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pontból általában értékelést, becslést jelent, de a közhasználatban ma 
már sokkal szükebbkörű, specializált jelentése van. A cenzúrán a mai 
közfelfogás azon állami vagy egyházi szervezet munkásságát érti,mely a sajtó 
alá adandó írásmüveket bizonyos szempontokból elbírálja s e bírálat 
eredménye alapján adja vagy tagadja meg a kötelező imprimaturt. 
A MOLNÁR által feldolgozott adatok nagy többsége azonban nem esik 
e kategóriába s munkája inkább a vallásüldözés és hitvitázás irodalmi 
téren megnyilatkozó eseteinek az összefoglalása, sem mint a szorosabb 
értelemben vett cenzúra története, mely utóbbi a felölelt korszakban 
csak embrióban volt meg a két hazában. Müve azonban így is tanul
ságos és használható. 2 

Poncelet Albertus. Catalogus codicum hagiographicorum 
latinorum bibliothecae Vatic anae, Bruxellis 1910. Apud. socios 
Bollandianos. (Typis Julii De Meester.) 8-r. VIII, 593, 2 1. 

A nemrég elhunyt bollandista páter e nagyszabású munkálatában 
a vatikáni könyvtár latin kéziratainak hagiográfiai anyagát dolgozta fel 
könnyen áttekinthető módon. Müve csakis a XV. sz.-ig készült, szoros 
értelemben vett hagiográfiai irodalmat veszi figyelembe s a könyvtár 
egyes kéziratos gyűjteményeit a kódex számrendje szerint ismerteti. 
A kötet ilykép kilenc részre oszlik; ezek: 1. codices Vaticani; 2. codices 
palatini; 3. Codices Urbinates; 4. codices regináé Sueciae; 5. codices 
Ottoboniani; 6. codices Capponiani; 7. codices Burghesiani; 8. codices 
Borgiani; 9. codices Barberiniani. Magyar vonatkozásukkal kitűnnek a 
Cod. Vatic. 8541, mely szent IMRE és szent LÁSZLÓ képeit tartalmazza: 
a Cod. Palát. 439, mely szent iMRÉröl szól; a szent ERZSÉBETÉ vonat
kozó Cod. Vatic. 7592. Palát. 886. Vatic. 4401. Cappon. 116. Palát. 
477. és 857; a szent ADALBERTÉ vonatkozó Cod. Vatic. 6075 és 10.150. 
A kötetet gondosan megszerkesztett névmutató rekeszti be. G. P. 

Matolcsy Mik lós. Könyv és irodalmi gyűjtemény magyarországi 
gyógyszerész-munkákról IJJ8—190p. Budapest, 1910. Stephaneum. 
8.-r. IV., 242. 1. 

A cím után ítélve, nehéz megállapítani, vájjon rendszeres biblio
gráfiának tekintsük-e a könyvet, vagy nagyobb igények nélkül össze
állított adathalmaznak ? Tulajdonképen bibliográfiának kellene lennie, 
mely nem késhetett tovább, miután az orvosi (GYÖRY Tibor 1900.), 
az állatorvosi (KOSSÁ Gyula 1904.) már megjelentek, ezzel tehát orvos-
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természettud. irodalmunk könyvészete teljes lenne. A két előbbit az 
illetékes orvos egyesületek adták ki, de MATOLCSY könyvének már 
nem akadt hivatalos mecénása, csak a Gyógys\. Hetilap jóvoltából je
lent meg apró folytatásokban, úgy hogy alapjában csak különlenyo
matnak mondható. Ha a vállalatot nem kiséri az ismert indolencia, a 
gyógysz. irodalom ősi átka, a részletekben való megjelenés még javára 
válhatott volna: jóakaró figyelmeztetések nyomán pótolhatja hiányait, 
de kétségtelen, hogy olvasatlanul jelent meg, sőt olvasatlan a mai na
pig, mert a különben dúsan burjánzó gyógysz. szakirodalomban semmi 
figyelmet nem keltett, jeléül annak, hogy odaát a bibliográfia fontossá
gát méltányolni még nem tudják. 

A kiadó buzgalmát sem honorálta senki, annál kevésbbé a szer
zőét, aki minden külső kellékkel felszerelve fogott munkájához : az 
egyetemi gyógyszertár vezetője, phil. et med. doctor, egyetemi magán
tanár, jó nevű szakíró, mindenképen illetékes lehet a bibliográfia meg
írására, ha kellőleg figyelembe veszi az eddigi úttörő munkálatokat. 
Sajnos, hogy a sokoldalú tudós rövid előszavának bizonysága szerint 
épen ezt mulasztotta el s önerejéből akarta megoldani a nehéz fölada
tot. Forrásai között bibliográfia egyáltalán nem szerepel : 6 gyógysz., 
4 orvosi és 4 természettud. folyóirat mellett a «budapesti nyilvános 
könyvtárak» alapján írta meg müvét. 

Ilyen repertórium láttára előlegezett bizalmatlansággal vettük az 
opust. Bármi szegényes is az a gyógysz. irodalom, ilyen eszközökkel 
kimeríteni nem lehet, sőt a folyóiratok anyagát is belepréselni 242 kis 
oktávnyi terjedelembe képtelenség. Vegyük mindenekelőtt forrásait. 
Igaz, hogy van két 50 évnél idősebb folyóirata, de a szakérdekü munkál
kodás mégis csak hamarább indult meg. Találomra pl. CSAPLOVICS 
statisztikája a hazai gyógyszertárakról a Tudom. Gyűjtemény 1832. folya
mában jelent meg. Különben a folyóiratok név és számszerint való föl
sorolása sem teljes. Pl. FELLETÁR szaklapja Vegyészet és gyógyszerészet 
(1863) még név szerint sem fordul elő. Ilyen előzmények után csak 
természetes, hogy még a külön fölsorolt folyóiratok földolgozása sem 
lehet teljes. Pl. LÁNG A. F. Gyógy s\. Hirlap)k\>6\ (1848) egyetlen tételt 
sem találunk. 

Természetes, hogy a folyóiratok repertóriumát kifogástalanul meg
csinálni nehéz föladat, pótolni való hiány vagy botlás mindig akad, de 
annál szerencsésebb lehet a szorosan vett bibliográfia. Szerettük volna, 
ha az előszó tájékoztat a mü köréről, rendszeréről, pl. a botanika, 
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kémia terén meddig terjednek a gyógysz. érdekű müvek és a fölvehe
tők milyen osztályokba, rendszerekbe tagolódnak ? Sajnos erről szó sem 
esik, minden bővebb indokolás nélkül 7 szakcsoportot vesz föl: 1. Tu
dományos müvek. 2. Gyakorlat. 3. Szakügyek. 4. Kiképzés. / . Törté
net. 6. Folyóiratok, encycloped. 7. Vegyes müvek. A hány szó, annyi 
botlás. Még érthető lenne pl. elmélet és gyakorlat, bár bibliogr. cso
portnak ez is terjedelmes. Beleesik a természettudomány minden ága, 
mely a gyógyszerészeket érinti, az ilyen rendszer tehát nem adhat át
tekinthető képet az irodalomról. Hogy milyen lehetetlen csoportot állí
tott föl a szerző szellemes antitézise, bizonyítja ő maga. A 2. lapon, 
tehát a tudom, rovatban AGNELLI munkáit sorolja föl : gyógynövény
termelés köréből. Ez lehet: kertészet vagy pharmakoergasia, mondjuk, 
hogy tudomány ; de akkor miért kerül a II. gyakorlati csoportba : 
117. 1. a gymnema sylvestris leveleinek iztompitó hatása, vagy u. o. 
«Solutio Fowleri» viselkedése néhány vasvegyülettel szemben? Más szó
val maga a szerző sem tud megbirkózni látszólag egyszerű rendszeré
vel : tudomány és gyakorlat ? Gyógysz. szempontból a kettőnek határai 
szinte összefolynak. Vessük föl a kérdést: Gyakorlat-e még pl. a tech
nológiai vegytan, vagy tudomány-e már a minőleges elemző vegytan ? 
Ha a szerző egyszerűség okáért nem akarta fölvenni az egyes tudom, 
szakok pl. botanika, kémia részletező beosztását, vagy a könyvtárak 
szisztematizáló csoportjait, legalább annyi engedményt tett volna, hogy a 
gyógysz. egyetemi tanrendje szerint csoportosította volna az anyagot, 
így, amint adva van a : tudományos csoport, indigesta moles . . . Mert 
ha én pl. teratológiai adatokat keresek, miért kelljen azokat elavult 
kémiai értekezések tömegében keresnem? 

De tegyük föl a szerző mentségére, hogy az óhajtott rendszerező 
összefoglalás, a tulajdonképeni bibliográfia, a fönt érintett külső bajok 
miatt elmaradt, de a lelkiismeretesen összehozott anyag kárpótol min
denért, hisz együtt van minden. . . Szomorú, hogy még ez a mentség 
sem állhat meg, mert a nyújtott anyag hiányos, önkényesen csonkított. 

1578 az annus a q u o . . . MELIUS JUHÁSZ P. könyve lenne az első 
gyógysz. érdekű munka? Magyar nyelve itt nem jöhet tekintetbe, mert 
a medicina hivatalos nyelve akkor is latin volt, a herbárium különben 
is inkább népies munka. Talán több joggal illetné az elsőség az elhall
gatott bártfai HENISCH-Î Enchiridion medicamentorum Basileae 1573; 
vagy ugyanott Arztgarten von Kräutern (1575) munkáiért. Ott ragyog: 
BEYTHE A. Fives könüve (Németujvár 1595) ellenben névszerint sincs 
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emlitve BEYTHE István Stirpium nomenclatora (1583) CLUSius-szal egye
temben. 

Azt mondhatná valaki, hogy rég letűnt nagyságok elfeledett, kétes 
értékű munkáit hagyta ki gyakorlati szempontból tudatosan ! Igaz lehet, 
de vannak ennél mulatságosabb hiányok is. Teszem azt, LIEBERMANN Leó, 
a gyógyszerészek egyik professzora, ismert nevű vegyész, kinek a szerző 
is tanítványa lehetett, névszerint sincs említve — ergo semmit sem 
írt, ami a magasztos pharmaciát érdekelné. Holott, ha magunk is elhall
gatjuk akadémiai és egyéb értekezéseit, még mindig marad a növendék 
gyógyszerészek jóvoltából már két kiadásban elfogyott Chemiája (Bu-
GARSZKY a társszerzője, kinek neve szintén kimaradt a bibliográfiából). 

A munka hiányai különben mindenütt azt mutatják, hogy a szerző 
nem ismeri eléggé tudománya történetét, sőt javarészt nem ismeri az 
idézett könyveket sem. Fölveszi pl. DIÓSZEGHY (FAZEKAS) Orvosi füvész-
könyvét, Debreczen 1813 ; ellenben mellőzi az I. kötetet a LINNÉ alkot
mányát. Ha kedveli a praktikákat, miért maradt ki CSAPÓ Új füves és 
virágos kertje. Pozsony 1775, 1792. NEDELICZI VALI M. Orvos szótá-
rocskája. S. 1. 1797. stb. hasonló müvek. Idézi pl. JUHÁSZ Máté Házi 
különös orvosságok. Kolozsvár, 1761, 1785. Mindenekelőtt tudni való, 
hogy ezeken kívül van még 1773. 1801. váci kiadás is, de a szerző 
neve egyiken sem szerepel, mert ezek voltaképen mind csak külön
lenyomatok Szép és aitatos különb-különbféle versek stb. c. gyűjtemény
ből, melynek V. fejezete volt a Házi különös orvosságok. A három 
utóbbi kiadás toldaléka: A rozsvirág gyógyító hasznáról a Salconitana 
schola, bár külön is megjelentek a bibliográfiából hiányzanak. 

A több rendbeli hiány kimutatására ime néhány szemelvény a hiányzó 
szerzők és hiányzó könyvek hosszú sorából, lehetőleg úgy válogatva, 
hogy kiválóbb gyógyszerészek az I. csoportba illeszthető munkái 
legyenek. 

BAINTNER J. : De praecipuis basibus vegetabilium salinis Pesteni 1830. 
BAJNOK ANTAL gyógyszerész. Földmiv. vegytan. Pest, 1851. A ló beteg

ségei. (Ford. WAGENFELD után.) Pest, 1850. Tej, vaj stb. hamisításáról. Pest, 1851. 
BINDER J. FRIGYES gyógyszerész Verzeichniss der in Siebenbürgen wild

wachsenden nutzbaren Pflanzen.* Hermannstadt, 1843. 
BOLEMAN EDE lévai gyógyszerész. Szántómagyarádi forrás elemezése. 

Orvos-természettud. vándorgy. XI. Pozsony, 1866. 
BORSODI M. : dr. Gyógynövények termelése. Budapest, 1890. 

* Helyén való lett volna mostan megjelent ásványvíz elemzéseit is összeszedni. 
A jónevű vegyész a bibliográfiában névszerint sincs említve ! 
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BOROSTYÁNYI BÉLA oki. gyógyszerész, középisk. tanár értekezései ? — 
Nevét sem ismeri ! 

CSANÁDY G. gyakorló gyógysz., utóbb Keszthelyen a chem. technológia 
tanárának változatos irodalmi működésének a műben semmi nyoma. 

CSUTAK LAJOS dr. a Gyógysz. Hetilap munkatársának dolgozatai nagyon 
hiányosak, legalább l/3 hiányzik. Önállóan megjelent művei, akad. értekezései 
stb., gyógyszerészi érdekű, bár nem a szaklapokban megjelent cikkeit ki fogja 
összeállítani ? 

DETSINY F. enumera ti ójából hiányzik : A gyógynövények műveléséről. 
Budapest, 1880. 

DIETRICH H. G. volt brassói gyógysz., utóbb vegyész munkái közül meg-
emlitendőnek tartom : Chemische Analvse der Mineralquellen in Tusnád. 
Wien, 1866. 

DORNER JÓZSEF gyógysz., a tudom. akad. lev. tagja, két igazán nem gyógysz. 
érdekű könyvvel szerepel: Essigfabrikation. Pest, 1841. és Brantweinbrennerei. 
U. o. 1843. Magyar könyveinek, akad. értekezéseinek stb. hosszú sorából a 
bibliographia még mutatót sem ad. 

ENGEL I. értekezésének megj. éve hibásan 1824., mert ezt 1829-ben 
adta ki. 

FÁNDLY GY. Zelinkár, Nagyszombat 1793, botanikai magyar nomenclaturá-
ján kivül, mint népi orvosságok gyűjtője is helyet érdemel. 

FISCHER DÁNIEL késmárki orvost 1746. természettudományi és közvetlen 
gyógysz. érdekű találmányainak leírását, Weszprémi bőven méltatja ; körülötte 
egész irodalom támadt, de a bibliographia szóra sem méltatja. 

FLEISCHER A. gyógysz. kolozsvári egyet, tanár 5 kisebb cikket írt a Gyógy
szerészi Hetilapba. A bibliographia más tudományos munkájáról nem tud. 
Kekulé A. társaságában írt értekezései, LIEBIG Annalesei számára írt cikkei és 
a Magy. Tud. Akad. kiadásában megjelent könyvei a bibliographiában nem 
kaptak helyet. 

FUCHS V. lőcsei gyógyszerész, a kohászat egyik úttörője, a Flora Schneeber-
gensis munkatársa, legalább két sort érdemelt volna . . . 

FRÜHBECK F. nagyszebeni gyógyszerész TRAUSCH szerint írt egyet-mást, 
amiről illenék tudomást venni. Nevét sem találjuk itt. 

GERTINGER SÁMUEL eperjesi gyógysz. 1804. táján folytatott növényhono
sító kísérletei ? Még a nevét sem említi ! 

GÖMÖRY K., a codexe révén irodalmunkban emlékezetes pesti gyógyszerész, 
az Orvosi Tárban (1842) cikkezett. Hiányzik a névsorból! 

A gyógysz. értekezések sorából hiányzik : HARTMANN KÁROLY : Über die 
Präparate des Opiums. Pest, 1842. 

HIDEGH KÁLMÁN gyógysz., egyet, magántanár, Clausius munkatársa, jelen
tékeny chemiai munkásságában bőven akadnak gyógysz. vonatkozású cikkek. 
A nevét nem említi ! 

HOFFMANN ILLÉS : Az electuarium, azaz a terjáknak hasznáról. Az vörös 
ihrnak hasznáról. (1616.) Magyar Könyvszemle 1878. 269. 

HONIGBERGER JÁNOS volt besztercei gyógysz. kisebb botanikai művei 
mellett ott van : Früchte aus dem Morgenlande. Wien, 1851. két kiadást ért, mun
kája, melyet angolul is kiadtak. — 

Hogy a bünlajstrom túlhosszú ne legyen, az első csoport hátralevő 
betűit mellőzöm és nem nyúlok a többi csoportok recenziójához. Talán 
legteljesebb a III. csoport : szakügyek, bár ennek sem a tudomány, sem 
az irodalom nem veszi hasznát, mer t az ú. n. vezércikkek bombasztikus 
címeit csak külön kommentár ra l lehet rendszeresíteni. Ki tudja már 
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miről szólt a Vendetta, Paritás, Kételkedők stb. dorgatórium. Pedig 
ezek a könyvnek teljes felét foglalják le. 

Végeredményül azt mondhatjuk a könyv értékéről : ami jó benne, 
az nem teljes, ami teljes az nem jó. Egyetlen érdeme a könyvnek, 
hogy első ilynemű vállalata a gyógyszerészi irodalomnak, de még csak 
vox clamantis in deserto. ERNYEY JÓZSEF. 

Feiner Rud. Entstehung und Merkmale der wichtigsten 
graphischen Verfahren. Wien 1911. Moritz Stern, 89 L 15 
műmelléklet. Ára 12 K. 

Szerző kissé szűkszavú könyvét a grafikai mülapokat kedvelő 
laikusok számára írta s az egyes technikák rövid leirásában főleg a 
felismerésükre szolgáló ismérvekre fektette a fősúlyt. A technikákat 
négy csoportba osztotta u. m. mélyített nyomatok, domború nyomatok, 
lapos nyomatok és fotográfiák csoportjába. E technikailag indokolt 
csoportokon belől a következő sokszorosító eljárásokat ismerteti, 
többnyire egy-egy mülap kíséretében : Rézmetszet, rézkarc, aquatinta, 
vernis mou, hántolás, galvanográfia, acélmetszet, heliogravür (különböző 
fajai), intaglio, kombinált nyomatok, fametszet, cinkotipia, fotocinkotipia, 
autotipia (négy változata), kőnyomat, rajz szemcsés papirosra, tollrajz 
kövön, autográfia, krétarajz kövön, kőmetszet, fotolitográfia, kőkarc, 
kromolitográfia, akvarellnyomás, olajnyomat, lithocinkográfia, algráfia, 
aszfalt-heliográfia, daguerrotipia, kollodiumos eljárás, fénymásolás, 
brómezüst-zselatineljárás, szines fényképezés, fénynyomat. Müve máso
dik felében szerző, aki osztrák vámhivatalnok, az osztrák-magyar és 
német vámtarifa idevágó szakaszait és rendelkezéseit ismerteti. A mű 
kezdő, a technikák felismerésében még járatlan gyűjtök számára jó 
kézikönyv, habár a becsapódástól ez sem fogja mindig megvédeni. 
A biztos felismeréshez itt is fő a szem gyakorlottsága. BIBLIOFIL. 

Magyar Könyvszemle. 1912. III. füzet. 18 




