
LEVÉLSZEKRÉNY. 
A könyvkikölcsönzés sok bonyodalmat okoz a tudományos könyvtá

rakban, mert az olvasóknak megvan az a szokásuk, hogy a kikölcsönzött 
könyvet a határidő lejárta után is maguknál tartják. Különösen áll ez egyes 
tudósokra, akik éveken át foglalkozva valamely tudományos kérdéssel, a vo
natkozó szakmunkákat könyvtárakból kikölcsönözik és addig tartják maguk
nál, amíg művüket, vagy tanulmányukat be nem fejezik. De tudunk olyan 
esetről is, amikor egy történetíró — prioritásának biztosítása érdekében — az 
összes magyar könyvtárakból kölcsön vitte a problémájához szükséges forrás
műveket. — Tudósok halála alkalmával a könyvtárak kénytelenek tisztviselőt 
küldeni az elhunyt lakására, hogy könyvei közül válogassa ki a könyvtárból 
kikölcsönzötteket. Az ellentétek főforrása a könyvtárak és a tudós közönség 
között a könyvkölcsönzés kérdése. Viszont éppen a könyvtárlátogató közön
ség érdekében hozta a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyv
tára azt a határozatot, hogy a Széchényi Könyvtárból könyvet nem szabad 
kikölcsönözni, amit elvileg minden kutatónak csak helyeselni lehet. Szükség 
van „praesens"-könyvtárra, ahova a kutató bármikor nyugodtan mehet: kéré
sére nem fogja azt a választ kapni, hogy a könyv ki van kölcsönözve. Három 
évvel ezelőtt fedezték föl a krakkói Jagelló-könyvtárban Kelemen pápának 
egy 1672. augusztus 26-án kelt bulláját, melyben átokkal és kiközösítéssel fe
nyeget meg mindenkit, aki a Jagelló-könyvtárból kölcsönkért könyvet, vagy 
kéziratot nem ad vissza. „A kölcsönvett könyvek visszatartásának vétke na
gyon el lehetett terjedve — olvassuk a Pester Lloyd 1935. május 16-i számá
ban, amely szószerint idézi az egyik meg nem nevezett krakkói újság tudósí
tását —, ha a krakkói egyetem tanácsa emiatt a pápához volt kénytelen for
dulni! . . . Ajánlatos volna a pápai bullát minden könyvtárban és olvasóterem
ben kiszegezni! Lengyelországban mindenekelőtt, de talán másutt is." Valóban, 
a legszigorúbb intézkedésekre volna szükség másutt is! T. z. 

Helysz ín i r á d i ó k ö s v e t í t é s volt a Magyar Nemzeti Múzeum Országos 
Széchényi Könyvtárából január 6-án. Az egyes osztályok vezetői ismertették 
gyűjteményeiket. A közvetítés iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg. Kívá
natos volna, ha vidéki nagy tudományos intézeteinkből is adna helyszíni köz
vetítést a Rádió. 


