
M A G Y A R T U D O M Á N Y O S K Ö N Y V É S Z E T T E R V E . 

Valóban nyilt ajtót ostromolna az, aki a bibliográfia jelentő
ségét akarná bizonyítani. A bibliográfia, ha nem is ómegája, de 
kétségkívül az alfája minden tudománynak, valóságos Adriadne 
fonala, mely biztosan elkalauzol az irodalom egyre sürüsbödő 
rengetegének útvesztőjében. Nélküle a legkiválóbb elme, a legéle
sebb szemű megfigyelő is ép oly tehetetlen, mint az iránytűjétől 
megfosztott hajós a nyilt tengeren: egyetlen biztos lépést sem 
tehet s ha mégis tovább merészkedik, soha sem tudja, hogy 
előre halad-e, vagy pedig már járt úton hánykolódik. Jelentő
ségét, szükségességét minden szónál ékesebben bizonyítja azoknak 
a munkálatoknak szinte beláthatatlan sora, amelyek nagy anyagi 
és szellemi áldozatok árán törekedtek és törekszenek ma is reper-
torizálni egy-egy szűkebb vagy tágabb tudománykör irodalmát az 
érdeklődők vagy továbbkutatók tájékoztatására. Alig van tudo
mányos folyóirat, mely a maga szakkörébe vágó könyvek, tanul
mányok és cikkek többé-kevésbbé teljes s többé-kevésbbé áttekint
hetően megszerkesztett lajstromával ne szolgálna közönségének s 
alig van nemzet, mely kísérletet ne tenne sajtótermékei könyvé
szeti feldolgozására. Mint PETZHOLD vagy STEIN kísérletei mutat
ják, maga az effrle bibliográfiai vállalatok összeállítása: a biblio
gráfiák bibliográfiája is egész vaskos köteteket képes megtölteni. 

E széleskörű, méreteivel szinte megdöbbentő, bibliográfiai 
munkásságban Magyarország meglehetősen kicsi, évi könyv- és 
folyóirattermelésével arányban nem álló, hányaddal van kép
viselve. Egyik-másik folyóiratunk, elsősorban s immár több mint 
egy negyedszázada az Egyetemes Philologiai Közlöny, a teljesség 
szempontjából a legtúlzóbb igényeknek is megfelelő éves, vagy 
havi könyvészettel kedveskednek olvasóiknak, mások — mint pl. 

Magyar Könyvszemle. 1912. IV. füzet. 19 
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a Természettudományi Társulat — hosszabb időközökről adnak 
ki gondosan kidolgozott bibliográfiát, sőt egyes szakokról (pl. 
Állatorvostan, Gyógyszerészet) a több-kevesebb készültséggel 
készült retroszpektiv bibliográfiák sem hiányzanak. Ámde az évi 
tudományos könyvtermés és folyóiratcikkek egyetemét feldolgozó 
kurrens bibliográfiának hijjávai vagyunk. A magyar könyvkeres
kedők évkönyvének összeállításai tudományos kutatásokhoz teljesen 
elégtelenek. 

Ily körülmények közt épen nem időszerűtlen újra megpendí
teni a tudományos magyar könyvészet eszméjét s közelebbről ki
fejteni megvalósításának módozatait. 

Mindenekelőtt tisztázzuk a tudományos magyar könyvészet 
fogalmát. E kitételen nemcsak az önállóan: kötet vagy füzet 
formájában megjelent eredeti tudományos írásműveket, hanem a 
folyóiratokban, évkönyvekben, iskolai értesítőkben megjelent eredeti 
tudományos cikkek bibliográfiai feldolgozását is értjük. Mellőzen
dőnek véljük a napilapokban s nem tudományos jellegű heti
lapokban (pl. A Hét, Tolnai Világlapja, Uj Idők, Vasárnapi Újság 
stb.) megjelent ismeretterjesztő tárcákat, a puszta fordításokat 
még akkor is, ha azok szigorúan tudományos értékűek (pl. 
LANSON-nak a Budapesti S^emlé-ben megjelent Voltaire-jét, vagy 
PoiNCARÉ-nak magyarul is megjelent Tudomány és föltevés c. köte
tét), az összes nép- és középiskolai tankönyveket s végül az 
eredeti és fordított szépirodalmi kiadványokat és közleményeket. 

Alispáni jelentések, egyházmegyék, ipari és kereskedelmi 
kamarák jegyzőkönyvei, miniszteri, törvény- vagy közhatósági 
rendeletek, országházi irományok, agitációs beszédek s tudományos 
színezettel nem biró röpiratok, valamint a gyakorlati élet szük
ségleteiből fakadó egyéb nyomtatványok szintén kívül esnek a 
tudományos könyvészet fogalmán. A tudományos folyóirat-cikkek 
különlenyomatai pedig nem alkotnának önálló bibliográfiai egyedet, 
hanem az illető folyóirat-cikk bibliográfiai leírásánál vétetnének 
figyelembe. Ily korlátok közt az évenkint feldolgozásra kerülendő 
anyag, hozzávetőleges számítással, alig adna többet 5000—6000 
bibliográfiai fölvételnél. 
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E fölvételek publikálására két mód kínálkozik : a kötetalakú 
és a céldula rendszerű. 

A egyetemes bibliográfia kötetalakú kiadása, jóllehet ma 
még a legtöbb könyvészeti vállalkozás ezt a hagyományos formát 
követi, épen nem felel meg a gyakorlati követelményeknek, s 
használata a legtökéletesebb szakbeosztás mellett, a legpompásabb 
mutatókkal felszerelten is végtelenül körülményes, hosszadalmas 
és nehézkes. Mindnyájan keservesen tapasztaltuk, mennyi fárad
sággal és időpazarlással jár, ha az ilyen évkönyv-szerű biblio
gráfiákból kell megállapítanunk valamely kérdés több évre terjedő 
irodalmát! A hosszabb időközökben megjelenő általános biblio
gráfiák. — pl. a HiNRiCH-féle Fünfjähriger Bücherkatalog, vagy a 
KAiSER-féle Bücher-Lexikon — átnézése, mihelyt nagyobb kor
szakokról van szó, nem kevésbbé körülményes. E mellett az ilyen 
általános müvek beszerzése, legalább a magánember számára, 
rendkívül költséges, felállítása sok helyet igényel s a specialista 
szempontjából sok olyant tartalmaz, ami az illetőre nézve fölös
leges teher. Az efféle munkáknak csakis a közkönyvtárakban van 
helyük s tényleg ritkán találnak utat az egyes kutatók dolgozó
szobájába. E mellett a könyvalakú bibliográfiák, már technikai 
okokból is, rendesen csak több évi késéssel láthatnak napvilágot, 
a mi gyakorlati és tudományos szempontból egyformán káros. 
Klasszikus példa erre a jEixiNEK-féle Internationale Bibliographie 
dei Kunstwissenschaft, amelynek 1904. évi folyama csak 1907-ben 
jelenhetett meg. 

Mind e hátrányokat kiküszöbölhetjük a cédula rendszerű 
bibliográfiákkal, amelyek csak a legutóbbi években kezdenek tért 
hódítani s előreláthatólag ki fogják szorítani a könyvalakú egye
temes könyvészeti vállalkozásokat. 

A bibliográfia ebben a formájában vékony, alul átlyuggatott, 
kartonlapokra nyomtatott egyes címekből áll, amelyek a kar
toték — vagy más rendszerű osztályozó — fiókokban tarthatók 
nyilván. Közintézetek az egész kiadvány, magánosok pedig csupán 
az őket érdeklő tudományágra fizetnek elő egy vagy két példány
ban s ,a címeket a nekik legjobban megfelelő rendbe sorozhatják, 
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úgy, hogy az évről-évre felgyülemlő anyag előzőivel egyesítve mindig 
zárt egészet alkot, melyben egy-egy szerző munkássága, vagy egy-egy 
kérdés irodalma együtt van s a legkevesebb fáradsággal áttekinthető. 
A romanista vagy germanista például nem lesz kénytelen beszerezni 
s elraktározni azt az 5—6 ezer cimet, amelyre egy évi tudományos 
irodalmunkat becsültük, hanem kiválaszthatja a tömegből azt a 
néhány adalékot, amelyre szüksége van. A többi tudományszakok 
művelői hasonlóképen járnak el, mindenki csakis azt tartva meg, 
ami érdekkörébe vág. E mellett elkészítése nem olyan hossza
dalmas, mint a könyvalakú bibliográfiáé, mert hiszen az újabb 
adalékok hónaponkint kiadhatók, nem kell bevárni az esztendő 
végét, nyomdába adás előtt nem kell betűrend vagy szakok szerint 
csoportosítani s nem kell mutatót sem készíteni ho/zá. Az ada
lékok késedelmes publikálása tehát a minimumra csökken. 

Mint minden újítás, amely évszázadok óta meggyökerezett 
szokásokkal kerül ellentétbe, a cédula rendszerű bibliográfia is 
csak lassan tör utat magának; pedig a könyvalakú bibliográfia 
mellett kardoskodni ma már épen annyi volna, mint a postakocsi 
mellett foglalni állást a vasút, vagy az automobil ellenében! 

A cédula rendszerű bibliográfia szülőhazája a gyakorlati 
érzékű Amerika. Az első kisérlet 1879-be nyúlik vissza, amikor 
is az American Library Association útmutatásai szerint különálló 
cédulákon adták ki John L. LECONTE müveinek a könyvészetet. 
De szélesebb körben itt is csupán 1896 óta terjedt el a cédula-
rendszerű címnyomás. 1898 óta több nagy közkönyvtár, neveze
tesen a bostoni és newyorki Public Library, a Harvard University 
könyvtára és a chicagói John Crerar Library, adnak ki címleírá
sokat s e vállalkozásokat betetőzi a Library of Congress-szel kap
csolatban 1901-ben létesített Card distribution office, mely a 
Copyright Act folytán abban a helyzetben van, hogy az Egyesült-Álla
mok könyvtermelésének teljes bibliográfiáját adhatja.1 Munkásságuk 
méreteiről fogalmat adhat az a körülmény, hogy a Library of 
Congressben eddigelé nem kevesebb, mint 500.000 címről készült 

* V. ö. Paul LADEWIG: Politik der Bücherei Leipzig. 1912. 219. 1. 
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ilyen cédula-címmás!1 A folyóiratok ily alakú bibliográfiai feldol
gozására ugyancsak Amerikában vállalkoztak először. 1898. óta 
jelenik meg az ^(merican) Z,(ibrary) ^(sociation) analytical 
cards for periodical publications, mely eredetileg 184 folyóirat és 
évkönyvre szorítkozott, de 1904 óta már 306 ilynemű kiadványt 
vesz figyelembe s évenkint 2500—3000 címmást közöl.2 Egyes 
szakok ilyetén feldolgozására szorítkozik a washingtoni Agri-
cultural experiments station és Geological Survey, a Wister institute 
of anatomy and biology, a dr. J. A. CLARK kisasszony szerkesztette 
Card index of gênera, species and varîeties of plants stb.3 

Európában a cédula rendszerű bibliográfia szintén kezd lassan
kint tért hódítani. Térfoglalásában nagy szerepe van a bruxellesi 
Institut international de bibliographie-nak, mely 1908-ban kiadott 
tájékoztató füzetében a következő európai intézeteket sorolja fel, 
mint amelyek cédularendszerű bibliográfiák kiadásával foglal
koznak : Bibliografica agronomie a itah'ana, Roma, Bibliographie 
officielle de la Belgique, Bruxelles és Concilium bibliographicum, Zürich, 
mely utóbbi a zoológia, anatómia és fiziológia körébe vágó mun
kálatokat dolgozza fel. Azóta ez a szám is megnövekedett. Ide 
sorolhatók pl. a berlini Königliche Bibliothek újabb gyarapodá
sairól 1911 óta kiadott címnyomatok, a főbb belga folyóiratok 
cikkeiről 1911-től kezdődoleg kiadandó bibliográfia s a hágai 
Koninklijke Bibliotheek 1910 közepén megindult vállalkozása, 
mely a holland tudományos könyvek és folyóiratcikkek címeit 
adja ki különálló kartonlapocskákra nyomtatva.4 

Legutóbb a délamerikai államok közül Argentina, Chile és 
Peru kormánya határozta el a cédularendszerű katalógus kinyo-
matását, Braziliában pedig komolyan tanulmányozzák a kérdést. 
Végül a pánamerikai tudományos kongresszus kifejezte azt az 

1 V. ö. Magyar Könyvszemle. 1912. 86. 1. 
* V. ő. a. o. 1912. 89. 1. 
3 V. ö. L'institut international de bibliographie. Publication No 95. 

Bruxelles 1908. 53—62. 1. 
4 L. Henri LAFONTAINE felolvasását a Bibliothèques, livres et librairies 

c. kiadványban. Paris. 1912. 43. 1. 
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óhajtását, hogy az összes amerikai kormányok létesítsenek hasonló 
vállalatot.1 

Legutóbbi tanulmányutam alkalmával, melyet a Magyar Nem
zeti Múzeum anyagi támogatásával tettem Hollandiában, alkalmam 
nyilt e vállalatok közül a németalföldi cédularendszerü könyvészet 
elkészülését a helyszinen tanulmányozni. Megvalósítása a hágai 
Koninklijke Bibliotheek egy külön osztálya, a dr. H. E. GRÈVE 
szakavatott vezetése alatt álló Afdeeling voor Dokumentatie fel
adata, amely a vezető mellett még két nő-alkalmazottat foglalkoztat. 

Minthogy az általam javasolt magyar tudományos biblio
gráfia körülbelül hasonló méretekben mozogna, mint a hágai 
vállalat — a Hollandiában repeítorizált anyag pl. 1911-ben 4386 
címet adott — nem lesz fölösleges megismertetni a munka me
netét és módozatait, amelyeket némi módosítással nálunk is be 
lehetne tartani. 

A szakosztály a könyvtárhoz beérkező hollandi tudományos 
könyv- és folyóiratanyagot a szokásos bibliográfiai szabályok 
szerint dolgozza fel külön cédulákon. A cédula élére kerül a szerző 
neve. Névtelen munkáknál ez a hely betöltetlen marad, mivel a 
szakosztály az előfizetők tetszésére bízza, hogy saját rendszerük 
vagy szükségletük szerint válasszák meg a péceszót. Külön sorba 
jő a munka címe, a kiadó helye, a kiadó neve és a kelet. Ez 
alatt ismét külön kikezdésben a lapszám, az illusztrálásra vonat
kozó megjegyzések, a könyv méretei centiméterekben, a fűzött 
és kötött könyv ára. Folyóirat-, vagy évkönyv-cikkeknél e sorba 
az illető folyóirat neve kerül, még pedig minden rövidítés nélkül, 
az évfolyam száma és éve, valamint a lapszám megjelölésével. 
Végül ismét külön kikezdésbe jő vegyes tartalmú köteteknél a 
tartalom részletezése, nem eléggé kifejező cimeknél pedig a tárgy 
közelebbi megjelölése. A cédula alsó részére, mely egy hajszál
vonallal van elrekesztve balról a könyvtár címe, a címfölvétel 
kelte (az év két utolsó száma és a hónap), továbbá a cédula 
folyó száma, jobbról pedig szögletes zárjel között a DEWEY-féle 
tizedes rendszer bruxellesi átdolgozásának megfelelő szakjelzete 

1 L. u. o. 
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kerül. Megjegyzendő, hogy a hágai Koninklijke Bibliotheek nincs 
a tizedes rendszer szerint felállítva s e jelzet kitétele kizárólag az 
Institut international de bibliographie kedvéért szerepel a cédulán, 
amely a levonatokból két ingyen példányt kap az egyetemes nemzet
közi könyvészeti repertórium céljaira. A jelzet továbbá a holland nyel
vet nem értőket is tájékoztatja a címmásban leírt mű vagy értekezés 
tartalma felől. Folytatásos cikkekről minden közlemény megjelené
sekor ideiglenes címmást (voorloopige titel) adnak ki, amely min
denkor magában foglalja az előző közleményekre vonatkozó adatokat 
is és csakis a befejező közlemény alkalmával kap végleges alakot. 

A napról-napra felgyülemlő cédulák legott a nyomdába kerül
nek, mely öt-öt címet tartalmazó oszlopokban szedi ki a kéziratot 
s megfelelő korrektura után a nyomásra kész szedésről vékony 
papírból készült «kutyanyelvekre»-re 50—60 levonatot készít. 
Minden kutyanyelv öt-öt címet tartalmaz s úgy van perforálva, 
hogy az egyes címek lefejthetők. Havonkint 70—100 ilyen kutya
nyelvre való anyag készül el, a levonatok egy-egy példánya drót-
füzéssel lesz tömbökké egyesítve. E tömböket minden hó 18-án 
vagy 19-én küldik meg a bibliográfia iránt érdeklődő intézetek
nek és magánosoknak, akik átnézik a címeket, lefejtik azokat, a 
melyekre szükségük van s a lefejtett levonatokat folyószám szerint 
elrendezve ugyané hónap 23. vagy 24. napjára visszaküldik a szak
osztálynak. A visszaküldés napján túl érkező küldemények nem 
vétetnek figyelembe. A szakosztály a visszaérkezett levonatokat 
folyószámok szerint osztályozza s megállapítja, hogy mindegyik 
címből hány darabot rendeltek meg. E számhoz járul a fontosabb 
közkönyvtárak — pl. az összes németalföldi egyetemi könyv
tárak — részére szükséges példányok száma s minden egyes cím
ből annyi végleges lenyomat készül, hogy a megrendelésen felül 
25—30 példány raktáron marad. A végleges lenyomatok 
7*5 X 12*5 cm. nagyságú, alul középütt átlyukasztott brisztol-kar-
tonra készülnek, melyek a normál-nagyságú kartoték-szekrényekbe 
beilleszthetők. A raktáron maradt cédulakészlet folyószám szerint 
van elrendezve megfelelő felirásos kartondobozokban. 

íme a különböző címfelvételekre egy-egy példa. 
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1. Könyvcím magyarázó jegyzet nélkül: 

Hoeven-Kampers, Mevr. J. P . C. van der. 

Ik kan huishouden; het boek om een huishouding 
billijk, practisch en goed te besturen; voor Nederland 
bew. ; m. medew. en een voorw. v. Mevr. H. E. van DORP. 
Leiden, A. W. Sijthoffs Uitg. Mij., [1911]. 

8°; 22 x 17,5; XV, 343 biz.; / 2.—. 

Kon. Bibi. 9 * 11 - 3444. 

2. Könyvcím felvilágosító jegyzettel : 

Prinsen Geerligs, H. C. 

De rietsuikerindustrie in de verschillende landen van 
productie; historisch, technisch en statistisch overzicht 
over de productie en den uitvoer van de rietsuiker. 
Amsi, J. H. de Bussy, 1911. 

8°; 24 X 17; XVIII, 416, XXIII blz.; m. afbn. en 
kr tn. ; /7 .50. 

Handboek ten dienste van de suikerriet-cultuur en de rietsuiker-
fabricage op Java; uitg. d. de Ver. «Het proefstation voor de Java 
suikerindustrie» ; dl. 4. 

[64] 

Kon. Bibl. 9-11-3439. [63 .343 .1 :664 . 11] 
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3. Gyűjteményes munka címe: 

Nederland in den aanvang der 20ste eeuw; onder 
leiding van Jhr. H. SMISSAERT, Leiden, A. W. SijthofFs 
Uitgevers-Mij., 1910. 

VIII + 1038 biz. afbn. krt. 27 X 18.5 c.M. f9.—; geb. /9.60, 
L\HOUD : P. J. Blok, Gei-ch v. Nederland. — H. Blink, Neder

land uit aardrijk^k. oogpunt. — L. J. Plemp van D ive and, Staats-
bestaur. — E. B. Kielstra, Nederland en zijn kolonièn. — R. A. van 
Sandick, Waterstaat en openbare werken. — D. Bos, Het onderwijs. 
— S. D. van Veen, Godsd en*t. — Jhr. B. H. G. K. van der Wijck, De 
weiensrhappen. — H. J. Kieviet de Jonge, Het nederl taalgebied. 
— F. Bastiaanse, Taal en letteren. — G. H. Peters, De bouwkunst. — 
H. L. Berckenhoff, Schilderkun-t. — S. van Mihgen, Muziek. — 
J. H. Rössing, Het tooneel. — E. A. von Salier, Kunstnijverheid. — 
R. van der Meulen, Het tioek. — F. B. Löhnis, Land-, tuin- en bosch-
bouw. veeteelt. — Ph. J. Keiner, Nijverheid. — J. G. F. Bunge, Mijn-
industrie. — H. G. Rahdc , Verveningen cn turfindustrie. — H. J. W. 
Lawick, Koloniale vooitbrengselen. — E N . Rahusen, Zee- en zalm-

Kon. Bibl. 10-10-1688. [082 (492)] 

4. Folyóiratcikk magyarázó jegyzet nélkül, egyszersmind 
példa az álneves irodalomra : 

[Vooys Is. P . á.S\ pseud. Molenmaker, J. 

Sociale gemeenteraden; een bespreking van Talma's 
raden- en ziektenwet. 

In De Beweging, jg. 6 (1910), dl, 3, biz. 288-306. 

K. Bibl. 2-11-1142; 2e dr. 9-11. [351.84.842 (492)] 
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5. Folyóiratcikk felvilágosító megjegyzéssel: 

BronsYeld, A. W. 

Een broksken autobiografie. 

In Stemmen voor waarheid en vrede, jg. 48 (1911), 
biz. 806-821. 
Theologisch onderwijs aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. 

Kon. Bibi. 9 -11 - 3208 [284 . 2 : 378 (492 . 8) - 92 B] 

6. Folytatásos folyóiratcikk ideiglenes cédulája : 

(xoes, F. Tan der. [Voorloopige titel] 

Iets over de machine. 

i In De Nieuwe Tijd, jg. 16 (1911), biz. 614-636; . . . 
N. a. v. TH. VAN DEB WAnaDEN, Geschooldheit en techniek, 1911. 

Kon. Bibi. 9 - 1 1 - 3228. [331 87] 
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Nálunk, akiknek a hollandokkal szemben meg van az az elő
nyünk, hogy kötelespéldányokkal rendelkezünk, az e fajta biblio
gráfia megvalósítására elsősorban a M. N. Múzeum Országos 
Széchényi Könyvtára volna hivatott, melynek keretén belül, esetleg 
a kötelespéldányok átvételére szolgáló irodával kapcsolatban, 
minden nehézség nélkül lehetne létesíteni ezt a könyvészeti osz
tályt. Az anyagi eszközök egy részét a Múzeumok és Könyv
tárak Orsz. Főfelügyelőségére kellene hárítani, mely a hozzájárulás 
fejében megkapná a hatáskörébe tartozó főbb könyvtárak számára 
a cédulák teljes sorozatát. Ezenkívül egy-egy teljes sorozat átvé
telére számíthatnánk a Magyar Tudományos Akadémia, a létező 
s a jövőben létesítendő tudományegyetemi könyvtárak, a székes
fővárosi könyvtár s az állami felügyelet alatt nem álló fontosabb 
vidéki könyvtárak (pl. a gyulafehérvári Batthyány-könyvtár, vagy 
az esztergomi főegyházmegyei könyvtár) részéről, míg az egyes 
részek, válogatott sorozatok átvevői az egyetemi szemináriumok, 
főiskolák, tudományos intézetek és egyesületek s tudománnyal 
foglalkozó magánosok közül kerülnének ki. 

Az előállítási költségek, a személyzet fizetését és az irodai 
szükségleteket nem tekintve, évi 5000 címfelvétel esetén, a bekért 
nyomdai költségvetés szerint 13.000 koronát tenne ki. Ez összeg 
száz-száz kutyanyelven 500—500 címet magában foglaló tíz 
blokk 60—60 példányának s egy-egy címmás «brisztol»-kartonra 
nyomott 60—60 példányának előállítására van kalkulálva. Egy-egy 
kartonlapocska tehát alig 4*5 fillérbe kerülne. Nagyobb példány
számnál természetesen az előállítási költségek egy-egy lapra eső 
hányada még csekélyebb volna. 

A cédulák értékesítésénél követendő eljárás meghatározása, 
mint a vállalkozás tisztán üzleti része, nem tartozik e tanulmány 
keretébe. Túlságos magas árakat szabni nem tanácsos, az intéz
mény népszerűsége érdekében. Azt tűzni ki célul, hogy a kiadások 
az elárusítás révén megtérüljenek, úgy is hiába való törekvés 
volna s teljesen értjük a hágai királyi könyvtár eljárását, mely 
nemcsak a közintézeteknek, hanem a jól megrostált magánosok
nak is egyelőre teljesen díjtalanul engedi át úgy a kefelenyoma-
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tokát, mint a kinyomatott cédulákat s csupán portóköltségekre 
kér fejenkint öt forint előleget, amit az év végén számolnak el. 
A teljes ingyenességet még se mérnök ajánlani, mert az a leg-
éberebb ellenőrzés mellett is könnyen visszaélésre vezethet. Külön
ben is, ha az oly dúsan javadalmazott intézetek, a minők a Lib
rary of Congress meg a berlini Königliche Bibliothek nem 
átalják címfölvételeiket pénzért árusítani, nem látom be, miért kellene 
az oly sokkal szegényesebb viszonyokkal küzködő Nemzeti Múzeum
nak lemondani arról, hogy költségei legalább részben megtérül
jenek. Washingtonban a korrektura-levonatok rendszeres megkül
désére évi 30 dollárral (150 K) lehet előfizetni, a kartonlapok 
pedig ezrenként, ha a teljes sorozat átvételéről van szó, 5 dollárba 
(25 K) kerülnek: egy-egy címmás tehát 2*5 fillérbe kerül. A John 
Crerar Library címmásai teljes sorozatát ezrenkint 3 dollárért áru
sítja (darabja 1*5 fillér), míg a tetszésszerint kiválasztott cím
mások ezre 15 dollár (darabja 7*5 fillér). Jóval drágább az 
A. L. A. cédula-rendszerű folyóiratbibliografiája. Ebből száz-száz 
címmás — igaz, hogy két példányban — 2*5, illetve 4 dollárba 
kerül, aszerint, amint az egész sorozat vagy csak bizonyos 
szak vétetik meg. Egy-egy címmás ára tehát 12*5 — 20 fillér. 
A berlini Königliche Bibliothek sokkal olcsóbban, mondhatni 
szinte ajándékba adja nyomtatott címmásait. Aki az egész sorozatot 
átveszi, cédulánkint 1 pfenniget ( i '2 fillért), aki a korrektura 
alapján választ, az cédulánkint 2 pfenniget (2^5 fill.) s aki később 
a már kinyomatott készletből rendel, az cédulánkint 4 pfenniget 
(kb. 5 fillért) fizet. 

A címmások példányszámát illetőleg az volna szabályul fel
állítandó, hogy a megrendelt példányokon felül még 20—25 ma
radjon raktáron. Ez a későbbi szükségletek fedezésére bőven ele
gendő. A bosztoniak eljárását, ahol a kiszedett címek felszöge-
letlen galvano-másolatát raktározzák el tartaléklapok helyett, költ
ségessége miatt nem merjük ajánlani. 

Szinte magától értetődik, hogy a cédula-rendszerű biblio
gráfia egy példányát a bruxellesi nemzetközi könyvészeti intézet
nek ingyenesen kellene átengednünk, mivel e kezdő stádiumában 
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kigúnyolt, de egyre izmosodó intézet, mint a világ irodalmi ter
melésének nyilvántartója s a kutatók segélyezője folyton növekvő 
szerepet játszik s valóban közszükségletet lát el. Ennek meg
felelően nálunk is ki kellene tenni minden egyes cédulán a tizedes 
rendszer megfelelő szakjelzését, még pedig a belga átdolgozás 
s nem az újabb budapesti variáns szerint, mely utóbbi ugyan 
megfelelőbb a mi viszonyainknak, de ok nélkül bontja meg 
DEWEY rendszerének legfőbb erősségét, az egyöntetűséget. 

GULYÁS PÁL. 




