
A BÉCSI NAGY KÖNYVTÁRAK. 

Bármennyire nemzetközi foglalkozás, tudományszak is a 
könyvtári munka, mégis országonkint és azon belül is igen sok 
egyéni változatossága lehet. Csaknem teljes egészében állhat reá 
a közmondásnak ez a változata: ahány könyvtár, annyi szokás. 
Vonatkozhat ez a könyvtári munka minden részletére, attól a 
pillanattól kezdve, amint a könyv újonnan belép a könyvtár kapu
ján; egészen addig, míg mint végleges lakó felsorakozik a polco
kon álló korábbi társai mellé, hogy azután élete tartama alatt 
szolgálja az emberi tudást. 

Nem lesz tehát felesleges, ha a bécsi két nagy könyvtárban, 
a Nemzeti (Nationalbibliothek) és az Egyetemi könyvtárban 
(Universitätsbibliothek) töltött több-kevesebb időnk alatt szerzett 
tapasztalataink alapján a két könyvtár belső életét ismertetjük. 
Annál is inkább, hiszen e folyóirat hasábjain csak nemrégiben is 
hosszabb ismertetés számolt be a porosz és a bajor könyvtárakról. 
Ismertette szervezetüket, valamint a tudomány művelése és a nem
zeti öntudat emelése terén végzett munkájukat.1 

Az ott említett könyvtárak nagyszerű szervezetébe és kul
turális munkájába méltó módon kapcsolódik a birodalom déli 
részén, az egykori Ausztria fővárosában lévő két nagy könyvtár 
is. Az említett ismertetés ezekre már nem terjeszkedett ki, éppen 
ezért — úgy véljük — nem lesz szükségtelen, ha ezeket, a Német
birodalom délkeleti peremén új feladatokhoz jutott könyvtárakat 
is részletesebben megismerjük. 

A) A bécsi Nemzeti Könyvtár. 

Az az idegen, kit útja elsőnek a régi császárváros közepébe, 
a Várba visz, bizonyára csalódott érzelmekkel szemléli a nagy, 
de hírnevéhez — úgy érzi — nem egészen méltó várbeli épülete
ket. Inkább a falakat körülölelő történelmi levegő az, amely el-

1 HARSÁNYI ANDRÁS: Német könyvtárak. (MKSzle, 1942. évf. 27—33.. 
Í6Z—66., 237—ji. 1.) 
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tölti lelkét. És ha megáll a József-tér nemesen egyszerű falai 
között, a római tógába öltözött I I . József szobrával szemben, 
korántsem gondolja, hogy a nem sokat mondó, szürke ablaksorok 
mögött húzódik meg az egykori nagyhatalmú monarchia gazdag 
udvari bibliotékája, ma is Délkelet-Európának a legnagyobb és 
leggazdagabb könyvtára. Kétségtelen, a külső nem hivalkodó és 
a nemesen egyszerű, színtelen falak alig sejtetik a mögöttük őrzött 
gazdag kincseket. 

A könyvtár egészen a Monarchia és véle az uralkodóház 
hatalmának a fennállásáig mint udvari könyvtár, Hofbibliothek 
élt. Alakulása és feladata, mint a magánkönyvtáraknak álta
lában, melyekben könyv könyv mellé kerül, voltaképen alig volt. 
Történetének kutatói szerint a XIV. századba nyúlik vissza az 
első könyvek számontartása.2 Mint általában a könyvgyűjtés 
lehetőségének, úgy az udvari könyvtár fejlődésének is a könyv
nyomtatás feltalálása adott erőteljes lendületet. I I I . FRIGYES 

osztrák herceg, német-római császár idejében. Az ő udvarában 
élt a tudós és történetíró AENEAS SYLVIUS PICCOLOMINI, aki a csá
szár udvari költője, majd titkára volt. Híre-neve, diplomáciai 
ügyessége azonban tovább emelte és a trieszti, sienai püspökségen, 
majd a bíborosi méltóságon át a XV. század derekán mint II . PIUS 

pápa az egyház feje lett. Az ilyen és más hasonló nagyművelt
ségű, tudós férfiak révén, akik későbben is az uralkodói környe
zetben éltek, az alig másfélszáz évvel korábban kezdett könyv
gyűjtés immár tervszerű, szép könyvtárrá épülhetett ki. Ehhez a 
nagyvagyonú uralkodói ház minden lehetőséget megadott. És való
ban századokon át olyan pompás udvari könyvtár gyűlt egybe, 
amely méltóképen viselte az egykori tekintélyes monarchia leg
első könyvtárának díszes rangját. Csak a páratlan pompájú könyv
kötések révén is, mint amilyen a könyvtár nagy dísztermében 
külön gyűjteményként elhelyezett SAVOYAI JENŐ herceg egykori 
könyvtára, szinte felbecsülhetetlen értéket jelent. 

A múlt világháború vége, mely ledöntötte a monarchia hatal
mas épületét, az egykori udvari könyvtár életében ís gyökeres 
változást hozott. Az addig féltve őrzött termeket megnyitották az 

2 Történetét több mint száz évvel ezelőtt MOSEL IGNÁC, a könyvtárnak 
egykoron tisztviselője írta meg. Geschichte der kaiserl. königl. Hofbibliothek 
zu Wien, 1835. A későbbi összeállítások is MOSEL kutatásán alapszanak. 
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olvasók előtt, hogy gazdag anyagával mindenki számára hozzá
férhetővé legyen. Magyar vonatkozásban is több tekintetben alig 
nélkülözhető a kutatóknak. Nemcsak, ha a régi muzeális anya
gára, kézirataira és sok egyéb ritkaságaira gondolunk, hanem az 
ujabbkori irodalomra is. Mert míg Bécs a monarchia központja 
volt, oda gyűjtötték az egész birodalomból, így Magyarországról 
is az értékeket. Nemcsak udvari múzeumába, hanem könyvtárába 
is. Azután az udvari környezetben élt magyar tudósok hagyatéka 
is odamaradt. így, hogy csak egyet említsünk, a híres ZSÁMBOKI-

féle gyűjtemény. Az ujabbkori irodalomban pedig azért jelent 
számunkra nehezen nélkülözhető gazdag lelőhelyet, mert mind
azok a munkák, melyek az egykori társországokban Magyar
országról napvilágot láttak, ha a magyar könyvtárakba nem is, 
de Bécsbe biztosan eljutottak. A magyar politikai életnek a múlt 
század derekán erőteljessé váló üteme élénk figyelmet keltett az 
egész birodalom minden tartományában. Czernowitzban, Lem-
bergben stb. a magyar politikai életet tárgyaló könyvek jelentek 
meg. És egészen sajátságos, de való, hogy ezek a munkák mily 
elvétve jutottak el a magyar könyvtárakba. Még a sorozatos, 
időnkint folytatólagosan újra megjelenő kiadványok is. GRAS-

SAUER3 alapvető összeállítását lapozgatva egészen meglepett ben
nünket, hogy pl. a czernowitzi egyetemi könyvtárban milyen sok 
magyar tárgyú időszaki kiadványt tartanak nyilván és amelyek 
minden magyar vonatkozásuk ellenére is Bécsbe eljutottak ugyan, 
de a magyar könyvtárakban nincsen nyomuk. 

Ami mármost a Nationalbibliothek könyvállományát illeti, 
lássunk mindjárt néhány számot. A német könyvtárak évenkinti 
ismertetője szerint az anyag ekként oszlik meg: 1,366.000 kötet 
könyv, 25.000 drb röpirat, 34.000 drb ex libris, 29.680 drb nyu
gati, 4660 drb keleti (görög, szláv) kézirat, 79.000 drb eredeti 
kézirat (Autograph), 7560 drb ősnyomtatvány. A Zenei gyűjte
ményben: 31.615 kötet kézirat, 48.260 kötet nyomtatvány, 16.369 
kötet zeneirodalmi mű, 44.032 drb fénykép. A Térképgyűjte
ményben: 115.000 drb térkép. Papyrus-gyüjteményében: a) görög 
rész: 43.000 drb görög és latin, 371 drb cserép (Ostrake), 66 

3 GRASSAUER FERDINAND: Generalkatalog der laufenden periodischen 
Druckschriften... Wien, 1898. A monarchia időszaki kiadványait tartja 
számon. Hiányosságai ellenére is alapvető tájékoztató mű. 
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múmiatáblácska (Mumientäfeichen); b) keleti rész: 65.000 drb 
papyrus, pergamen, 1123 drb cserép, 56 múmiakötések (Mumien
binden), 32 fácska (Hölzer) és 3 múmiakép. Arcképgyüjteményé
ben: 320.000 drb arckép. Színházgyüjteményében: 2185 drb szín
lap, 122.724 drb színműkönyv, 49.908 drb eredeti kézirat, 110.706 
drb kép, 650 drb színpadi modell, 35.700 drb fénykép, 70 drb 
filmtekercs. Képgyűjteményében: 100.000 drb negatív kép.4 

Ez a felsorolás így magában véve legfeljebb nagy számaival 
tűnik fel. Hogy valamelyest megfoghatóbb képet kapjunk, állít
suk melléje a német könyvtárak legnagyobbikát, a Porosz Állami 
Könyvtárat. 2,451.000 kötet könyv, 70.900 kötet kézirat, 6372 
drb ősnyomtatvány. Kézirattárában 14.700 drb kézirat, 430.000 
eredeti kézirat. Arcképgyüjteményében 123.000 arckép. Keleti 
gyűjteményében: 19.300 drb kézirat. Keletázsiai gyűjteményében: 
77.000 kötet könyv, 2325 drb kézirat. Zenei gyűjteményében. 
389.000 kötet könyv, 34.600 drb kézirat, 47.000 drb eredeti kéz
irat, 5700 drb arckép, 6400 drb hanglemez. Térképgyűjteményé
ben: 294.000 drb térkép, 20.400 drb rajz, 1819 kötet rajzolt lát
kép, 14.800 drb táj- és városkép, 37.043 drb postai tájképlap, 
6774 drb egyleveles nyomtatvány, 50.000 drb háborús kép, 4263 
drb ex libris és 4300 kötet kézikönyv.5 

Nagy lehetőségekkel bíró hatalmas államszervezetnek, terv
szerű gyűjtésnek az eredménye ez a roppant könyvtári kincs. 
Akár a Porosz Állami Könyvtárat, akár pedig a bécsi National-
bibliothek-ot nézzük. Az utóbbi helyen egy nagyhatalmú monar
chia anyagi ereje adta mindehhez a lehetőséget. A könyvtár értéke, 
ha csak az egykorú díszes bőrkötéseket nézzük is — amint ezt 
a könyvtár értékeit mutatgatva büszke öntudattal állapította meg 
a könyvtár főigazgatója — pénzben szinte kifejezhetetlen. 

A könyvtár azonban csak úgy könyvtár, ha nemcsak gyűjti 
a könyveket, hanem közvetíti is az olvasókhoz. Mint már 
említettük, az udvari könyvtár a múlt háború végével nyilvános 
könyvtárrá lett. Tágas olvasótermet rendeztek be és megnyitották 
a kölcsönzést is. Mindkettő egész éven át megszakítás nélkül az 
olvasók rendelkezésére áll. A háborús korlátozások csak annyi-

4 V. ö. Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken. Hg. von Verein Deutscher 
Bibliothekare. Jhrg. 31. Leipzig, 1940. 91—92. 1. 

9 U. o. 7—8. 1. 
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ban érezhetők, hogy a nyitvatartás ideje napi nyolc órára 
(9—3-ig), illetve szombatonkint 9-től fél 2-ig terjedő időre kor
látozódott. A helyben való használat beiratkozás alapján törté
nik. A látogatójegyek naptári évre szólnak és évenkinti megújí
tásuk egyszerűen az új évre érvényes könyvtári bélyegnek a fel
ragasztásával történik. Mindezt a munkát a mi altisztjeinknek 
megfelelő könyvtári alkalmazottak — ú. n. Magazindienst-ek — 
végzik. Az olvasó kikérendő könyvét csak másnapra kaphatja 
kézhez. Ennek a lassúságnak és nehézkességnek a könyvtár szer
vezetében rejlik az oka. Ezt kiküszöbölni szinte lehetetlen. 
A könyvtár ugyanis — mint erre még később is kitérünk —*• hatal
mas anyagát csaknem a legújabb évekig a már századokkal ezelőtt 
megindított katalógusrendszerrel vitte tovább. Közel kétszáz
esztendős — immár magában is külön érdekessége a könyvtár
nak — nagy, bőrszegélyes faládikákból álló általános betűrendes 
katalógusa. Ez az egyetlen irányadó a könyvtár roppant útvesztő
jében. Érthető tehát, ha féltett kincs, melyhez felelőtlennek 
nyúlnia nem szabad. így ugyan a könyvtár nagy többletmunkát 
kénytelen magára vállalni, mert az olvasók minden támpont nél
kül felírt könyveinek a tisztviselők keresgélhetik ki a raktári jel
zetét. Ugyanez történik a kölcsönzésre kért könyvekkel is. Egyik 
nap a katalógusban keresgélnek a könyvek után és csak másnap 
jut arra idő, hogy a raktárból is kihozhassák őket. A kölcsönzés 
egészen általános, díjtalan és még beiratkozáshoz sincs kötve. 
Egyetlen megszorítás csupán annyi, hogy magános személynek 
csak úgy adnak kölcsön, ha valamilyen intézet vállalja a felelős
séget a kölcsönvevő helyett. 

Az olvasótermi szolgálat egyébként a következő. Mindama 
teendőket, melyek az olvasók kiszolgálásával kapcsolatosak, a 
már említett Magazindienst-ek végeznek el. Az oda beosztott tiszt
viselő csupán felügyel, az első alkalommal beiratkozok adatait 
írja be és könyvtári kérdésekben a hozzáfordulóknak útbaigazí
tást ad. Arra a könyvtár gondosan ügyel, hogy az olvasótermi 
szolgálat e tekintetben is lehetőleg tökéletes legyen. Ezért régi és 
következetes szokás, hogy az olvasótermi szolgálatra a könyvtár 
legrégibb és legtapasztaltabb tudományos tisztviselőit osztják be. 

A könyvtári munka ilyetén értelmezésével természetesen egé
szen sajátságos lesz a tisztviselők képzettségbeli megoszlása is. 
A német állam nemcsak a könyvtári apparátus fenntartásával és 
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igazán bőkezű támogatásával, hanem a hozzákapcsolódó tiszt
viselők képzettségbeli és anyagi ellátottságával is mindenképen 
biztosítani kívánja azt a nagyvonalú kultúrmunkát, melyet a 
könyvtárak elé tűz és melynek a megvalósítását szem előtt tartja, 
íme egy-két példa. A Nationalbibliotbek tisztviselőkara ekként 
oszlik meg: 1 főigazgató, 1 aligazgató, 34 tudományos és 32 ad
minisztrációs (középfokú és irodai) tisztviselő, 1 technikai és 34 
raktári alkalmazott. A tudományos tisztviselői helyek száma tehát 
több, mint a másik két státus együttesen.0 

Kétségtelen a Nationalbibliothek-nak ez a kedvező helyzete 
a könyvtár régies szervezetét és segédeszközeit tekintve sokban 
indokolttá lesz. Említettük már, mily sok munkaerőt köt le az 
olvasók által használható nagy, betűrendes katalógus hiánya. De 
nemcsak ilyen vonatkozásban, hanem a könyvtári munka minden 
teendőjében minduntalan érezhető hátrány egy jó szakkatalógus 
hiánya. Ilyen csak az 1930. évtől kezdődő új gyarapodásra van. 
Még az egyetlen korábbi szakkatalÓgus-féle, a földrajzi betűrendes 
is pontatlan és nagy hiányokkal teli. Aki tehát az olvasók közül 
szakok szerint kíván tájékozódni, csakis a megfelelő szaktisztviselő 
útbaigazításai alapján dolgozhatik. így történik a könyvtár 
gyarapítása is. A tisztviselők egy-egy szakra specializálódnak. 
Szakkörükben állandóan nyomon követik az irodalmat és elő
terjesztéseik alapján rendeli meg a könyveket a rendelőosztály. 
Ezzel kapcsolatban itt talán még annyit, hogy magyar vonat
kozásokban főként a nemzetiségi kérdés az, amelynek az irodal
mát gondosan gyűjtik. Az évi beszerzésekre fordítható összeg a 
legújabb kimutatás szerint 240.466 márkát tett ki. 

Befejezésül talán még az épületről, valamint a háború utánra 
tartogatott nagy tervekről. Az udvari könyvtár is, mint annyi 
más sorstársa, abban a kevésbbé szerencsés helyzetben van, hogy 
sajátságosan könyvtári célra készült épülettel nem rendelkezik. 
És amint a könyvtár fokozatosan növekedik, ennek ezernyi hát
ránya mindinkább kiütközik. Ma már az egykori csak a barokk 
díszteremből — ú. n. Prunksaal-ból — álló könyvtár szerteszét 
nyúlik a hatalmas várépületben, egészen távol a jéghideg már-
ványú legújabb szárnyakig. Központi nagy raktárával pedig, mert 

8 A Nationalbibliothek adatai a német könyvtárak idézett évkönyvéből 
(91—92. L). 
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ezzel más irányba nem terjeszkedhetett, lement a mélybe. Külö
nös érdekessége a könyvtárnak az 5—6 emeletnyi mélységben a 
föld alá vitt nagy raktárhelyisége, melyet a nedvesség miatt köz
ponti fűtéssel kell állandóan szárazon tartani. 

Mindez egyre inkább elkerülhetetlenné teszi, hogy részlet
megoldások helyett hosszabb időre szóló megoldást teremtse
nek. Ezt csakis egy új, a könyvtári kívánalmakat mindenben szem 
előtt tartó új épülettel teremthetik meg. A tervek már készen van
nak, megvalósításukkal azonban a kedvezőbb jövőre kell várni. 

B) Az egyetemi könyvtár. 

A Nationalbibliothek-ot illető tervek között az is felmerült 
— legalább is hangok hallatszottak róla —, hogy az egyetemi 
könyvtárral vonják egybe; megteremtve ezáltal a birodalom déli 
részén a második legnagyobb német könyvtárat. Bécs új helyzetét 
tekintve, ez némileg érthető is. Bécsben ugyanis két ilyen nagy 
könyvtárnak külön-külön való fenntartása ma kevésbbé látszik 
indokoltnak, mint a korábbi időkben volt. H a a jövő nem is a 
nagy könyvtáraknak látszik kedvezni, mindamellett kétségtelen, 
ez a terv, ha megvalósulna, a birodalom délkeleti peremén olyan 
hatalmas kulturális centrum létesülne, mely egész Délkelet-Európa 
tudományos életére kihatna. 

Ezzel a megoldással azonban két nagymultú, sokévszázados 
hagyományokkal rendelkező intézmény gyökereit vágnák le kö
nyörtelenül. Mert a Nationalbibliothek mellett az egyetemi könyv
tár is immár hatévszázados múltra tekinthet vissza. Az egyetem 
alapítása (1365) ugyanis egyúttal a könyvtár alapítása is. Ez a 
nagy múlt éppúgy, mint a Nationalbibliothek-on, mindenben meg 
is érezhető rajta. Hatalmas anyaga, ha muzeális értékekben nem 
is olyan változatos, mint az egykori udvari könyvtáré, kötetszám 
dolgában alig marad el tőle. Külsejében azonban sokkal szeré
nyebb. Csak hatalmas, karok szerint tagozódó nagy olvasóterme 
és vasrácsokkal nyolc emelet mélységre tagolt nagy raktárhelyi
sége, az ú. n. Turm — mint valami óriási redakciós üzem bel
seje — felemelő benne. Egyébként minden részében a régiségnek, 
az ódonságnak a hangulatát kelti. Betűrendes nagy katalógusa, 
ha nem is régibb, de mindenesetre régiesebb rendszerű, mint a 
Nationalbibliothek említett rendszere. A terem asztalain kitárt 
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nagy fóliáns kötetek fogadják a kutatót. Ezekbe vannak betű
rendben bevezetve a könyvek, A legősibb katalógusok formája, 
melyekbe különös ügyességgel vezették be csaknem a legújabb 
évekig a fokozatos gyarapodást, mindenkor a meglevő betűrendbe 
pontosan közbeiktatva. A legújabb anyagról itt is, 1930-ban új, 
fiókos rendszerű katalógust kezdtek. Amily kincs és gazdag örök
ség egy könyvtár életében a nagy múlt, munkavitelében éppúgy 
súlyos, nehezen megoldható teher is. A régi rendszerrel ugyanis 
a könyvtári anyagot tovább vinni hovatovább lehetetlen, az újí
tások pedig legtöbbször félmegoldásokká válnak. Mert minél 
nagyobb a könyvtár, annál kevésbbé vállalkozhat arra, hogy az 
újításokat a meglevő egész anyagára kiterjessze. Ez történt az 
egyetemi könyvtárban is. Ósdi katalógus könyvei örök emlékül 
megmaradnak a használatban. Szakkatalógusa pedig, ha egy fok
kal tökéletesebb megoldás is, mint a Nationalbibliothek említett 
földrajzi nyilvántartója, még elérhetetlen messzeségben áll a mo
dern könyvtárak tizedesrendszerű, gyors áttekintést nyújtó szak
regisztereitől. Nem is szabad ehhez ilyen igényekkel nyúlnunk. 
Tulajdonképen betűrendes szakmutató ez, „Schlagwortkatalógus", 
melyben egy-egy szak, pl. gazdaságtörténet, vagy egyháztörténet 
után kutatgatva, ugyancsak rengeteg címszó alatt keresgélhetünk, 
mindenkor kitéve magunkat annak, hogy korántsem végzünk tel
jes munkát. 

Mindamellett mind a két könyvtárban magyarvonatkozású 
szakmunkák után keresgélve, kétségkívül meggyőződtünk arról, 
hogy a könyvtárak alakulásának a körülményei mily eltörölhetetlen 
nyomot hagynak a könyvtár életében. Az egykori udvari könyv
tár reprezentatív értékeket gyűjtő múltja mellett az egyetemi 
könyvtár lépten-nyomon azt juttatta eszünkbe, hogy egy nagy-
multú egyetemi oktatás mindenkori segédeszköze. Itt kevesebb a 
ritkaság, több a komoly, hivatott szakkönyv. Közöttük nem egy 
messze idegenbe szakadt magyar tudós, vagy gazda, kiknek itthon 
még nevét sem ismerjük, távol idegenben idegen nyelven megjelent 
könyve. Ugyanezt a gondos gyűjtést mutatják a csaknem hiány
talanul sorakozó nagymultú folyóirat-évfolyamok, időszaki ki
adványok, minden könyvtárnak többé-kevésbbé hiányos részei. 

A könyvtár számadatai egyébként ezek: 1,268.411 kötet 
könyv, 665 drb ősnyomtatvány, 1079 drb kézirat. Az évi beszer
zésekre fordítható átalánya 138.861 birodalmi márka. Tisztviselői 
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kara: i igazgató, 21 tudományos, 16 adminisztrációs tisztviselő 
és 28 raktári alkalmazott.7 

Befejezésül talán még valamit a könyvtári közösségi szellem 
ápolásáról. A munka eredményessége szempontjából sem közöm
bös, hogy azoknak, akiket a sors közös munkaterületre rendelt, 
az együvétartozását milyen érzelmek hatják át. Megfigyeléseink 
e tekintetben inkább a nagyobb közösségre, a Nationalbibliothek-ra 
vonatkoznak. Az első, ami az idegennek megüti a fülét a Herr, 
vagy a Frau, Fräulein megszólítás, mely egyformán kijár a könyv
tár minden rendű és rangú alkalmazottjának, a főigazgatótól 
kezdve az egyszerű fűtőig. Érdekes az a kettősség, melyet az ide
gen megfigyelhet. Egyrészről az egymásközti minden különbség
nek a legkisebbre való csökkentése — ezt szolgálja az előbb emlí
tett mindenkinek kijáró megszólítás is —, másrészről pedig az a 
sajátságos nagy tekintély, mely az egyetemet végzett, doktortiszt
viselőket illeti meg. Általában a doktori végzettség nagy tekin
télyt jelent. Az ilyen tisztviselők anyagi ellátottsága és előmene
tele is minden tekintetben sokkal kedvezőbb. De az együvétarto-
zandóságnak a leghatékonyabb eszközei azok a társas összejöve
telek, melyeket a könyvtár időnkint rendez. Ezeken a könyvtár 
minden rendű és rangú alkalmazottja számára csaknem kötelező 
a részvétel. Télen valamely vendéglő különhelyiségében, nyáron 
kinn a szabadban is rendezhetik. Szokásos, hogy ilyenkor a hiva
tal pénzéből kiki egyenlően bizonyos összeget — pár márkát — 
kap a vendéglői fogyasztásokra. Hogy pedig a különbségek tel
jesen leomoljanak, az asztalkörüli elhelyezkedést a véletlenre, 
sorshúzásra bízzák. Végül még azt lehetne megemlíteni, hogy a 
Nationalbibliothek-ban időközönkint kőnyomatos értesítőt adnak 
ki, melyben a könyvtár eseményeiről, családias híreiről a tiszt
viselők és alkalmazottak részére adnak számot. 

GERENDÁS ERNŐ. 

7 L. a német könyvtárak említett évkönyvében, 93. 1. 


