbeiktathatóságának előnyeivel. Ezek mellett a bibliográfia leírá
sait a gépírás és sokszorosítás útján, esetleg nyomtatott címírások 
célszerű felhasználásával akarja megkönnyíteni, gyorsabbá és főképen 
olcsóbbá tenni. 
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Az Index itt használt alakja 40X15 cm méretű 4 mm vastag 
fémvázas címtáblák sorozatából áll, melyek állványasztaluk felső 
lapjába mélyítve, hosszabb oldaluk két sarokcsapján könyv-
szerüen nyithatók és lapozhatok. A címtáblák két oldalán, egy
máshoz láncszerűen kapcsolódva külön papiroscímkéken sora
koznak a könyvcímek. E címkék szélessége a hosszabb-rövidebb 
címeknek megfelelően más és más, tehát a címeket tetszésszerinti 
részletezéssel, de helypazarlás nélkül jegyezhetik fel. A belőlük ki
alakuló címhasábok a nyomtatott könyvoldalakhoz hasonlóan gyor
san áttekinthetők, a kellő szemtávolságban jól olvashatók. Nagy 
előnyük azonban, hogy további címek közbeiktatása, egyesek ki
cserélése, vagy akár a címek sorrendjének teljes változtatása tetszés
szerinti helyen, esetleg teljes címtáblák közbeiktatásával is, könnyen 
lehetséges. A táblák címsorát egyébként átlátszó cellophan lemezek 
védik nemcsak a sorrend illetéktelen megzavarásától, hanem a többi 
katalógusok minden faját előbb-utóbb elpusztító elpiszkolódástól, 
elrongyolódástól. Időnként tehát — s különösen járványos időben — 
az egész katalógus a legkönnyebben fertőtleníthető, tisztítható. 
Mivel a címtáblák szélein a tartalmat jelző rendszavak, vagy csoport
címek gyorsan áttekinthetők, az Indexet azonnal a kívánt helyen 
lehet felnyitni. 

Mindezen előnyei mellett az iwű^;t-rendszer olcsóbb is a kevésbbé 
célszerű korábbiaknál. Különösen ha azt vesszük figyelembe, hogy 
a nyomtatott könyvcímek milyen jól felhasználhatók, a gépírásos 
címleírások milyen könnyen sokszorosíthatók és hogy egy költséggel, 
egyszerre készülhetnek a betüsoros, szak- és nominális katalógusok 
a kellő számú utalásokkal, hogy az Index addig használható, míg 
a benne feldolgozott könyvanyag: elpiszkolódás vagy a későbbi 
közbeiktatások lehetetlensége miatt újraírásra többé nem szorul. 

Az Olvasóterem új címtára öt állványon, kb. 600 címtáblán 
van elhelyezve. A címanyag betűrendes, valamint erősen részlete
zett új szakcsoportosításban kétszeresen van összeállítva. 

A Könyvtár teljes nyomtatványanyagát nyilvántartó betűrendes 
fokatalógus használata a költözés ideje alatt állandó és zavartalan 
maradt, bár nagy terjedelme dacára kétszer is át kellett helyezni. Most 
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azonban az Olvasóteremmel szomszédos teremben részben a fali-, 
részben pulpitusállványokon szintén újonnan lett elhelyezve, és sok
kal könnyebben kezelhető, mint korábban. Ugyancsak e teremben 
kapott helyet a Könyvtár fontosabb kurrens folyóiratanyaga. Négy 
üvegszekrény polcain állnak itt egymás mellett a folyóiratok utolsó 
számai, míg mögöttük az évfolyam korábbi füzetei feküsznek. 
E folyóiratokat eddig csak az évfolyamok befejezése és a bekötés 
után, tehát legalább egy évvel megkésve használhatta a közön
ség, ezért ez újítást bizonyára szívesen fogja mindenki fogadni. 
A kölcsönzés adminisztrációja és az olvasójegyek kiadása továbbra 
is e teremben maradt. 

Az Olvasóterem várható nagyobb forgalmára és a megszapo
rított olvasóhelyekre való tekintettel átépült a ruhatár is, melyet a 
korábbi rácsajtó helyett a folyosó szép architektúráját nem zavaró 
szekrényasztal választ el. Nagy helyet igénylő fafogasai célszerű 
fali vasfogasokkal lettek kicserélve és új mosdóberendezést kapott. 
Az ajtókon és falakon elhelyezett tájékoztató feliratokkal a Könyv
tár szintén régi hiányokat pótolva igyekezett megfelelni az olvasók 
kívánságainak. 

IX. 
A ToDORESzKu-HoRVÁTH-Könyvtár, mely hét évig értékéhez nem 

méltó módon szorongott a földszint két helyiségében, az átszerve
zéssel kapcsolatban külön termet kapott a SzÉCHÉNYi-terem szom
szédságában. A terem belső átalakításának gondját és nagy költségét 
az adományozó dr. SCHÖFFER Aladárné sz. HORVÁTH Aranka úrnő áldo
zatkész szeretettel vállalta magára. A mennyezet stílusos fehér stukkó
díszétől kezdve, a nemesen egyszerű üveges tölgyfaszekrényekig 
minden megújult a teremben. A Régi Magyar Könyvtár terjedelmének 
megfelelően lett elhelyezve, legszebb darabjait kiállításszerüen 
csoportosítva. A gyűjtemény helyszíni használatát kényelmes beren
dezés teszi kellemessé. 

Az AppoNYi-Könyvtár a volt levéltári teremben és folyosón fog 
helyet kapni a lengyeli kastély eredeti könyvtárberendezéséveL 
így most az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR legértékesebb része : 
a SzÉCHÉNYi-terem Corvin-codexei, középkori kéziratai és ősnyomtat-
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ványai, a ToDORESZKU-HoRVÁTH-Könyvtár Régi Magyar Könyvtára 
és az AppoNYi-Könyvtár egymást kiegészítő gazdag hungaricum-
és metszetgyüjteménye új rendezésében egyike lesz a MAGYAR NEM

ZETI MÚZEUM legértékesebb látványosságainak. E kiállítási termek a 
MÚZEUM előcsarnokából közvetlenül nyílnak, ezért látogatottságuk 
a Könyvtár belső forgalmát nem fogja keresztezni. 

Régi szükségleteket pótolt a Könyvtár a külön fényképészeti 
és könyvrenováló laboratórium felállításával. Ennek létesítésében 
szintén Dr. SCHÖFFER Aladárné HORVÁTH Aranka őméltóságának 
volt nagy szerepe, aki a laboratórium fontosságának tudatában egy 
értékes Ica-Famulus reprodukciós gépet, egy könyvprést és más 
szükséges felszerelési tárgyakat adományozott. A laboratórium egy 
jól berendezett földszinti sötétkamrából és egy világosabb első emeleti 
mellékhelyiségből áll. Ez utóbbi a bonyolult könyvrenoválási el
járások (mosás, fehérítés, enyvezés, sterilizálás stb.) mellett fénykép
felvételekre is alkalmas. Ugyanitt kap helyet az Index címmásolatát 
sokszorosító Opalograph is. 

E laboratóriumok nemcsak a rongált, gombák és férgek által 
megtámadott könyvek szakszerű konzerválásával fogják magukat 
hasznossá tenni, hanem a régóta szükségessé vált reproduktív fény
képezéssel (hasonmások, diapozitívek, klisék stb.) a rendes könyv
tári munkákon kívül remélhetőleg hamarosan állandó külön jövede
lemhez is juttatják az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁRAT. 

Nem volna teljes képe az átszervezés eddig végzett s egyes 
kisebb részletében már három évre visszanyúló munkájának, ha fel 
nem említenénk, hogy az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYYTÁR ez idő 
alatt két nagy kiállítást (KOSSUTH- és JÓKAi-kiállítások) rendezett, két 
továbbiban pedig (Sporttörténeti és egyetemi nyomdatörténeti kiállí
tások) tevékeny részt vett. Ötvenéves folyóiratát, a MAGYAR KÖNYV

SZEMLÉT újra békebeli terjedelmében, közel harminc íven jelenteti 
meg, kiadta a zenei kéziratok címtárának befejező részét, az 
AppoNYi-Könyvtár ritkaságainak jegyzékét, sajtó alá készítette az 
Irodalmi levelestár II. füzetét és a KossuTH-Könyvtár katalógusát, 
átdolgozta és szakszerűen felállította az évről-évre szépen gyara
podó zenetörténeti gyűjteményt, mely 1924-től mint Zeneosztály 
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önálló vezetést kapott. Átszámozta, revidiálta és a magyar szerzők
től 1711 előtt külföldön megjelent müvek sorozatával egészítette 
ki a Régi Magyar Könyvtárat. Külön gyűjteményben egyesítette az 
1790 óta megjelent országgyűlési nyomtatványokat, átrendezte 
és szakszerűen csoportosította az 1897 óta összegyűlt, eddig fel
dolgozatlan plakátanyagot. Nagy lendülettel indította meg az el
szakított országrészek irodalmának gyűjtését. 1926-ban új gyűjte
ménynek vetette meg alapját a nevezetesebb kortársak arcképeiből. 
Sikerrel értékesítette duplumanyagának egy részét. Ezek mellett 
egyenletes menetben folytatta a rendes könyvtári munkálatokat s a 
Könyvtár használata a külföldi kölcsönzés ügyének megújításával 
nemzetközi viszonylatban is előbbre jutott. 

A Könyvtár átköltözésének ideje alatt sem vesztette el kap
csolatát olvasóközönségével, mert az igazgatóság indokolt esetekben 
mindig megengedte a kölcsönzéseket, sőt a tudományos kutatók
nak — amennyiben hely volt — a Könyvtár helyszíni használatát is. 

Ki kell még azt is emelnünk, hogy a Könyvtár az átszer
vezés másodrendű munkálataira segédmunkaerőkként egyetemi 
hallgatókat alkalmazott, akiknek nagy intelligenciája a munka egész 
ideje alatt igen sokat könnyített a munka menetén. így a Könyvtár, 
amennyire tehette, nemcsak anyagi támogatásban részesítette az arra 
nagyon is rászoruló tanulóifjúságot, kiknek száma a munka termé
szete szerint 2 és 15 közt váltakozott, hanem a munka előnyére 
mindvégig megbízható munkásokhoz jutott. 

Végül az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR megújulása alkalmával 
kegyelettel és hálával gondolva azokra, kiknek százhuszonötévi fenn
állása óta mai gazdagságát köszönheti, akik nemes céljait elősegí
tették, a nagyobb adományozók címereit, névtábláit a főbejáró 
folyosón helyezi el, hogy emléküket minél láthatóbban örökítse meg. 

X. 
Mikor az ORSZÁGOS SzÉCHÉNYi-KöNYVTÁRnagy részében átalakulva 

újra megnyílik látogatói előtt, korántsem akarja ezzel a ténnyel az 
átszervezés teljes egészének befejezését is jelezni. Bár a Könyvtár 
fokozott forgalma s a rendes gyarapodás feldolgozása a tisztviselők 
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és altisztek nagy részét teljesen le fogják kötni, a munka a Könyvtár 
használatának lehető háborítása nélkül, ideiglenes segéderők igénybe
vételével tovább is folytatódni fog, hogy a még rendelkezésre álló 
költségek felhasználásával mihamarabb nyugvópontra juthasson. 

A legközelebbi feladataink közé tartozik az olvasótermi kézi
könyvtár részére összeállítani a legszükségesebb újabb külföldi 
kiadványok, valamint a hiányos magyar és külföldi müvek és 
sorozatok jegyzékét. Az új gyarapodás feldolgozásával kapcsolat
ban a Könyvtárnak gondoskodnia kell arról is, hogy az Index 
állandóan kiegészítve és revideálva, az Olvasóterem használatát 
minél jobban megkönnyíthesse. 

A Nyomtatványosztálynak a könyvraktár átcsoportosítását kell 
folytatnia és befejeznie. A munka előhaladásával a régi raktártermek 
helypazarló és a világosságot túlságosan elfogó pótállványai végre 
fölöslegessé válhatnak. Raktárba félretéve fogják várni, míg a Hirlaptár 
további terjeszkedésénél célszerűbb beosztással új szükség lesz rájuk. 

A raktártermek átcsoportosítása következtében a hét korábbi 
teremben csak a történelmi, nyelvészeti, irodalomtudományi és 
zenei szakok, valamint az elszakított országrészek irodalma és az 
újfelállítású folióanyag maradnak. Az utóbbi felállítása és beszá-
mozása, valamint leltározó naplózása a díszmüvekkel, első kiadá
sokkal együtt tovább folytatódik és mielőbb befejezést fog nyerni. 
A raktártermek n szépirodalmi csoportja az új nagy terem föld
szintjén kerül a helyet jól kihasználó szoros felállításra; ugyan
csak itt kezdődik meg a gyarapodások pontosan alakszerű fellítá-
sával az új végtelen számozás, mely az egyes szakok fokozatos 
bevonásával haladhat majd előbbre. A terem első emeletén egy
idejűleg és hasonló elvek alapján a háborús és proletárirodalmi 
gyűjtemények, valamint a velük szomszédos res militares-szsk 
átszámozása indul meg. Az új felállítási rend a szükséges könyv
kötési és javítási munkálatok párhuzamos folytatását, az új lel
tározás pedig az egyes művek és sorozatok hiányainak mielőbbi 
pótlását fogja megkívánni. Nagy lendülettel halad tovább az elsza
kított országrészek irodalmi termékeinek gyűjtése, különös tekin
tettel az idegen nyelvű magyarvonatkozású kiadványokra. 
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Átrendezésre fog kerülni nagy munkával az egész főka-
talógus, melynek pontos sorrendje és teljessége a nehézkes 
használat következtében sokat szenvedett az utóbbi évek alatt' 
bár a kézikönyvtár új összeállításával kapcsolatosan egyes 
észlelt hiányok már a lehetőségig pótoltattak. Minthogy a régi 
szakkatalógus leltári szerepe a gyarapodás végtelen számrendü 
felállításával és az egyes szakok átrendezésével megszűnik, az 
új átrendezéssel és új leltározásával kapcsolatban jelentősége 
egyre jobban csak a törzsanyag teljességének ellenőrzésére fog 
szorítkozni. 

A következő hónapokban fejeződik be az AppoNYi-Könyvtár 
részére a volt Levéltár termének és folyosójának átépítése, vala
mint az új könyvtári termek villanyvilágítási berendezése. 

A Hirlaptár folytatja és befejezi a beszámozás munkáját és 
ezzel kapcsolatosan a leltári naplózást. A régi főkatalógus hibás 
lapjait kicserélve, a katalógus fokozatos teljes átírását kezdi meg 
a kiadói, szerkesztői és a megjelenési helyek szerinti új utaló
katalógusokkal együtt. Ezek befejezése után a Hirlaptár gazdag 
anyaga minden tekintetben áttekinthető és a legkönnyebben hasz
nálható lesz. A Zeneosztály új elrendezése után az átszámozás 
munkáját kezdi meg és hiányainak pótlásáról igyekszik gondoskodni-
A Levéltár, hogy raktárhelyiségét jobban használhassa ki, anyagát tö
mörebben állítja fel és a kellő áttekintés megkönnyítésére tájékoztató 
katalógust állít össze. A Kézirattár az utóbbi évek gyarapodásának 
egyes nagyobb terjedelmű tételeit dolgozza fel és az átszervezés 
folytán bővült férőhelyén megfelelőbb módon helyezkedik el. 

XI. 

Ezek voltak azok a munkálatok, melyekkel az ORSZÁGOS 

SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR átszervezése megindult, hogy százhuszonöt
éves küzdelmes múlt után az élet, a fejlődés és a virágzás alap
feltételeit igyekezzék biztosítani magának. Ezek a lépések azon
ban, bármilyen erőteljeseknek látszanak is, csak az elsők lehet
tek az igazi cél felé : az ország első könyvtárának méltó elhelye
zéséhez, anyagának szakszerű felállításához, gyűjteményeinek meg-
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felelő kiépítéséhez. Az a nagylelkű segítség, mely az ORSZÁGOS 

SzÉCHÉNYi-KöNYVTÁRat valósággal sorsdöntő pillanatban állította 
meg a lejtőn, a múlt sok mulasztását pótolta, a jelent életerőhöz 
juttatta, de a jövőnek szilárd alapját még nem építhette ki. Saj
nos, még mindig alig elérhető távolságban látszik tőlünk ennek 
legelső feltétele: az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR külön épülete, 
mely egyúttal a NEMZETI KÖNYVTÁR régóta óhajtott megvalósulá
sát is közelebb hozhatná. 

Csak ideiglenes megoldásról beszélhetünk akkor is, mikor 
az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR két-három éven belül a RÉGÉ

SZETI- és TöRTÉNETi-osztályok kiköltözésekor reményeinkhez ké
pest teljesen megkapja a NEMZETI MÚZEUM épületének első eme
letét. Ezzel a Könyvtár gyűjtőterülete az eddiginek több mint 
harmadrészével növekednék. Itt kapnának helyet a Hirlaptár gya
rapodása, a megnagyobbított Kézirattár, a Zeneosztály, egyes külön 
gyűjtemények és legelsősorban az új Olvasóterem, mely most már 
közvetlenül a MÚZEUM előcsarnokából nyílnék. Mivel azonban ez a 
megoldás is csak átmeneti jellegű és nem a legkedvezőbb, tovább kell 
táplálnunk ama reményünket, hogy a Könyvtár forgalmában tapasz
talt nehézségek fogják siettetni az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR 

végleges elhelyezésének megoldását és azt, hogy végül is a haszná
latát megkönnyítő, a mainál legalább kétszeresen nagyobb, jól vilá
gított és a raktártermek központjában álló Olvasóteremhez jusson. 

További feladatunk a raktártermeket jól kihasználó vasállvá
nyozás folytatása. A Könyvtár rendes évi gyarapodása csak a 
Nyomtatványosztályon meghaladja már a húszezer darabot s e 
számnak alig hetedrésze ajándék. Ha csak ezt vesszük alapul -— 
bár az ajándékozások a Könyvtár kellő gyüjtőpropagandája mellett 
ezt évenkint egyedül is megközelíthetnék — az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-

KÖNYVTÁR a legközelebbi jövőben minden rendelkezésére álló terét 
betölti és fejlődésében megakad. Ezért van mielőbbi szükségünk 
a hét raktárterem stílszerű vasállványozására, mellyel a Könyvtár 
a minimális gyarapodást számítva, még húsz évi fejlődéshez juthat. 

Helyének szükségszerű kihasználását azzal is elősegítheti a 
Könyvtár, hogy a Nyomtatványosztály anyagát a már megkez-
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dett felállítási mód szerint teljes egészében átrendezi. Ez a munka 
azonban már szorosan összefügg a nagy címtár teljes átírásával, 
és a könyvanyag pontos reviziójával. Ezek mellett a címtár 
modern átdolgozását már az is nagyon sietteti, hogy a könyvtári 
kutatások egyre fokozódó igényeinek címtárunk alig tud meg
felelni és az új gyarapodások feldolgozásával az átirandó anyag 
évről-évre növekszik. Ezért az ORSZÁGOS SzÉcHÉNYi-KöNYVTÁRnak 
törekednie kell arra, hogy címtárainak átírását arra alkalmas és 
óvatosan megválasztott alakban mielőbb megkezdhesse. 

Ennek a nagy feladatnak megoldása, a munkaerők szaporí
tását feltételezve, legalább ötévi megfeszített munkát jelent. De 
párhuzamosan történnék vele a könyvanyag gyökeres revíziója, és 
pedig nemcsak az eredeti leltárak alapján, hanem a Petrik-féle 
bibliográfiával egybevetve is. Az ORSZÁGOS SzÉCHÉNYi-KöNYVTÁRnak 
fontos kötelessége, hogy az észlelt hiányokat, melyek különösen 
a kötelespéldány-törvény előtti évek kiadványaira vonatkoznak, 
haladéktalanul, talán most már az utolsó órában, kipótolhassa. 

Ki kell pótolnunk azokat az itt-ott feltűnően nagy hézagokat is, 
melyek az utóbbi másfél évtizedben keletkeztek, a modern kül
földi tudományos irodalom vásárlásának elmaradásával. Tekin
tettel arra, hogy az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁRiiak hungaricum 
anyagát már alapítója szándékaihoz képest is teljesen enciklopédikus, 
modern, tudományos segédkönyvtárral kell kiegészítenie, gondos
kodnunk kell mielőbb arról, hogy ez a segédkönyvtár minden tudo
mányszakban a legfontosabb kézikönyvek nem nagy, de a legválo
gatottabb gyűjteményével legyen kiépítve. Ezért minden egyes tudo
mányszak fejlesztésével, az új beszerzések kiválasztásával meg
felelő szakembert kell megbízni, és pedig ha a tisztviselők közt 
nem volna egyes szakokra eléggé hozzáértő, a könyvtáron kívül 
álló elismert tudósokat. A Könyvtár gyarapításánál különös tekin
tetbe kell venni az olvasóközönség igényeit is, részben a különö
sen használt tudományszakok erősebb fejlesztésével, részben pedig 
a konkrét kívánságok méltányos teljesítésével. 

A kötelespéldány-törvényjavaslat évek óta húzódó ügyének el
intézésével kell elősegítenünk a magyar kiadványok hiánytalan 

Magyar Könyvszemle. 1927. III—IV. füzet. l8 
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összegyűjtését és főleg a megjelenés után azonnal való beszolgál
tatását. Nagy gondot kell fordítanunk a külön gyűjtemények 
(elszakított országrészek irodalma, bibliográfiai szakkönyvtár, zenei-, 
háborús-, plakát-, fénykép-, térképgyűjtemények stb.) fokozott ki
építésére. Jobban kell figyelnünk a piacra kerülő magyar vonat
kozású ritkaságokra, magánkönyvtárakra. Elő kell mozdítanunk 
a rokongyüjtemények természetszerű beolvadását. Pótolnunk kell 
a hiányos köttetéseket, javítási és renoválási munkákat, elsősorban 
a házi könyvkötészet és a laboratóriumok modern felszerelésével. 

A Könyvtár gyüjteményanyagát a címjegyzékek kiadásának 
folytatásával, állandó kiállításokkal kell közelebb hoznunk a nagy
közönséghez. Egyszerűbbé és áttekinthetőbbé kell tennünk a napló
zást, feldolgozást, kölcsönzést. A könyvtári szabályok korszerű átdol
gozása mellett szükség van a bibliográfiai szabályok magyar szem
pontú összegezésére. Tatarozni kell a Könyvtár helyiségeit, pótolni 
a még mindig nagyon hiányos berendezéseit, technikai felszerelését. 

Azonban mindezek a feladatok csak akkor oldhatók meg, ha 
az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR a jövőben sem fogja nélkülözni 
a minisztérium megértő támogatását és megkapja azt az évi java
dalmat, azt a megfelelő tisztviselői létszámot, melyek a mai gond
terhelt gazdasági viszonyok mellett is megilletik az ország első 
könyvtárát. Meg kell kapnia azt a rendkívüli anyagi támogatást, 
mellyel gyűjteményeinek, berendezésének, felszerelésének legégetőbb 
hiányait pótolhatja. És a miniszter úr őnagyméltósága megértő 
anyagi támogatásában annál inkább is bízhatunk, mert eddigi nagy
lelkű intézkedései beigazolják, hogy az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-

KöNYVTÁRra alapítóinak rendelkezései, múltjának hagyományai, nem
zeti jellege, de talán még sokkal inkább a ma élő szigorú köz
vélemény, egyformán végzetesen komoly kötelességeket rónak. Nem 
óhajtásunk már, de kifejezett kötelességünk, hogy a Könyvtár 
a magyarság írott emlékeit összegyűjtse, a jelennek tudományo
san feldolgozza, a jövő századok számára gondosan megőrizze. 
Minden lépés, amely e kötelességünk teljesítéséhez közelebb visz, a 
magyarság kultúrfölényének elvitathatatlan bizonyítéka marad. 

DR. NYÍRE Ő ISTVÁN. 




