
NÉMET KÖNYVTÁRAK. 

A Magyar Könyvszemle 1938. évi II. füzetében CSAPODI 
CSABA Három német könyvtár 1937-ben címmel számolt be a 
drezdai Sächsische Landesbibliothekról, a lipcsei Deutsche Büche-
reiről és a berlini Preussische Staatsbibliothekról. Az azóta el
telt négy esztendő változásai és fejlődése jogosulttá teszik, 
hogy ismét szemlét tartsunk felettük és mintegy folytatását, ki
egészítését adjuk az említett cikknek. CSAPODI CSABA dolgozatát 
egyébként úgy is folytatni kívánjuk, hogy majd ismertetjük más 
nagy német könyvgyűjtemények (München és Bécs) mai 
állapotát. 

1. Deutsche Bücherei* 

Nem is gondolná az ember, hogy a németek nagy nemzeti 
könyvtára a lipcsei Deutsche Bücherei a legutóbbi időkig nem 
állami, hanem magánintézmény volt. Igaz, hogy állami támo
gatással működött és ez a támogatás 1921-től kezdve különösen 
jelentős volt, a könyvtár azonban jogilag a német könyvkeres
kedők egyesületéé, a Börsenverein der deutschen Buchhändlert 
volt, amely a Deutsche Büchereit alapította is. 1940. április else
jétől lett a könyvtár állami intézménnyé, közjogi testületté. 
Mint ilyen, a Deutsche Bücherei a birodalmi Propagandaminisz
tériumnak van közvetlen alárendelve. 

A könyvtár államosításával a személyzetet is átvette az 
állam. Ezzel körülbelül kétszáz munkaerő lett egyrészt állami 
tisztviselővé, másrészt állami alkalmazottá. (A különbség olyan
féle, mint nálunk a kinevezett és szerződtetett tisztviselők kö
zött.) A személyzet három kategóriája közül (tudományos tiszt
viselők, középfokú tisztviselők és a mi altisztjeinknek megfelelő 
raktári alkalmazottak) legkevesebb a tudományos tisztviselő, 
körülbelül 10—12 százalék. Ebből következik, hogy ezek csak 

* Az adatok közléséért és a felvilágosításokért ezúton mondunk köszö
netet dr. jur. Kurt Roepke könyvtári tanácsos úrnak. 
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osztályvezetői, felülvizsgálati és valóban tudományos munkát 
végeznek. A többi könyvtári munkát, tehát olyanokat is, ami
lyenek elvégzésére nálunk ugyancsak tudományos végzettségű 
tisztviselők vannak beosztva, középfokú végzettségűek látják el. 
Ez utóbbiak általában érettségizettek, de az érettségi sem okvet
lenül elengedhetetlen feltétel. Érettségi hiányában a könyvtárosi 
kiképzés két év helyett négy év azonban. A tudományos tiszt
viselőknek egyetemi végzettségük után két évi könyvtáros
kiképzésen kell átmenniük. Doktorátusuk mindenféle lehet: filo
zófiai, jogi, közgazdasági stb. 

A Deutsche Bücherei g y ű j t ő k ö r e 1937 óta általában 
nem változott. Továbbra is minden 1913. január 1. után német 
nyelven megjelent nyomtatványt gyűjt, függetlenül a megjele
nés helyétől és a nyomtatvány tartalmától. Általában kívül 
esnek a gyűjtőkörön a napilapok, egylevelesek és kóták. A mos
tani háború kitörése óta azonban, éppúgy, mint az 1914—18-as 
háború idején, gyűjti a könyvtár a háborús falragaszokat, köz
tük az elfoglalt területeken kibocsátott hirdetményeket, felhívá
sokat és az ellenséges röpcédulákat is. Ez utóbbiakat természe
tesen zárt anyagként kezelik. 

Bővült még a Deutsche Bücherei gyűjtőköre a Sammlung des 
Tschechischen Schrifttums felállításával is. Egy 1940. április 
11-én kelt kormányrendelet vetette meg ennek a gyűjtemény
nek az alapját. Beletartoznak az 1939. január 1. után megjelent 
cseh nyomtatványok. A jelenlegi állomány körülbelül 9000 
kötet, ezenkívül kerekszám 800 kurrens folyóirat és újság. E kur
rensek száma kezdetben 1300 volt, de a papírkorlátozások követ
keztében 500 időközben megszűnt közülük. 

Az anyag beszerzési lehetőségei közül a Deutsche Bücherei
ben ma is a vásárlás az uralkodó. Ennek alapvető oka az, hogy 
a Németbirodalomban nincsen birodalmi kötelespéldány-törvény. 
Az egyes országrészeknek vannak kötelespéldány-törvényeik, de 
azok természetesen csak az illető országrész területére érvénye
sek és elsősorban az ú. n. Lande sbibliothekdk állományának gya
rapítását szolgálják. De azért a Deutsche Bücherei állomány
növelésének elősegítésére is van (több kormányrendelet. Ezek
nek eredményeképen a minisztériumok megküldik hivatalos ki
adványaikat, az N . S. D. A. P. eljuttatja a különféle pártintézmé
nyek kiadványait, a német kiadók pedig a Reichskultur kam-
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merőn keresztül kötelezték magukat arra, hogy a kiadásukban 
megjelent nyomtatványok egy-egy példányát a Deutsche Büche-
reihtz beszolgáltatják. A nyomdákkal viszont általában semmi 
kapcsolata nincsen a könyvtárnak. Ez is egyik oka annak, hogy 
nem gyűjti az egyleveleseket. Az olyan nyomtatványok esetében 
viszont, mint például a többleveles színház- vagy hangverseny-
programmok, gyárak és egyesületek jelentései, jubileumi kiadvá
nyai, a Deutsche Bücherei eljárása az, hogy megkeresi a szín
házak, gyárak, egyesületek stb. vezetőségét és a szóbanforgó 
nyomtatvány egy példányának ajándékként való megküldésére 
kéri — ha már ugyan maguktól be nem küldték. Az ilyen kérdé
seknek a címzettek, a legritkább esetektől eltekintve, eleget is 
tesznek. H a mégis megtörténnék, hogy a kérésnek valamely ok
ból nem lenne eredménye, égy a könyvtár szerzeményosztályá
nak feladata, hogy a" nyomtatványt bármily módon megszerezze. 
Ilyenkor azután, tekintve, hogy a Deutsche Bücherei célja és fel
adata a teljességre való törekvés, a legleleményesebb módokat 
veszik igénybe és semmiféle költségtől nem riadnak vissza. Ha 
egy nyomtatványt azután a Deutsche Bücherei semmiképen nem 
tud megkeríteni, tudomására jut azonban, hogy a nyomtatvány 
valamely más könyvtárban megvan, akkor a nyomtatványról 
teljes fotókópiát készítenek és azt helyezik el az állományban. 

Németországon kívül baráti könyvkiadók és általában a 
külföldön megjelent németek azok, akik felhívják a Deutsche 
Bücherei figyelmét a külföldön megjelent németnyelvű nyomtat
ványokra, sőt esetleg beszerzik is azokat mindjárt a könyvtár 
számára. Az ilyen könyvküldemények — tartalmukra való 
tekintet nélkül — mind elérkeznek a Deutsche Büchereibe és itt 
a könyvtár épületében székelő Parteiamtliche Prüfungsstelle álla
pítja meg, hogy mely nyomtatványokat kell zárt anyagként 
kezelni. 

Az ilyen módon gyűjtött könyvek és egyéb nyomtatványok 
száma, tehát az állomány nagysága 1941- november i-én össze
sen 1,769.359 kötet volt. Négy és egynegyed esztendő gyarapo
dása tehát kerek 400.000 kötet. Periodikusan megjelenő nyom
tatvány volt 42.822, ebből folyóirat 15.857, sorozatos mű 5702 
és évenként megjelenő kiadvány (évkönyvek stb.) 21.263. A tér
képgyűjtemény állománya ugyanekkor 38.801 darab volt, a 
művészi nyomatok száma 16.859 kötet. A Deutsche Büchereinek 
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három kézikönyvtára van. A nagy olvasóteremé 15.488, a nem
rég elkészült és egészen modern berendezésű új olvasóteremé (a 
kettő egymás mellett van és összeköttetésben vannak egymással) 
5382 és a bibliográfiai segédkönyvtáré (kutatók és reference-
szolgálat számára) 13.430 kötetet számlál, vagyis a háromé 
összesen közel 35.000-et. A folyóiratteremben 3646 kurrens 
folyóirat legújabb évfolyama áll az olvasók rendelkezésére. 

Az 1940. év gyarapodása 93.621 kötetre rúgott. Ennek kö
rülbelül fele esik a könyvkereskedői forgalomban megjelent 
nyomtatványokra, fele az azon kívül esőkre. Ez utóbbiak közé 
tartoznak a disszertációk és egyéb főiskolai kiadványok, egyesü
leti és hivatalos kiadványok, évkönyvek, évi jelentések és más 
magánkiadásban megjelent nyomtatványok. A Deutsche Bücherei 
1940. évi gyarapodásának értéke 380.874 birodalmi márka volt. 

Ha a könyvtár használatát vizsgáljuk, akkor vagy helybent 
olvasásról vagy a reference-szolgálat igénybevételéről lehet szó. 
Kölcsönözni csak könyvtáraknak kölcsönöz a Deutsche Bücherei 
és csak olyan nyomtatványokat, amelyek csak a Deutsche Büche
rei gyűjteményében találhatók meg. Ilyen kölcsönzés 1940-ben 
8181 esetben történt. A könyvtárban kérőlapon kért kötetek 
száma felül volt a 117 ezren. A Deutsche Bücherei bizonyos ese
tekben hatóságok könyvkölcsönzési kívánságát is teljesíti. Egy 
pillantást vetve az olvasók 1940. évi foglalkozási statisztikájára, 
azt látjuk, hogy a főiskolai tanárok és studensek 30, az egyéb 
értelmiségi foglalkozásúak 11, az ú. n. praktikus foglalkozást 
űzők pedig 39%-kal szerepelnek. Az olvasók 20%-a a tisztvise
lők, hivatalnokok és katonák közül került ki. Az olvasásra 
jogosító belépőjegy félévre és egy hétre még mindig 2*50, illetve 
1 márkába kerül, a napijegy árát azonban 50 Pfennigről 2 5-re 
mérsékelték. Ezeken a díjakon felül 10 Pfenniget kell az olvasó
nak abban az esetben fizetni, ha olyan könyvet kíván olvasni, 
amely kézben, kötés alatt vagy kölcsön van; a 10 Pfennig itt az 
előjegyzés díja. Az olvasó kívánságára a könyvtárban őrzött 
nyomtatványokról (a zárt anyagot kivéve persze) fényképmáso
latokat is készítenek. Olcsóságuk miatt érdemes idejegyezni az 
árakat: i8X24-es nagyságban negatív másolat 25, pozitív 50 
Pfennig, 24X32-65 nagyságban 50 Pfennig, illetve 1 márka. 
A könyvtárban meg nem található nyomtatványokat kívánatra 
behozatják valamely más német vagy külföldi könyvtárból. Az 
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olvasónak ez csak kötetenként 10 Pfennig előjegyzési díjába ke
rül, a csomagolási és portóköltséget a könyvtár fizeti. 

A Deutsche Bächerei reference-szolgálata egész hatalmas 
üzem, amit mutatnak a magas statisztikai számadatok is: 1940-
ben 68.855 esetben adtak felvilágosítást, ebből írásban 65.666, 
telefonon 3189 alkalommal. A szóbeli felvilágosításokat nem is 
számolták. Az összes esetek 5 és fél százaléka külföldi volt. 

A felvilágosítások kiterjednek az összes németnyelvű írás
művekre, tartalmi szempontból is. A legtöbb kérdés a nyelvi- és 
irodalmi szakcsoportra esett (39%). Ennek az a magyarázata, 
hogy a reference-szolgálat könyvárakról is tájékoztat, erre pedig 
könyvkereskedőknek igen gyakran van szükségük. A többi 
szakcsoportok mind 3—5%-kal szerepelnek általában, teológia 
éppúgy, mint történelem, politika éppúgy, mint népiségtudo-
mány; csak a gazdasági és társadalmi tudományok és a technika 
szakcsoportjai érik el a 8—9%-ot. 

A Deutsche Bücherei reference-szolgálata azonban nemcsak 
egy_egy nyomtatványra vonatkozó felvilágosításra vehető 
igénybe. Egész bibliográfiákat is állít össze, mégpedik olyanokat 
is, amelyek nemcsak könyv, hanem folyóiratcikkcímeket is tar
talmaznak. Bárki igénybe veheti a Deutsche Bücherei reference-
szolgálatát. Nagyobb bibliográfiai összeállításokat gyakran vé
geznek hatóságok és hivatalok, elsősorban a Propagandaminisz
térium számára. így például itt készítették el a híres Buch und 
Sc&werí-könyvkiállítások anyagának jegyzékét. 

A felvilágosítások díja igen mérsékelt. Szóbeli és telefonköz
lés természetesen díjtalan. írásbeli felvilágosítás esetén címenként 
10 Pfenniget számítanak, bibliográfia összeállítása esetén pedig 
a munkaidő nagysága szerint szabják meg az ellenszolgáltatás 
összegének nagyságát. 

Tekintve, hogy a Deutsche Bücherei feladata az 1913 óta 
megjelent németnyelvű nyomtatványok teljes anyagának össze
gyűjtése, természetes, hogy a Deutsche Bücherei a német hivatalos 
bibliográfiakészítés központja (Mittelpunkt der deutschen Bib
liographie). 1940-ben nem kevesebb, mint 17 bibliográfia össze
állítását végezték itt s ezek kettő kivételével mind nyomtatásban 
is megjelentek. CSAPODI CSABA tájékozódása óta két új biblio
gráfiai jegyzéket készítenek a Deutsche Büchereiben: 1939 óta a 
Liste der in der Deutschen Bücherei unter Verschluss gestellten 
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Druckschriftent és 1940 óta a Liste der für Jugendliche und 
Büchereien ungeeigneten Druckschriftent. Előbbi a Deutsche 
Bücherei havonként megjelenő remótakatalógusa, utóbbi pedig a 
Propagandaminisztérium megbízásából havonta kiadott jegyzék, 
amely az ifjúsági olvasmánynak és könyvtári beszerzésre nem 
alkalmas nyomtatványokat sorolja fel. E jegyzék csak könyvtá
rak számára készül. 

A régi bibliográfiák között első helyen áll természetesen a 
Deutsche Nationalbibliographie két sorozata. Az egyik a könyv
kereskedői forgalomban megjelent nyomtatványokat sorolja fel 
hetenként kiadásra kerülő jegyzékében, másik az azon kívül meg
jelent nyomtatványokról tájékoztat kéthetenként. A Deutsche 
Nationalbibliographieban megjelent nyomtatványok címfelvéte
leinek szedését állni hagyják. Félévenként lenyomtatják a címe
ket a Halbjahrverzeichnis der Neuerscheinungen des deutschen 
Buchhandels című kiadvány és ötévenként a Deutsches Bücher
verzeichnis számára. A címeket katalóguscédulákra is lenyomtat
ják (az utalócédulákat is) és darabonként két pfennigért kívá
natra bármely német vagy külföldi könyvtár, tudományos inté
zet, könyvkereskedő, könyvkiadó vagy tudós megkaphatja. 
1937-től csinálják ezeket a Leipziger Titeldrucke néven közismert 
nyomtatott katalóguscédulákat, melyek hivatalos neve ma 
Deutsche Zetteldrucke. 

A többi bibliográfiák: a félhónaponként megjelenő és már 
91. évfolyamába lépett Literarisches Zentralblatt für Deutsch
land, amely nemcsak tudományos könyvek, hanem folyóirat
cikkek jegyzékét is adja; ennek évenként megjelenő regisztere 
a Jahresberichte des Literarischen Zentralblattes über die wich
tigsten wissenschaftlichen Neuerscheinungen des deutschen 
Sprachgebietes; Jahresverzeichnis der deutschen Hochschulschrif
ten, amelyet 1927 óta készítenek a Deutsche Büchereiben (azelőtt 
Berlin csinálta); a Monatliches Verzeichnis der reichsdeutschen 
amtlichen Druckschriften. A Deutsche Bücherei állítja össze a 
birodalmi kultuszminisztérium megbízásából a Jahresberichte für 
deutsche Geschichte számára a németnyelvű, az Internationale 
Bibliographie der Geschichtswissenschaft számára pedig a német
országi irodalmat. A Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel 
mellékleteként megjelenő Tägliches Verzeichnis der Neuerschei
nungen és Neue Zeitschriften und periodische Erscheinungen (ez 
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utóbbi hónaponként), valamint a Rundfunkarchiv függelékét al
kotó Deutsches Rundfunkschrifttum című jegyzékeket szintén a 
Deutsche Büchereiben készítik. 1931 óta végzik azután a Deutsche 
Bibliophilie című bibliográfia összeállítását, egyelőre az 1898— 
1930 közötti időszakra; folytatása előkészületben van. Kézirat
ban készíti el a Deutsche Bücherei a Verlegerkatalog des deut
schen Schrifttums című jegyzékét és 1936 óta folynak a Gesamt
verzeichnis der deutschsprachigen Zeitschriften című igen fontos 
és hatalmas vállalkozás munkálatai. 

Mind e munkálatok (beszerzés, reference-szolgálat, könyv
kölcsönzés, bibliográfiák) elvégzésével kapcsolatban az 1940. év
ben a Deutsche Bücherei postai forgalma 405.758 darab volt 
(317.340 beérkezett és 88.238 kiadott). 

Nagy számok, pontos és feltűnően gyors munka jellemzik 
a Deutsche Büchereit. És még egy: a méreteiben hatalmas könyv
tárépület minden helyiségének tágassága, világossága, tiszta és 
praktikus berendezése; a régi könyvtárépületekkel szemben, ahol 
mindig van egy félreeső kamra a maiak előtt sokszor ismeretlen 
anyaggal, a Deutsche Bücherei szinte laboratóriumszerűnek tűnik 
fel. Aki pedig belép ebbe a hatalmas épületbe, a Németbirodalom 
nemzeti könyvtárába, jobb- és balkeze felől egy-egy freskót talál, 
alattuk ezzel a két mondással: „Testvérek örök népe akarunk 
lenni, akiket sem nyomorúság, sem veszély el nem szakíthat egy
mástól; szabadok akarunk lenni, mint atyáink voltak" és: „Légy 
hív hazádhoz, a drága hazához, ragaszkodj hozzá szíved teljes
ségéből; mert a te erőd benne gyökerezik". 

HARSÁNYI ANDRÁS. 

Magyar Könyvszemle 1942. I. füzet. 


