
ISMERTETÉSEK. 

Walter Schöne : Die deutsche Zeitung des siebzehnten Jahr
hunderts in Abbildungen. Leipzig, 1940, Harrasowitz, 32, 400 1. 8-r. 
(Die deutsche Zeitung im ersten Jahrhundert ihres Bestehens [1609— 
1700]. III.) 

A könyvnyomtatás ötszázadik évfordulóján kiadványsorozat in
dult a német újságok őseinek rendszeres tudományos feldolgozására. 
A két legrégibb német hetilapot, az 1609-ből való „Aviso"-t és 
„Relation"-X. tárgyaló kötetek1 után a német sajtótudományi társaság 
elnöke, WALTER SCHÖNE egyetemi tanár feldolgozásában megjelent 
a sorozat harmadik része is, amely immár az egész XVII . század 
német hírlapirodalmának adja szemléletes keresztmetszetét. SCHÖNE 
magukat a hírlapokat szólaltatja meg; a harminckétoldalas bevezetés 
csupán a kitűnően sikerült és az ötszázéves német könyvnyomtatást 
dicsérő 400 hasonmás magyarázata. Valóságos sajtótörténeti képes
könyv ez a mű, célja, hogy Gutenberg felfedezésének legnépszerűbb 
és következményeiben legmesszebbre ható hajtását közvetlen szemlélet 
útján ismertesse meg; ebből következik, hogy elsősorban tipográfiai 
szempontok voltak a döntők a könyv anyagának megválogatásában 
és csoportosításában. De a hasonmás-formában bemutatott újságolda
lak egyben a XVII . század történelmének is eleven képét vetítik az 
olvasó elé: visszatükrözik az egykorúak érdeklődésének irányát, véle
ményüket az eseményekről s nem utolsó sorban az események hatását 
a XVII . század átlagemberének életére. 

Az újságkiadó nyomdászok eleinte alig tudták, hogy kiadványaik 
új korszakot nyitnak. A nyomtatott hetilap mellett az írott újság 
is fennállott még egy évszázadig, a legrégibb nyomtatott újságok külső 
megjelenésükben ezekkel éppoly szoros kapcsolatot tartanak, mint a 
könyvvel, a röpirattal és az egyszeri hírközlést szolgáló Neue Zeitung-
gal. Az 1609-i Avisónak minden számához külön címlapot nyom
tattak, akár a Neue Zeitunghoz. Igen sok újság címlappal kezdte 
évfolyamát és tárgymutatóval zárta le, hogy valóságos történeti mű 
benyomását keltse. Az újság mindezen formáinak küzdelmét jellemző 
módon mutatják be SCHÖNE szemelvényei, kiemelve az átmenetet a 

1 Ism. HUBAY ILONA: MKSzle, 1940. 127—133, 410—411. 1. 
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XVII . század tipikus újságformájához, az idejét múlt Neue Zeitung 
romjain felépülő Wöchentliche Zeitunghoz. A lazán összefüggő foly
tatások vagy számok összetartozását eleinte csupán a számozás mu
tatta, amely többnyire az első lap felső szélén, de néha a lap alján 
foglalt helyet és sokszor betűjelzés helyettesítette. Némely újságnak 
külön címlapja volt, másnak pedig még címe sem: a sorszám után 
mindjárt a szöveg következett. E két megjelenési forma kiegyenlítését 
a homlokírás s az azt kitöltő cím meghonosulása hozta meg. Jellemző 
volt kezdetben még az, hogy sem a szerkesztő, sem a kiadó, de még 
a nyomda, sőt a megjelenési hely sem volt a lapon feltüntetve. A cím
ben esetleg szereplő városnév csak a hírek eredetére, vagy a híreket 
közvetítő postaútra vetett világot. Csak a század második felétől 
kezdve találunk adatokat a nyomtatóról, utalás, rövidítés, vagy vala
mely embléma alakjában. 

SCHÖNE nem történeti sorrendben adja szemelvényeit, nem is 
törekszik teljességre, tartalmilag — a mű alapgondolatának megfele
lően — ötletszerűnek látszik a hasonmások összeválogatása. Ezért nem 
szükséges részletesen számot adnunk a legrégibb német hírlapok ma
gyarvonatkozású híreiről, pedig nagy bőséggel találunk ilyeneket a 
bemutatott újságok lapjain. A magyar hírek többnyire Bécsen át ér
keznek, de előfordul több kassai, továbbá egy-egy lőcsei és szatmári 
keltezésű híradás is. 1624. évi első számában két különböző címnél
küli újság szószerint egyezően közli a „fiatal zerini grófnak és horvát 
bánnak" egy győzelmét a török fölött; mindkét hír 1623. december 
16-i bécsi keltezésű s nyilván közös forrásból származik. Az egyik 
folytatólagos Neue Zeitung már címlapján főleg magyarvonatkozású 
újságokat ígér: „Newer Zeitungen fernere Continuation, auß Hun
gern, was sich newlicher Zeit zwischen dem Báthory Gabor sampt 
seinem Gehülffen dem Türeken und den Christen begeben hat. Als 
nemblich Daß der Türck mit einem grossen Heer in Hungern ange
kommen, der Christen etliche tausent erschlagen vnd da nieder ge-
hawen habe. Item, "Wie daß so eine grosse Menge der Hewschrecken 
allda verhanden, daß sie auch im fliegen die Sonne verfinstern vnd 
so heuffig auff die Erden gefallen, daß die Pferde biss an die Knie 
darin gegangen, welches die Hungern selbst eine Verwüstung ihres 
Landes außdeuten sollen. Vnd was sich sonsten mehr zu getragen, 
ist hier auß zu vernehmen. Gedruckt im Jahr 1611." 

Kétségtelen, hogy a hírlapirodalom korai termékei éppúgy meg
érdemlik a fokozottabb érdeklődést, mint maga a könyvnyomtatás 
bölcsőkora. A német szakkörök nagy buzgalommal foglalkoznak a 
régi újságokkal, könyvtárak és gyűjtők figyelme fokozottan fordul az 
időszaki sajtó kezdeteinek nagyjelentőségű művelődéstörténeti emlékei 
felé. Pedig a német hírlapirodalom termékei nem oly ritkák, mint 
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hazai őshírlapjaink: az 1705 és 1805 között eltelt évszázadban indult 
magyar hírlapok. Könyvtáraink gyűjteménye is hiányos, nemcsak 
egyes számok és évfolyamok kallódtak el, de sok régi újságot pusz
tán címéről ismerünk. Pedig a Magyar Hírmondó, a Hadi és Más 
Nevezetes Történetek egy-egy példánya tipográfiailag is, tartalmilag 
is vetekedik a velük egykorú más sajtótermékek érdekességével, össze
gyűjtésük és megmentésük a jövő számára szép feladat, amellett, hogy 
a mintegy 60 magyar őshírlap összesen csak 100—150 kötetet jelent 
s lezárt, összefüggő gyűjtőkört alkothatna. DEZSÉNYI BÉLA. 

Gerhard Menz : Der europäische Buchhandel seit dem Wiener 
Kongress. Würzburg 1941, Triltsch, 8, 164 1. 8 r. (Das Buch im Kultur
leben der Völker. Bd. 1.) 

Az európai könyvkereskedelem történetéről összefoglaló művet 
eddig nem ismertünk. Egyes országok könyvkereskedelméről azonban 
bőségesen állnak rendelkezésre részletfeldolgozások; leggazdagabb lelő
helyük a Börsenblatt für den deutschen Buchhandel évfolyamai: 
e folyóirat, mint tudjuk, 1831 óta a magyar könyvkereskedelemről is 
közöl adatokat. A sokoldalú forrásanyagot nem kézikönyvszerűen, 
hanem inkább a könyvkereskedés történetének fordulópontjait, a fej
lődés állomásait, valamint a minden európai országban megnyilvánuló 
közös vonásokat kiemelve dolgozza fel MENZ könyve, amely egyszer
smind egy új és még sok érdekeset igérő könyvtörténeti sorozat első 
tagjaként jelent meg. Az alapos tárgyismeret és az adatok bősége elle
nére is józan, fegyelmezett tömörsége érdekfeszítő olvasmánnyá teszi 
a művet; a könyv és a hírlap történésze, a közgazdász és a kultúr-
histórikus számára egyaránt nélkülözhetetlen alapvetést ad. 

A bécsi kongresszus éve valóban elhatároló dátum az európai 
könyvkereskedelem történetében. Gutenberg óta gondolatok, hírek 
közlésére, a legszélesebbkörű nyilvánosság elérésére adva volt a leg
hatalmasabb eszköz: ez az eszköz a XIX. század folyamán minden 
akadályt, céh- és kiváltsági rendszert, cenzúrát elhárított útjából, 
azután a műszaki eszközök meg a közlekedés tökéletesedésével szo
rosabbra fűzte emberek és országok kapcsolatát. Az európai könyv
kereskedés története egy évszázadon keresztül a könyvkereskedés 
európaivá válásának története is. Ebből önként adódik MENZ mód
szere: két részre osztja tárgyalását, az első rész az egyes európai 
országok könyvkereskedelmének kialakulását veszi vizsgálat alá, a 
második valamennyi ország könyvkereskedésének közös problémáit, a 
nemzetközi intézményeket, továbbá a könyvkivitei és behozatal gaz
dasági és szellemi téren egyaránt jellemző adatait boncolja. 

Az első részben, tehát az európai könyvkereskedelem országok 
szerinti áttekintésében MENZ egy 1839-ben megjelent tanulmányból 
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indul ki, amely a legfontosabb európai országok viszonyairól közöl 
adatokat. A vezető szerep Franciaországé: a francia könyvkultúra 
fölényét ekkor még senki sem vonhatta kétségbe. 2792 volt 1839-ben 
a francia könyvkereskedések száma, közülük egyedül Párizsban 582. 
Mind Franciaországra, mind a másik vezető államra, Angliára, jel
lemző a könyvüzletnek a fővárosba való összpontosítása: Londonban 
a könyvkereskedések száma 830, tehát még nagyobb, mint Párizsban. 
A következő fejezetekben MENZ az egyes államok könyvkereskedésé
nek további alakulását vizsgálja. Nem csupán terjedelemben növeke
dett az országok könyvkereskedelme, nemcsak a nemzetközi kapcso
latok lettek élénkebbek, de az egész könyvtermelés és forgalom súly
pontja is áthelyeződött Nyugatról Közép-Európa felé. A XIX. szá
zad közepétől kezdve Németországé a vezetőszerep. Angliában és 
Franciaországban az egész század folyamán érezhető marad a kon
centráció. De érdekes különbség a két ország között az angol köny
vek feltűnően magas ára, mellyel szemben a francia kiadók és keres
kedők az olcsó könyv útját egyengetik; ezeknek az olcsó áron adott 
regénysorozatoknak nagy tömegét helyezik el külfödön is, sőt a Párizs
ban nyomtatott angol könyvekkel a szigetország saját termelésének is 
versenyt támasztanak. Az angolokon esett sérelmet a viszonyok saját
ságos alakulása folytán a belgák torolták meg francia kartársaikon: 
hihetetlen mennyiségben bocsátották ki a népszerű francia írók művei
nek utánnyomásait s mesterkedésüknek csak a szerzői jogok nemzet
közi szabályozása vetett véget. 

Spanyolország és Portugália aránylag lassan követték az európai 
fejlődést, míg Olaszország a területi megosztottságtól szenvedett. 
1876-ban még alig volt 1000 könyvkereskedés az egész Appennini fél
szigeten, 1937-ben viszont 4312 a könyvkereskedések száma. A fel
lendülés jelentős mozgatói a rendszeresen tartott könyvhetek, vala
mint a könyvexport elsősorban a mintegy 7 milliónyi külföldi olasz 
ellátására. Érdekes képet mutat Svájc, amely a három legfontosabb 
európai kultúrnyelv között megoszló lakossága miatt könyvkereske
dői tevékenységét is három külön terület felé irányítja. 

Hazánk viszonyait a Habsburg-monarchiáról s annak „utód
államairól" szóló fejezetben ismerteti a szerző. Az egész délkeleteurópai 
tömbre jellemző a német könyvkereskedelem nagy hatása, melyet a szerző 
szerint Bécs, mint másodlagos központ közvetít; csak kisebb mérték
ben jut a század második felében Bécs mellett Budapest és Prága is 
némi központi szerephez. — Magyarországgal az összes „utódállamok" 
között első helyen foglalkozik MENZ. Művének befejező részében is 
visszatér hazánkra, amelyet többszöri látogatásából jól ismer és amely
nek öntudatos magatartását a trianoni években például állítja a német 
ifjúság elé. Kétségtelen, hogy MENZ könyvkereskedelmünk mai struk-
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túráját jól ismeri. H a hazánkat illető adatait s az azokból levont 
következtetéseket mégis némileg kibővíteni szeretnénk, akkor nem 
műve ellen intézünk kifogást, hanem hazai könyvkereskedelmünk tör
ténetének megírását sürgetjük. Különösen a XIX. század első felére 
nézve hiányzik az összefüggő feldolgozás. Ennek a munkának gerin
cét GÁRDONYI ALBERTnek a pesti könyvkereskedésről szóló könyve 
alkotná, egyes könyvkereskedőkre és kiadókra vonatkozóan a 
Magyar Könyvkereskedők Évkönyve és a Corvina tartalmaz adato
kat. A német könyvkereskedelemmel való szoros kapcsolatot számos 
bevándorolt német könyvkereskedő képviseli. De Bécsnek, mint „köz
vetítő központnak" szerepe bizonyára szűkebb körre szorul, mint azt 
MENZ az egész délkeleteurópai térség szempontjából megállapítja. 
A magyar könyvkereskedők Bécs kikapcsolásával önállóan érintkeznek 
külföldi kartársaikkal, elsősorban a lipcseiekkel, ez a város pedig 
éppen ebben az időben válik egész Európa könyviparának egyik 
gyújtópontjává. A XVII I . század végétől 1848-ig Pesten letelepedett; 
könyvkereskedők közül (ezek részletes felsorolását 1. GÁRDONYI, i. m.) 
mindössze kettő volt osztrák származású. Tegyük hozzá, hogy a ma
gyar kiadói tevékenység önállóságára mutatnak osztrák és német írók 
műveinek Pesten megjelent első kiadásai, köztük HEBBEL novelláinak 
gyűjteménye (v. ö. SZEMZŐ PIROSKA: Német írók és pesti kiadóik a 
XIX. században. Budapest, 1931.). Pesti kiadók e szerepüket első
sorban az enyhébb magyar cenzúrának köszönhették, amely az osztrák 
örökös tartományokkal ellentétben meg tudta őrizni függetlenségét. 
Ezen az úton a magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem vissza
adta egy részét annak a kölcsönnek, amelyet a német könyvkereskedők 
pesti letelepedése jelentett. 

MENZ magyar adatainak túlnyomó része az említett forráshiány 
miatt a század második felére vonatkozik. Különösen érdekes a ma
gyar könyvkereskedelem helyzetét az osztrák-magyar monarchia kere
tén belül megvilágító táblázat. Kiemeli MENZ a tőkeerős részvény
társaságok, a vándor könyvkereskedők és a részletüzlet nagy szere
pét a magyar könyvkereskedelem fellendülése körül. Érdekesen cso
portosított adatokkal világítja meg a magyar könyvtermelés alaku
lását 1852-től 1932-ig, továbbá a könyvbehozatalt és kivitelt. A ma
gyar könyv ki vi tel a világháború óta az elszakított országrészek ellátá
sának szüksége miatt nagyban emelkedett: 1932-ben 10.183 méter-
mázsát tett ki; ennek több mint fele Romániába ment. 

A birodalmi német könyvkereskedelem történetével zárul MENZ 
könyvének első része. Fegyelmezett, csak a lényeges mozzanatokat ki
emelő módszerének iskolapéldája ez a fejezet, amely öt oldalra sűríti 
össze a száz év alatt megtett jelentős utat. Az állami szétdaraboltság, 
a cenzúra, a pénz-, ár- és vámrendszer a bécsi kongresszus után súlyos 
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feladatok elé állította a német könyvipart, amely ezeket a feladatokat 
hihetetlen gyorsasággal és leleményességgel oldotta meg, különösen a 
lipcsei Börsen verein megteremtése óta (1825). Jellemző a német viszo
nyokra a kereskedői és kiadói ipar korai szétválasztása, továbbá a 
szigorúan megszabott könyvkereskedői árak. Az így kialakult szilárd 
rendszert a világháború és következményei csak átmenetileg ingathat
ták meg. 

A mű második részében az európai könyvkereskedés közös pro
blémáit s azoknak egy század folyamán kialakult megoldásait teszi 
vizsgálat tárgyává a szerző. Az első és legfontosabb kérdés az után
nyomás kérdése volt. A szellemi tulajdonjog védelmére irányuló törek
vés elsősorban írói szövetségek alapításában nyilvánult: Francia
országban 1838-ban alakult meg a ma is fennálló Société des Gens de 
Lettres. Az első nemzetközi írókongresszust is Párizsban tartották. 
A szerzői jogok védelmének törvényes szabályozása Németországban 
kezdődött, majd Franciaország tett elhatározó lépést, amikor az után
nyomás elleni védelmet külföldiekre is kiterjesztette. 1886-ban alakult 
meg a szerzői jogok berni Uniója. 

Amint az írói érdekek védelmét az egyesületek vették a kezükbe, 
ugyanúgy alakultak könyvkereskedői egyesületek is Közöttük első 
helyen áll a német Börsenverein, amely nevét onnan vette, hogy a kis 
államokra szabdalt német birodalom egyes országainak rendkívül vál
tozatos pénzrendszerben kifejezett könyvárait közös nevezőre hozta 
és ezzel valóságos tőzsde szerepét töltötte be. Az osztrák könyvkeres
kedők egyesülete 1859-ben, a magyaroké 1878-ban, a cseheké 1879-ben, 
a lengyeleké 1908-ban alakult. 

További fejezeteiben a zsidóság és a XIX. század folyamán ala
kult emigrációs központok szerepét fejtegeti MENZ, valamint — ezek
nek mintegy ellensúlyául — a katolikus szellemű könyvek terjeszté
sére alakult intézményeket. Az antikvár-könyvkereskedés és a könyv
művészet fejlődését foglalják össze a következő fejezetek, míg a ter
melési statisztikának szentelt fejezet az európai könyvtermelés alaku
lásának adja érdekes képét. 1831-ben Németországban 6000, Dániá
ban 7000, Hollandiában 8000, Angliában 10.000 lélekre esett egy 
könyv. Száz évvel később, 1931-ben Németország már középhelyet 
foglal el: 2750 főre jut egy-egy könyv. Anglia (3200) és Olasz
ország (3370) körülbelül egy színvonalon áll; Franciaországgal (4260) 
és Romániával (3930) szemben Magyarország (2710), Lengyelország 
(2840) és Bulgária (2530) érdekes könyvgazdagságot mutatnak. Jellemző 
a Skandináv-államok és Svájc könyvbősége; a leggazdagabb Hollandia, 
itt 1320 lélekre esik egy könyv. A német egység elérése előtt Francia
ország és Anglia vezettek a könyvtermelés terén, azóta a német tevé
kenység vett erősebb lendületet. A magyar könyvtermelés érdekes ered-

Magyar Könyvszemle 1942. I. füzet. 
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menye, hogy a világháborús veszteséggel járó csökkenést előbb küz
dötte le, mint Németország. 

Statisztikai módszerekkel világítja meg MENZ a fordítások jelentő
ségét is az egyes országok könyvtermelésében. Ez a mű egyik legtanul
ságosabb fejezete. MENZ szerint a fordítások részesedése a teljes 
termelésben biztos következtetést enged arra, vájjon valamely ország 
irodalma még fejlődőben van-e, vagy már az autarkia bizonyos fokára 
jutott. De vájjon nem éppen a művelődés önállósulásának fokát jel— 
lemzi-e az, ha bizonyos művek lefordítására feltétlenül szükség van? 
Ezért van az, hitünk szerint, hogy Magyarország és Csehszlovákia 
átlagban többet fordított, mint Románia és Bulgária. Magyarországon 
a világháború után a fordítások arányszáma gyorsan emelkedett: 
1913-ban io '5, 1921-ben 17*6, 1929-ben i8'8 százalék volt — alig 
hisszük, hogy ez a magyar szellemi autarkia fokozatos elvesztését 
jelentette volna. MENZ alaposságával nem is volna összeegyeztethető, 
hogy a tiszta arányszámokból vonjon le következtetést s ezzel a tudo
mányos irodalmat a világszerte burjánzó ponyvafordításokkal vonja 
egy kalap alá. Ügy próbálja adatait helyesbíteni, hogy külön is vizs
gálja a „szórakoztató" irodalom részesedését a fordításokban. Magyar
országon a regényfordítások 1929-ben 52, 1931-ben 36, 1932-ben 44 
százalékát tették az összes fordításoknak, tehát átlagban a felét; 
mondanunk sem kell, hogy túlnyomórészben nem külföldi klassziku
sok, hanem a könnyű, népszerű regények fordításairól van szó. 

A könyvismertetéseknek és az irodalmi ügynökségeknek szentelt 
oldalak után ismét statisztikai alapon veszi szemügyre MENZ a köny
vek külkereskedelmi adatait. A külkereskedelem terén Franciaországé 
a vezetőszerep: kivitele 1825-ben 5 millió, 1899-ben 14 millió frankra 
rúgott; a behozatal mindig messze a kivitel mögött maradt. A német 
könyvkivitel 1870 után indult erőteljesebb fejlődésnek; a külkereske
delmi mérleg mindig aktív volt: 1884-ben a bevitel értéke i6'8, a ki
vitelé 42 millió márka. Érdekes táblázat mutatja be az egyes orszá
gok könyvkereskedelmének állását az 1900-as években: csak Német
ország, Franciaország, Olaszország és Anglia vitt ki többet, mint 
amennyit behozott. A Balkánra vonatkozó táblázatok viszont meg
lepő szemléletességgel mutatják, mennyire terjedt az idecsatolt magyar 
kisebbségek kultúrszükséglete: Románia felé például a magyar könyv
kivitel a németet és franciát többszörösen felülmulta. 

Befejezésképen a szerzőnek egy még 1929-ben elhangzott előadá
sát közli MENZ könyve; az akkor elmondottakat a mai helyzetre is 
jellemzőnek tartja. A nemzetközi könyvkereskedelem szorosan elhatá
rolt kultúrterületeken terjeszkedett s ezek egy-egy vezető kultúrnyelv 
köré csoportosultak. Másrészről azonban minden nagy kultúrnép 
könyvkereskedelme újabb és újabb piacokat iparkodik hódítani. Főleg 
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a saját nyelvterületét iparkodik egy-egy nemzet könyvkereskedelme 
minél tökéletesebben megszervezni, akkor is, ha annak egy része 
országhatárain kívül esik. A külföldi németek könyvellátására irányuló 
törekvés a német könyvkereskedelem számára jelentékeny új piacokat 
szerzett, nemcsak a világháború után átcsatolt területeken, de messze 
túl a tengeren is. önkénytelenül felmerül a kérdés, vájjon külföldi 
magyar kultúrszórványaink hogyan vannak ellátva magyar könyvvel? 
Erről alig van adatunk. De a megnagyobbodott ország bizonyosan még 
nagyobb gonddal fogja a továbbra is kisebbségi helyzetben maradt 
magyarság kultúrszükségleteit figyelemmel kísérni, sőt ezt a gondos
kodást ki kell terjesztenie a távolabbi külföld magyarjaira is. A ma
gyar könyv és a magyar hírlap külföldi sorsa kell, hogy a tudomá
nyos érdeklődés előterébe lépjen. 

MENZ könyve nemcsak egy lezárt kor átfogó képét adja, de a 
jövőre is új távlatokat nyit. Megérteti, hogy a könyvkereskedelem 
a közgazdasági élet minden más ágánál tudatosabban áll a nemzeti 
művelődés szolgálatában, története viszont a szellemi erők küzdelmét 
a leggyakorlatibb, számokkal mérhető oldaláról mutatja be. 

DEZSÉNYI BÉLA. 

Handbuch der deutschen Tagespresse. Herausgegeben vom 
Institut für Zeitungswissenschaft an der Universität Berlin. Armanen-
Verlag (Leipzig und Frankfurt a. M.) 1937. 6. Auflage. XXXII , 
477 [3], 48 1. 8r. 

A berlini Institut für Zeitungswissenschaftnak öt osztálya van. 
Ezek közül az első, mely a belföldi és a második, mely a külföldi hír
lapokkal foglalkozik, bibliográfiai tevékenységet is fejt ki. Az első 
osztály kiadványa a Handbuch der deutschen Tagespresse, míg a má
sodik osztály az Aussenpolitisches Amt der NSDAP-vel együtt
működve a Handbuch der Weltpresse című bibliográfiát adja ki. 

A Handbuch der deutschen Tagespresse 1937-ben megjelent ki
adása magábafoglalja a Németországban és Danzigban megjelent napi
lapokat, illetve azokat a lapokat, melyek hírlapjelleggel bírnak. 

A bibliográfiát körkérdések alapján állították össze, melynek 
megvan az az előnye, hogy olyan adatokat is hozzáférhetőkké tesz, 
amiket csupán a lappéldányok alapján megállapítani nem lehetne, 
mint például a példányszámot stb. A kérdések 12%-ára azonban nern 
érkezett felelet. E lapokra vonatkozó adatokat a legújabb katalógusok, 
kézikönyvek, a posta hírlaplisztája és a berlini Institut für Zeitungs
wissenschaft hírlapgyüjteményének katalógusából egészítették ki. Mar 
gát a címet pedig ilyenkor kis karikával jelölték meg. 

DoviFATnak, a berlini Institut für Zeitungswissenschaft igazgató
jának, előszavát MAX AMANN tanulmánya követi „Die national" 

5* 
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sozialistische deutsche Volkspresse" címen, melyben a német sajtó át
alakulását vázolja a nemzetiszocialista uralom alatt. 

Azután még egy rövid bevezetés következik CARL ScHNEiDER-től, 
aki az egész bibliográfia összeállítását vezette, s utána statisztikai rész 
grafikonokkal. Ebből megtudjuk, hogy a német hírlapok 8i°/o-ának 
8ooo-nél kevesebb példányszáma van s csak 34 lap, a lapok i*5°/o-a 
jelenik meg 60.000-nél nagyobb példányszámban. A lapok megjelenési 
idejének összevetéséből pedig az tűnik ki, hogy legtöbb a hetenkint 
hatszor megjelenő s legkevesebb a hetenkint ötször megjelenő hírlap. 
Végül értékes az a térkép is, mely a lapsűrűséget mutatja. Ezt úgy 
állapították meg, hogy az egyes tartományok szerinti összes példány
számot elosztották a lakosok számával. Ezek szerint legtöbb lap a 
tisztán városi területeken jelent meg, Berlinben, Hamburgban és Bré
mában. A tartományok közül pedig Württemberg, Hessen-Nassau és 
Anhalt vezetnek, míg Hohenzollern, Lippe-Detmold és Kelet-Porosz
ország az utolsó helyeken vannak. 

Az Institut für Zeitungswissenschaft által összeállított statisztikai 
részt még egy példányszámstatisztika követi, melyet a Zeitungs-Ver
lag 38. évfolyama 25. füzetéből vettek át. Ennek legérdekesebb ered
ménye, hogy a nyomtatott és eladott példányok viszonyában az el
adottak javára állandó emelkedés mutatkozik, vagyis kevesbedik az 
el nem adott példányok száma. 

A statisztikai részek után következik az I. rész, a német napi
lapok tulajdonképeni bibliográfiája, melyet a hírlapjellegű hetilapok 
jegyzéke egészít ki. Természetesen napilap alatt nem csupán a napon
kint megjelenő lapokat értik, hanem mindazokat a lapokat, melyek 
hírlapjelleggel bírnak. így a hetilapok jegyzékében is vannak olyan 
lapok, melyek a napilapok között szerepelnek, de vannak kevésbbé 
hírlapjellegű lapok is, mint például „Das Schwarze Korps" stb. 

A napilapok bibliográfiájában összesen 2527 lap Szerepel, ebből 
424 a melléklap. 

Beosztása a lapok megjelenési helye szerint történik, vagyis or
szágok s azon belül városok szerint, Poroszország tartományok s azon 
belül városok szerint, Hamburg és Bréma „Hansestädte" alatt van fel
véve, míg a pfalziak a „Bayern" részben szerepelnek. Minden hely
név után fel van tüntetve a lakosok száma is. 

Az egyes lapok leírásánál a következő adatokat találjuk: cím, 
alcím, alapítási év, kiadóvállalat (Verlag) s annak teljes címe (utca, 
házszám, telefon és postafiók). Azután a kiadóvállalat vezetője, az 
esetleges melléklapok, az összes szerkesztők és munkatársak nevei, 
továbbá a megjelenés módja, terjedelem, példányszám és mellékletek. 

A II. rész címe: Deutsche Korrespondenz- und Nachrichtenbüros. 
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Ezt a részt is körkérdések alapján állították össze s a hírlaptudó
sítóirodákról a következő adatokat tartalmazza: név, alapítási év, 
kiadóvállalat (Verlag) annak teljes címével és a kiadó (Herausgeber) 
nevével, szerkesztő, milyen természetű anyagot továbbít és milyen 
formában. 

A továbbított anyag természete szerint szakmutatót is csatoltak 
hozzá. 

A III . rész: Presseeinrichtungen des Staates und der Partei, Presse
stellen und Presseorganisationen. 

Itt azonban nemcsak az állam és párt sajtóvonatkozású, hanem 
az egyetemek és főiskolák sajtótudományi berendezései is fel vannak 
tüntetve mindazok nevével, akik hírlaptudományt tanítanak a német 
főiskolákon. 

A IV. rész: Gesetze, Verordnungen, amtliche Bekanntmachungen 
und Anordnungen. 

Ebben a részben a sajtóra vonatkozó törvények és rendeletek 
vannak közölve. 

ötödik részképen mutatók következnek. Mégpedig egy helynév 
szerinti mutató, azután azoknak a hírlapoknak névjegyzéke, melyek
nek nevében nincsen benne a megjelenési hely neve s végül a biblio
gráfiában szereplő személyek névjegyzéke. Mindhárom mutató abc-
sorrendbe van rendezve. 

A bibliográfia tehát nemcsak a hírlapok leírását adja, hanem ki
terjed mindazokra a berendezésekre, melyeknek a sajtóval valami kö
zük van s a statisztikai rész és mutatók által a lehető legalaposabban 
világítja meg minden irányból a német sajtó mai állását. 

MOKCSAY JÚLIA. 

Handbuch der Weltpresse. Herausgegeben in gemeinschaftli
cher Arbeit vom Institut für Zeitungswissenschaft an der Universität 
Berlin und dem Aussenpolitischen Amt der NSDAP unter Leitung von 
Prof. Dr. Karl Böhmer , Armanen-Verlag (Leipzig und Frankfurt am 
Main). 1937. Dritte, völlig neubearbeitete Auflage. X I X [ I ] , 632. 1., 
134 kép. 8r. 

A bibliográfia 62 állam és azok gyarmatainak hírlapjairól számol 
be, vagyis az egész világ hírlapjairól. Természetes azonban, hogy nem 
minden hírlapról, hanem csak a fontosabbakról kapunk leírásokat. 
A fontosságot nem nagyság, hanem jelentőség szerint állapították meg, 
tekintet nélkül a lap politikai irányára. A bibliográfia összeállítói 
ugyanis célul tűzték maguk elé a legteljesebb pártatlanságot. 

A bibliográfia beosztása az országok betűrendjében történik. Az 
előszó és általános bevezetés után országok szerint egy-egy újabb be
vezetés következik, mely röviden az illető ország sajtóját ismerteti. 
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Azután jön a hírlaptudósítóirodák és a fontosabb hírlapok bibliográ
fiája. Az egyes országoknál néhány vezető hírlapíró fényképét is köz
lik, akiknek életrajzát a bibliográfiához függesztett biográfiai rész 
tartalmazza. Körülbelül 150 hírlapíróról kapunk életrajzot. Német
ország is szerepel az államok között, de arról csak bevezetést 
adnak, mert a német hírlapok bibliográfiája megvan a Handbuch der 
deutschen Tagespresse című kiadványban. 

összesen 1150 hírlap és 50 hírlaptudósítóiroda szerepel a biblio
gráfiában. 

Az életrajzokat az Institut für Zeitungswissenschaft, a bevezetést 
és bibliográfiai részt pedig az Aussenpolitisches Amt der NSDAP 
állította össze. 

A bibliográfia adatai a következők: cím, megjelenési hely (a vá
ros után a kiadóhivatal címe és telefonja), alapítási év, példányszám, 
megjelenés módja, olvasókör, irány, elterjedés és a szerkesztőség tagjai. 
Ezek közül az adatok közül különösen érdekesek a bibliográfiákban 
rendesen hiányzó adatok, a példányszám, a lapok iránya, elterjedése 
és olvasókörére vonatkozó feljegyzések. » 

A művet a képek jegyzéke és a hírlapok és hírlaptudósítóirodák 
abc-szerinti névjegyzéke egészíti ki. 

A bibliográfia mindazok számára készült, akiknek a sajtóval 
valami kapcsolatuk van belföldön és külföldön egyaránt. Ennélfogva 
úgy kellett megszerkeszteniök, hogy a hírlaptudományban kevésbbe 
jártasak is világos képet kapjanak az idegen országok ismeretlen hír
lapjairól. S ezt a célt a bibliográfia el is érte részint az egyes országok 
sajtójának ismertetésével, részint a lapokat minden irányból megvilá
gító adatok közlésével. 

A Handbuch der Weltpresse jelentősége abban áll, hogy mint az 
egész világ hírlapjait felölelő gyakorlati bibliográfia jóformán egyedüli 
a világirodalomban. MOKCSAY JÚLIA. 

Heinrich K r a m m : Wittenberg und das Auslandsdeutschtum im 
Lichte älterer Hochschulschriften. Leipzig: Otto Harrassowitz 1941. 
XVI + 169 1., 9-60 RM. Sammlung bibliothekswissenschaftlicher 
Arbeiten, 50. füzet. 

KRAMM könyve két szempontból érdemli meg különösebb figyel
münkét. Először, mert a legreménytelenebb anyaggal, a vittenbergi 
régi főiskolai könyvtár mintegy tízezer disputációjával tesz kísérle
tet, hogy ezt az eddig valóban holt anyagot az élő tudományos kuta
tás szolgálatába állítsa. Másodszor, mert ezek között a disputációk 
között többszáz magyarországi szerző műve. KRAMM könyvének 
legterjedelmesebb fejezete szól Vittenberga magyarországi és erdélyi 
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kapcsolatairól (126—162.). Természetes, hogy a terjedelmes anyag
közlésben bőven akad magyar művelődés- és könyvtörténeti érdekes-
ségű adat is. 

KRAMM meglehetősen derűlátó álláspontot képvisel a disputációk 
értékét illetően, ellentétben pl. GROHMANnal és általában az egész 
szakirodalommal. KRAMM szerint nem tudományos eredetiséget kell 
ezektől az iskolai célokat szolgáló nyomtatványoktól várni, mert a 
maguk idejében sem voltak egyebek stílus- és logikafejlesztő eszközök
nél. Jelentősége szinte egyedül csak címlapjuknak, esetleg még az aján
lásnak és az üdvözlő verseknek van. Az itt található adatokból azon
ban igen sok értékes bizonyító anyagot lehet meríteni elsősorban a 
vittenbergai egyetem németországi és külföldi kapcsolataira, az egye
tem művelődéssugárzó tevékenységének határaira és útjaira nézve, 
továbbá egy sereg más, oktatás-, család- és egyháztörténeti kérdéshez. 

KRAMM módszere a könyvtárosé. Nem a vittenbergai iskolai 
nyomtatványok összeségét veszi vizsgálat alá, hanem csak azt a 
könyvtári egységet, amely 205 gyüjtőkötetben a vittenbergai egyetemi 
könyvtár állományából az egyetemnek Haliéba helyezésével a mai 
vittenbergai lelkészképzőintézeti könyvtárba került. A feldolgozás 
azonban szinte csak lopva vall magáénak könyvtártudományi cél
kitűzéseket. Mind a munka címe, mind a szerző látható igyekezete 
más cél felé mutat. A bevezetés szerint (VI. 1.) a dolgozat onnan 
veszi időszerűségét, hogy a nagy német lakosságcserék korában nemet 
népi szórványok múltjából ad elő a disputációk adataiból nyert rész
leteket. Másik helyen viszont (5. 1.) Vittenbergának délkeleti irány
ban kifejtett kultúrmisszióját véli a szerző tanulmánya adataival is 
igazolhatni. „A legparányibb adat sem értéktelen, írja, ha Vitten
bergának a civilizáció és a barbárság közti határszerepéről van szó.. ." 
KRAMM munkájának jellemzésére kiemeljük, hogy a szerző „a napi 
érdekek szolgálatába állította" (VII. 1.) és hogy teljes odaadással 
anyagának csak e napi érdekek szolgálatába állítható részét dolgozta 
ki. Az akadémiai nyomtatványok könyvészetére vagy történetére 
nézve semmivel sem gyarapítja a német földön különösen H O R N , 
KOLB és KÖHLER nyomán köztudatba ment nézeteket. A keletközép
európai népesség- és művelődéstörténetben viszont olyan bizonytala
nul mozog, hogy egyik kirívó tévedést a másik után veti papírra. 
Dolgozata sikerét egyaránt befolyásolta a feldolgozás szempontjainak 
tisztázatlansága és hogy a végül is uralkodó szempontot nem saját 
szakterületéről választotta. „Megfigyelések laza egymásutánban", jel
lemzi egyhelyütt tanulmányát (6. 1.), amelyről még azt is elmondja, 
hogy csak az van benne, amit mintegy „elmenőben, futó oldalpillan
tásokkal" jegyzett fel. 
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A munka első fejezetében megtudjuk, hogy a 205 gyüjtőkötet 
közül 180 régebbi és 25 újabb összeállítású. A XVI. századi nyom
tatvány kevés, éppígy a XIX. századi is. A disputálás és a nyom
tatott disputáció az ortodoxia beköszöntével válik akadémiai szokássá, 
1580-tól, amióta az egyetem polgárait feleskették a luteránus dog
mákra. Míg az orvosi és a jogi disszertációk valamilyen akadémiai 
fok elnyerése végett készültek, addig a teológusok disputáltak ilyen 
cél nélkül is, ami azt mutatja, hogy csak a teológiai disputációk ját
szottak szerepet a tanítási üzemben, míg a többiek csak a vizsga
üzemben. A szó szoros értelmében vett disputációkra az ortodox 
lelkésznevelésnek volt a legnagyobb szüksége. Az ortodoxia ezt a2 
eszközt találta legalkalmasabbnak az érvényben levő hittételek sko
lasztikus továbbadására és állandó védelmére. A disputálás történe
tére különben a II. rész vet visszapillantást. A reformáció első évei
nek skolasztikaellenes hangulatában Vittenbergában nagy garral el
töröltek mindenfajta disputációt. Az egyetem elnéptelenedése és a tudo
mányos szellem hanyatlása miatti megrettenésben azonban már 1533-
ban újra bevezették egyelőre a promotionalis disputációkat, LUTHER 
dékám-ága alatt pedig (1535—1545) a negyedéveseket is. A disputálás 
jól illett a luteránus ortodoxia skolasztikautánzó, tekintélyhivo szel
leméhez. A legtöbb disputációt a teológiai karon tartották. Az egyes 
történeti szakaszokról szólva KRAMM megkülönbözteti a korai (1580— 
1630), a magas- (1630—1650) és a késői ortodoxiát (—1680), az anti-
pietizmust (—1740), a racionalizmus elleni védekezést (kb. 1775-ig) 
és végül az egyetem utolsó, pietizmussal és racionalizmussal megbékélr 
évtizedeit. 

Esztétikai szempontból a korábbi renaissance és a XVIII . századi 
hollandiai címlapok emelkednek ki. Az ortodoxia csúcspontján, 1650 
körül szökell legmagasabbra az akadémiai barokk. Ekkor a legtömÖt-
tebb és a legnyugtalanabb a címlap, legmértéktelenebbek a dicsőíté
sek, legtudákosabbak a görög, héber, stb. citátumok és a legtalány-
szerübbek a kronogrammok, szimbólumok és egyéb rövidítések. 

A teológiai disputációk a XVI. század végén tértek át a korábbi 
9—14-es méretről a 15—18-as negyedrétnagyságúra, a jogtudományiak 
már valamivel előbb, míg az orvosiak később is előfordulnak mind 
a kisebb, mind a negyedrétű méretben, sőt a hirdetőtáblára szögezés-
hez készült ívrétű egyleveles alakban is. 

A vittenbergai főiskolának mindenkor megvolt a maga szerződé
ses nyomdásza, a „typograpbus academicus". KRAMM részleteket, saj
nos, nem közöl, de megemlíti, hogy a fennmaradt egyezmények a 
betűk alakját, a papír színét és minőségét, továbbá a nyomdai árakat 
szabályozták. Viszont közli a főiskola nyomdászainak névsorát. 
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A magyar diákok disputációin különösen CHRISTIAN SCHRÖDTER 
(1674—) nyomdajegye szerepel igen gyakran. Vittenberga nyomdászai 
különben legtöbbször családi kapcsolatban álltak a főiskola valame
lyik professzorával és a városka tanácsuraival. Jellemzi ezt a protes
táns egyetemet, hogy az akadémiai állások betöltésénél nagy szerepet 
játszottak a családi kapcsolatok. KRAMM függelékben néhány család
fát közöl. Egy-egy család néha századokon keresztül volt képviselve 
egyszerre az egyetem több tanszékén is. Érdekes egy pillantást vetni 
a professzori családok eredetére. Míg a reformáció századában Dél
nyugat-Németország, elsősorban Württemberg látta el Vittenbergár 
professzorokkal, addig később az északkeleti és északi, valamint a 
helyi elem került túlsúlyba és következetes családi politika révén e 
hatalmi állását meg is őrizte. Az ortodox teológusok a disputáció 
rövidlélekzetű műfajában igen termékenynek bizonyultak. A XVII . 
században ők vezetnek, köztük is első helyen J. DEUTSCHMANN áll 140 
disputációval. Az általuk képviselt irány hanyatlását mi sem mutatja 
jobban, mint az, hogy a XVIII . században már egy jogprofesszor, 
A. LEYSER ragadja magához az elsőséget 270 disputációval. KRAMM 
abban látja e szellemi erőfeszítés értékét, hogy a disputációkban ada
golt merev, de tradícióteljes doktrínákban a külföldi német „kultúr-
protestantizmus" szellemi támaszt nyert. Nagyon érdekes még az is, 
amit KRAMM a disputációkkal kapcsolatban a fakultások és a tan
székek hatásköri villongásairól ír. A teológusok, vagy mint magukat 
nevezik, a „cathedra beau (divi) Lutheri" betöltői, mindvégig szupre-
máciára törekedtek a szellemtudományi szakok fölött. Törekvésüket 
elősegítette, hogy a teológiai tanszékek a legjobban díjazottak lévén, 
mindenki közéjük igyekezett kerülni és szívesen alkalmazkodott 
hozzájuk. 

Foglalkozik KRAMM, főleg H O R N nyomán, a disputációk szerző
ségének sokat vitatott kérdésével is és az egész problémát alárendelt 
jelentőségűnek minősíti. Utal rá, hogy pl. H. MUNDT 1936-ban (Lipcse, 
Carlson Verlag) megindított nagyméretű jegyzékében családtörténeti 
érdekből a címeket mindenütt a respondensek neve alatt sorolja fel. 
Különben történeti fejlődés mutatható ki ezen a téren is. A XVII . 
században legtöbbször több respondens szerepel egymás mellett, addig 
a XVIII-ban általában csak egy, ritkán kettő. A szerző felfedi és 
megvédi kilétét a címlapon szereplő többi névvel szemben („Praes. 
et Autor", „Resp. et Aut"). Az előadás formája is megváltozik 
ugyanekkor. A tézises előadásmód helyébe a terjedelmesebb értekező 
lép. Megjelennek a lábjegyzetek és a tudományos apparátus egyéb 
nyomai. A disputáló nem puszta szócsöve többé tanárának, hanem 
munkatársa a kutatásban. 
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A polgárosodott német protestantizmus jellegzetes termékei az 
ú. n. tréfadisputációk. 1689-ben MOST ANNA ERZSÉBET vittenbergai 

patrícius hölgy disputált „a szűzi szerelemről", hogy, a címlap meg
jelölése szerint, „die höchste Ehre des Brautbettes zu erlangen". KRAMM 
21 ilyen müvecskét talált anyagában. 

KRAMM elmondja még, hogy disputációkat felsoroló jegyzéket 
elsőízben az egyetemi krónikákban találunk. 1734-től a pedellusok 
állítják össze a megjelent disszertációk és programmok listáját. Az 
első nagyobbszabású disputáció-bibliográfia 1826-ban jelent meg, a 
LECHNER—HEiNSius-féle, mintegy 100.000 címmel. 

A dolgozat harmadik fejezete gyüjtéstörténeti jellegű. Azt vizs
gálja, hogy hogyan alakult ki a mai vittenbergai disputációgyüjte-
mény. KRAMM szerint nem lehet felfedezni valamely terület módszeres 
ápolásának a nyomait. Rámutat KRAMM a vittenbergai főiskolai 
könyvtárnak háborús viszontagságok közt elszenvedett nagy veszte
ségeire is. Ebben az összefüggésben önkéntelenül a KASSAi-féle magyar 
könyvtárra gondolunk, amely mindenben osztotta a vittenbergai egye
temi könyvtár sorsát, tehát viszonylag nem nagy veszteségei is meg
magyarázhatók a nélkül, hogy a magyar diákkönyvtárosok rovására 
kellene őket írni, mint ahogy az illetékesek tették, amikor a könyv
tárat a magyar diákok kezeléséből a hallei egyetemi könyvtáréba 
adták át. 

A tanulmány második két harmada kísérli meg a disputációanyag 
kultúrgeográfíai és szociálstatisztikai értékelését. KRAMM elég össze
függő képet rajzol Vittenberga külföldi kapcsolatairól, bár ezt úgy 
éri el, hogy más források és szakművek ismertetése közben saját for
rásai néha lapokon keresztül szóhoz sem jutnak. Míg a XVI. század
ban Vittenberga az egész protestáns külföld főiskolája, hallgatói közt 
franciákat és spanyolokat is találunk, addig a XVII. században csak 
az ortodox luteránusok látogatják, skandinávok, baltiak, magyar
országiak, hogy azután a XVIII . században ezek is mindjobban el
pártoljanak. Legtovább éppen hazánk fiai tartottak ki padjai között. 

A könyv utolsó fejezete számol be Vittenberga magyarországi és 
erdélyi kapcsolatairól. Sajnos, ebben a fejezetben van a legtöbb hiba 
is, annak ellenére, hogy KRAMM ugyancsak bőven merített ASZTALOS, 
KLEIN, SEIVERT és TRAUSCH adatgyűjtéséből. Az összekötő-szöveg 

szinte az egész vonalon helyreigazításra szorul. Azt ne is említsük, 
hogy a tótokat a szerző a csehek és a morvák csoportjában tár
gyalja. Elképzelésében az erdélyi szászok területe azonos az egész tör
ténelmi Erdéllyel. így is írja: „Siebenbürgen (—Sachsen)". A vitten
bergai „magyarvérűek" származási helyét felsorolva, Erdélyt nem 
említi (130. !.). TEUTSCH után mégis nyugodtan ismétli, hogy a XVII. 
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század elején Heidelbergában, majd Leidenben rohamosan gyarapo
dott az erdélyiek száma és nem gondol rá, hogy ezeken a református 
egyetemeken a luteránus szászoknak kevés keresnivalójuk lehetett. 
SYLVESTER helyett ERDŐSIÍ ír. Egy RAMUS-magyarázat nyomtatási 
évét 1538-ra teszi, holott a magyarázandó mű öt évvel később jelent 
meg (137. 1.). TORDA ZsiGMONDot GYALUI helyett GELEinek nevezi 
és éppen őreá hivatkozva nevezi el Eperjest Vittenberga kamarainté
zetének, holott TORDA éppenséggel nem csak Vittenbergában szedte 
össze tudományát, hiszen hosszasan tanult Krakkóban, Louvainben és 
Páduában, rövidebb ideig pedig Genfben is. Az is téves, hogy 1550-
ben volt Torda vittenbergai diák, mert ugyanott már 1544-ben szer
zett magiszterséget (154. 1.). A nagyszombati egyetem alapítási éve
ként 1635 helyett 1769-et ír (150. 1.). Hogy milyen nagy felosztási 
hiba a tótokat nem a történeti Magyarország keretében, hanem a cse
hek és morvák közt tárgyalni, kitűnik, hogy a magyar kapcsolatok
ról szóló fejezetben nem egyszer lehetetlen szóhoz nem juttatnia a tót 
vonatkozásokat is, pl. amikor a KASSAi-féle magyar könyvtár szláv 
anyagáról szól és kénytelen megállapítani, hogy a kéziratok főtárgya 
a magyar történelem, továbbá, hogy a könyvanyag ajándékozói nagy
részt magyarok (142. 1.). Egyik legkirívóbb tévedését különben éppen 
ebben a vonatkozásban követi el KRAMM. Azt írja, hogy a mai Hallei 
Magyar Könyvtár alapítója, MICHAELIS GYÖRGY, lefizette a „Magya-
risierung"-nak a maga adóját, amikor 1686 körül felvette a CASSAI, 
majd KASSAI vezetéknevet. Először is KRAMM adós maradt a bizonyí
tékkal, hogy milyen alapon tartja a minden valószínűség szerint tót 
anyanyelvű KASSAIÍ németajkúnak. Másodszor KASSAI I I éve a vit
tenbergai egyetemen tartózkodott, 1681-től egyenesen mint előadó 
magiszter, amikor 46 éves korában erre a névbővítésre szánta el 
magát. Életének egész további része ugyanebben a német környezet
ben folyt le, tisztségről-tisztségre emelkedett az egyetem szolgálatá
ban. Nyolcvanöt éves korában bekövetkezett haláláig számtalan alka
lom nyílott volna, hogy esetleg lelkiismerete ellen tett elhatározását 
megmásítsa. Ezzel ellentétben éppen halála évében tette magyar ifjak 
javára és a magyarországi németek kizárásával nagy alapítványát. 
Ha KRAMM azt írta volna, hogy KASSAI elhagyott hazája iránti sze
retetből és megbecsülésből önként vállalt azzal sorsközösséget akkor, 
amikor már idegen föld vendégszerető kenyerét ette, nem emeltünk 
volna kifogást, mert nem ment volna túl a való tényálláson. Ö azon
ban a „Magyarisierung" szót használja és egyébként is teljesen anakro
nisztikusán nemzetiségi harcot szimatol olyan korban, amely az el-
nemzetietlenítő kísérletek közül Európának ezen a részén egyetlen más 
ilyen irányú törekvést ismert. 
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A szerző különben Vittenberga jelentőségét is helytelenül ítéli 
meg, amikor iskolaközpont helyett művelődési központnak látja Vit-
tenbergát a „Délkelet" számára. A magyar anyanyelvű hallgatók 
számára nem volt az. KRAMMOÍ saját adatai is a helyes irányba vezet
hették volna, ha megvizsgálta volna NÉMETHI JAKAB, SZÁRAZ FERENC 
vagy JOK JÁNOS könyvei alapján, hogy milyen könyveket olvastak 
Vittenberga magyar diákjai a XVI. században. Ezek között a köny
vek között három frankfurti, egy kölni, egy tübingai és kettő bázeli 
nyomdának a terméke. Vittenbergai egy sincs köztük. JANUS PANNO-
Niuson, BoNFiNin, MELANCHTON Lóriján és egy HEERBRANDon kívül 
a francia humanista, RAMUS, nem kevesebb, mint négy kötettel sze
repel. A kis szász mezővárosban egyszerűbb és olcsóbb volt az élet, 
könnyebb volt az odajutás is és a magyar coetus, meg talán a feje
delmi ösztöndíjak is segítségére voltak a szegényebb diákoknak. Ezek 
a könyvtárakban és a XVI. században még a tanári testületben is 
európai tájékozottságú tudományosságot találtak. Vittenbergának 
jelentősége akkor halványodott el, amikor az ortodoxia beköszönté
vel a humanista ihletésű nyugati kultúrhelyekkel ápolt összeköttetései 
félbeszakadtak. Magyar ifjak nem is indultak meg előbb nagyobb 
számban a német luteránus művelődés területeire, csak amikor a fel
világosodás terjedésével a német főiskolák újra kapcsolatba léptek 
a nagy európai eszmékkel és jó tanítványként csakhamar azok leg
hívebb pedagógus-terjesztőivé váltak. Ekkor azonban többé nem Vit
tenberga, hanem Halle, Jéna és Göttinga a fő tanulmányi célok. 

Függelékül ideiktatunk néhány adatot KRAMM könyvéből a kül
földi magyar könyvajándékozók névsorához. A 130. lap szerint az 
1616. év vittenbergai rektorát, THURZÓ IMRE grófot, az egyik ajándé
kozási bejegyzés az egyetemi könyvtár „erectorának" nevezi. Más 
ajándékozók: RÉVAI ELEK (Hallei Magyar Könyvtár, I II . A. 225) és 
J. ACOLUTH (ugyanott, VI. 23, 46, 55, 70). KUSMANYI PÁL négy 
magyar társával együtt CHR. JUNCKER: Herrn Christians Weisens 
Curieuse Gedancken von den Nouvellen oder Zeitungen... Leipzig, 
Coburg 1706. c. művét ajándékozta szintén a KASSAi-féle magyar 
könyvtárnak (II. 69; I. A. 116). KUSMANYI PÁL a vittenbergai fő
iskolai könyvtárnak is ajándékozott könyvet, egy tót vallási iratát 
(Megj. 1723). Ugyanennek küldötte meg SIMONIDES JÁNOS 1704-ben 
Zittauban megjelent tót katekizmusmagyarázatát. A lőcsei FRÜHAUFok, 
DÁNIEL és DÁVID, egy Lőcsén 1698-ban nyomott „Evangelia et 
epistolae..." c. művet küldöttek meg a vittenbergai főiskolai könyv
tárnak. KRAMM szerint ez utóbbi könyvtár szerzeményezési naplójában 
is találhatók magyarok, mint ajándékozók, adatokat azonban, sajnos, 
nem sorol fel (141. 1.). BUCSAY MIHÁLY. 
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Radó Polikárp ; Index Codicum Manu Scriptorum Liturgicorum 
Regni Hungáriáé quem concinnavit D. D R . POLYCARPUS RADÓ O. S. B. 
Budapest. Kiadja a Magyar Nemzeti Múzeum Orsz. Széchényi Könyv
tára. Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai. Szerkeszti RÉDEY 
TIVADAR. XIV., Budapest, Stephaneum Nyomda, 1941. 8°. 62 1. — 
U. a.: Esztergomi Könyvtárak Liturgikus Kéziratai. A Pannonhalmi 
Főapátsági Szent Gellért Főiskola Évkönyve. Pannonhalma, 1941-
86—142. 1. 

A magyarság középkori liturgikus emlékei iránti nagyobb-
fokú érdeklődés KNAUZ NÁNDOR és DANKÓ ISTVÁN munkásságával 
kezdődött, ö k irányították a nemzet érdeklődését a hazai könyv
tárakban meghúzódó szerkönyvekre {Magyar Sión, 1867—69; Üj 
Magyar Sión, 1871—1872), amelynek gyakorlati eredménye lett 
KNAUZ Kortana, 1876, és DANKÓ I. Vetus Hymnarium, 1893, amely
ben a források alapos ismeretével sorolta fel DANKÓ a középkori ma
gyarvonatkozású himnuszokat. A Kortan és Vetus Hymnarium magá
ban elegendő bizonyíték arra, hogy mennyire fontos a liturgikus em
lékek repertóriumának összeállítása, mert a kutatók a részletkérdé
sekben csak így indulhatnak el biztos és alapos felkészültséggel. Utá
nuk inkább csak könyvdíszítés és művészettörténeti oldalról jelent
kezett érdeklődés, míg legújabban ZALÁN MENYHÉRT és KNIEWALD 
KÁROLY munkái ismét rá nem irányították a figyelmet a magyar lel
kiséghez szorosan hozzátartozó liturgikus multunkra. Mindezekhez 
hozzájárult, hogy napjainkban jelent meg Abbé V. LEROQUAisnak 
hatalmas kiadványa, a francia könyvtárakban fellelhető liturgikus 
kéziratok katalógusa: Livre d'Heures, Misszálék, Breviáriumok, Pon-
tifikálék inventáriuma. 

RADÓ megbecsülhetetlenül hasznos munkát végzett akkor, midőn 
a hazai liturgikus kéziratok Indexét latin nyelven közreadta. A tanul
mány, amint a szerző maga is jelzi, nem alapul mindenütt önálló 
kutatáson, hanem katalógusok és megjelent cikkek alapján állítja 
össze az anyagot. Munkája annál értékesebb, mert a szerző ki merte 
magát tenni annak, hogy későbbi szerencsés és helyszínen dolgozó 
kutatók helyesbítsék indexét. 

Könyvének anyagát három részre osztja föl. Az első részben a 
mai Magyarország területén fellelhető liturgikus könyveket sorolja fel, 
a másodikban azokat, amelyek a történeti Magyarország könyvtárai
ban találhatók, illetőleg voltak találhatók 1918-ig, a harmadikban pedig 
azokról a liturgikus kéziratokról emlékezik meg, amelyek a sors külö
nös kénye folytán idegen könyvtárakba szakadtak. Az egyes váro
sokat alphabetikus sorrendben tárgyalja. Minden kézirathoz biblio
gráfiát fűz, amelyből a kódex színes élete bontakozik ki. Nem mel
lőzi el felsorakoztatni a kézirat művészettörténeti oldalával foglal-
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kozó szerzőket, GEREVICH TIBOR, HOFFMAN EDIT, BERKOVITS ILONA 
legújabb tanulmányait. 

Könyvében a Magyarországon található liturgikus kéziratok 
topográfiáját sikerült megkapni. Egerben van a MISKOLCZI LÁSZLÓ által 
illuminait 1394-es esztergomi misszálé, breváriumok (3) és antiphonálék 
társaságában. Ennek a könyvtárnak az anyaga eddig nincs feldolgozva, 
akárcsak az idegen eredetű kéziratokban Livre d'Heures és Stunden-
bucbokban bővelkedő Tudományos Akadémiáé sem. Érdekes volna el
dönteni, hogy az idegen eredeti szerkönyveket, pl. a boroszlóit nem hasz
nálták-e magyar egyházi férfiak, hisz nem egy nyert közülük itt egyházi 
méltóságot. POLNER JÁNOS párizsi diák, Cantor Ecclesiae S. Crucis 
Wratislaviensis; THURZÓ JÁNOS boroszlói püspök 1513-ban. Az Akadé
mia könyvei közt meg lehetne említeni a Lányi-kódexet, amelynek latin 
szövege premontrei apácák számára készült Ordinárium. A Szép
művészeti Múzeum Graduáléja és Antiphonáriuma művészettörténeti 
szempontból képvisel nagy értéket. A magyar liturgia emlékeinek gaz
dag forrását őrzi a Magyar Nemzeti Múzeum, amelynek kéziratait 
nemrég dolgozta fel BARTONIEK EMMA mintaszerű katalógusában. 
22 misszáléja és 19 breviáriuma sok magyar sajátosságot rejt magá
ban. Itt van KÁLMÁNCSEI DOMONKOS székesfehérvári prépost (1474 
körül készült) gyönyörű breviáriuma, amely ugyancsak kalandos utat 
tett meg Székesfehérvártól Lambachba és innét vissza mihozzánk. Az 
Egyetemi Könyvtár a hazai premontrei liturgiára ad gazdag felvilá
gosítást. A vidéki könyvtárak közül RADÓ sorra veszi Kolozsvár, 
Kalocsa, Csíksomlyó, Zirc anyagát. A debreceni könyvtár anyagának 
tárgyalásában a könyvtár Katalógusára támaszkodik, de helyesen fel
hívja a figyelmet a kódexek identifikálásban jelentkező ingadozásra 
és tévedésre. (A debreceni kéziratokra vonatkozólag e sorok írója tér 
vissza e folyóirat egyik közeli számában.) RADÓ P. Gyöngyös, Jászó 
(pálos szerkönyv) után a győri könyvtár anyagát ismerteti. A szom
bathelyi könyvtár RP no. 14. számú kézirata azt hiszem salzburgi 
breviárium, ami azért érdekes, mert Szent István ünnepét augusztus 
19-én találjuk. 

A második részt a gyulafehérvári anyaggal kezdi, amely litur
gikus vonatkozásban a leggazdagabb. BEKÉ Indexe, Károlyfehérvár, 
1874. és VARJÚ ELEMÉRnek a Magyar Könyvszemlében 1900—1901. 
megjelent ismertetésén kívül vajmi keveset tudunk ez értékes könyv
tár liturgikus anyagáról (13 breviárium, 9 misszálé). Pedig Lőcse és 
Szepesség magyar vonatkozásban bővelkedő liturgikus élete ezek isme
rete nélkül nehezen rajzolható meg. Barsszentkereszt, Besztercebánya, 
Selmecbánya, Körmöcbánya, Eperjes mellé a németújvári ferences zárda 
sorakozik gazdag anyaggal. A pozsonyi anyagban RP no. 224: Díur-
nale valószínűleg karthauzi eredetű, Szent Brúnó nevét a litániába 
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és az orációk mellé beírja. RP. no. 220: Missale magyar provenien-
ciája tekintettel a benne levő szentekre, Kunigunda, Helene regine, 
Udalrici Trans lac io . . . és beírása, Sebastiano de Wienna ordinis Ere-
mitarum Sti Augustini in morthek moranti, még tüzetesebb vizsgá
latot kíván. 

A magyar könyv sorsa azonban a csonka határokon kívül is el
nyúlik. RADÓ POLIKÁRP gondos gyűjtésében ezeket a könyveket is fel
sorolja. Bambergben nem meglepetés, hogy magyarvonatkozású graduálét 
találunk, hisz Szent István ünnepét itt még a nyomtatott könyv korában 
is megülték. Úgyhogy RP. 220-at GÁBOR GYULA (MKSzle, 1910, 24. 1.) 
megállapításai ellenére sem mondanám magyarországi eredetűnek, míg 
erre a Szent István-officiumon kívül más bizonyíték nem kerül elő. 
A magyar szentek tisztelete magában nem bizonyítja a magyar ere
detet. Hisz Bambergben nemcsak Szent István, hanem Szent Imre 
zsolozsmáját is mondották. L. Breviárium secundum chorum ecclesie 
Bambergis / joz . Paris, Bibi. Nat . Rés. B. 535. Fol. CXXVIvo. In 
festő sancti Stephani regis. Fol. CLXIII : Emricis ducis ungarie ad 
vesperas. Vagy a bambergi misszáléban: Missale Bambergense, 1490. 
Paris, Vélins 211. Fol. CCXXVIL Stephani regis ungarie officium... 
Or. Mindenesetre magyar dicsőség, hogy szentjeink tiszteletét idegen 
egyházmegyék is átvették. 

MÁTYÁS király misekönyve, amelyet ATTAVA.NTE illuminait, 
Bruxellesben van. A lengyelországi anyag Krakkó (liber choralis) és 
Czenstochowával van képviselve. Göttweigbe érdekes módon pálos 
emlékek vetődtek el. Párizsban egy magyar pontificale és SZATHMÁRY 
GYÖRGY díszes breviáriuma hirdeti a középkori magyar liturgia emlé
két. A vatikáni könyvtárban inkább korvinák vannak VITÉZ JÁNOS 
pontificáléja mellett. Salzburgban PÁLÓCZY GYÖRGY esztergomi érsek 
breviárumát találjuk meg. A zágrábi anyagot R. P. KNIEWALD KÁROLY 
kutatásai nyomán állítja össze. MR. 126 = a legrégibb hazai (hahóti) 
Sacramentarium; MR. 165 — Hartvik győri püspök Agenda Pontifi-
calisa; MR. 89 — esztergomi Benedictionale. 

Könyvének legutolsó részében az eltűnt kéziratoknak szentel pár 
oldalt, s befejezésül szemléletes táblázatokkal egészíti ki tanulmányát. 
Az elsőben időrend alapján sorolja fel a kéziratokat (I.), a másodikban 
jelenlegi lelőhelyük (II.), végül egyházmegyék és rendek szerint. 
(IV.). A könyv végén a kereszteseket a rendek után vettem volna. 
A rend külföldi szerkönyveiben rendszerint a magyar hatás és vonat
kozás domborodik ki. L. Debrecen. Breviárium Cruciferorum XV. sz. 
R. 453. fol. 8. jun. 26 S. Ladislai regis et confessons. 

Hogy a liturgikus kéziratok elemzéséből minő szellemtörténeti 
távlatok bontakozhatnak ki, arra a külföldi írók már eddig is több 
példát mutattak. Minden remény megvan arra, hogy a magyar tudó-
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mányos világ bőségesen kiaknázza az Indexben felsorakoztatott for
rásokat a magyarság középkori szellemi életének megrajzolásában. 

* 
RADÓ POLIKÁRP, aki Indexét a liturgikus kéziratok lelőhelye sze

rint állította össze, elsőnek vállalkozott arra, hogy FITZ JÓZSEF, az 
Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójának elgondolása szerint 
megjelenendő Catalogue raisonné alapjául szolgáló előzetes tanulmá
nyokat helyszíni kutatás alapján megejtse. A Pannonhalmi Évkönyv
ben, közzétett cikkében az esztergomi könyvtárak liturgikus anyagát 
veszi vizsgálat alá. Ennek a könyvtárnak nem egyszer súlyos csapáso
kat kellett elviselnie. 1196-ban a Bazilika leégett, 1304-ben VENCEL 
király, 1312-ben CSÁK MÁTÉ fosztja ki, 1476-ban elviszik a legérté
kesebb kódexeket, íme, pár adat, amely eléggé bizonyítja, milyen 
viszontagságon esett át az ország leggazdagabb könyvtára. 

A legrégibb magyar evangelistariumot, a Szelepcsényi-kódexet 
(1073 előtt), a MKSzle 1939, 352—412. lapján már ismertette a szerző, 
rámutatva arra a hasonlóságra, amely közte és a Hahóti-kódex között 
van. A könyvtár egyetlen magyarországi eredetű missáléja esztergomi 
egyházmegyéjű, amit a Szent Vér ereklyéjének ünnepe, augusztus 8. 
mutat. E tisztelet hátterét érdemes volna tüzetesebben megvizsgálni. 
Ewichi missalé (kölni egyházmegye) és egy XIII . századi psalterium 
mellett itt van ULÁSZLÓ gradualéja. RADÓ POLIKÁRP tanulmányával 
egy időben írt erről BERKOVITS L: AZ esztergomi Ulászló graduálé. 
Budapest, 1941. (Különlenyomat a MKSzle 1941. 4. számából.) és a 
graduálé miniatorát PISKI ZMILELY JÁNOS cseh miniatorral azonosítja. 
(A fol. 11.-en látható ülő alak nem király, s nem a cseh, lengyel, 
magyar korona egyesítését jelenti, fején a hármas korona, a minia-
tura SZENT GERGELY pápát ábrázolja.) RADÓ dolgozatában a Bakócz-

1 graduálé egri provenienciáját tisztázva, a PiNELLi-féle Pontificaléra 
tér át. A XI. századi „Oláh-féle" evangelistarium a könyvtár egyik 
legérdekesebb példánya, amely lüttichvidéki eredetre mutat. 

Az esztergomi anyag leírásával a szerző hasznos bepillantást 
nyújtott az esztergomi könyvtárak eddig még nem katalogizált 
anyagába. , 

GÁBRIEL ASZTRIK. 

. . .Gyarmat i Balassa Bálintnak Istenes Éneki, melyek az 1632— 
1635 között kinyomtatott bécsi első editióbúl most hasonmásban újon
nan kibocsáttattak VARJAS BÉLA által. Budapest, 1941. Rózsavölgyi és 
Társa kiadása. [6] + 190 + VI. 1. kis 8° . 

Eckhardt Sándor: Balassi Bálint. Franklin-Társulat kiadása. 8° . 
é. n. 224 + 2 1. 
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VARJAS BÉLA, aki eddig két értekezésében foglalkozott a nagy 
renaissance költő Istenes énekeivel, hasonmás kiadásban közzétette a 
legrégibb, ma ismert kiadását BALASSA BÁLINT vallásos költeményei
nek. A sok bonyolult és még ma sem tisztázott kérdés közül, amelyek 
e vitéz és hívő, bohém költő élete és munkái körül a legutóbbi idő
kig tisztázatlanok voltak, VARjASnak sikerült tisztáznia, éppen folyó
iratunk lapjain az Istenes énekek kiadásainak sorrendjét. Kutatásai
nak eredménye az, hogy BALASSA Istenes énekei először nem Bártfán 
jelentek meg, mint eddig tanultuk, hanem Bécsben, 1632—1635 táján 
a FERENCZI LŐRINC betűivel és dúcaival, valószínűleg RICKHES MIHÁLY 
nyomdájában s ez a kiadás több oly éneket tartalmaz, amelyek a 
későbbi, rendezetlen kiadásokban nincsenek benn. VARJAS a maros
vásárhelyi TELEKi-könyvtár egyik BALASSA-kötetében ismerte föl az 
első kiadást s most ezt, fotóátviteles offsetnyomással, hasonmásban 
közli a magyar irodalom művelőivel és könyvkedvelőivel. Bevezető
soraiban és a jegyzetben röviden összefoglalja mintaszerű, részletező 
értekezéseinek eredményeit. Az első kiadásnak ez az utolsó kiadása 
szürke borítékjával, keretezett, egyszerűen stilizált címlapjával (az 
eredeti első kiadás címlapja nem maradt fönn) a kiadó jó ízlését s 
könyvtörténti tanultságát dicséri. 

ECKHARDT SÁNDOR Balassi Bálint című műve az előbbi BALASSA 
BÁLiNTról szól. A költő ugyanis versfőiben BALASSinak, némely ok
mányban BALASSÁnak írja magát. Az irodalomtörténet, amint látjuk, 
még nem állapodott meg végképen, hogyan, melyik nevén emlegessük. 
Az előbb ismertetett könyv bibliofil kiadás, ez utóbbi a költő élet- és 
jellemrajza, a költő életművének, verseinek, a reágyakorolt idegen 
hatásoknak, a kor európai műveltségének, magyar életének, az idevágó 
politikai, művelődés, irodalom és tudománytörténeti kutatásoknak oly 
mély, alapos és tisztánlátó ismeretével, aminővel ritkán találkozunk. 
A jelenkorban lenézett pozitív kutatások eredményei ECKHARDT szin
tézisében, ötletes és színes megfogalmazásában klasszikus írói arcképpé 
tömörülnek és korának reális miliőjében idézik vissza a XVI. század 
legnagyobb magyar költőjének sokszínű alakját. 

Folyóiratunkat e — nemcsak adatokban, hanem szempontokban 
és színekben is kivételesen gazdag könyvből a könyvtörténeti rész 
érdekli közelebbről. Ami a könyvtörténetet a legközelebbről érdekli, 
az a VOLATERRANUS RAFAEL „Commentariorum urbanorum . . . libri, 
Basileae, 1530" című művének BALASSI BÁLINT által használt pél
dánya, ennek beleírt magyar szavai, bejegyzései és javításai. A hátsó 
fedőlapon BALASSI tollpróbái, „pocá"-ja s egy latin idézete után ez a 
bejegyzés olvasható: „Az kigy elmed tanítványa Balassi Bálint". Ezt 
a könyvet nyilván BALASSI nevelője, BORNEMISZA PÉTER adta tanít-

Magyar Könyvszemle 194a. I. füzet. 
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ványa kezébe, aki kamaszkorától kezdve használhatta, mert a kama
szoknál szokásos elrajzolása egyes betűknek a játékos, bohém lelkü
letű poétára vall. A címlap „Commentariorum" szavában az egyik 
O betűt nyilván ő rajzolta át, hozzáhúzgált vonalakkal csörgő-
sipkás udvari bolondra, a másik O-t szamárfejre. — Az olasz 
VOLATERRANUS (MAFFEI) latinnyelvű enciklopédiájában végzett tinta
javítások (nyomtatva: zetel, kijavítva tintával zekel-re, H erdei — 
Erdélyre) BORNEMISZA PÉTER kezétől származhatnak. 

De ez csak ízelítő ebből a kiváló irodalomtörténeti műből, 
amely megmutatja, miként kell a pozitivista kutatások adatait és ered
ményeit színesen, élvezhetőén magas színvonalú szüntetikus, — vagy 
ahogy ma nevezzük, — szellemtörténeti egységbe összefoglalni. 

Vajha ezek a jeles irodalomtörténeti munkák legyőznék a BA-
LASSA-kódex sajókazai levéltárának tulajdonosaiban azt a zárkózott
ságot, amely még mindig rejtve tartja a magyar irodalomtörténet 
művelői és műkedvelői elől a világi énekeket tartalmazó „kölem-
kölem-féle" verseket. Ennek hasonmás-kiadása nagy örömet jelentene 
a magyaságnak s nagy hálát és dicsőséget a magyar irodalmi és tudo
mányos életben egykor oly nagy és tekintélyes szerepet játszó Rad-
vánszky-családnak. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

Dcrcsényi Dezső: Nagy Lajos kora. Kir. M. Egyetemi Nyomda. 
[1941] 319 1. 8° . 

Nagy Lajos 1342-ben lépett a. magyar trónra. A hatszázadik év
fordulóra díszes munkával ajándékozta meg az Egyetemi Nyomda az 
olvasóközönséget. A szép kiállítású, gazdagon illusztrált műben DER-
CSÉNYI DEZSŐ lelkiismeretes munkával és kellően nem is méltatható 
alapossággal dolgozta fel Nagy Lajos korának művészetét. Nem új 
eredményekre való törekvés DERCSÉNYI célja, hanem az eddigi kuta
tások anyagának egységbefoglalása. Amint ezt maga is hangsúlyozza, 
túlzott szerénységgel, szép bevezetésében: „A részletkérdések szakértője 
bizonyára több pontban fölényben érzi magát a munka szerzőjével 
szemben. De célunk nem is annyira újabb eredmények publikálása, 
mint inkább négy évtized művészeti fejlődésének széles alapon való 
felvázolása volt". 

A Magyar Könyvszemlében hosszasabban kell foglalkoznunk e 
könyvvel, mert hiszen ma már az összefoglaló művészettörténeti mun
kák anyagának természetes tartozéka a kódexművészet, szerves tar
tozéka ez DERCSÉNYI könyvének is. A kódexművészet különben is 
nagy szerepet játszik Nagy Lajos korában. Ez időből való a magyar 
miniatúrafestészet egyik legmonumentálisabb emléke, a Képes Krónika. 
A kor miniatúrafestészetét DERCSÉNYI a festészetről szóló fejezetben 
tárgyalja részletesebben (a 138—149. lapokon). A táblakép és freskó-
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festészet Nagy Lajos korából gyérebben fennmaradt anyagát a minia-
túrával egészíti ki. De a miniatúrafestészet részletes ismertetésén túl 
szinte az egész munkának a Képes Krónika lesz az aláfestője. DER-
CSÉNYI az udvari élet és lovagvilág „ünnepnapjait", örömeit, szóra
kozásait, szokásait a Képes Krónika miniatúráin keresztül érzékelteti» 
a királykoronázás, esküvő, temetés, lovagi torna, vadászat, solymá-
szat, templomépítés stb. ábrázolásainak bemutatásával. így nemcsak 
nyolc táblán és egy szép színes mellékleten találkozunk a Képes Kró
nikával, hanem a finom miniatűrák és figurális iniciálék lépten-nyo
mon feltűnnek a szöveg közé illesztett képekben is. 

Az udvari műveltség kialakulásában az itáliai hadjáratok jelentő
ségét hangsúlyozza a szerző. Amint GIOVANNI DA RAVENNA emlékira
tából tudjuk, az első nápolyi hadjárat alkalmával Nagy Lajos örök
ségeként Budára kerül Róbert nápolyi király könyvtára. Ennek egy 
részét Nagy Lajos kedvelt udvari orvosának és felolvasójának, C O N -
VERSINO DA RAVENNA-nak ajándékozza, de ezek a könyvek később, az 
orvos halála után, visszakerültek a királyi könyvtárba. Nápolyból 
kerülhetett az udvarába a Secretum Secretorum egy példánya, mely
nek a király részére készült másolata fennmaradt az oxfordi Bodleiana-
ban. Az itáliai hadjáratok nyomán más könyvek is kerültek Budára; 
így 1379-ben, a chioggiai ütközet alkalmából a budapesti Egyetemi 
Könyvtár pompás velencei Dante-kódexe. 

Nagy Lajos részére írott kódexek közül csak kettő ismert: a 
Képes Krónika és a Secretum Secretorum. De Nagy Lajos udvarában 
Visegrádon készült 1367-ben a király jogtudósa, BREDENSCHEYD JÁNOS 
számára egy arany iniciálékkal ékes kódex, a S. Gregorii Papae Mo-
ralia super Job, amelyet Klosterneuburgban őriznek. A Nagy Lajos 
korából származó festett kódexek nagy része az Orsz. Széchényi 
Könyvtár tulajdonában van: a Képes Krónika mellett öt Pozsonyból 
származó kódex (négy Missale Cod. lat. 214., Cod. lat. 94., Cod. 
lat. 215., Cod. lat. 220. és GANOIS VENCEL Bibliája, Cod. lat. 78.), 

egy, a csíki ferencrendi kolostorban 1364 körül írott Psalterium (Cod. 
lat. 366.), végül a Képes Krónikával együtt a velencei egyezmény 
alapján 1933-ban hazakerült Capitularis liber (Cod. lat. 408.). Ezen
kívül a gyulafehérvári Batthyány Könyvtárnak ugyancsak Pozsony
ból származó híres Missale-]z — amelyet 1377-ben festett HENRIK, 
csukárdi plébános, továbbá SZÉKELY MIKLÓS váradi kanonoknak a 
salzburgi Studienbibliothekban levő kódexe, és a díszes Vatikáni Képes 
Legendárium készült Nagy Lajos korában. DERCSÉNYI hiánytalanul 
ismerteti és lehetőleg időrendben tárgyalja e kódexeket, — pontosan 
összegezve az eddigi, részben különböző véleményeket. Hibául talán 
csak azt róhatnók fel, — hogy a különböző szempontokból megírt 

6* 
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fejezetekben gyakran ismétli az adatokat, s ezáltal néhol apróbb ellent
mondások mutatkoznak könyvében. 

H a DERCSÉNYI a miniatúrafestészet tárgyalásánál nem is törek
szik új eredményekre, mégis, eddig ismeretlen, értékes adatokkal és 
egy jelentős kódexszel gazdagítja a tudományt. Így közli, hogy a hiá
nyos Vatikáni Képes Legendárium több miniatúrája a newyorki Mor
gan Library tulajdonában van. Említi még, hogy e kódexnek Párizs
ban is felbukkant pár lapja. (Kiegészítésként közöljük, hogy ezek még 
1912-ben — jóval azelőtt, hogy KARL LAJOS a Vatikáni Képes Legen
dáriumot fölfedezte — Párizsban, ROSENBERG aukcióján egy jelenleg 
ismeretlen tulajdonos birtokába kerültek. Két miniatúra leírását és 
egyiknek képét a SEYMOUR DE RICCI által készített árverési katalógus 
közli.) DERCSÉNYI továbbá egy XIV. században magyar tulajdonban 
volt eddig ismeretlen kódexet említ, a washingtoni Library of Congress 
pompás kétkötetes Bibliáját, amelyet megállapítása szerint NEKCSEI 
ÜEMETERnek, I. Károly tárnokmesterének (f 1339) címere díszít. Re
mélhetőleg e miniatúrákban gazdag Bibliával DERCSÉNYI hamarosan 
részletesen is meg fog ismertetni bennünket. 

Befejezésül még egy technikai természetű megjegyzést kell ten
nünk. A szerző nem részletes jegyzeteket, hanem az egyes fejezetekre 
utaló bibliográfiát ad. Népszerűsítő munkáknál nincs szükség jegy
zetre, de komoly, tudományos igényű monográfiában sokkal helye
sebb, ha megmaradunk a jól bevált szokás, a forrásokra pontosan 
utaló jegyzetszámozás mellett. (Amennyiben a kiadó kívánságára a 
szövegben mellőzni kell a jegyzetszámokat, úgy álljon követendő 
mintaképül többek között HORVÁTH JÁNOS megoldása; a könyv végén 
a szöveg lapszámaira utaló részletes jegyzetelés.) 

DERCSÉNYI DEZSŐ munkája határozott nyeresége művészettörté
neti irodalmunknak és haszonnal forgathatja majd mindenki, akit a 
Nagy Lajos-kori szellemiség és könyvkultúra érdekel. BERKOVITS ILONA. 

Monoki István : A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt. 
1919—1940. Budapest, 1941. Orsz. Széchényi Könyvtár. (Magyar
ország időszaki sajtójának könyvészete, 7.) [Címlapkiadás]: Monoki 
István: Magyar könyvtermelés a román uralom alatt. 1919—1940. 
II . kötet: Hírlapok és folyóiratok. Budapest, 1941. Orsz. Széchényi 
Könyvtár, XII , 266, (2) 1. 8-r. 

A magyarnyelvű időszaki sajtó számbavétele MONOKI ISTVÁN 
munkájával igen jelentős lépéssel haladt előre. Az 1919-től 1940. 
augusztus 30-ig terjedő időben Románia területén megjelent magyar
nyelvű, valamint többnyelvű lapok esetében magyar- és egyéb nyelvű 
hírlapok és folyóiratok vétetnek a tekintélyes kötetben számba. 
À munka rövid, de annál tartalmasabb bevezetése a bibliográfia kelet-
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kezesi körülményeinek és címleírási módszerének ismertetése után 
szemléletes táblázatokkal és ezekhez fűzött világos magyarázatokkal 
tájékoztat a kisebbségi magyar sajtó minden életjelenségéről. A neve
zett idő alatt 1260 magyar lap jelent meg az akkori Románia terü
letén 1672 címen, 5627 évfolyammal. Érdekes jelenség, hogy ezzel az 
5627 (a 2. táblán 5626) évfolyammal — mint az időszaki sajtó bib
liográfiai egységeivel szemben — ugyanitt, ugyanebben az időben csak 
6152 magyar könyv jelent meg, vagyis az időszaki sajtótermékek az 
egész magyarnyelvű nyomdai termelésnek 47*24 százalékát teszik ki, 
sőt, ha az 1. táblázatban az egyes évek termelési eredményét vizs
gáljuk, az 1919. és 1920., majd az 1930-tól 1937-ig terjedő években 
az időszaki sajtótermékek száma a román uralom alatt felül is múlja 
a könyvekét. MONOKI a magyar időszaki sajtónak ezt a túltermelését 
szembeállítja a magyarországi 1936. évi és a romániai 1938. évi 
nyomdai termeléssel, az időszaki sajtótermékek Magyarországon 1976 
százalékot, Romániában 21*75 százalékot tesznek ki. A szerző ebben 
annak bizonyítékát látja, hogy a magyar közönség, kulturális szük
ségleteit szolgáló szellemi táplálékát elsősorban az időszaki sajtóból 
merítette, mely olcsóságánál fogva jobban megfelelt a kisebbségi sors
ban gazdaságilag leromlott magyarságnak. Azt hiszem, e kétségtelenül 
helyt álló magyarázat mellé, még egy szempontot is figyelembe lehetne 
venni, és pedig a századeleji Magyarország erősen centralizált könyv
termelési viszonyait. Ha például a Magyar Könyvkereskedők Év
könyvében közölt Magyar könyvé szetbcn lapozgatunk, feltűnik, mi
lyen kevés a nem Budapesten megjelent könyv. Például a Magyar 
könyvészet 1910. évről közölt adataiban csak mintegy 80 munkát 
találunk, melyek a trianoni békeszerződéssel Romániához csatolt terü
leten jelentek meg, — míg az időszaki sajtótermékek között nem keve
sebb, mint 20 5-öt számlálhatunk meg ugyanerről a vidékről. Termé
szetes, hogy az akkori Magyar könyvészet, mint a Magyar Könyv
kereskedők Egyesületének kiadványa, elsősorban a könyvkereskedői 
forgalomba került könyveket vette nyilvántartásába, és a magán
kiadványoknak csak válogatva biztosított helyet bibliográfiájában, de 
mégis a számok aránya képet ad könyvkiadásunk századeleji centra
lizáltságáról, mely a természetszerűleg helyhez kötött időszaki sajtó
termésben nem állott fenn. A Romániához csatolt országrészek ezt 
az örökséget magukkal vitték, s minthogy Bukarest könyvkiadóválla
latai nyilván nem a magyar íróknak álltak rendelkezésére, a magyar
ságnak nagy erőfeszítéssel kellett a könyvkiadáshoz szükséges tőkét 
előteremtenie. Hogy ez pedig könyvek kiadása esetében nagyobb és 
lassabban forgó tőke, mint az időszaki sajtótermékeké, az csak ter
mészetes. Azt hiszem, ezek a körülmények is hozzájárulhattak az idő
szaki sajtó aránylagosan nagy számadataihoz. 
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A 4. táblázatból azután a lapok élettartamáról tájékozódhatunk, 
— s meglátjuk, hogy a vállalkozások jelentős része bizony igen rövid 
életű volt. Például az 1919-ben megindult 26 periodikából 5 érte meg 
22. évfolyamával az 1940. évet és az 1938-ban indult 10 közül csak 
5 érte meg a második és egy a harmadik évfolyamát. Viszont örven
detes jelenség, hogy az 1919 előtti időből fennmaradt 101 lapból 43, 
azaz 42*68 százalék, esetleg többszörös címváltozással, de mégis meg
érte az 1940. évet. 

Rendkívül érdekes a földrajzilag tájékoztató 5. táblázat, mely
ből megtudjuk, hogy Románia 69 helyiségében hány lap jelent meg; 
Kolozsvár 437 lapcímmel vezet, azt követi a vissza nem tért Temes
vár 214 lapcímmel, a harmadik helyen Nagyvárad áll 147-tel, majd 
ismét a vissza nem tért Arad következik 126-tal. 

A tulajdonképeni bibliográfiai részt a 193 lapnyi betűrendes cím
jegyzék közli. Az időszaki sajtótermékek címleírása sok tekintetben 
lényegesen nehezebb feladatok elé állítja a bibliográfust, mint a köny
veké. A könyv bibliográfiailag mindig egységes, még ha a benne nem 
közölt bibliográfiai adatok közvetett forrásból való megszerzése néha 
körülményes utánajárást kíván is. Az időszaki sajtótermékek esetében 
maga a bibliográfiai egységet képező évfolyam több számból tevődik 
össze, a címleírás adatai sűrűn, gyakran csupán a kiadó hanyagsága 
vagy fontoskodása következtében változnak. A bibliográfus, kivált, ha 
nagyobb korszak időszaki sajtójáról számol be, egy-egy bibliográfiai 
cikkely keretén belül a változásoknak gyakran egész sorozatát 
kénytelen elbeszélni. Az ilyen bibliográfiai cikkelyek áttekinthetősége 
és pontossága a könyvészet írójának főcélja és elsőrendű feladata. 
MoNOKi pontos címleírásaival a lapok minden adatáról tájékoztat, 
minden cikkelyében a lap hű képe tükröződik. Ugyanezt a példás 
pontosságot találjuk az utalások kivitelezésében. A címleírások talán 
nyertek volna áttekinthetőségben, ha a bibliográfiai adatokban be
állott változásokat kelttel (év, hónap és nap) és nem évfolyammal, 
számmal és évvel jelölte volna. 

A betűrendes címjegyzéket szakbeosztásos tájékoztató követi, 
mely 16 csoportban jellegük szerint (napi, heti, hivatalos stb. lap) 
sorolja fel a korszak időszaki sajtótermékeit a címváltozások gondos 
figyelembevételével. 

A földrajzi tájékoztató a lapok megjelenési helyének betűrend
jében közli a lapcímeket. A szerkesztők, főmunkatársak és laptulaj
donosok névjegyzéke zárja le a kötetet, mely adatainak gazdagságával 
és különböző szempontok szerint csoportosított anyagával valóban a 
tárgyalt kor magyar időszaki sajtójának életét állítja szemeink elé. 

GoRiupp A L I S Z . 
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A Fővárosi Könyvtár Évkönyve. (Jahrbuch der Stadtbiblio
thek Budapest.) X. 1940. Budapest Székesfőváros Házinyomdája. 
[Budapest, 1941.] 8° . 379 1., 4 t. 

1932 óta immár a tizedik évkönyvet adta ki a könyvtár igaz
gatója. Mindegyik kötet jelentése évről-évre arról az állandó 
és hazai viszonylatokban példás fejlődésről számolt be, melyet a 
könyvtár mai szép otthonába történt költözése óta tett meg. Egy 
évtized alatt a Főváros nagy anyagi támogatásából és a mintaszerűen 
megszervezett tisztviselőkar szorgalmából a könyvtár az ország leg
nagyobb forgalmú ilyennemű intézménye lett, kötetállománya már a 
félmilliót is meghaladta. 

A szokásos beosztásban megjelent évkönyv 1940. évi jelentéséből 
megtudjuk, hogy az első háborús év forgalma még mindig örvendetes 
emelkedést mutatott. A kikölcsönzött és az olvasótermekben használt 
kötetek száma az előző évihez képest közel százezer kötettel nőtt 
meg. Az évi gyarapodásból kiemelkedik a királyi és császári olasz 
kormány 40.000 líra értékű könyvajándéka, melynek felajánlásáról 
már az előző évkönyvben értesültünk. (A 440 tudományos és 336 
szépirodalmi mű betűrendes katalógusát a jelentés után találja az 
olvasó.) A könyvtár olasznyelvű anyaga, melynek gyarapítására a 
Főváros közgyűlése még 5000 pengőt állított be költségvetésébe, máris 
az olasz-magyar kulturális kapcsolatok értékes fejlesztését szolgálja. 
Az intézet megszerezte többek között néhai RÁKOSI JENŐ könyvgyűj
teményét, jelentékeny gyarapodáshoz jutott a Budapesti Gyűjtemény 
is. Az ősnyomtatványok VINCENTIUS BELLOVACENSIS: Spéculum hysto-
riale című Nürnbergben, KoBERGERnél készült művével, a XVI. szá
zadi anyag 5, a XVII . századi 10 és a XVIII . századi irodalom jj 
tétellel gazdagodtak. (Az időrendi jegyzék 13 oldalt ölel fel a kötet 
végén.) A könyvritkaságok terén az intézet megszerezte VII . GERGELY 
pápa Decretalis-inzk és Pastoralis-inak velencei kiadásait, melyekkel 
együtt a könyvtár ősnyomtatványainak száma 4 5-re emelkedett. Ez 
évben a tisztviselők közül dr. SEREGÉLY EMMA és dr. JAJCZAY JÁNOS 
vettek részt a külföldi bibliográfiai vállalkozások szerkesztési mun
kálataiban. 

Az évkönyv három tanulmánya ezúttal is a könyvtár anyagával 
foglalkozik. Vitéz HOMA GYULA az „Aktuális nemzetpolitikai kérdések 
irodalma a Fővárosi Könyvtárban" IV. részeként az irányított gaz
dálkodásról írt bibliográfiai tanulmányt. A napjainkban sokat vita
tott kérdés irodalmát a könyvtár anyagából állította össze, s ebben 
a célszerű és világos áttekintést tartotta szem előtt. A forrásmunkák 
négy főcsoportban sorakoznak fel. Az I. fejezet a világgazdaság és 
egyes tényezőit mutatja be; a I I . fejezet az állam és a közgazdaság 
viszonyát tárgyalja s még négy nagy alcsoportra oszlik. A hangsúly 
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a I I I . fejezeten van, míg az anyag szakszerű feltárását a IV. feje
zetben tömörítette a szerző. 

A következő tanulmányban JAJCZAY JÁNOS egy ismeretlen mű
szaki rajzolónak, névszerint MAX FELIX PAURnak, a múlt század har
mincas éveiben Pesten és Budán készített rajzait ismerteti gazdag kul
túrtörténeti és irodalmi utalások keretében. A vázlatok mappába 
gyűjtve maradtak fenn és évekkel ezelőtt kerültek a könyvtárba. 
Alakjai a városban élő magyar paraszt, különféle tót árus, vásáros 
kofák, zenélő cigányok, utcát seprő megvasalt rabok, virsliárus, „duna
vizes" stb. Szívesen ábrázol verbunkos jeleneteket is. A rajzok értéke 
művészi szempontból jelentéktelen, annál fontosabb kultúrhistóriai 
vonatkozásuk, mert a harmincas évek kisvárosi levegőjéből nap
jainkra vajmi kevés maradt fenn, melyet pedig PAUR rajzai hami
sítatlan őszinteséggel örökítettek meg. 

A harmadik tanulmányban GERENDÁS ERNŐ a könyvtár 1790-től 
1870-ig terjedő időközből származó céhiratait dolgozta fel „Adatok 
a budai és a pesti céhek életéhez" címen. Munkája nem szűkszavú vizs
gálat, hanem általános helyzetkép a céhrendszer és a kor gazdasági 
viszonyairól. A bevezetőben a céhélet kialakulását, jogi helyzetét és 
rendeltetését mondja el. Csak ezután veszi sorra a budai és pesti céhek 
életének alakulását, változatosságát, szerepét és szervezetét. A befeje
zés a céhélet utolsó éveit foglalja össze. 

A könyvtár szerzeményeinek évenként szokásosan közzétett 
anyaga több mint száz oldalt foglal le. A jegyzék a decimális rend
szer sok kis szakcsoportja szerint tagozódik és betűrendes tárgy- és 
névmutató járul hozzá. A gondos kiállítású évkönyvet a kurrens 
folyóiratok és napilapok jegyzéke zárja le. CSÁNKY MIKLÓS. 

Gulyás Pál : A bibliográfia kézikönyve. Bevezetés a könyvészetbe. 
1. kötet. A leíró és rendszerező bibliográfia. Budapest, 1941. [Orsz.] 
Széchényi Könyvtár. (2) 584 1. 8-r. 

A bibliográfia elméleti irodalma eddig magyar nyelven önálló 
összefoglaló munkával nem dicsekedhetett; az egyetlen néhány éve 
megjelent ilyen tárgyú munka zavaros alapfogalmaival és tévedések
től hemzsegő meghatározásaival még bevezetésnek is alig volt nevez
hető. Annál nagyobb örömmel üdvözölhetjük GULYÁS PÁL két kötetre 
tervezett alapos és minden részletre kiterjedő munkáját; most meg
jelent első kötete valóban a szó legjobb értelmében vett kézikönyv. 
Elméleti részében tájékoztat mindarról, amit a bibliográfusnak tudnia 
kell, — bőséges irodalmi utalásaival, a vonatkozó legfontosabb mun
kák jegyzékével, melyeket a kérdés elméleti része mellett mindig fel
sorol, elvezeti az olvasót a kérdés részletesebb megismerésének lehe
tőségéhez. 
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A bevezetésben a bibliográfia jelentőségének, fogalmának és fel
osztásának tárgyalása után „A bibliográfiai leírásokban szokásos szak
kifejezések" címen a bibliográfusnak szükséges legfontosabb tudni
valókat, • a bibliográfiának leggyakrabban használt terminus techni-
cusait adja betűrendes jegyzékben, egyszerű, könnyen érthető magya
rázatokkal. 

Ezek után tér át a tulajdonképeni első részre, a leíró bibliográfia 
taglalására; az alapvető általános kérdésekből kiindulva (cédulanagy
ság, nem latinbetűs szövegek átírásának kérdése) a leírandó sajtóter
mékek válfajai szerint halad. A modern nyomtatványok leírásánál 
bevezetéskép a legfontosabb kiadott katalogizálási és részben bibliográ
fiai szabályzatok jegyzékét adja. Az instrukciók sorából kimaradt 
a Königl. Hof- u. Staatsbibliothek, illetőleg Bayerische Staatsbibliothek 
Magyarországon sokáig hatott szabályzata (München, 1911, 2. kiad. 
1922.). A modern könyvek leírásának tárgyalásából néhány kitűnő 
részről kell külön megemlékeznünk, így: mit lehet a nyomtatvány 
címéből kihagyni, mit lehet rövidíteni (86—88. 1.), mit tilos kihagyni 
a címleírásból (95—yj. 1.), valamint a bibliográfiai természetű meg
jegyzések felsorolása (114—117. 1.). Ezeknek a kérdéseknek ennyire 
világos és jól átgondolt összeállítását hiába keressük a legjobb instruk
ciókban is. Szokatlannak tetszik a megjelenés helyének a szerzőtől 
javasolt átírása a nemzeti, illetőleg hivatalos nevére és a címlapi alak 
elhagyása (98. 1.). Ez csak topográfiai csoportosításban készült biblio
gráfiákban és periodikák esetében természetes. 

A modern könyvek leírását követi az ősnyomtatványok, a régi 
magyar könyvek s egyéb könyvészeti ritkaságok, majd a zeneművek, 
térképek, metszetek és aprónyomtatványok leírásának tárgyalása. 
Ezeket a speciális fejezeteket, minden kategóriára illő rész, a rend
szóról szóló terjedelmes fejezet követi, három csoportban tárgyalva 
a rendszó megválasztásának szabályait, és pedig a szerint, hogy a 
szerző törvényes nevén szerepel-e a leírandó nyomtatványon, álnevet 
használ-e, vagy egyáltalán nincs megnevezve. Mindegyik típus kivéte
les elbánást kívánó eseteit pontosan megbeszéli, jól megválasztott pél
dákkal érthetővé teszi és a szükséges segédkönyvekkel megismertet. 
Az utalásokra és betűrendezésre vonatkozó szabályok ismertetése zárja 
le az első részt. 

A második rész a rendszerező bibliográfia, a bibliográfiai és 
könyvtári szakrendszerek ismertetése. A tudományok filozófiai rend
szerzésének történeti áttekintése után ugyancsak történeti sorrendben 
tárgyalja a már nem tisztán elméleti elgondolásokon nyugvó, hanem 
gyakorlati szempontokat is figyelembe vevő rendszereket KALLIMA-
CHOStól CROZETig, külön fejezetet szentelve a magyar szakrend
szereknek. 
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Ezzel a résszel a rendszerek áttekintésén kívül az egyetemes 
könyvtártörténet egy fejezetét írja meg. Már magában véve a rend
szerek egész terjedelmében való közlése olyan könyvtártörténeti anya
got gyűjt össze, melyet ilyen részletességgel egybeállítva nem találunk 
a szakirodalomban. A rendszerek taglalásából azután tájékozódunk 
azok alkalmazásáról, elterjedéséről és egymásra való hatásáról. Külö
nösen behatóan foglalkozik — elterjedtségénél fogva — a decimális 
szakrendszerrel, kitérve variánsaira, átdolgozásaira, bírálatára és el
terjedtségét megmagyarázó előnyeire. 

Végül az utolsó fejezetben a szakrendszereket elvető rendszó- és 
szótárkatalógus történetét, fejlődését, kialakult típusait és technikáját 
ismerteti, annak a reményének adva kifejezést, „hogy talán nincs messze 
az az idő, amikor a szakrendszerű és rendszókatalógus békés együtt
élését fogják propagálni az illetékes szakkörök". Hogy attól az idő
től, amidőn ezt — némi reális alappal — a magyar bibliográfiai szer
vezetben és könyvtári feldolgozásban propagálni lehessen, igen távol 
vagyunk, azt hiszem senki sem kételkedik, s addig valószínűleg sokan 
fognak akadni, akik előnyben részesítik a decimális rendszert, mely 
végre is gyakorlatilag mégis továbbtagolható, s minden rendszerbeli 
hibájától eltekintve, az összetartozó anyagot mégis összefogja, ha a 
decimális számjelek nem is biztosítják mindig az illető tárgynak azt 
a helyet és „rangot", melyet az a tudományok rendszerező elgondo
lásában elfoglalna. A rendszókatalógussal szemben mindenesetre meg
van az az előnye, melyet a szerző maga is idéz FRASCHETTI bírála
tából: „ . . . matematikai merevsége következtében, mely korlátozza a 
szakozó szabadságát s a felelősséget kizárólag a jelek hű alkalmazá
sára szorítja, kiküszöböli az ingadozásokat, megakadályozza az ön-
kényeskedéseket" (504. 1.). 

Néhány, a gépi szedés mellett könnyen érthető adatokban, ille
tőleg irodalmi utalásokban előforduló sajtóhibát érdemes volna a 
kitűnő könyvbe illeszthető lapocskákon kijavíttatni, ilyen pl. „ . . . ami
kor 1859-ben a Helytartótanács a M. Nemzeti Múzeum Országos 
Széchényi Könyvtárának rendezését e l rendel te . . ." Ez 1855-ben tör
tént. (200. 1.) Vagy pl. Roth-ot szedtek Rath helyett a 120. és 122. 
lapon, Qurérard-t Quérard helyett a 182. és Diersch-t Diesch helyett 
a 492. lapon. GORIUPP ALISZ. 


