
320 Szakirodalom. 

A magyar gyűjteményes vállalatok jegyzéke. A czimek 
vezérszói szerint rendezve. Összeállította Barta Lajos. (1—48 
oldal.) 

Barta Lajos jó szolgálatot tett az irodalomnak — és egy
ben a bibliográfiának fenti összeállításával. A Magyarországon 
megjelenő 46 gyűjteményes vállalat van e füzetben gondosan 
feldolgozva. E gyűjtemények, melyek közül több az ismeretek, 
irodalmi becsű dolgozatok valóságos kincsesháza (azt hiszem, 
elég a Gyulai Pál szerkesztésében megjelenő Olcsó könyvtár, a 
Heinrich Gusztáv szerkesztette Régi magyar könyvtár kitűnő 
füzeteire utalnom) eleddig meglehetős kiaknázatlanok. A vezérszók 
gondosan vannak kikeresve, úgy hogy a tájékozás ezek segélyével 
nagyon megvan mind e gyűjteményekben könnyítve. Örvendetes 
dolog, hogy a szerkesztő a vidéken megjelenő gyűjteményes vállala
tokat is gondos figyelemben részesítette, sok hasznos vállalat van 
ezek között, melyekről a nagy közönség eddig nem igen vett tudo
mást. Ilyen például Buzárovits Gusztáv »Mulattató zsebkönyv
t á r « ^ Esztergomban. Barta Lajos a művet, mint a »Könyv
kereskedők kézikönyvtára« I. kötetét adta ki. Ha ilyen derekas, 
lesz a többi is, kívánatos, hogy minél több kövesse! 

Dr. Várad/ Ödön. 

Bibliothèque de bibliographies critiques publiées par la 
Société des Etudes Historiques. Paris. 

A párisi könyvtárnoki kar egyik kiváló tagja, a történeti 
irodalomban és ismert nevű fiatal tudós Fr. Funck-Brentano 
már az 1897-iki brüsszeli bibliográfiai konferenczián jelezte, hogy 
egy bibliográfiai vállalat tervezetén dolgozik, melynek czélja lenne 
a történettudomány körébe vágó egyes kérdések irodalmát önálló 
bibliográfiákban feldolgozni. Azóta sikerült eszméjének megnyerni 
egy franczia történelmi társaságot, a melynek aegise alatt a 
vállalat immár meg is indult. 

Czélját és programmját maga Fr. Funck Brentano fejti ki 
egy külön füzetben : Introduction aux Bibliographies critiques. 
Utal első sorban az irodalmi termelés óriási arányaira, a melyek 
mentül könnyebben használható bibliográfiai segédeszközöket 
tesznek égetően szükségesekké. Már pedig nézete szerint a biblio
gráfiák gyakorlati értékét mi sem emeli jobban, mintha azok 
kritikai körültekintéssel az egyes kérdések irodalmának csak 
igazán értékes termékeit ismertetik a szükséges felvilágosítások 
kíséretében. Tehát nem az egész irodalom feltüntetésére van 
szükség. Ellenkezőleg az sok fölösleges munkát ró a kérdéssel 
foglalkozókra. Teljesen elegendő, ha a lényeges, az érdemes ter
mékekre rá van terelve a figyelem. Ez a kritikai jelleg az új 
vállalat speczialitása. A kérdés lényegének vizsgálata messze 




