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Ladewig P a u l : Politik der Bücherei. Leipzig, 1912. Ernst 
Wiegandt. (Ny. Poeschel & Treple.) N . 8-r. VEI, 427 1. Ára 
vászonborítékban 6 M 50 Pf. 

GRAESEL korszakos müve óta nem jelent meg a német könyvtár
tani szakirodalomban akkora terjedelmű könyv, mint LADEWIG Pál dr. 
ez ízléses kiállítású munkája, melyben szerző GRAESEL-ICI ellentétben 
s a mai irányzatnak megfelelően nem a tudományos, hanem a köz
művelődési könyvtárak ügyével foglalkozik. 

A német szokástól eltérőleg kerüli a jegyzeteket, de minden sorá
ból kitetszik, hogy elvei, eredetiségük, sőt különcködésük dacára, az ide
vágó szakirodalom s bőséges gyakorlati tapasztalatok szilárd talajában 
gyökereznek. 

Fejtegetései, a könyv nagy terjedelme ellenére, leginkább általános, 
irányító értékűek s müve inkább gondolat ébresztő elmefuttatások, meg
szívlelendő elvek, semmint a gyakorlat részére aprólékosan kidolgozott 
útmutatások gyűjteménye. Nem rendszeres, könnyen áttekinthető tan
könyv, hanem igen jóhatású olvasmány. Nincs egyetlen fejezete sem, 
melyben életrevaló, helyeselhető eszme, vagy tanács ne akadna. 

Rendkívül találó s a nálunk divatos fölfogást is teljesen fedi az, 
amit a könyvtáros föladatáról s kötelességeinek értékeléséről mond. 

Kikel az ellen a közfelfogás ellen, mely a könyvtárost egyszerű 
naplopónak tekinti, aki, ha tudós, fizetéseért keveset dolgozik, ha pedig 
kezelő tiszt, legföljebb meglehetős alantas mechanikájú munkát végez 
s helyesen mutat rá arra a körülményre, hogy e vélemény kialakulá
sában maguknak a könyvtárosoknak is részük van, akik csak a tudo
mányos föladatokról szeretnének tudni s minden egyéb hivatali teendőt 
mélyen lenéznek és kedvetlenül végeznek. (14. 1.) Elismeri, hogy a 
tudományos könyvtárakban szükség van tudományosan képzett tiszt
viselőre, akinek tisztán tudományos föladatokat kell végeznie, csak
hogy oly tudományos föladatokat, amelyek a könyvtár érdekével szo
ros kapcsolatban állanak. (18. 1.) Nem az a jó könyvtáros, aki kollé
giumának, vagy új könyvének az előkészítésén töri a fejét, hanem az, 
aki azon tud sikerrel fáradozni, mint kelljen a könyveket legjobban 
hasznosítani. (20. 1.) Olyan elvek ezek, melyeket mindenki, aki a 
modern közkönyvtár elveivel tisztában van, magáévá kell, hogy tegyen. 

Ugyanez áll arra is, amit a könyvtár továbbfejlesztésére nézve 
mond. A föelv itt — szerinte — a közönség szükségleteinek szem 
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előtt tartása. A beszerzéseknél a saját kénye-kedvét, vagy rég elavult 
programm rendelkezéseit követni elhibázott dolog. Bibliofilkedő haj
lamok kielégítéséről csak igen korlátolt mértékben lehet szó. A könyv
beszerzésnek ebbe a kategóriába eső részét csak a könyvmúzeumok 
ápolhatják. 

LADEWIG a könyvmúzeumokat meglehetősen szerencsétlen kité
tellel Archivbücherei-nek nevezi s bár nem vonja kétségbe tudományos 
jelentőségüket és ennek folytán létjogosultságukat, az új könyvtár
típus : a könyvesház legtöbb előharcosának módjára nem ritkán ragad
tatja igazságtalan összehasonlításokra magát, így pl. akkor, amikor föl-
kiáltójel kíséretében méri össze a chicagói Public Library s a berlini 
Königliche Bibliothek évi forgalmát. A kétféle könyvtártipus föladata, 
berendezése s közönsége közt oly áthidalhatatlan különbség tátong, 
mely eleve kizár minden méltányos összehasonlítást. Hogy mily abszurd 
állításokra vezethetnek az ilyen összehasonlítások, arra jeles példa a 
Library World kirohanása a British Múzeum könyvtára ellen, melyet 
folyóiratunk is ismertetett.1 

A rendkívüli gazdag könyv rendszeres ismertetésére sajnos nincs 
megfelelő terünk, hiszen ívek kellenének minden fölvetett kérdés meg
beszélésére. Be kell érnünk néhány jellegzetes részlet bemutatásával. 

Igen találó például a szennyirodalom meghatározása : «A szenny
irodalom az az irodalom, melyet látszólag az ideg megnyugtatása és 
elszórakozás kedvéért olvasnak, de amely valójában durván izgató 
cselekményével végső kimerülésig csigázza föl a modern (többnyire 
nincstelen) emberek fáradt idegeit. A szennyirodalom s az érdekfeszítő^ 
de értékes könyvek közötti különbségnek az a legfőbb ismérve, hogy 
a jó könyv legizgatóbb pillanataiban is elmélkedésre késztet, míg a 
fércregény tartalma fölött elgondolkozni lehetetlen, sőt egyenesen nevet
séges. A fércműveket egy szóval jellemezhetjük : a gondolatnélküliség 
utáni hajsza.» (57. 1.) 

Érdekes, bár nem egészen helyeselhető szerző azon véleménye, 
hogy a népkönyvtár, a könyvesházzal szemben (e tömör kifejezéssel 
adjuk vissza a kissé hosszadalmas allgemeine öffentliche Bibliotheket) 
bátran állitható pártcélok szolgálatába, csak egy közös alapelvet kell 
betartaniuk, hogy a könyv által magasabb erkölcsiségre és művelődésre 
vezessék közönségüket. (60. 1.) 

1 V. 5. Magyar Könyvszemle 1912. 178. 1. 
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A népkönyvtár kérdésének leggyökeresebb s legszerencsésebb meg-
oldásmcdját szerző — sokakkal együtt — a vándorkönyvtárakban látja. 
A kész sorozatokkal szemben azonban a helyi tényezők részéről a helyi 
szükségleteknek megfelelően összeválogatott sorozatoknak ad előnyt. 
A gyakorlat kétségkívül LADEWiG-nek ad igazat. 

Az épületnek öt fejezetet szentel: egy szól az általános elvek
ről, egy-egy a raktárról, a kikölcsönzö helyiségről, az olvasótermekről 
és a tisztviselők szobáiról. 

A különböző rendszerű vasállványok egyikével sincs telje
sen megelégedve, mindegyikben talál hibát ; annál kevésbbé ért
hető túlságos lelkesedése a Panzer-társaság ScHUFTAN-rendszerű áll
ványaiért, melyek használhatóságáról meglehetősen eltérők a véle
mények. A vasállványsorok közti folyosók szélességét, kissé szűkre, 
80 centiméterre szabja, de maga is bevallja, hogy az egy méter széles 
folyosó megfelelőbb. Az áttört pallóknak méltán esküdt ellensége. Az 
is helyeselhető, hogy az állványok polcaihoz inkább ajánlja a deszkát, 
mint a hengerelt vaslemezeket. A fa rossz melegvezető s hordképessége 
2*i cm. vastagság mellett a normál-formáknál (0*90—i'io m.) teljesen 
kielégítő. A vas ellenben gyorsan áthevül, jobban meggörbül a teher 
alatt s könnyen lekoptatja, illetve fölborzsolja a könyvek alsó pere
mét, még ha lakkal van is bevonva. 

Egészen amerikai izü, de merészsége mellett is megkapó 
LADEWIG ama gondolata, hogy nagy könyvtárak, tekintve a telek 
drágaságát, raktárukat toronyszerűén képezzék ki. A toronyszerű 
raktár megvalósítása a mai technikai eszközök mellett nehézségbe 
nem ütközik ; előnyei : a terület kihasználása, jó világítás, kellő 
izoláltság s impozáns építészeti hatás. Az persze más kérdés, hogy 
ilyen 30—40 emeletes könyv-torony kezelése a legkitűnőbb föl
vonók s pater-noszter szerkezetek igénybevétele mellett is mekkora 
számú személyzetet kötne le s mennyiben befolyásolná a kérdés gazda
sági oldalát. Szerzőnek a probléma ezen oldalát is meg kellett volna 
világítania. 

A könyvesházak olvasótermében egy-egy személy férőhelyét 
i*20 m2-ben, illetve a közlekedő vonalak hányadának beszámí
tásával 2 m^ben állapítja meg. (137. 1.) A köralakú olvasótermek 
sugaras beosztásánál LADEWIG nem említi meg azt a tapasztalati tényt, 
hogy az olvasók tájékozódása ily teremben meglehetős nehéz. Ez a hát
rány nem forog fönn a koncentrális körök formájában elhelyezett asz-
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taloknál s így a megoldás e módja a helyesebb. Az olvasóteremben 
kitett folyóiratoknak könyvtáblaszerü borítékba helyezését nem tartja 
helyénvalónak s jobbnak véli a lapoknak egyszerű kék kartonba fűzését, 
amely bármikor újjal cserélhető föl s így a fertőzés veszélyeit csökkenti. 
(145. 1.) Véleményem szerint az erősebb mappaszerü táblák célszerűb
bek s ha dermatoid vagy glorid bevonattal készülnek, úgy tisztán is 
tarthatók. 

A könyvanyag megválogatása—a dolog természete szerint — egyike a 
egtöbbet vitatott kérdéseknek. Szerző erre vonatkozó véleménye is 

bár lehetőleg kerül minden dogmatizmust, több tekintetben kihívja az 
ellentmondást. Abban igaza van, ha komikusnak tartja, amidőn egy 
«minta könyvjegyzék» «a világirodalom 108 legjobb könyve a nép 
számárai) c. rovatában DANTE Poklát és IBSEN Népbaráíjat szerepelteti, 
de azt már kötve hiszem, hogy a kisebb népkönyvtárakban néhány 
gazdasági és háztartási vezérfonal mellett GOETHE, SHAKESPEARE vagy 
HEINE néhány remeke ne foglalhatna helyet, különösen Németországban, 
ahol e főművek 12—24 fillér költséggel beszerezhetők. 

Az alapállomány összeállításánál LADEWIG az épen uralkodó kör
eszmék szemmel tartását ajánlja. Ugy 40 év előtt a történelem, 25 éve 
az útleirás és gyarmatügy, ma tiz éve a biológia és természettudomány, 
manapság a vallás- és társadalomtudomány áll az érdeklődés homlok
terében. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a ma irodalma mellett a 
múlt irányok főműveinek legalább aránylagos helyet ne nyújthassunk, 
mert semmi sem avul el oly gyorsan, mint az aktualitás. Jól határozza 
meg a minta könyvjegyzékek értékét. Ez szerinte nem abban áll, hogy a 
legjobbat ölelik fel, hanem csupa olyant, ami hosszas mérlegelés után 
tartalmi szempontból kifogástalannak bizonyult. 

A szakrendszerekről szóló fejezetben, amely igen ügyesen tájékoztat 
a rendszerek történeti fejlődéséről, joggal jegyzi meg, hogy CUTTER és 
DEWEY ma oly általánosan elterjedt rendszerei nem annyira különös 
jelességüknek — e tekintetben nem egy más rendszer kiállja velők a 
versenyt, — mint inkább az ügyes reklámnak (LADEWIG az udvariasabb 
«propaganda» kifejezést használja) köszönhetik elterjedésüket. DEWEY 
rendszerét az iskolájából kikerült tanítványok terjesztették el; CUTTER 
sikerét az American Library Association-nak köszönheti, mely minta 
könyvjegyzékét az ő rendszerére építette. (194 1.) A könyvek felállí
tásánál az árúraktárak alapelveinek betartását ajánlja s a könyves
házakban a könyvanyag túlságos elaprózását kárhoztatja. Középfajú 
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könyvtárakban 10—25 osztály bőven elég. A jelzésnél kizárólag betűk 
és számok kombinálását ajánlja; egész kis könyvtárak puszta számmal 
is beérhetik. 

Egy egész fejezetet szentel a formuláréknak, melyek ügyesen 
megválasztva, sok időt és fáradságot takarítanak meg úgy a kiszolgáló 
személyzet, mint a nagyközönség részére. Igazán azonban csak nagy 
üzemű könyvtáraknál fizetődnek ki, amit LADEWIG nem hangsúlyoz 
eléggé. 

Behatóan foglalkozik a könyvtári szolgálat lebonyolítására szük
séges berendezési eszközökkel, a munkarendet megállapító szolgálati 
szabályokkal, a személyzet feladataival és elosztásával, a könyvtárak 
költségvetésével s a használat lebonyolításával és nyilvántartásával is. 
Mint kiválóan érdekes részletet, közöljük LADEWIG számításait egy 
modern könyvesház teljes berendezési és üzemköltségeiről. 

Abból indul ki, hogy egy 100.000 lakossal biró városban ily 
modern könyvesház alapítása esetén mindjárt kezdetben a lakosságnak 
legalább is 2%-a fogja igénybe venni az új intézményt. Az ekként mutat
kozó szükséglet zavartalan lebonyolításához fejenkint legalább is 4 jól 
megválasztott kötettel keil rendelkeznünk, tehát az alapállomány 8000 
kötetre tehető. E 8000 kötet beszerzése —- kötetjét, a bekötési költséget 
is beleértve, átlag 3 márkával számítva — 25.000 márkát s a leg
gondosabb megválogatás dacára is mindjárt az üzembehelyezés elején 
fölmerülő pótlások 5000 márkát emésztenek fel. A berendezési költségek, 
ha külön épület emeléséről egyelőre lemondunk, az alapbeszerzésekre 
fordított összeg 25—40%-át igénylik s az anyag könyvtári feldolgozá
sánál mutatkozó múlhatatlan kiadások körülbelül ugyanannyit tesznek. 
Egy 8000 kötetes könyvesház létesítésére tehát összesen 45—50.000 
márka szükséges, de ha előnyösen vásároljuk a könyveket s a berende
zésnél, feldolgozásnál csak az elkerülhetetlen teendőkre szorítkozunk, 
az intézmény létesítése 35.000 márkából is kikerül. A könyvtár évi 
üzemköltségei, ha egy-egy kikölcsönzésre 40 pfenniget számitunk, évi 
70.000 kötetnyi forgalom mellett 28.000 márkára rúgnak. Ez összegből 
házbérre, épületjavításra, biztosításra, fűtésre, világításra, vízdíjra és 
tisztogatásra 30%-ot, tehát 9000 márkát számíthatunk; ugyanannyira 
van szükségünk az évi gyarapításra s az alapállomány elhasználódása 
folytán felmerülő pójlásokra, míg az irodai kiadásokra és nyomtat
ványokra 2500 márka, személyi kiadásokra pedig 7500 márka kell. 
A személyzet nagyságát a forgalomé határozza meg. Átlag minden 
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10.000 kikölcsönzött kötetre számíthatunk egy-egy munkaerőt, akiknek 
átlagos díjazását 1000—1000 márkára tehetjük, ha egy jobban java
dalmazott vezető mellett az angol-amerikai könyvtáraknál jól bevált 
hetibéres fiúkat (janitor) állítunk munkába. Ha olvasótermet is tartunk 
fenn, a kiadások természetesen a helyiség fentartási költségein kivűl 
napi 10—12 órai nyitvatartás esetén két felügyelő napibérével is emel
kednek. (340—345 1.) 

E számítások azonban bizonyos ideális állapotokat tételeznek fel. 
A német könyvesházak legtöbbje sokkal kevesebb üzemköltséggel 
dolgozik s éri el az itt feltételezett forgalmat. Mint minden papiros
számítás, LADEwiG-é is csak cum grano salis veendő. 

A könyv áttanulmányozását a modern könyvtárügy minden 
bajnokának melegen ajánlhatjuk. GULYÁS PÁL. 

Milkau Fritz. Die königliche und Universitäts-Bibliothek %u 
Breslau. Breslau, 1911. Ferdinand Hirt. 119 1. 4 M 

A boroszlói egyetem százéves fennállása alkalmából kiadott emlék
könyvbe Fritz MILKAU egyetemi könyvtárigazgató írta meg az intézet 
könyvtárának történetét, amely külön kiadásban is napvilágot látott. 
A könyvtár 1811. aug. 3-án kelt alapító oklevele szerint a régi frank
furti és boroszlói egyetemek könyvgyűjteményeinek egyesítéséből kelet
kezett. A frankfurti egyetemi könyvtár a főiskolával egyidejűleg 1506-ban 
keletkezett, eleinte csupán adományokból és hagyomány útján gyara
podott, mígnem 1686-ban a nagy választófejedelem egyik alapítvány
ból kötött le e célra évi 50 tallért. Ezenkívül a könyvtár gyarapítására 
szolgált 1673 óta a hallgatókra fölvételük alkalmával kirótt 12, illetve 
nem nemeseknél 6 garas illeték fele is, míg a másik fele az illetéknek 
a kezelő díjazására szolgált. Végül 1717-ben elrendelték, hogy úgy az 
újonnan belépő professzorok, mint a szigorlatozok legalább is négy tal
lér értékű könyvet tartoznak a könyvtárnak adományozni, amit később 
a felére szállítottak le s készpénzben kívántak meg. így is azonban a 
legkedvezőbb években sem fordíthattak a könyvtár gyarapítására évi 
100 tallérnál többet. A gyarapodás fő forrása az ajándék volt, melynek 
hosszú sorát említi föl MILKAU. AZ ekként összeverődött szorosabban 
vett egyetemi könyvtár mellett, amely virágkorában 17.498 kötetből 
állott, még két különállóan kezelt könyvtárt használhattak a frankfurti 
egyetem hallgatói és tanárai. Az egyiket STEINWEHR frankfurti tudósnak 
1771-ben az egyetemre szállt 12.000 tallérnyi vagyona kamataiból léte-




