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Polonia typographica saeculi sedecimi. 
Fasc. 3—4. Krakow—Warszawa—Wro-
claw, 1959—1962, Ossolineum. 61—120. 
t., 36 [4] 1. + 121—175. t., 73 [3] 1. 

E kiadványsorozat azt tűzte ki maga 
elé célul, hogy a XVI. századi lengyel 
nyomdák tipográfiai anyagát és termékeit 
bemutassa. Hogy ezt a kettős célt megfe
lelően meg lehessen valósítani, a füzetenként 
megjelenő munka nyomdánként hasonmás
nyomatban nagyalakú táblákon adja közre 
az illető műhelyben használt nyomdai ele
meket (fametszet, betű, rubrika stb.) és 
külön füzetben magát a szöveges részt. Ez 
utóbbi tartalmazza a nyomda rövid ismer
tetését, a felhasznált nyomdai elemek jegy
zékét és végül — ha igen rövidre fogva 
is — a nyomda ismert termékeinek teljes 
jegyzékét. 

A kiadványt a lengyel nyomdatörténet 
kiváló szakértője, Kazimierz PIEKARSKI 
alapította, és első két füzete a második 
világháború előtt jelent meg. Az elmúlt 
években azután a varsói Bibliotéka Naro-
dowa régi nyomtatványokkal foglalkozó 
osztálya — Alodia KAWECKA—GRYCZOWA 
vezetésével — folytatja e kiadvány további 
füzeteinek sajtó alá rendezését. így jelent 
meg 1959-ben a harmadik, majd 1962-ben 
a negyedik füzet. 

E füzetek — nagyjából igazodva az 
egyes műhelyekhez — időrendben ismer
tetik a XVI. századi lengyel nyomdákat, 
így az eddigi füzetek mind a krakkói 
officinák feldolgozását tartalmazzák: az 
elsőben Kaspar HOCHFEDER (1503—1506), 
a másodikban Jan HALBER (1505—1525), 
a harmadikban Florian UNGLER első műhe
lyére (1510—1516) vonatkozó ismeretek 
összegezését találjuk. A negyedikben Jan 
HALLER nyomdájának ismertetése fejeződik 
be, amely a második füzetben kezdődött 
meg. (Miután az 1937-ben megjelent máso

dik füzet példányainak zöme a második 
világháború során megsemmisült, ennek 
újranyomását a legközelebbi jövőre terve
zik, hogy teljes legyen a HALLER-féle 
nyomda feletti áttekintés.) 

Az eddig ismertetésre került műhelyek 
szorosan összefüggtek egymással. Ugyanis 
HOCHFEDER 1505-ben eladta nyomdáját 
HAixERnek, bár mint üzemvezető 1509-ig 
még ott dolgozott. UNGLER 1510-ben ala
pított nyomdája erős versenytársat jelen
tett HALLERnek, különösen amikor annak 
üzemvezetője, Wolfgang LEHR 1513 köze
pén — otthagyva HALLERÍ — UNGLER 
társává lett. Ez a társas viszony azonban 
csak egy évig tartott, és a harc győztese 
H ALLER lett, akinek nyomdájába 1516-ban 
UNGLER műhelye is beleolvadt. Azonban 
1520 júliusában UNGLER újra önállósította 
magát, és — egészen az 1536-ban bekövet
kezett haláláig — saját műhelyében dolgo
zott. H ALLER nyomdája röviddel halála 
után, 1525-ben szűnt meg. 

A krakkói egyetemen pezsgő élénk 
humanista élet, valamint az iskolák tan-
könyvigénye nyújtotta mindkét nyomdá
nak a legtöbb munkalehetőséget. De amíg 
UNGLER csaknem kizárólag ezek előállítá
sával foglalkozott, addig H ALLER jelentős 
számú kiadványt készített állami és egy
házi rendelésre is. H ALLER nyomdájából 
225, UNGLER műhelyéből 85 kiadványt 
ismertet a Polonia typographica. 

A facsimile reprodukciók nagyalakú 
tábláit nagy gonddal, hozzáértéssel és nem 
kis türelemmel állították össze. (Egy-egy 
füzet előkészítése, amint erről varsói láto
gatásomkor tájékoztattak, egy személynek 
kb. három-három évi teljes munkaidejét 
vette igénybe !) A gondos tipológiai kuta
tás tette lehetővé, hogy az egyes nyomdák 
termékeit szoros kronológiába sikerült 
összeállítani. A több mint háromszáz 
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nyomtatvány közül csupán öt van olyan, 
amelyet nem sikerült két évnél szűkebb 
idó'határ közé szorítani. A negyedik füzet
ben már betűrendes mutató is segíti az 
olvasót, hogy az idó'rendbe rakott kiadvá
nyok között tájékozódni tudjon. A francia 
és orosz nyelvű összefoglaló nagyban fo
kozza ennek az igen értékes és nyomdai 
kivitel szempontjából is magas színvonalú 
kiadvány használhatóságát, valamint mon
danivalójának jobb hozzáférhetőségét. 

Amint ezt részben már a hazai szak
irodalomból korábban is tudtuk, az UNGLER-
és a HALLER-nyomda számos magyar 
vonatkozású kiadványt is készített. így 
UNGLER műhelyéből került ki (Pol. typ. 
III. 23.) az a nyomda megjelölése nélküli 
1512-es évszámot viselő Pseudo-Crates 
(Epistolae cynicae) c. mű, amelyet APPONYI 
(81. sz.) majd az ő nyomán BALLAGI is 
(Buda és Pest. . . 138. sz.), tévesen a 
ÜALLER-féle műhely termékének tartott. 
Ugyancsak UNGLER nyomtatta ki az 1513. 
év első felében azt a kis számtanköny
vet (Linealis calculation = Pol. typ. III. 
28.), amelynek szerzője a lőcsei származású 
Sebastianus PAWSCHNER. E munkát az 
RMK III. szerzői nem ismerték, és a hazai 
szakirodalomban eddig csak egyetlen cikk 
adott hírt róla (DIVÉKY Adorján: Egy 
lőcsei szerző műve 1513-ból. Közlemények 
Szepes Vármegye Múltjából. 1912. 116— 
118. 1.). Még egy érdekes magyar vonat
kozású UNGLER-féle nyomtatványról érte
sültünk a kiadványból (Pol. typ. III. 79.): 
,Joannes Dantiscus: De profectione Sigis-
mundi regis in Hungáriám. 4°" Sajnos ez 
csupán bibliográfiai adat, mert példányt 
ma sem ismernek ebből a műből, még 
Lengyelországban sem. 

HALLER műhelyében még több magyar 
vonatkozású mű készült: így az 58. szám 
alatt ismerteti a kiadvány az 1509. évi 
egri Ordinarius-t (RMK III. 157). Michael 
WRATISLAVIENSIS (BAIXAGI 124) és Ioannes 
DtuGOSZ (APPONYI H 1610) magyar vonat
kozású munkáit a 62., itt, 87. szám alatt 
találjuk. Három kis kötetet is nyomtak 
HALLER műhelyében (Pol. typ. IV. 91—93) 
ZSIGMOND lengyel király és ZÁPOLYAI Bor
bála 1512-ben tartott esküvője alkalmával 
készült alkalmi versekkel, amelyeknek szer
zői Ioannes DANTISCUS, Andreas KRZYCKI 
és Eobanus HESSUS. A királyi pár össze
tett, JAGELLÓ—ZÁPOLYAI címerének fa
metszete is előfordul két HALLER-kiad-

ványban (Pol. typ. IV. 108, 114) az 1514, 
és 1515. években. (Reprodukálva mint 65. 
számú fametszet a Pol. typ. 127. tábláján.) 
Matthias de MLECHÓW Tractatus de daabus 
Sarmatis c. munkájának két kiadását is
ismerjük az 1517. és 1521. évekből (BALLAGI 
205), amelyet ebben a krakkói műhelyben 
állítottak elő. (Pol. typ. IV. 149. és 200.) 

BALLAGI Aladár (237. sz.) említ még 
egy munkát, amely 1521-ben ugyancsak 
HALLER nyomdájában készült volna 
(ECKITIS, Valentinus: Ad . . . Alexium Thur-
zonem . . . Hymnus Saphicus), és amelyik 
nem szerepel a Polonia typographicáhan. 
Azonban megállapítható, hogy BALLAGI 
itt hibát vétett, és leírása nem az EcK-féle 
műre, hanem a fentebb már ismertetett 
Matthias de MIECHÓW munkájának 1521. 
évi kiadására vonatkozik. A BALLAGI által 
az 1517. évi kiadás leírásánál (205. sz.) a 
jegyzetben megadott adatok ugyanis mind 
megegyeznek az erről az 1521. évi kiadásról 
közöltekkel. 

BORSA GEDEON 

Handover, P[hyllis] M[argaret] : Printing 
in London from 1476 to modern times. 
Compétitive practice and technical inven
tion in the trade of book and Bible print
ing, periodical production, jobbing &c. 
London, 1960, George Allen and Unwin. 
224 1., 8 t. 

P. M. HANDOVER, több nyomdászat-
és technikatörténeti mű szerzője, legújabb 
könyvében London nyomdatörténetével 
foglalkozik CAXTON tevékenységétől kezdve 
a XX. századig, azaz pontosabban ennek 
a tárgykörnek egyes fejezeteit írja meg. 
Az érdekli különösen, hogy az egyre sza
porodó tipográfiai műhelyek milyen for
mában jelentették meg kiadványaikat, 
hogyan használták fel a technikai újításo
kat, milyen bérmunkákat vállaltak, meny
nyiben befolyásolták versenyképességüket 
a kiváltságlevelek és az árak alakulása. 

A biblia terjedelmes mű, a kereslet 
iránta évszázadokig változatlanul nagy 
volt, a szükségletnek megfelelően külön
böző mértékekben kellett kiadni, az egyház 
szigorúan őrködött afölött, hogy a szöveg 
teljesen hibátlan legyen. HANDOVER ezért 
a privilégiumok közül, mint különösen 
jellemzőt, kiemeli a szentírás nyomtatására 
adottakat, és külön fejezetet szentel ennek 
a kérdésnek. Érdekes adatokat közöl az 
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előállítás költségeiről, a nyomtatás mód
járól, időtartamáról, a kelendőségről és a 
művészi kiállításról. Az 1576-i Cristopher 
BARKER-kiadás például az angol nyomdász
művészet legszebb kiadványainak egyike. 
A kiváltságok birtokáért időnként hosszas 
viszálykodás folyt. 1609-ben Robert BAR
KER nyomdász Bonham NORTON könyv
kereskedőtől a biblia új kiadására kölcsönt 
vett fel, s ezt a hitelező a nyomtatási 
kiváltság megszerzésére használta fel. BAR-
KER ugyan később visszakapta azt, de 
ellenfele nem nyugodott bele. Több pert 
indított, egy ízben a szedővasakat is 
ellopatta vetélytársa műhelyéből, később 
pedig megvesztegette a szedőket szándé
kos sajtóhiba elkövetésére. Ennek ered
ménye lett az 1631. évi „pajkos biblia", 
amelynek hetedik parancsából kimaradt a 
not szócska, s így hangzott „Thou shalt 
commit adultery!" (Kövess el házasság
törést !) A hiba a puritán és álszent 
Angliában általános felháborodást keltett. 
Az összes példányt elégették, s ezzel 
BARKERt anyagilag tönkretették. A szerző 
hasonló részletességgel ismerteti a biblia
kiadások történetét egészen napjainkig. 

A kötetnek több mint harmadát a 
nyomdászattörténelemnek egy, másutt elég 
mostoha elbánásban szenvedő része foglalja 
el: az időszaki kiadványok története. 
Elmondja, hogy miképp fejlődtek ki az 
alkalmi újságlapok, hogyan élt mellettük 
még sokáig a londoni könyvkereskedők 
által összeállított és az előfizetőknek rend
szeresen küldött kéziratos hírkönyv. Elemzi 
a könyvek és periodikák közti különbséget: 
hogyan hozta magával a hírek természete 
az időszakosságot, az időszakosság pedig 
a formában, árban, címben mutatkozó 
különbséget. Érdekes John WoLFÉnek, az 
angol „újságkiadás atyja"-nak a szerepe, 
ő alkalmazott elsőnek fizetett külföldi leve
lezőket, keltezte a híreket, felismerte az 
illusztrációk jelentőségét. Küzdött a könyv
kereskedők privilegizált testülete, a könyv
piacot hatalmában tartó, máig fennálló 
Stationers' Company ellen. A társaság, 
hogy kellemetlen támadásait elnémítsa, 
felvette WoLFÉt tagjai sorába, sőt még 
tisztséget is adott neki. 1622-től Nathaniel 
BUTTER már számozta újságjait és rend
szeresen jelentette meg, hetenkint legalább 
egyszer, 20—24 lap terjedelemmel. A to
vábbi fejlődést a polgárháború segítette 
elő, pár évi időtartamon belül kétszáznál 

több féle újság jelent meg, bár köztük egé
szen rövid életűek is akadtak. 1690-ben> 
tűnt fel az első magazinszerű lap, a heten
ként kétszer megjelenő The Athenian 
Mercury. 

A könyv végigkíséri a periodikák 
további fejlődését, a különféle hirdetési 
újságok, filléres magazinok történetét,, 
ezek egyre növekvő jelentőségét, és azt 
a jelentős változást, amit a gyors
sajtók és a rotációs gépóriások feltalálása 
jelentett. 

A többi fejezet a XVI—XVII. századi 
könyvkiadást, a bérmunkákat és a nyom
dászatnak a XIX. században kezdődő, 
hanyatlását tárgyalja. 

A szerző egyaránt ismeri a tárgyalt 
anyagot és a rávonatkozó irodalmat. Meg
állapításait azok, akik hasonló tárgykörben 
kutatnak, nehezen fogják nélkülözni, sőt 
témaválasztásukra is ösztönzően hathat . 
(Pl. a könyv elolvasása annak tudatára 
ébreszt, hogy a nyomdai kiváltságok tör
ténetét még senki sem dolgozta fel részle
tesen.) Adatai között a művelődés- és gaz
daságtörténet művelői igen sok hasznosat, 
találhatnak, a laikus olvasók pedig sok 
érdekeset. 

Külön kell megemlékezni a gazdag, szép 
illusztrációs anyagról (15 lap melléklet és. 
59 szövegközti ábra, túlnyomórészt fakszi
milék). Ez lehetővé teszi, hogy a londoni 
kiadványokat stílus és kiállítás tekinteté
ben összehasonlítsuk a kontinensen készült 
nyomtatványokkal, és megállapítsuk, hogy 
az angol nyomdászat a címlapok, betű
típusok, metszetek, keretdíszek és egyéb 
körzetek tekintetében rendelkezett ugyan 
egyéni sajátságokkal, de évszázadokon 
keresztül mégis az általános európai fejlő
dést követte, és néha ennek élvonalába 
került. 

VÉRTESY MIKLÓS-

Morison, Stanley: Four centuries of fine 
printing. London, 1960, Benn. 254 1. 

MORISON munkája nem új, hiszen ez 
az összeállítás már 1924-ben megjelent 
ívrét formában. E kiadás azonban — kor
látozott példányszáma (400 darab) miatt — 
elsősorban a nagyobb könyvtárak és a 
tehetősebb könyvbarátok gyűjteményébe 
került. Az összeállítás sikerére vall, hogy 
hamarosan mind német, mind francia nyel
ven is kiadásra került, az eredeti angol 

ö Magyar Könyvszemle 
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változatból pedig fénynyomás útján to
vábbi hatszáz példány készült. 

1949-ben azután a könnyebben kezel
hető, nyolcadrét alakban, javított kiadás
ban látott napvilágot e munka. Sikerét az 
1957-ben Angliában és az USA-ban meg
jelent utánnyomás, illetve új kiadás jelzi. 
A most ismertetett és újra átdolgozott 
kiadás — immáron a negyedik — 1960-ban 
Került sajtó alá. Elterjedését nagyban 
fokozta az angolszász világban olcsó, az 
egyetemi hallgatók anyagi lehetőségéhez 
szabott ára (18 s., azaz kb. 60 Ft). Ennek 
megfelelően azonban a képmellékletek szá
mát az eredetihez képest mintegy har
maddal csökkentették. 

Örömmel vettük ismét kézbe tehát 
MORISON összeállítását, amely tulajdon
képpen két részből áll: a bevezető tanul
mányból és az annak illusztrálását szolgáló 
táblákból. 

A szöveges rész — korok és országok 
szerint csoportosítva — sorba veszi a leg
szebb latin betűs nyomtatványokat és 
azok mestereit, a subiacói CiCERÓtól (1465) 
a Bremer Presse ÜANTÉjáig (1924). (Ki
zárta tehát nemcsak a görög, cirill stb. 
betűket, de a gótot is.) MORISON az átdol
gozások során a feldolgozott nyomtatvá
nyok körét nem tágította: gyűjtését lezárt
nak tekintette. Az átszövegezések lényege 
a munkájában érintett nyomdászokra és 
műveikre vonatkozó újabb megállapítá
sokra terjedt ki. 

A tulajdonképpen csupán az illusztrá
lás céljait szolgáló, nagy hozzáértéssel és 
kitűnő ízléssel összeválogatott közel két
száz tábla a tanulmánnyal egyenrangú 
-értéket jelent az olvasónak. Ezeknek a 
sokatmondó reprodukcióknak átlapozásá
val önmagában is képet lehet alkotni az 
-elmúlt öt évszázad legnagyobb nyomdá
szainak stílustörekvéseiről és kimagasló 
eredményeikről. 

Érdekes megszámolni, hogy MORISON 
mennyi teret szentel az illusztrációknál az 
egyes századoknak: a XV-nek 10, a XVI-
nak 88, a XVII-nek 4, a XVIII-nak 42, 
a XIX-nek 24 és a XX. század első negye
dének 26 táblát. Jól érezhető ebből a 
XVI. századi olasz, a XVIII. századi fran
cia, valamint a jelen század elején meg
újuló modern nyomdászat jelentőségének 
megalapozott hangsúlyozása. Csak a XVII. 
századi holland betűművészet bemutatását 
és ismertetését lehet hiányolni ebből a 

szép összeállításból, amelynek használatát 
jól áttekinthető kronológiai és névmutatók 
segítik elő. 

Fleischack, Kurt : Bibliographisches 
Grundwissen. 4. erw. Aufl. der Einführung 
in die buchhändlerische Bibliographie. 
Leipzig, 1961, Verl. f. Buch- und Biblio
thekswesen. 99 1. 

Curt FLEISCHHACK professzor (1892—) 
a lipcsei Deutsche Bücherei nyugalmazott 
főigazgatója egy életet töltött a német 
könyvkereskedelem, könyvtárügy és a 
német nemzeti bibliográfia szolgálatában. 
A könyvesbolt pultja mellől került 1915-
ben a Deutsche Büchereibe, 1930-ban már 
főfelügyelő, 1951-től a bibliográfiai osztály 
vezetője, 1955—61-ig főigazgató. Negyven
hat évet a Deutsche Büchereiben dolgozott, 
de tudományos, szervező és oktató mun
kája túlnőtt a könyvtár keretein. Számos 
bizottságban vesz részt az NDK tudomá
nyos könyvtárügyének irányításában, tagja 
a Zentralblatt für Bibliothekswesen szerkesz
tőségének, azonfelül hosszú évtizedek ta
pasztalatait tankönyvekben adta át az ifjú 
könyvtáros és könyvkereskedő nemzedé
keknek. Mikor a reakciós nyugatnémet 
erők Frankfurt am Main-ben megalapítot
ták a német nemzeti bibliográfia konkur-
rens vállalatát, hogy magukhoz ragadják 
a Deutsche Bücherei össznémet funkcióját, 
Curt FLEISCHHACK írásban és szóban, 
nyugatnémet könyvtárosnapokon, kiadók
kal való tárgyalásokon, nemzetközi kon
ferenciákon küzdött azért, hogy az egész 
német nyelvű irodalom őrzője és a német 
bibliográfia centruma a Deutsche Bücherei 
maradjon. 

Bibliographisches Grundwissen című 
könyvének célját az előszóban pontosan 
körülhatárolja; tankönyv a könyvkeres
kedő tanulók és a szakképzésben nem 
részesült kezdő könyvtárosok részére, cél
kitűzésében kb. azonos a mi középfokú 
jegyzetünkkel (SZENTMIHÁLYI—TORDAYNÉ : 
Bibliográfiai alapismeretek. Bp. 1960, OSzK. 
198 [4] 1.), de megoldási módjában erősen 
különbözik attól. Talán igazságtalan, de 
nem haszontalan a két tankönyv össze
hasonlítása. Igazságtalan a magyar szer
zőkkel szemben, mert hiszen FLEISCHHACK 
1961-ben megjelent tankönyve harminc 
éve érlelődik és módszerét különböző tan-
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könyveinek számos kiadásában állandóan 
csiszolgatta. Fleischhack nem akar egyet
len kézikönyvvel és tanfolyammal biblio
gráfusokat nevelni a kezdőkből. így persze 
szó sincs könyvében a bibliográfia-készítés 
módszertanáról olyan célkitűzéssel, hogy 
maguk állítsanak össze bibliográfiákat, 
hanem először tanulják meg azok haszná
latát. Csak annyiban foglalkozik a bib
liográfia-szerkesztéssel és az alapfogalmak
kal, amennyire ez a használatot elősegíti. 
Fogalmi meghatározásaihoz is teljesen a 
gyakorlat felől közelít. Módszerében az a 
teljesen új, hogy nem a legrégibb német 
vásárkatalógusokkal kezdi, mint tanköny
vei előző kiadásaiban, vagy mint a magyar 
jegyzet GESNER XVI. században megjelent 
latin nyelvű egyetemes bibliográfiájával, 
hanem a legfontosabbal, a legelőbbel, a 
Német Nemzeti Bibliográfia kurrens soro
zataival. Szinte bepillantást enged a 
Deutsche Nationalbibliographie szerkesztői 
műhelyébe és történetébe. A nemzeti bib
liográfia részletes tárgyalásából, — az 
egész könyv gerince, harmadrésze ez a 
fejezet — kap a hallgató képet a bibliográ
fia-készítés módszertanáról. Pontos utasí
tást ad a címleírás minden egységéhez, 
a betűrendbesorolás, a különböző címszó-
és tárgymutatók, összefoglaló kötetek 
elkészítés-módjáról, céljáról és mindezt 
azért, hogy a bibliográfia használatára ta
nítsa és szoktassa a kezdőket. FLEISCHHACK 
csak ezután tér át az előzmények egészen 
rövid összefoglalására: A vásári kataló
gusokra, GEOBGI, HENSITJS, HINRICHS, 
KAYSER és GEORG könyvjegyzékeire. A 
szerkesztő-könyvkereskedő élettörténeté
ből is egy csipetnyit hozzátesz a különböző 
könyvjegyzékek ismertetéséhez, bemutat 
egy-egy fakszimile lapot, tudományos pon
tossággal meghatározza az egyidőben kü
lönböző céllal és módszerekkel készült 
kereskedelmi bibliográfiákat, amelyek 
együtt a XVIII—XIX. század német 
könyvtermését összegezik. 

A többi öt fejezet: a b i b l i o g r á 
f i á k b i b l i o g r á f i á i , b i b l i o g r á 
f i a i k é z i k ö n y v e k (könyvki
adók katalógusai, könyvtári és könyv
kereskedelmi referáló lapok, régi és ritka 
könyvek bibliográfiái, folyóiratcikk-, for
dítás- és főiskolai bibliográfiák), b i b-
l i o g r á f i a s z e r ű s e g é d k ö n y v e k 
(nagykönyvtárak katalógusai, biobibliográ-
fiák), a k ü l f ö l d i n e m z e t i b i b 

l i o g r á f i á k , s z a k b i b l i o g r á f i á k , 
— szép módszertani példája a bibliogra
phie raisonnéenak; rövid elméleti bevezető 
és összekötő szövegen belül fett címleírás 
után apróbetűs, igazán mintaszerű, rövid 
és pontos annotáció rögzíti a kiadvány 
jelentőségét, tartalmát, hiányait és fel
használási lehetőségeit. Tipográfiában és 
tartalomban egyaránt világos eligazítást 
nyerünk a legfontosabb kiadványokról. 
E fejezeteknek éppen a kiválasztás a leg
főbb érdeme, mindenütt igyekszik korlá
tozni a felsorolást a legújabbra, a minden
napi gyakorlatban használatosra. 

A zárófejezet útmutató a bibliográfiák 
használatához. Különböző fogásokat tanít: 
ha a szerzőt tudjuk, ha csak a címet, ha 
csak a témát, más az eljárás könyvnél, 
folyóiratnál, disszertációnál, mikor indul
junk el lexikonnal, mikor egy-egy nagy 
könyvtár katalógusával stb. A jó tárgy
mutató bibliográfiai kézikönyvvé is teszi 
egyúttal ezt a tankönyvet. 

Ha módszertani fogást és pedagógiai 
ügyességet, gyakorlatiasságot, praktikus 
mértéktartást bőven tanulhatunk is 
FLEISCHHACK: professzortól, tankönyvének 
csak két fejezetét (a külföld nemzeti bibliog
ráfiái és a nagykönyvtárak katalógusai) 
használhatnánk fordításban, mert a többi 
majdnem egészében német nyelvű biblio
gráfiákat ismertet. Meglepő, hogy az 
ajánló bibliográfiákat meg sem említi, 
pedig az ő igazgatósága alatt kezdett a 
Deutsche Bücherei ajánló bibliográfiákat 
szerkeszteni és kiadni. Talán az magya
rázza eljárását, hogy az ajánló bibliográfia 
h a s z n á l a t a nem igényel semmiféle 
előképzést, hiszen nagyobbrészt az olva
sónak van szánva. 

FLEISCHHACK professzor 70. születés
napja és a Deutsche Bücherei 50 éves 
jubileuma is indokolja, hogy a Bibliogra
phisches Grundwissennel foglalkozzunk. 

SZÁSZ KÁROLYNÉ GILLEMOT KATALIN 

Gollison, R. L. : Bibliographical services 
throughout the world 1950—59. Paris, 1961, 
Unesco. 228 1. 

Amint a címből kitűnik, e kis kiad
ványban nem kevesebbről van szó, mint 
a világ szinte valamennyi államának, 
továbbá mintegy 150 kisebb-nagyobb nem-

** 
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zetközi szervezetnek a bibliográfiai szolgá
latairól, illetőleg arról, hogy e szolgálatok 
az egyes országokban milyen formák között 
érvényesülnek. 

A kis kötet betűrendben sorolja fel az 
egyes államokat és azokon belül némi elté
résekkel a következő fejezeteket ismétli: 
A nemzeti bibliográfiai szervek, bizottsá
gok. A könyvtárközi együttműködés. (E 
fejezetben esik szó a központi katalógu
sokról is). Nemzeti könyv-és sajtóbibliográ
fia. (E fejezet foglalkozik a kötelespéldány
beszolgáltatás országonként változó vagy 
sokfelé még hiányzó rendszeréről.) Biblio
gráfusok képzése. Egyes országoknál sze
repelnek még egyéb fejezetek is, többfelé 
szó esik a szakbibliográfiákról is, de ter
mészetesen a kiadványok felsorolása nél
kül. Egy-egy ország számára átlagosan 
nem jutott több 3 lapnál. 

Ilyenformán tehát csak arra korláto
zódott a könyv célja, hogy az egyes orszá
gok legfontosabb bibliográfiai ténykedésé
nek adatait rögzítse, ami nagyjából sike
rült is. A kiadvány kumulációja, de egyben 
folytatása is a fenti című évenként — vagy 
két évenként megjelent sorozatnak. Ter
mészetesen az évi jelentések bővebb és 
pontosabb tájékoztatásokat nyújtottak az 
egyes államok bibliográfiai szolgálatairól, 
és ezért felmerül a gondolat, hogy nem 
kellett volna-e az évi vagy kétévi 
összeállítások rendszerét fenntartani. Igaz, 
hogy a gyors tájékoztatás iránti igényt 
az Unesco újabban úgy oldotta meg, 
hogy e 10 éves összefoglaló helyzet
kép utáni bibliográfiai fejleményeket a 
Bibliograph]), Documentation, Terminology 
c. folyóiratban folyamatosan közli. (Leg
utóbb sor került a magyar helyzet ismer
tetésére is.) 

Jelen kötet magyar fejezetének anyagát 
sokkal bővebb formában a Magyar Unesco 
Bizottság Könyvtári Albizottsága küldte 
be a KMK pontos adatszolgáltatása alap
ján, de a szerkesztőség a szöveget túlságo
san lerövidítette, és így a kép nem teljesen 
arányos. A kötet értéke nézetünk szerint 
nem is annyira a többé-kevésbé amúgy is 
ismert európai bibliográfiai tevékenység 
tekintetében bír jelentőséggel, hanem a sok 
új ázsiai és afrikai ország adatai, valamint 
a nemzetközi szervezetek bibliográfiai 
ténykedésének vázlata miatt. 

GOMBOCZ ISTVÁN 

Műszaki bibliográfia. 1956—1960. Szerk. 
JÁNSZKY Lajos. Bp. 1962. Műszaki Könyv
kiadó. 407 1. 

Az 1959-ben megjelent Műszaki biblio
gráfia 1900—195Ö1 nemcsak hiánypótló 
alkotás, hanem — célkitűzéseit és ered
ményeit tekintve — módszertanilag is 
alapvető munkának számít a teljes magyar 
műszaki bibliográfia, illetve a műszaki 
szakterületi bibliográfiák összeállításához. 
A nemzeti műszaki bibliográfia felállítása 
és gondozása nem valósítható meg egyetlen 
vállalkozásban. A műszaki fejlesztés mun
kaeszközöket vár a bibliográfiától is. 
E munkaeszközökre sürgősen szükség van. 
Ezért volt helyes elhatározás először az 
1900—1955 közti anyag feldolgozásához 
fogni, és az 1900 előtti évek inkább tudo
mánytörténeti jellegű termését későbbre 
hagyni. 

A szerkesztő és a kiadó, anyagi és ter
jedelmi okok miatt, lemondott arról, hogy 
az 1955-ig terjedő első rész hiányosságait 
is pótolva az 1900—1960-as időszak teljes 
műszaki irodalmát egyetlen kötetben adja 
ki. Ügy tűnik, hogy az-anyagi és terjedelmi 
okon kívül műfajilag is indokolt volt a 
kettéválasztás: a második rész hangsúlyo
zottabban műszaki mint az első; és ez az 
elkülönülés a jövőben még inkább foko
zódni fog. 

Jelen kötet az 1955—1960 között önál
lóan megjelent kiadványokat foglalja rend
szerbe, elsőso ban az Országos Műszaki 
Könyvtárban, a Budapesti Műszaki Egye
tem Központi Könyvtárában, továbbá az 
Országos Széchényi Könyvtárban fellelhető 
anyag alapján. A bibliográfia általában 
nem tartalmazza az ideiglenes jellegű 
brosúrákat és alkalmi kiadványokat. Ezzel 
szemben felöleli a magyar szerzők idegen 
nyelven, főképpen különlenyomatokban is 
megjelent munkáit, illetve idegen szerzők
nek Magyarországon tartott előadásait 
magyar vagy idegen nyelven. 

A szerkesztő esetenként tudatosan for
dult periodika jellegű kiadványok felé, bár 
a tisztán folyóiratcikk típusú közleménye
ket szándékosan mellőzte. A jelen kötet a 
publikációs formákat tekintve így nem 
tekinthető „tiszta profilú"-nak; az ettől 
való eltérést azonban a műszaki-tudomá-

1 Műszaki bibliográfia 1900—1903. Szerk. JÁXSZKY 
Lajos, BÉLIBY Pál, KOXDOR Imre. Bp. 1959, Műszaki 
Könyvkiadó. 647 1. 
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nyos alkotás igényei az adott szakaszban 
indokolják, sőt megkövetelik. A követett 
megoldás a szerkesztőre nagy felelősséget 
hárít, de egyúttal feloldást is biztosít szá
mára. 

Az elérhető tárgyi teljesség igényével 
ellenőriztük a kötet anyagát. Az ellen
őrzést egyik olyan kutató intézetünk szak
gyűjteménye alapján végeztük, amelynek 
kutatási területe a tiszta tudományok és 
az alkalmazott tudományok igen széles 
területére terjed. A szúrópróbaszerűen 
kiszemelt mintegy 300 kötet klasszikus 
értelemben vett könyv közül nem hiány
zott egyetlenegy sem a kötetből. Ezekkel 
kapcsolatban nem akadtunk bibliográfiai 
hibákra sem. A további ellenőrzésben részt 
vett az intézet több munkatársa is. A kuta
tók tárgyilag fontos alkotások, ismert tudó
sok könyvei, saját írásaik, személyes isme
rőseik írásai, lényeges külföldi művek 
magyar fordításai feltüntetését ellenőriz
ték; hiányokra nem akadtak. A szerkesztés 
és a műhelyek dolgozói azonban észre
vették, hogy a szakmai szabványgyűjte
mények felsorolása hiányos. 

Ügy találtuk továbbá, hogy a feldolgo
zott különlenyomatokra, a hazai szerzők 
külföldi munkáira, illetve külföldi szerzők 
Magyarországon publikált előadásaira vo
natkozó válogatás egy második kiadásnál 
újraértékelendő. A különlenyomatokat nem 
a jelzett könyvtárakban fellelhető példá
nyok, hanem a kiadói listák alapján kel
lene mérlegelni. Fokozottabb figyelmet 
érdemelnek az MTA idegen nyelvű soroza-
zatainak különlenyomatai. Ismeretesek a 
kutatási jelentések nyilvántartásával kap
csolatos nehézségek. E nehézségek azonban 
csak a kutatási jelentések egészét illetőleg 
állnak fenn. Egyes kutatási jelentéssoroza
tok — a publikáló intézmény és szerzők 
tudományos rangja, valamint a közle
mények tárgya miatt — annyira fémjel
zettek, hogy hiánytalanul a Műszaki 
bibliográfiába kívánkoznak, legalább olyan 
jogon, mint a Mérnök Továbbképző Intézet 
kiadványai. Ilyen sorozatnak tekinthetők 
pl. a MÁFKI (Magyar Ásványolaj és Föld
gázkísérleti Intézet) kiadványai. 

Szerkesztési-módszerbeli okokból indo
koltnak látszik a jövőben a bibliográfia 
szerkesztőbizottságának szakosítása. 

A publikációs formából fakadó nehézsé
geknél is több gondot okoz azonban a fel
dolgozandó anyag tárgyi elhatárolása. 

A tiszta tudományok területére eső 
kiadványok egyértelműleg felveendők a 
műszaki bibliográfiába. A műszaki tudo
mányos tájékoztatás azonban egyre inkább 
műszaki-gazdasági tájékoztatássá válik. 
A műszaki bibliográfiában az elméleti és 
gyakorlati gazdasági kérdések nem kisebb 
jogon kérnek helyet, mint a tiszta tudomá
nyok. Mindamellett a társadalomtudomá
nyi és közgazdasági bibliográfia a maga 
egészében külön terület; mint ahogyan a 
mezőgazdasági is az. Az érintkezési terü
letek többszörös állomány felvétel, illetve 
nem kívánatos állomány-mellőzés forrásai 
lehetnek. 

A Műszaki bibliográfia következő kiadá
sait elvi tisztázás és ezzel kapcsolatban 
esetenként alapos mérlegelés előzze meg. 
A jelen művel kapcsolatban az elmondot
tak általában vonatkoznak az ETO 3. 
osztálya alatt közölt teljes anyagra, de 
különösen 311 Statisztika, iparstatisztika 
c. részre; itt hiányokat, illetve aránytalan
ságokat érzünk. 

A Műszaki bibliográfia rendszere az 
Egyetemes Tizedes Osztályozáson nyug
szik, noha ismert okokból esetenként eltér 
attól. A főbb szakcsoportok csoportmeg
nevezései mellett, az előző kötettől elté
rően, megtaláljuk a vonatkozó ETO jelze
teket is. A csoportok helyenként kisebb 
egységekre oszlanak, legtöbbször ETO 
jelzetek nélkül. A több tárgykört felölelő 
müvek, lehetőség szerint több csoportban 
is szerepelnek. Ez a megoldás indokolt vál
tozás az előző kötet rendszerével szemben. 
A csoportokon belül az egyes művek az 
első szerző, illetve a rendszó betűrendjében 
következnek. A névmutató azonban az 
összes szerzőket felsorolja. A névmutató 
mellett tárgyszómutató segíti elő a tájé
kozódást. 

Az egyes műveket a bibliográfia rövi
dített címleírással közli. Ennek adatai: 
szerző, mű címe, esetleges fordítója, kiadás 
helye, kiadó, kiadás éve, a mű terjedelme, 
esetleges megjegyzés, sorozatcím, külön
lenyomat jelzése. Az előforduló rövidítése
ket: intézmények, kiadók, sorozatok címeit 
a bibliográfia a kötet elején Rövidítések 
jegyzékéhen oldja fel. 

A címleírásokat, illetve ezek besorolá
sát tekintve kifogásolható egyes szabvány
gyűjtemények címleírása és betűrendbe 
sorolása. Kívánatos lenne az is, hogy a 
bibliográfia a Periodica Polytechnica külön-
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lenyomataival kapcsolatban a lap sorozati 
alcímeit is minden esetben közölné. Ezek 
ismerete nélkül nehéz a hivatkozott forrás 
visszakeresése. 

A gyakorlati reference-munka során 
nagy segítséget jelentett a kötet tárgy
mutatója. Úgy tapasztaltuk azonban, hogy 
a tárgyszójegyzéket jelentősen bővíteni 
kell. A bővített tárgy szógyűjteményt logi
kailag tagolni kell; a logikai összefüggése
ket a tárgymutató tipográfiájának is tük
röznie kellene. Szükség van esetenként 
kereszthivatkozásokra is. 

A Műszaki bibliográfia megjelenése 
könyvészeti és műszaki szakirodalmunk 
igen jelentős eseménye. A szerkesztőnek, 
munkatársainak és a lektoroknak egész 
szaktudományi közösségek értékelő mun
káját kellett elvégezniük és pótolniuk. 
A mű szaktudományi és könyvészeti mód
szere helyes, és alapul szolgálhat a sorozat 
folytatásához, és ágazati bibliográfiák meg
indításához. À Műszaki bibliográfia hasz
nálói csak elismeréssel adózhatnak e tudo
mányos teljesítménynek, a szerkesztő és 
munkatársai tudományos alázatának. A 
közölt észrevételek nem érintik a mű egé
szét, ehhez csak apró adalékok. 

CSENDES BÉLA 

Időszerű gazdasági kérdések irodalma. 
A Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetem Központi Könyvtára 1955-ben 
indította meg az Időszerű gazdasági kérdé
sek irodalma című szakbibliográfiai soro
zatot. Az egyetemhez mint közreadó testü
lethez 1961-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia Közgazdaságtudományi Inté
zete Könyvtára, 1962-ben pedig a Központi 
Statisztikai Hivatal Könyvtára is csatla
kozott. A sorozat megjelentetésével a 
kiadóknak és az egyes kötetek szerkesztői
nek az a célkitűzésük, hogy elősegítsék és 
megkönnyítsék a hazai gazdasági élet napi
renden levő kérdéseivel foglalkozó gyakor
lati szakemberek, valamint az elméleti köz
gazdászok és kutatók munkáját. 

A szerkesztők összesen tizenöt buda
pesti könyvtár állományából gyűjtötték 
egybe a sorozatban eddig megjelent 1—9. 
számú kötet tárgykörébe vágó irodalmat. 

A sorozat egyes köteteit összehasonlítva 
azt látjuk, hogy szerkezeti felépítésük álta
lában azonos elvek szerint történt. Az elő

szó és útmutató, illetőleg egyes kötetekben 
a kettőt egyesítő bevezetés után következik 
a címanyag, a tulajdonképpeni bibliográ
fia. A címanyag felöleli a tárgyalt kérdéssel 
foglalkozó legfontosabb könyveknek, 
könyvrészleteknek, illetve cikkgyűjtemé
nyek cikkeinek, továbbá folyóirat-, szak-
és napilap-cikkeknek, ismertetéseknek, va
lamint nyomtatásban meg nem jelent 
magyar nyelvű nyersfordításoknak biblio
gráfiai adatait. Az anyaggyűjtés kiterjed 
nemcsak Magyarország, a Szovjet
unió és a népi demokráciák, hanem 
egyes témaköröknél a nyugati országok 
jelentősebb szakirodalmára is. 

A szerkesztők kitűnően oldották meg 
a nagy terjedelmű címanyag helyes kivá
lasztásának és az egybegyűjtött még nem 
rendszerezett anyag szakcsoportosításának 
nehéz feladatát. Témakörönként oly vál
tozó, de minden esetben áttekinthető és 
logikus szakrendszert építettek ki, amely a 
legjobban megfelel a feldolgozott kérdés 
jellegének. 

Az egyes fejezeteken (alcsoportokon) 
belül betűrendben közlik a címanyagot, 
függetlenül attól, hogy azok könyvekre, 
folyóiratcikkekre vagy más kiadványokra 
vonatkoznak-e. A marxizmus—leninizmus 
klasszikusai tollából eredő munkáknak, 
illetve az ezekből közölt szemelvényeknek 
címleírásaival azonban más eljárást követ
tek, mert ezeket mindenkor az első fejezet 
élén, külön alfejezetként közlik — éspedig 
a klasszikus szerzők életének időrendi 
egymásutánjában. 

A tételszámok előtt csillaggal jelzik a 
könyveket és o-jellel az egyes kiemelt 
könyvrészletek címleírásait. A folyóirat
vagy hírlapcikkeknek nincsen jelzésük. 
A nyomtatásban meg nem jelent, magyar 
nyelvű nyersfordításban rendelkezésre álló 
művekre Nyersfordítás jelzéssel hívják fel 
a figyelmet. Ugyancsak feltüntetik mind 
a külföldi könyveknek, mind pedig a nyers
fordításoknak lelőhelyét is. 

A gyűjtemény használhatóságát növeli, 
hogy az idegen nyelvű művek címét magyar 
fordításban is közlik, továbbá hogy egyes 
tételeket annotációval is elláttak. 

A kötetek mindegyikét Pótlás című feje
zet egészíti ki. Ez a fejezet felöleli azokat 
a fontosabb műveket, amelyek már a 
kézirat nyomdába adása után érkeztek 
ugyan a szerkesztőségbe, de címük még a 
bibliográfiába beilleszthető volt. 



Szemle 287 

Minden kötet a benne feldolgozott 
folyóiratok jegyzékével zárul. Ez a jegyzék 
a folyóiratokat megjelenésük helye szerint 
országonként és ezen belül a folyóirat címe 
szerint betűrendben — lelőhelyük meg
jelölésével — sorolja fel. 

A sorozat köteteinek kezelését névmu
tató is megkönnyíti. A külföldi használók 
érdekében orosz és angol nyelvű tartalom
jegyzéket közölnek. 

A kötetek tipografizálása igen jó. 
A tételeken belül többféle betűtípust alkal
maznak. A folyóiratcímek, a címfordítások 
és az annotációk külön-külön sorban kez
dődnek. Mindez a bibliográfiát könnyen 
áttekinthetővé teszi. 

E helyen jegyezzük meg, hogy a folyó
iratcímeket nem rövidítik — így ezek meg
fejtésével sem kell bajlódnia a kutatónak. 
Sajnálatos viszont, hogy a szerkesztők 
— mint a bevezetésben is említik — a bib
liográfia nagy terjedelme miatt, lemondtak 
a szokásos utalók használatáról. 

A sorozatnak eddig kilenc száma jelent 
meg hét kötetben a Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó kiadásában. 

Az 1. kötet címe: A munkabérek és 
munkanormák kérdései (Szerk. SZEBÉNYI 
Sándor. Az előszót írták PONGBÁCZ László 
és RADNAI Péter. Bp. 1955. 88 L). A kiad
vány 569 számozott címleírást tartalmaz, 
és 116 műről közöl tartalmi ismertetést. 
Az összeállítás három fő szakcsoportja: 
1. az anyagi érdekeltség elvéről és a 
munka szerinti elosztás törvényéről; 2. a 
szocialista bérezés kérdései és 3. a mun
kanormák kérdései. Ezeken belül további 
alcsoportokba sorolva találjuk az anya
got. 

A sorozat 2. kötete Az ipar műszaki 
fejlesztésének gazdasági kérdései (Szerk. 
SZEBÉNYI Sándor. Az előszót írta ROMÁN 
Zoltán. Bp. 1956. 135 1.) címmel jelent 
meg. E bibliográfia 872 tételben tájékoztat 
a tárgyalt kérdés szakirodalmáról és 157 
műhöz fűz annotációt. Nemcsak a Szovjet
unió és az európai népi demokratikus álla
mokból, hanem a főbb tőkés országokból 
(Anglia, Ausztria, Franciaország, NSZK, 
Svájc, USA) származó irodalmat is fel
dolgozza. A szakcsoportosításkor 11 fő és 
ezen belül — szükség szerint — több
kevesebb alcsoportba sorolták az anyagot. 
Külön alcsoportokban találjuk a tőkés 
országoknak a műszaki fejlesztés közgaz
dasági jelentőségéről, az automatizálásról 

és az atomenergia gazdasági felhasználása 
ról szóló irodalmát. 

A sorozat 3. kötete A gazdaságosság 
egyes kérdései. (Előszót írta WILCSEK Jenő. 
Bp. 1957. 88 1.) címet viseli. Ez az össze
állítás általában az 1954—1957. években 
megjelent művek címanyagát tartalmazza 
552 tételben. De felöleli a korábban meg
jelent fontos könyvek vagy folyóiratcikkek 
címleírásait is. 138 műről közöl tartalmi 
ismertetést. A bibliográfia nyolc fő feje
zetre és további tematikus alcsoportokra 
oszlik. Az előző kötethez hasonlóan a 
Szovjetunió és az európai népi demokra
tikus országok irodalmán kívül ez a kötet 
is feldolgozza a tőkés államok (Anglia, 
Ausztria, Franciaország, India, az NSZK, 
Olaszország, Svájc és az USA) irodalmát. 

A sorozat 4. és 5—6. kötete A tervezés 
egyes kérdéseiről szól és két részben jelent 
meg. (1. rész: Alapelvek és előkészítés. Elő
szót írta LÁSZLÓ Imre. Bp. 1958. 100 1, 
• 2. rész: A tervezés módszerei. A terv 
végrehajtásának biztosítása, ellenőrzése. Tőkés 
tervszerűsítési kísérletek. Összeáll. BOÉB 
Andrásné, FÖLDI Tamás, M. RITDNAI Vera, 
NYILAS József, ZENTAI Dénesné. Bp. 1958. 
192 1.) A két kötet anyaga — amint erre 
a bevezetés rámutat — felöleli a terv
munka egész folyamatát, amely a kötetek 
előbb felsorolt 1. és 2. részének címei 
szerinti fő csoportokra tagolódik. A terve
zés szocialista irodalmát mindkét részben 
megtaláljuk, míg a tőkés tervszerűsítési kísér
letek anyagát a 2. rész második felében 
ismertetik a szerzők. — A bibliográfia 
tartalmazza az 1955—1958. közötti idő
szak válogatott folyóiratcikk-anyagának, 
valamint az 1950-nél nem régebben publi
kált könyveknek címleírásait. Az 1. rész 
801 tételéhez 63 annotációt, a 2. rész 1574 
tételéhez pedig 142 annotációt fűztek. 
Az anyagban való eligazodást megkönnyíti 
a kitűnő szakcsoportosítás. 

A sorozat 7—8. kötete A népgazdaság 
tervszerű irányításának tökéletesítése (Szerk. 
BOÉB Andrásné, FÖLDI Tamás, KOLOS 
Miklós. Bp. 1961. 166 1.) címet viseli. 
A sorozat e kettős száma az 1957—1960-as 
években (számos esetben korábbi években 
is) megjelent műveket regisztrálja. Az ösz-
szeállítás 1413 bibliográfiai egységet tar
talmaz, amelyek közül 110 tételt annotáció 
kísér. A bibliográfia hat fő fejezetre oszlik. 
Ezek a következők: 1. .A népgazdaság 
tervszerű irányításának alapelvei; 2.ugyan-
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ennek tökéletesítése; 3. az ipar; 4. a mező
gazdaság; 5. a belkereskedelem és 6. a kül
kereskedelem tervszerű irányításának töké
letesítése. A fejezetek országonként is tago
lódnak. A földrajzi elosztáson belül további 
tematikus alcsoportosításban találjuk mind 
a népgazdaság összefüggő egészének, mind 
pedig az egyes népgazdasági ágazatok 
tervszerű irányításának anyagát. A szak
csoportosítás — a lehetőséghez képest — 
egységes, és így egymás között is össze
hasonlíthatjuk a Szovjetuniónak és az 
európai népi demokratikus országoknak 
gazdaságtervezési és irányítási irodalmát. 

A sorozat legújabb 9. számú kötete 
A beruházások tervezése (Szerk. BOÉR 
Andrásné, BÓNA Józsefné, FÖLDI Tamás, 
H A J D Ú Elemérné és KOLOS Miklós. Az elő
szót írta TURÁNSZKY Miklós. Bp. 1962. 
132 1.) címmel jelent meg. E bibliográfia 
12 esztendő (1950—1961) beruházási szak
irodalmát tárja fel. Az egybegyűjtött és 
közölt anyagnak zömét azonban az újabb, 
1955—1961. években kiadott művek alkot
ják. Az összeállításba felvették az 1950. év 
előtt megjelent fontosabb műveket is. 
A kiadvány 1023 bibliográfiai egységet 
tartalmaz és ezek közül 101 tételhez fűztek 
annotációt. A beruházások kérdése mind 
a szocialista, mind a tőkés országok szak
irodalmában fontos szerepet tölt be. A szer
zők a kitűnő szakrendszer felépítése során 
úttörő munkát végeztek, minthogy a beru
házási ismeretek átfogó rendszerezése eddig 
még nem történt meg. A kötet fő szak
csoportjai: 1. a beruházásokkal kapcsolatos 
elméleti kérdések (MARX és LENIN műveiben; 
a beruházások általános problémái; . . . a 
beruházás-igényesség; . . . a beruházási dön
tések); 2. a beruházások tervezése (a beruhá
zási politika; a beruházások tervezése álta
lában; a beruházások programozása; a be
ruházások tervezése ágazatonként; . . . a 
beruházások előkészítése; a befejezetlen 
beruházások; a beruházási tervek teljesí
tésének statisztikai vizsgálata) és 3. a 
•beruházások gazdasági hatékonysága (fo
galma és elvi kérdései; mérése; a műszaki 
fejlesztési beruházások hatékonysága; a 
beruházások gazdasági hatékonysága ága
zatonként; . . . ugyanennek ellenőrzése; 
ugyanennek statisztikai vizsgálata). 

A sorozat egyik legfőbb érdeme: az idő
szerűség. A bibliográfiai sorozat szerkesztői 
tudatosan törekedtek arra, hogy könyvé
szeti tevékenységüket hazánk szocialista 

építése fontos kérdései megoldásának szol
gálatába állítsák. Az időszerűség azonban 
nem csökkenti a sorozat egyes korábbi 
köteteinek értékét; az azokban feldolgozott 
problémák ma is aktuálisak, és a régebbi 
kötetekben e problémák néhány év előtti 
szakirodalmára vonatkozóan hasznos anyag 
található. 

Most, amikor a KGST-államok 17. ülés
szaka és végrehajtóbizottsága többek kö
zött azt a fontos határozatot hozta, hogy 
hozzák létre a szocialista országok közös 
bankját, a tagállamok között vezessék be 
a sokoldalú elszámolási rendszert, rend
kívül hasznos lenne további kötetek 
mielőbbi kiadása ezekben a témakörökben. 

A tematikus bibliográfiai sorozat eddigi 
kötetei a közgazdasági tudományos kutató
munka fejlesztése és a gyakorlati tevékeny
ség további tökéletesítése szempontjából 
szinte nélkülözhetetlen segédeszközt vagy 
KŐHALMI Béla szavával élve — „műszert" 
jelentenek. 

TUSZKAU ANTÓNIA 

Plató manusscripts : a catalogue of micro
films in the Plató microfilm project. Yale 
University Library. Part. 1.: Mss in Bel
gium, Denmark, England, Germany and 
Italy. Part 2: Mss in Austria, Czechoslova-
kia, France, Holland and Spain; Post-
1600 Mss in Belgium, Denmark, England, 
Germany and Italy; Addenda to part 1. 
Edited by Robert S. BRUMBAITGH and 
Rulon WELLS with the assistance of Mrs. 
Donna SCOTT and Harry V. BOTSIS. 
New Haven, 1962, Yale University Library. 
[8] 118 [41], [6] 64 [4] 1. 

Szép tervet valósított meg a Yale 
Egyetem könyvtára a kiadók buzgó mun
kája s a Bollingen Foundation anyagi 
támogatása folytán: kiadta a jelzett 10 
európai országban levő összes 1600 előtti 
(s részben 1600 utáni) görög PLATON-
kéziratokról készült mikrofilm-gyűjtemé
nyének katalógusát, ezzel nagy szolgálatot 
téve a jövő PLATON-kiadók számára. 

Ugyanis a XIX. és részben a XX. 
század PLATON-kiadásai, bár érdemes tu
dós-munka eredményei, nem tekinthetők 
tökéletesnek, mert 1—2 kéziratot tekin
tettek megbízhatónak, s a többiek eltérő 
olvasásait későbbi romlásnak magyarázták. 
Most az a feladat áll a kiadók előtt, hogy 
az immár összegyűjtött teljes kézirati 
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anyag alapján az egyes dialógusok kézira
tainak törzsfáját: származási és összefüg-
gési táblázatát megállapítsák. S ezt az 
egyes dialógusokra külön-külön kell elvé
gezni, hiszen gyakran csak a dialógusok 
egy-egy csoportját vagy éppen egy-egy 
dialógust másoltak, nem az egész platóni 
corpust. Az is megesett, hogy a meg
rendelő csak a dialógusok színes, drámai 
bevezetését másoltatta le. 

Egy eljövendő PLATON-kiadás tehát 
már az összes variánsok ismeretére támasz-
kodhatik: ez a Yale Egyetem mikrofilm
gyűjteményének nagy jelentősége. A gyűj
tés eredetileg az 1600 előtti görög kézira
tokra korlátozódott, minthogy a későbbiek 
már az első nagy nyomtatott PLATON-
kiadásokra (Venezia, Aldus, 1513, Basel 
1534 és 1556, Paris, Stephanus, 1578) 
vagy a régebbi kéziratokra támaszkodnak. 
Azonban a 2. rész az 1600 utáni fontosabb 
kéziratok filmjeinek katalógusát is adja 
mind a 10 országra vonatkozólag, mert e 
kéziratokat a XIX. század kiadói felhasz
nálták. E kéziratok az egész anyagnak kb. 
20 százalékát alkotják. 

A most összegyűjtött görög nyelvű 
platóni kéziratok után a munka 2 fázisát 
tervezik: mikrofilmet készíttetnek más 
szerzők görög nyelvű vagy más nyelvre 
lefordított kéziratairól, akik PLATONból 
idéznek vagy őt kommentálják, — végül 
mikrofilmre vétetik PLATON műveinek 
kéziratos — főleg örmény, szír, arab, latin 
nyelvű — fordításait. 

A most közreadott katalógus mikro
filmjeinek az a fontosságuk is van, hogy 
az e kéziratok margójára írott scholionok, 
magyarázó jegyzetek pontos képét adják. 
Említik a kiadók, hogy W. Chase GRBENE 
(1938) kiadásában e scholionok 500 lapot 
foglalnak el. A pusztán szóbeli scholionok 
e kiadása lezárt ügynek tekinthető. De 
vannak diagrammatikus (ábrás) scho
lionok is, amelyeknél a leegyszerűsített 
vonalas ábrázolások nem adhatják vissza 
az eredeti ábra minden részletét. Különö
sen oly diagrammokra vonatkozik az, 
amelyek a PLATON szövegében levő szillo
gizmusokat illusztrálják. Ugy látszik,hogy 
egy geometrikus szimbolikus logika volt 
kialakulóban e diagrammok tervezői köré
ben. Most e mikrofilm-gyűjtemény lehe
tővé teszi a diagrammok pontos elhelyezé
sét az illető dialógus szövegében, valamint 
azoknak pontos reprodukcióját. 

Az egyes országokon belül városonként 
és könyvtáranként adják a kéziratok jegy
zékét, a könyvtárakon belül pedig azon 
rendben, amelyben ott találhatók, az egyes 
dialógusok lapszámával együtt. 

Egy külön index (a 2. részben az egészre 
vonatkozólag összefoglalóan) pedig dialó
gusonként adja az összes, e gyűjteményben 
található görög PLATON-kéziratokat, a 
többi, az illető kéziratban található PLA-
TONra vonatkozó mű jegyzékével együtt. 

Ezzel kapcsolatban a kiadók azt a kér
dést is fölvetik, hogy miért másoltak egyes 
dialógusokat gyakrabban. így a Phaidont 
gyakrabban (67), mint a Parmenidesl (55), 
a Phaidrost (64) inkább, mint a Sympo-
siont (45). A Sophistesnek pedig csak 38 
kézirata van. Az ok abban rejlik, hogy a 
keresztény középkor és korai újkor jobban 
szerette azokat a dialógusokat, amelyekben 
a dolgok tipikus formái: az ideák, mint 
valami „égfölötti helyen", az érzékelhető 
dolgoktól külön, önmagukban létező örök 
mintaképek trónolnak, s a halhatatlan 
lélek földi testbe szállása előtt szemlélvén 
őket, itt e földön ezeknek változékony 
másait látva, „visszaemlékezik" e tiszta, 
tökéletes mintaképekre. Innen a Phaidon 
és Phaidros nagy népszerűsége, amihez 
mindkét mü költői szépsége, drámaisága 
is hozzájárul. A Symposion viszont, amely 
a platóni szerelem költői és filozófiailag is 
legérettebb kifejtése, költői szépsége elle
nére azért részesült a rokontárgyú Phaid-
rosszal szemben mostohább sorsban, mert 
benne szó sincs már az egyéni lélek halha
tatlanságáról: az ember csak utódai s művei 
révén részesülhet a halhatatlanságban, s a 
Szép összefoglaló formáját, ideáját induk
tive, fokozatosan, s nem „visszaemlékezés" 
által pillanthatja meg. Végül érdekes a 
Parmenidesnek a SymposionnéX nagyobb, 
a PhaidonnAl kisebb kedveltsége. E nehéz 
dialógus már az érett PLATON műve, aki 
i t t éles logikai érvekkel cáfolja az ideáknak 
külön mintaképként való létezését. I t t 
már az ideák: a tipikus formák, a matema
tikai idomok és törvényszerűségek csak 
az érzékelhető dolgokban létezhetnek; 
viszont az érzéki dolgok csak annak révén 
létezhetnek, hogy tipikus formák és mate
matikai törvényszerűségek: ideák valósul
nak meg bennük. Rend, törvény, forma 
nélkül nincs lét. Ez az elvont dialógus 
annak köszönhette nagy másolási arányát, 
hogy első nagy dedukciója azt fejti ki, 
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hogy az abszolút Egy, ha minden más 
tulajdonságtól elvonatkoztatjuk, nem is 
létezhetik, el se gondolható, beszélni se 
lehet róla ! PLATON ezzel azt demonstrálta, 
hogy az ideák, mint abszolút, külön, 
magukban álló egységek nem létezhetnek. 
Ám a keresztény középkor erre alapította 
„negatív theológiáját", amely szerint az 
Egy Istenró'l semmi pozitívet állítani nem 
lehet, ő értelemmel felfoghatatlan, semmi 
pozitív kvalitása nincs, só't fölötte áll a 
Létezésnek is ! Ezt a negatív teológiát 
vélték PLATONban megtalálni, holott PLA
TON istene világosan a Természetben imma
nensen benne rejló' matematikai törvény
szerűség, ésszerű és célszerű rend. 

Végül a Sophistes azért volt oly kevéssé 
népszerű, mert világosan megmondja: 
egyaránt tévednek mind azok, akik csak 
önállóan, külön létezó' formákat, mind 
azok, akik csak a kézzelfoghatót vélik léte
zőnek; mind a nyugvó, mind a mozgó 
egyaránt létezik. Ez a nagyon is „e világi" 
felfogás idegen volt azok számára, akik 
egy nyugvó örökkévalóságra függesztették 
tekintetüket. 

így a platóni dialógusok másolási 
arányszámai a középkor lelkületéről val
lanak. A statisztika is lelkessé válik, ha 
megtaláljuk a kulcsát. 

KÖVENDI DÉNES 

A magyarországi corvinák. Összeállította 
és a tanulmányt írta: BERKOVITS Ilona. 
Bp. 1962, Magyar Helikon. 48 t. 

Több mint három évtized óta nem 
jelent meg olyan reprezentatív munka 
MÁTYÁS király budai könyvtáráról, amely 
egyúttal a legújabb tudományos kutatások 
eredményeit is összefoglalja és ismerteti. 
A Magyar Helikon kiadó által több éven 
át gondosan előkészített díszes kötet anya
gát BERKOVITS Ilona állította össze, és ő 
írta a Magyarországon található corvinák 
legszebb lapjait és kötéseit is bemutató, 
igen szép kivitelű színes illusztrációkhoz 
magyarázatul szolgáló bevezetést is. 

A corvina-könyvtár fennmaradt darab
jai iránt évszázadok óta változatlanul nagy 
az érdeklődés, de sajnos, nem csupán kül
földön, hanem még hazai viszonylatban is 
elég kevéssé ismertek azok a tények és 
tudományos eredmények, amelyek a fenn
maradt kódexekre és a budai könyvtár 
történetére vonatkoznak. Hogy csupán egy 

példát említsünk: az 1961-ben Terra-
kiadásban megjelent Művészettörténeti ABC, 
amely tudományos igénnyel készült, Kor
vin kódex, korvina címszó alatt téves ada
tokat közöl a kódexek számát és lelőhelyét 
illetően. 

BERKOVITS Ilona a jelen kötethez írt 
bevezető tanulmányába egy élet munkája 
árán megszerzett gazdag tapasztalatainak 
és tudásának legjavát sűrítette bele. Nagy 
irodalmi apparátus alapján, minden lehető 
körülmény figyelembevételével, biztos íté-
lőkészséggel csoportosítja és írja le a 
jelenleg Magyarországon őrzött corvinák 
miniaturáit. Különösen az ún. indafonatos 
díszítéseknek egyes helyi iskolák szerinti 
megkülönböztetése fog jó összehasonlítási 
alapul szolgálni, ha majd sor kerül a kül
földi könyvtárakban őrzött corvináknak 
a jelenlegi kiadványhoz hasonlóan történő 
feldolgozására is. 

BERKOVITS Ilona tanulmánya szerint 
a két ősnyomtatvánnyal együtt 45 corvina 
van jelenleg Magyarországon. Nem tekinti 
hitelesnek az OSZK-ban őrzött SALLUSTIUS-
corvinát (Clmae 257), amellyel kapcsolat
ban már másokban is merültek fel kételyek 
(HEVESY, FÓGEL, HOFFMANN Edit), míg 
viszont többen elfogadják hitelesnek (WEIN-

BARTONIEK, ZOLNAI-FITZ). A kó
dex kötése aranyozás nélküli corvina
kötés, díszítése és írása egykorú; a kétely 
alapja, hogy a címlapján látható MÁTYÁS-
címer későbbi újrafestés nyomait mutatja. 
A magunk részéről hitelességének negatív 
eldöntését nem tudjuk véglegesnek tekin
teni. 

A BERKOVITS Ilona által BEATRIX 
tulajdonának tekintett három kódex-szel 
kapcsolatban meg szeretnénk jegyezni, 
hogy a possessor teljesen világos az 
AGATHIAS és a BONFINI kódex esetében. 
Az AUGUSTINUS kódex azonban, vélemé
nyünk szerint, semmiképpen nem tekint
hető kétségtelenül BEATRIX tulajdonának. 
Címlapja, igaz, hiányzik; de az egykorú 
bársonykötésen megmaradt két díszes csatt 
MÁTYÁS címerével ékes. Az a tény csupán, 
hogy a kódexet díszítő egyik kéz a 
BEATRix-féle AGATHIAS kódex miniátorá-
val azonos lehet, még nem indokolja kellő
képpen BEATRIX tulajdonosságát. 

A Graduáléhan viszont mindkét címer, 
a magyar és az aragóniai, megtalálható a 
címlapon, itt tehát joggal vetődik fel a 
királynénak mint tulajdonosnak a sze-
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mélye. Szólnunk kell ebben a viszonylat
ban az Egyetemi Könyvtár CURTIUS 
kódexéről is, amelyet BERKOVITS Ilona 
nem említ BEATRIX kódexei között, noha 
abban kizárólag az aragóniai címer látható. 
TAMMABO DE MARINIS felsorolja ezt a 
kódexet az aragóniai uralkodók nápolyi 
könyvtárának állományjegyzékében, mint
hogy véleménye szerint a kódexben látható 
címer nem speciálisan a BEATRIXÓ és így 
annak corvina voltát is kétségbe vonja. 
BEATRIX kaphatta kölcsön vagy ajándékba 
ezt a kötetet atyjától, tehát lehetett az 
övé, de semmiképpen nem lehetett a 
MÁTYÁsé. 

Az AGATHIAS kódex tárgyalásakor nem 
említi a tanulmány írója, hogy ebből a 
munkából MÁTYÁS számára külön példány 
készült, a fordító ajánlásával, MÁTYÁS 
címerével, amely fenn is maradt, s amelyet 
jelenleg Münchenben őriznek (Cod. Lat. 
294.). Ez a tény bizonyos fokig feleletet ad 
arra a tanulmányban felvetett kérdésre is, 
hogy BEATRIX példányába miért nem fes
tette a miniátor MÁTYÁS portréját is. 

Egyébként nagyon örvendetes és ered
ményes BERKOVITS Ilonának az a törek
vése, amely arra irányul, hogy a kódexek 
díszítését, főként a figurális és szimbolikus 
ábrázolásokat a kódexek tartalmával kap
csolatba hozza, mint pl. a PHILOSTRATUS 
kódexnél, ahol meggyőző érvekkel bizo
nyítja, hogy a címlap iniciáléjában a mini
átor nem MÁTYÁst, hanem CORVIN Jánost 
kívánta ábrázolni diadalszekéren (apró 
tévedés csupán, hogy az nem jobbjával, 
hanem baljával támaszkodik a címer
pajzsra). Úgy véljük, hasonló módszerrel 
még sok történeti és jelképes ábrázolás 
valódi értelmére lehetne rámutatni. így 
pl. a Graduále díszes címlapjának fő 
miniatúrája is szoros összefüggésben van 
a keretdísz négy sarkában elhelyezett és 
Hermann JL HERMANN által már meg
fejtett kis képekkel. 

A GradwálércA szólva megemlítjük, hogy 
az annak 7a lapján található, feltehetően 
Visegrádot ábrázoló tájképi háttérnél ko
rábbi az a miniatúra, amely a párisi 
Bibliothèque Nationale egyik PETRARCA— 
DANTE kódexében látható, s amelynek 
hátterében ugyancsak egy Visegráddal 
azonosítható tájképi háttér van (Vö. Magy. 
Kbnyvszle. 1961. 239—246. 1.). 

Ami a kötet nyomdai kivitelezését 
illeti, az — mint, már erre elöljáróban is 

utaltunk, — mindenképpen dicséretet érde
mel, de azért néhány megjegyzésünk lenne, 
amelyeket különösen az idegen nyelven 
megjelenő példányokban lehetne figyelembe 
venni. így meglehetősen zavaró és némileg 
megtévesztő hatást vált ki az, hogy a 
különböző méretű kódexek reprodukcióit 
a kiadvány azonos és nem egymáshoz 
arányosított méret szerint közli. A kötet 
gyakorlati használhatóságának egyszerűbbé 
tételére nem ártott volna a színes táblák bal 
oldalán feltüntetni az illető reprodukció leg
fontosabb tárgyi adatait, utalással azokra 
a lapszámokra, ahol a kötetben a megfelelő 
kódexről szó van. Helyenként a színezés 
is hagy hátra kívánni valót, ami különösen 
feltűnő az AGATHIAS kódexből közölt két 
lapnál, ahol — az eredetivel ellentétben — 
a két reprodukció más és más színárnya
latú. Végezetül: kár, hogy nincs a kötetben 
színes reprodukció az AUGUSTINUS kódex
ből. 

Befejezésül még eleget teszünkKRiszTiN-
KOVTCH István tudományos kutató kérésé
nek, aki irodalmi és helyszíni kutatásai 
alapján a következők közlését kérte a 
MANFREDiNi-könyvtárnak MÁTYÁS számá
ra történt megvásárlásával kapcsolatban: 
CSONTOSI Jánosnak a Pallas lexikonban 
történt közlése szerint MÁTYÁS 1475-ben 
könyvtára gyarapítására megvásárolta 
MANFREDINI bolognai herceg magánkönyv
tárát. Ez az adat belekerült BERKOVITS 
Ilona szövegébe is. KRISZTINKOVICH szerint 
viszont a család neve nem MANFREDINI, 
hanem MANFREDI, GALEOTTO nem bolog
nai, hanem faenzai urakodó volt és nem 
1475-ben, hanem 1488-ban halt meg. 
Vagyonát a faenzai városi elöljárók a kis
korú örökös részére liquidálták, és a faenzai 
protokolláris bejegyzés szerint MÁTYÁS 
követei a kéziratok egy részét megvásárol
ták. 

CSAFODINÉ GÁRDONYI KLÁRA 

Fairbank, A. J.—Hunt, R. W.: Humanistic 
script of the fifteenth and sixteenth centuries. 
Oxford, é. n. Bodleian picture book 12. 

A két szerzőnek ebben a könyvtörténeti 
képeskönyv-sorozatban megjelent munkája 
lényegében kivonata FAIRBANK és WOLPE 
Renaissance handwriiing címen Londonban 
1960-ban kiadott írástörténeti kézikönyvé
nek. Míg azonban az előbbi csak 24, addig 
az utóbbi 94 táblán mutat be írástörténeti 
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pé ldáka t a X . századtól kezdve egészen a 
X I X . , il letve X X . századig. A példák zöme 
m i n d k é t k i a d v á n y b a n X V — X V I . századi, 
s így elsó'sorban e ké t évszázad í r á s tö r t éne té 
nek t anu lmányozásához szolgál jó segédesz
közül . Bizonyára rövidesen fel fog merülni 
az az igény az í rás tör téne t i k u t a t á s részéről, 
hogy a név szerint i smert másolóknak a 
világ különböző' k ö n y v t á r a i b a n szétszórtan 
őrzöt t , szignált vagy szignálatlan m u n k á i t 
bibliográfiailag rendszeresen összegyűjtsék, 
és tovább i kézira tok azonosítása céljából 
ezekből „ p é l d a t á r a t " tegyenek közzé. Ez 
bizonyára jobban előre fogja vinni írás tör
ténet i ismereteinket , különösen a human iz 
m u s korá ra vona tkozóan , amely ezen a 
a téren m é g eléggé fel tárat lan, m i n t egy-
egy ilyen k iadvány , amely t u d o m á n y o s 
megalapozot t ságú ugyan , de az egyes 
scriptorok í rásának , működésének rend
szeres fe lku ta tásá t nem tekint i fe ladatának. 

C S A P O D I N É G Á R D O N Y I K L Á R A 

Johann Gottlieb Fichte 1762—1962. Verzeich
nis des handschriftlichen Nachlasses. Mit 29 
Faksimile—Tafeln. Berlin, 1962, Deutsche 
Staa tsb ib l io thek . 54 I. 

A Deutsche Staa tsb ib l io thek 1962 máju
sában emlékezet t meg J . G. F I C H T E születé
sének 200. évfordulójáról. A gazdag, sokol
dalú kiállí tás a k ö n y v t á r á l lományában 
levő FiCHTE-hagyaték vá loga to t t d a r a b 
ja i ra épül t , b e m u t a t v a F I C H T E munkássá 
gából mindaz t , ami a néme t m ú l t ér tékes 
örökségeként a jelenhez is szólhat. í g y ter
mészetesen nem vol t célja a kiál l í tásnak, 
hogy a szubjekt ív idealizmus képviselőjét 
népszerűsí tse. Egész é le tműve és a fenn
m a r a d t hagya ték azonban lehetőséget ad 
arra , hogy F I C H T É T m i n t a demokra t ikus 
gondola tok hordozóját , a polgári ideológia 
h i rde tő jé t s egyben a következő — m á r a 
t u d o m á n y o s szocializmusra törő — gene
rációk egyik nagy nevelőjét m u t a t h a s s á k 
be. A más ik nagy és hálás gondolatkör , 
amely köré jól csoportosí thatók kézi ra ta i : 
F I C H T E , a kiemelkedő néme t hazafi, aki a 
reformgondolatok harcos képviselője. Végül 
pedig dokumentá lás ra kerü l t m i n t az ifjú
ság nevelője, a főiskolai t a n á r s — n e m 
utolsósorban — a publicista is. 

Erősen gondolatébresztő a kiállítás t ema
tikája, s összeállítói úgy vélik — joggal —, 
hogy a jelen problémáinak t isztázásához 

is hozzá já ru lha tnak a m a g u k eszközeivel. 
E z é r t örvendetes , hogy ezen — bármi ly a la 
pos m u n k á v a l készült , de természeténél 
fogva — múlékony ha t á sú kiál l í tásnak a 
k ö n y v t á r hosszabb életet a d o t t k i a d v á n y á 
val . Ú g y is m o n d h a t j u k : az évfordulónak 
köszönjük a k i a d v á n y t s l e g m a r a d a n d ó b b 
részét : a F I C H T E kéziratok jegyzékének 
közreadásá t . 

A szép kis füzet élén az igazgatóság 
elvi megál lap í tásoka t adó, tömör beveze
tője áll. Aztán következik egy hasonlókép
pen rövid, de — főképpen t á r sada lomtör 
ténet i u ta lásokban — gazdag m é l t a t á s a 
FiCHTÉnek dr. Gottfried S T I E H L E R , a berl ini 
H u m b o l d t E g y e t e m Filozófiai I n t éze t e 
m u n k a t á r s á n a k tollából. 

Majd F I C H T E fogalmazványokat közöl
nek facsimilében, mégpedig olyan e lőmun
k á l a t o k a t az 1793-ban névtelenül megje lent 
Zurückforderun g der Denkfreiheit von den 
Fürsten Europens c. poli t ikai i rathoz, a m e 
lyek ebben a megszövegezésben nem ismer
tek, hiszen va lamennyi k iadás egy más ik 
vál tozaton alapszik. Ezek a fogalmazvá
nyok t ehá t igen becses emlékei a n é m e t 
ku l tú rának , c ímük: Neuer Entwurf für die 
Beantwortung der Frage : hat der Fürst ein 
Recht, die freie Untersuchung der Wahrheit 
auf irgend eine Art einzuschränken?, — 
t o v á b b á Zur Vorrede der Verteidigung és. 
Supplik an die Herzoge. (Ezek kiegészítések 
az a te izmus-vi ta idejéből.) Ez a terjedelmes 
facsimile közlés bőkezű és szép reprezen
t a t í v gesztus a kétévszázados megemléke
zés a lkalmából . Természetesen o lvasha tó 
ság — t e h á t széleskörű közzététel — szem
pont jából nem pótolja a be tűh ív n y o m t a 
t á sban való közlést. 

Anná l m a r a d é k t a l a n a b b viszont a 
k ö n y v t á r o s öröme a kézirat jegyzék láttán,, 
amely m a i formájában, kiegészítéseivel 
H a n s L Ü L F I N G és Ursula B R Ü C K N E R gondos 
munká ja , a lapul véve és hűségesen k ö v e t v e 
az t az 1939-ben készült összeállítást, amely 
a berlini J u n k e r — D ü n n h a u p t k i a d ó b a n 
készül t F I C H T E h á t r a h a g y o t t műve inek 
H a n s jAKOB-féle kiadásához. Természete
sen ebben a jegyzékben nem kap juk — 
m i n t az 1939-esben — va lamennyi F I C H T E 
kéz i ra tnak —, h a n e m csak a Deu t sche 
Staatsbibl io thek á l lományában levőknek 
leírását. Ezek a leírások igen alaposak, a 
bibliográfiai u ta lások rendkívül gondosak. 
A jegyzék gondozói he lyesbí te t ték az e g y 
kori olvasási és sa j tóhibákat , — a röv id í t é -
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seket és u t a l á soka t a ma i néme t szabványok 
szerint adják. A jegyzék megfelelő tételei
nél jelölik az t is, hogy ez idő szerint a Néme t 
Szövetségi Köztá rsaság terüle tén (ponto
sabban Marburg an der Lahn , Wes tdeu tsche 
Bibl iothek, ill. Tübingen , Univers i tä t sb ib
liothek) t a lá lha tók . 

A F I C H T E kéziratok k é t csoportra oszla
n a k : az 1899-ben le té tként , majd 1910 ó ta 
véglegesen a Deutsche Staa tsb ib l io thekbe 
kerü l t F I C H T E hagya ték- tö redékre (ez m a 
is eredet i helyén, Berlinben van) , s a m á s 
h a g y a t é k b a n levő egyes kéziratok, illetve 
egyes eredet i és kor tá r s másola t -kö te tek 
csoport jára (ez u tóbb iak v a n n a k az NSzK-
ban) . 

A F I C H T E - h a g y a t é k az 1780-as évektől 
a szerző haláláig, 1814-ig t a r t a lmaz kézira
t oka t , amelyeke t 7 szekrényben, 129 kézi
r a t t á r i egységként őriznek; az egyéb anya
gok 17 egységet tesznek ki, természetesen 
i t t is 1—1 jelzet gyakran több kéz i ra to t 
foglal m a g á b a n . A hagya t ék jegyzéke ter
mészetszerűen az eredeti felállítást követ i 
(ez va lahogy az időrend és a t ema t ikus rend 
keveréke) ; a közzététel világos tagolásban, 
az eredet i cím, illetve idézet kurziválásával 
teljesen á t t ek in th e tő . 

A k i a d v á n y megjelenési formája igen 
kellemes, egészében szépen tipografizált , 
bor í tólapja különösen finom ízlésű, nem 
b á n t ó a n archaizáló c ímbetűivel s a dom-
bornyomású empire F I C H T E - p o r t r é v a l . Még 
csak anny i t : az eredet i dombormű F I C H T E 
sírján e lpusztul t a I I . v i l ágháborúban . 
A mos tan i reprodukáláshoz egy berlini 
m ú z e u m i fénykép szolgált alapul , s ezzel az 
új Néme t Demokra t ikus Köztá rsaság egy 
más ik kul turál is örökség-őrző és feltáró 
in tézménye is szép segítséget n y ú j t o t t 
ehhez az ünnepi k iadványhoz , amellyel a 
Deutsche Staa tsb ib l io thek mél tó módon 
á ldozot t a dialekt ikus módszer megalapí 
tója, kora nagy szociálpolitikusa és gondol
kodója, J . G. F I C H T E emlékének. 

P A P P I V Á N N É 

Autograf i delle collezione Giorgio Polacco. 
Mostra in sala Napoleonica sot to gli 
auspici della direzione belle ar t i del comune 
di Venezia. Venezia 8 luglio — 8 agosto 
1962. [Venezia, 1962,Stamperia diVenezia.] 
153 [7] 1. 

A legfinomabb kré tapap í r ra nyomta 
to t t , különlegesen ízléses ka ta lógus t Guido 

P E R O C C O előhangja indít ja ú t r a . A kiáll í tá
son és a ka ta lógusban egyébként 238 tétel 
(441 da rabban) ta lá lha tó a következő t ema
t ikus csopor tokra osz tva : arti figurative,, 
letteratura, musica, teatro e cinéma, perso-
naggivari,végüllibri ed album. A kö te t e t az. 
indice alfabetica generale dei nomi zárja, 
a névnél (232 személyiség) uta lással a k a t a 
lógus té te lszámára . 

A kiállí tás m a g y a r anyaga : a 109. és a 
109a té te l L I S Z T Ferenc francia nye lvű 
levele (1865. I X . 29.), va l amin t a Benedicite 
par t i t ú rá j ának (1866. I. 30.) kéz i ra ta ; a 
173. té te l M O L N Á R Ferenc Giorgio P O L A C -
coNak dedikál t („avec les sa lu ta t ions") 
arcképe 1931-ből; a 48. tétel K Ö R M E N D I 
Ferenc PoLACconak í r t angol nyelvű levele 
(1960. I X . 19.), ezenkívül még ugyanazon* 
a napon a következő dedikációval el
lá tva „ to Giorgio Polacco wi th m y m o s t 
cordial gree t ings" az Incontrarsi e dirsv 
addio c , a Mondador i k iadónál megjelent 
k ö n y v é t kü ld te el (az ajánlással e l lá to t t 
könyv leírása a kata lógusból k i m a r a d t , d e 
a kiáll í táson l á tha tó vol t ) ; a 80. t é te l 
Z I L A H Y Lajos PoLACconak í r t francia 
nyelvű levele (1934. VI . 27.), melyben arról 
értesíti , hogy dediká l t képe t nem t u d k ü l 
deni, m e r t n e m áll rendelkezésére. A 232' 
hírességből n é h á n y igazán nagy nevé t 
emeljük k i : B E R L I O Z , B R A H M S , D I C K E N S , 
G A R I B A L D I , H U G O , Th . M A N N , M A N E T , . 
P A G A N I N I , P A S T E U R , S I E N K I E W I C Z , T U R G E -
N Y E V , V E R D I , R ichard W A G N E R , Z O L A . 
Azon csodálkoztunk, hogy az ér tékes, színes 
és vá l tozatos anyagban G O L D O N I emléket. 
nem sikerült felfedezni. Valami t még a 
képmellékletekről : a 17 kép közül n a g y o b b 
érdeklődésre számí tha t Marc CHAGALL. 
rajza, P U C C I N I dedikál t fényképe és leve
lezőlapja, R O S S I N I par t i tú rá ja , V E R D I a r c 
képpel e l lá to t t pa r t i tú rá ja és Eleonóra 
D U S E jelenetképe a Città morta-ból. A ha l 
ványkék alapszínű ka r ton bor í tékot fehér 
be tűkke l a könyv címe, feketével T I Z I A N O 
1571-ből származó levelének sikerült hason
mása díszíti. 

KOZOCSA S Á N D O R 

Lewis, John: Printed ephemera. The chang-
ing uses of t ype and letterforms in English 
and American pr int ing. Ipswich, 1962, 
W . S. Cowell. 288 1. 

A könyv tö r t éne tnek és a nyomdásza t 
tö r t éne tnek egyarán t e lhanyagol t t e rü le te 
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a használati nyomtatványok kérdése, — ez 
a nyomtatvány faj ta a könyvtárak gyűjté
sén is többnyire kívül esik, a nemzeti 
könyvtárakban is csak hol egyik, hol másik 
típusnak jut helye, az ún. „aprónyomtat
ványok" vagy„kisnyomtatványok" között. 
John LEWIS könyve sem nevezhető' a szó 
valódi értelmében a használati nyomtat
ványok történetének, inkább legjellegze
tesebb típusaik bemutatásával akarja fel
h ívni rájuk a figyelmet ez az angolszász 
viszonyokhoz mérve is meglepően szép 
kiállítású, összesen 713 színes reproduk
ciót tartalmazó nagy képeskönyv. 

Igaz, LEWIS — aki a grafikai művészet 
tanára és egy nagy angol nyomda művé
szeti vezetője — történelmi alapvetést is 
ad művéhez: szerinte a használati és alkalmi 
nyomtatványok művészi előállítási formája 
lényegében a változó betűformák felhasz
nálásához kapcsolódik. Ezért a betűformá-
kat könyve elején történelmi táblázatban 
;is összeállítja, a legelső példaként szereplő 
XV. századi CAXTON nyomtatta búcsúle
véltől a huszadik század újjáéledő alkotó
kedvét szemléltető plakátok, meghívók, 
reklámcédulák, burkolatok meglepő, újszerű 
betűtípusaiig. És abban is igaza van 
LEwisnek, hogyazegész nyomdászattörté
netet hívebben tükrözik az ilyenfajta 
nyomtatványok, mint a tulajdonképpeni 
könyvnyomtatás, hiszen a nyomdász meg 
a grafikus művész-fantáziája itt szabadab
ban szárnyal, mint amikor könyvek tipog
ráfiai formáját tervezi meg — és ugyanak
kor a mindenkori társadalmi viszonyokat 
is reálisabb képben vetítik elénk ezek, mint 
a terjedelmesebb, olvasásra szánt nyom
tatványok. LEWIS mutatványai szinte a 
történelmi forrásérték behatóbb nyomo
zását látszanak követelni akkor, amikor 
iparok és kereskedelmi ágak történetébe 
nyújtanak bepillantást egy-egy üzleti levél
papír fejnyomása vagy egy-egy cigaretta
címke jóvoltából. Nem is szólva olyan 
megrázó dokumentumokról, mint a külön
féle gyarmatárukat, fűszereket és — név-
szerint felsorolt rabszolgákat eladásra 
együtt hirdető amerikai plakát. 

A könyv lényege mégis a több mint 
700 illusztráció, kétségtelenül a kisgrafika 
mindeddig legváltozatosabb és legszebb 
példatára. LEWIS két nagy csoportba 
osztja őket: vegyes ephemerák egyfelől, — 
címkék és burkolatok másfelől. Ez a 
-csoportosítás n«m teljesen meggyőző és 

ráébreszt arra az alapvető tényre, hogy az 
aprónyomtatványok különféle fajainak még 
általánosan elfogadott nomenklatúrájuk 
sincsen. Egyelőre a mindkét főcsoporton 
belüli sokféleség szinte rendszerezhetetlen 
változatossága tűnik ki a szemléltetett 
anyagból, amelyet a szerző hangyaszorga
lommal gyűjtött egybe egy sor angol és 
amerikai köz-és magángyűjtemény átvizs
gálása alapján. Búcsúlevelek, proklamáci-
ók, okirat- és bizonyítványűrlapok, hivatalos 
nyomtatványok, választási plakátok, nap
tárak, könyvreklámok, utazási és idegen
forgalmi értesítések, színházak és egyéb 
szórakozóhelyek műsorai, sportplakátok, 
menükártyák és borlapok, kocsi-, vasúti-, 
villamos- és egyéb menetjegyek, belépő
jegyek, meghívók és magánértesítések 
(köztük gyászjelentések a XVII. századig 
visszamenőleg), exlibrisek, elismervény-
űrlapok, dohány-, cigaretta-, tea-, fűszer-
címkék, boros, sörös, szeszes üvegek felira
tai, — ezek a nyomtatványcsoportok 
vannak képviselve LEWIS összeállításá
ban. Minden csoportban rövid törté
nelmi visszapillantás vagy nyomdászati-
művészettörténeti értékelés mutat rá a 
facsimilében közölt példányok jelentősé
gére. 

A könyvet általános index, továbbá a 
metszők és kőnyomó művészek, a nyomdá
szok, a betűöntők névmutatója, végül kro
nológiai mutató teszi könnyebben kezel
hetővé. 

Magyar vonatkozása is van LEWIS 
könyvének. Nem csupán az 1883-as tokaji 
aszú [ezekkel a szavakkal az angol szöveg
ben] címkéjére gondolunk (632. ábra) 
„from the vineyards of the bishops of 
Szepesváralja[?]" — amely különben is egy 
londoni cég borosüvegjéhez londoni nyom
dában készült felirat — nem is egy 1820-
ból való bostoni (Massachusetts, USA) 
színlapra (143. ábra), amely több más 
darab mellett egy Tekeli című melo
drámát hirdet szerző nélkül, — hanem 
főleg arra, hogy a mű anyagára nézve 
eleve kiszabott gyűjtési körét, amely szigo
rúan csak angolszász eredetű nyomtatvá
nyokra terjed ki, LEWIS egyetlenegy eset
ben lépi túl, éspedig egy magyar művész, 
MOHOLY—NAGY László kedvéért, akinek 
Brünnben rendezett kiállítását hirdető 
meghívó (327. ábra) alkalmat ad arra, hogy 
a szerző néhány sorban felhívja a figyelmet 
MOHOLY—NAGY művészi és tanári jelen-
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tőségére, ebben a gazdag, de név és személy 
szerint csak kevesekre kiterjeszkedő sereg
szemlében. 

DEZSÉNYI BÉLA 

Stawa, Georg v. : Alte Exlibris aus Tirol. 
[Mit einem Geleitwort v. Hans HOCHEHEGG.] 
Innsbruck, 1958, Universitätsverlag Wag
ner. (Schiern—Schriften 181.) 

„Das Land der Gebirge muss anderen 
Ländern in der Pflege geistiger Güte weit 
vorangegangen sein" — írja bevezetőjében 
H. HOCHENEGG. Többet írnak és olvasnak 
az emberek, többen gyűjtenek könyveket, 
így volt ez Erdélyben és így Tirolban is, 
ahonnét STAWA 586 régi, 1800 előtti könyv
címert gyűjtött össze, dolgozott fel és 
közöl művében. Az anyag összegyűjtésében 
elsősorban saját gazdag gyűjteményéből 
merített, de feldolgozta az elérhető többi 
osztrák exlibris-gyűjtemény idevonatkozó 
anyagát is. Mint ilyen munkában szinte 
elkerülhetetlen, a felsorolt könyvcímerek 
között néhány idegen is található, így két 
magyar is: MAGAS Mátyás primissarius sze
dett és S I Á B Y József Ferdinánd rézmetszetű 
lapja. Magyar vonatkozásuk miatt különö
sebben érdekelnek még bennünket MIGAZZI 
Kristóf bécsi érsek és váci püspök, 
továbbá Franz Gaud. GHELF könyvcímere, 
amely utóbbit SZELEPCSÉNYI György met
szette rézbe. 

A szerző feldolgozásában a tulajdonos 
nevét, az exlibris műfaját, korát (ahol 
nincs pontos évszám feltüntetve, ott a kort 
a századdal jelzi), az esetleges irodalmi 
utalásokat, ha a készítő jelezte művét, a 
művész nevét, a pontos méretet, majd az 
•egyes lapok rövid leírását s végül őrzési 
helyét közli. Kár, hogy a név nélküli címe
res exlibrisekről nem ad rövid címerleírást, 
•ez nagyban megkönnyítené az egyes lapok 
felismerését. Néhol a feldolgozásban kisebb 
hibák is előfordulnak, pl. MAGAS Mátyás 
lapját fametszet és tipográfiának mondja, 
de mind a Ferninandeum által megküldött 
fénykép, mind a múzeum közlése szerint 
csak szedésmunka. GBELFet tévesen Franz 
Josef GüEEnek írja és nem tünteti fel a 
metsző SZELEPCSÉNYI nevét. 

A reprodukciós anyag szépen összevá
logatott. Megállapítható, hogy a tiroli 
•exlibrisek stílus tekintetében — az ország
rész földrajzi helyzetének megfelelően — 
mintegy középhelyet foglalnak el az olasz 

és német exlibrisek között. A reprodukált 
darabok között néhány pompás rene
szánsz-lap szép példája a kor magas mű
vészi nívójú exlibris-művészetének, így 
MANDRTJTZ, ANGEBER és még mások exlib-
risei. 

A kis könyvecskét a kiadó szerető 
műgonddal állította ki, a szép tipográfia 
az innsbrucki Tiroler Graphik érdeme. 
A könyv a régi Tirol kultúrájának pompás 
dokumentuma, és megérdemelten került 
be a tiroli honismeret nagytekintélyű 
Schiern—Schriften sorozatába. 

ARADY KÁLMÁN 

Liste der Dokumentationsstellen und In
formationsstellen der DDR und der von den 
Dokumentationsstellen bearbeiteten Ifd Do
kumentationsdienste. 6. Aufl. Hrsg. Deutsche 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
Institut für Dokumentation. Leipzig, 1962, 
VEB Verlag für Buch — und Bibliotheks
wesen. 115 1. 

A jegyzék a Német Demokratikus 
Köztársaság dokumentációs és információs 
állomásait sorolja fel. Az előbbiek külön
böző vezető intézményekhez, kutató inté
zetekhez, termelő üzemekhez tartoznak, s 
állandó figyelemmel kísérik a német, vala
mint a külföldi tudományos irodalmat. 
Tudósok és vezető technikus káderek közre
működésével végzett dokumentációs mun
kájuk eredményei a Német Tudományos 
Akadémia Dokumentációs Intézetének IfD 
Dokumentationsdienste című kiadványában 
látnak napvilágot. A dokumentációs állo
mások ezen felül felvilágosításokkal is 
szolgálnak a munkaterületükhöz tartozó 
kérdésekben. Az információs állomások fel
adata, hogy szakterületük speciális témái
hoz útbaigazítást adjanak és bibliográfiai 
összeállításokat készítsenek. Bészben ezek 
is közzétesznek rendszeresen megjelenő 
irodalmi tájékoztatókat, de ezek csak a 
szakemberek szűk köre számára hozzáfér
hetők. A dokumentációs munka szakfolyó
iratok, ipari- és védjegyleírások, szabvá
nyok, kutatási jelentések, prospektusok, 
disszertációk és könyvek anyagát dolgozza 
fel szak szerint és a szerzők neve szerint 
összeállított cédulakatalógusok formájá
ban. Ezekre támaszkodnak a dokumentá
ciós és tájékoztató szolgáltatások. 

A Német Demokratikus Köztársaság 
dokumentációs állomásain feldolgozott fo-
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lyóiratokról összesített kimutatást bocsá
tanak közre. Ez egyben azt is feltünteti, 
hogy egy-egy folyóirat mely könyvtárak
ban található. A keresett irodalomhoz tar
tozó munkák lelőhelye, kölcsönözhetősége, 
a mikrofilm- és fotómásolatok beszerez
hetősége felől különben az egyes dokumen
tációs állomások is tájékoztatást nyújta
nak. Ugyanitt lehet megrendelni az idegen 
nyelvű kiadványok fordítását is. 

A kis könyv átlapozása meggyőzhet 
bennünket a Német Demokratikus Köztár
saság kiterjedt dokumentációs és tájékoz
tató szolgálatának elismerésre méltó szerve
zettsége felől. A szervezés kitűnő voltát 
dicséri maga a kiadvány is, amely nemcsak 
a dokumentációs és tájékoztató állomások 
pontos címét, telefonszámát stb. adja meg 
szakok szerinti csoportosításban, hanem a 
kérhető és megkapható szolgáltatások felől 
is részletes ismertetést közöl egészen a tájé
koztatások formájának egy mintán való 
bemutatásáig. A dokumentációnak és a 
tájékoztatásnak ez az alapossága a közös
ségi munka legszebb példáját mutatja, 
mert a dokumentátorok és informátorok 
segítsége felmenti a kutatót munkájának 
legterhesebb része alól, és megadja neki 
a lehetőséget, hogy az eddig utánjárásokra 
fordított időt is témájának kidolgozására 
fordítsa. 

TAKÁCS MENYHÉRT 

Abbreviaturae Cyrillicae. BODNÁRNÉ BER-
NÁTH Edit közreműködésével összeállította 
MORAVEK Endre és WÉGER Imre. Bp. 1961. 

A könyvtári és dokumentációs munka 
legkülönbözőbb területein gyakran talál
koztunk szláv cirillbetűs rövidítésekkel, 
amelyeket nem tudtunk feloldani, mert 
nem állott megfelelő rövidítésgyűjtemény 
a könyvtárosok és dokumentalisták rendel
kezésére. Különösen nagy szükség volt a 
nem orosz rövidítések értelmezésére. A szer
zők tehát, amikor hézagpótló munkájukat 
elkészítették, nemcsak a magyar, hanem a 
nemzetközi dokumentációnak is jó szolgá
latot tettek. 

A szerzők az előszóban kifejtik a gyűjte
mény összeállításának és elrendezésének 
elveit. Nézetünk szerint a gyűjtemény elren
dezési elvei helyesek. Az, hogy a szerzők 
nem vállalkoztak az egyes intézmények 
esetleg valahol már előfordult magyar 

nevének felkutatására, nem kárhoztatható, 
annál is inkább, mert ezek az elnevezések 
nem mindig szerencsések. A gyűjtemény 
nem teljes, de nem is lehet az. így tág 
tere nyílik annak, hogy a különböző szak
mák képviselői számonkérjék a szerzőktől, 
hogy ezt vagy azt a rövidítést miért nem 
vették fel jegyzékükbe. A gyűjteményt 
vizsgálva magunk is találtunk olyan rövidí
téseket, amelyekkel már többször volt 
dolgunk, de nem szerepelnek a gyűjtemény
ben. Ezekkel most nem hozakodunk elő, 
mert másodrendű fontosságúak csak, és ha 
minden ilyen rövidítést bevettek volna, 
erősen megnőtt volna a munka terjedelme. 
Véleményünk szerint, ha erre szükség 
mutatkozik, a gyűjtemény kiegészítése
képpen el lehet készíteni az egyes tudomá
nyok, illetve a gyakorlati élet különböző 
területein használatos rövidítések jegyzé
keit. Ez nem jelenti azt, hogy kisebbjkiegé-
szítéseket nem kell majd eszközölni egy 
következő kiadásban. Ujabb rövidítések 
vezethetők be, s esetleg elhagyhatók a 
részünkre kisebb fontosságú intézmények 
vagy elavult rövidítések (pL rAKK — 
A Krasznodari Határterület Állami Levél
tára vagy THP — Tu vin Népköztársaság). 

A rövidítésjegyzékben a rövidítések fel
oldásai és magyar értelmezése általában 
helyes és pontos. Természetesen egy ilyen 
terjedelmes felsorolásba óhatatlanul be
csúsznak kisebb nyomdahibák, megfigyel
hetők némi következetlenségek. A népne
vek rövidítése hol kis-, hol nagybetűvel 
kezdődik, olykor még ugyanazon népnév 
esetében is, például az orosz rövidítés Poc. 
nagybetűs, az ukrán kisbetűs poc. 'orosz
országi', vagy a BbeT. = BbeTHaM helyes 
utalóval visszakeresve a BbeTHaM nagy
betűs alakot találjuk. Fölösleges a nagy
betűs kezdés közfőnevek rövidítésénél is, 
pl. pHŐ.-pHÖapcTBO (6) 'halászat.' 

Az elmondott apró hiányosságok mit 
sem vonnak le a rövidítésgyűjtemény hasz
nálhatóságából. Az Abbreviaturae Cyrillicae 
komoly nyeresége a nemzetközi könyvtári 
és dokumentációs irodalomnak. 

DEZSŐ LÁSZLÓ 

Carter, John: ABC for book-collectors. 3. ed. 
London, 1961, Bupert Hart—Davis. 208 1. 

Minden foglalkozási ágnak megvan a 
maga külön nyelve, amelyet a laikusok nem 
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értenek. Nem kivétel ebből a szempontból 
a könyvgyűjtés sem. A szerzőnek egyik 
barátja panaszkodott egy alkalommal, 
hogy bár rendszeresen olvassa a Times 
Literary Supplement-jét, mindig talál ott 
olyan szakkifejezéseket, amelyeknek nincs 
megfelelő magyarázata a lexikonokban. 
Ez indította CARTERÍ, — aki mint bibliográ
fus, kritikus és könyvkereskedő 20 eszten
dőn át foglalkozott ritka könyvekkel, — a 
jelen munka megírására. 

Nem enciklopédiát akar adni, csak a 
szakkifejezések alfabetikus sorrendben kö
zölt magyarázatát. Nem is a bibliográ
fiák, a könyvnyomtatás, -kötés, -kia
dás terminus technicusait gyűjti egybe, 
bár ezek javarészt szerepelnek könyvében. 
Egyenesen a könyvgyűjtőknek akar segít
ségére lenni. Azoknak, akik még kezdők 
•ebben a szép foglalkozásban és azoknak a 
laikusoknak, akik érdeklődnek iránta. 
Hangsúlyozza, hogy könyve kifejezetten a 
szigetország szaknyelvét tartja szem előtt. 
Bár az amerikai könyvgyűjtők nyelve 
ugyanaz, a könyvkiadás és -terjesztés 
történetével foglalkozó részekben csak az 
angol gyakorlatot veszi figyelembe. 

A szigetország szükségleteiről és egy 
szakterületen használt terminológiáról lé
vén szó, nagyképű dolog lenne a könyv 
értékelésébe bocsátkoznunk. De ez talán 
fölösleges is, ha meggondoljuk, hogy a kb. 
450 szakkifejezés összegyűjtése és magya
rázása már magában véve is szép teljesít
mény. Azt pedig, hogy a kis könyv jó szol
gálatot tesz a könyvgyűjtőknek, mi sem 
bizonyítja jobban, mint az a körülmény, 
hogy három kiadást ért meg. Nem tagad
juk: ez egy kis irigységet is ébreszt ben
nünk. Bár ekkora tábora volna nálunk is a 
könyvgyűjtőknek ! 

TAKÁCS MENYHÉRT 

Deutsche Bücherei 1912—1962. Festschrift 
zum fünfzigjährigen Bestehen der Deutschen 
Nationalbibliothek. Leipzig, 1962. 400 1. 
47 kép. 

Az utóbbi két évben két nagy német 
könyvtár jubileumi ünnepségeinek voltunk 
tanúi. 1961-ben a berlini Deutsche Staats
bibliothek 300 éves évfordulóját, 1962-ben 
pedig a lipcsei Deutsche Bücherei 50 éves 
fennállását ünnepelte. Mindkét jubileum 
nagy visszhangot kiváltó kulturális ese
mény volt a Német Demokratikus Köztár

saság életében, sőt, az ünnepségek politikai 
demonstratív erővel is hatottak. A berlini 
Állami Könyvtár ebből az alkalomból is 
ünnepélyesen követelte a Nyugat-Német
országban maradt állományrészeinek visz-
szaadását, a lipcsei jubileum pedig az új 
német nemzeti könyvtár deklarálásával 
esett egybe, sőt ez volt az ünnepség leg
főbb tartalmi mondanivalója. 

A két ünnepségsorozat megrendezésé
ben és lebonyolításában sok volt a rokon
vonás. Többek között mindkét könyvtár 
ebből az alkalomból ünnepi kiadványban 
adott áttekintést múltjáról és jelenéről. 
E tekintélyes terjedelmű könyvek nemcsak 
méltó módon reprezentálják a két könyv
tár hatalmas kulturális fontosságát, hanem 
a magyar könyvtárosok számára is érde
kesek lehetnek, hiszen a magyar könyvtár
ügy delegációk kiküldése útján és az itthoni 
könyvtárügyi szaksajtóban közzétett meg
emlékezésekkel élénk részt vállalt a baráti 
NDK könyvtárügyének e fontos eseményei
ben. A Deutsche Staatsbibliothek Fest-
schrift-jével folyóiratunk már foglalkozott. 

Az előttünk fekvő lipcsei ünnepi kiad
vány egyetlen vaskos kötetben, az alapos 
részletességet az áttekinthetőséggel szeren
csésen egyeztetve, átfogó képet nyújt a 
Deutsche Bücherei történetéről, jelenlegi 
fontos kultúrpolitikai szerepéről és a szocia
lizmust építő Németországban rá váró 
nagy feladatokról. Már az alcím jelzi a leg
fontosabb változást: „Deutsche National
bibliothek" lett a második neve. 

A díszkötet első 21 lapján prominens 
állami személyek üdvözlik a Könyvtárat. 
Első helyen Walter ULBRICHT, az Állam
tanács elnöke és a Német Szocialista Egy
ségpárt főtitkára köszönti a jubiláló intéz
ményt, és ennek során méltatja a Deutsche 
Bücherei-nek mint az első német munkás
paraszt állam nemzeti könyvtárának, sőt 
az egész németség nemzeti könyvtárának 
kiemelkedő jelentőségét. Ez a gondolat 
húzódik végig a lipcsei főpolgármester, a 
lipcsei Börsenverein elnöke és az egyetem 
rektora ünnepi megemlékezésében is. 

A kötet első és legfontosabb referátumát 
H. RÖTSCH főigazgató vezetésével szerzői 
kollektíva készítette. A cikk címe: Die 
Deutsche Bücherei —diedeutsche Nationalbib
liothek magában foglalja a legfontosabb 
mondanivalót. A szerzők koncepciója sze
rint a Deutsche Bücherei, mint az egész 
világ német nyelvű vagy német vonatkozású 
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irodalmi termékeinek központi gyűjtő és 
feltáró intézménye, egyedül jogosított arra, 
hogy Németországban a német nemzeti 
könyvtár szerepét betöltse, ezért a jubi
leum alkalmából hivatalosan is kinyilvánít
ják ezen minőségét. A könyvtár jellege és 
működése megfelel mindazoknak a kritéri
umoknak, amelyeket a korszerű könyv
tárügy a nemzeti könyvtár fogalmához 
fűz. A fő referátum ezt az elvet az alapí
tásig vezeti vissza, és megállapítja, hogy a 
lipcsei Börsen verein der Deutschen Buch
händler zu Leipzig már 1912-ben egy nem
zeti gyűjtemény alapjai lerakásának szán
dékával tette meg nevezetes aktusát. 

Az alapítás idején fennállott társadalmi 
összefüggéseket és körülményeket elemzi 
Gerhard HESSE helyettes főigazgató tanul
mánya. Kimutatja, hogy Németországban 
a polgári fejlődés akadozása késleltette a 
más nagy európai országokban korábban be
következett könyvtáralapításokat. Bár az 
1848/49-i forradalom idején, H. W. HAHN 
hannoveri kiadó hazafias kezdeményezése 
nyomán, létrejött a német Reichsbiblio
thek, amely az akkori viszonyok között a 
nemzeti könyvtárnak felelt volna meg, és 
fennmaradása esetén ezt a szerepet nyilván 
be is tudta volna tölteni, egészen rövid élet 
után nem működött tovább. A reakciós, 
majd 1871 után imperialista célokat követő 
császári Németország nem tekintette állami 
ügynek a német nemzeti könyvtár létre
hozását. Helmuth RÖTSCH főigazgató a 
kötet következő tanulmányában ugyan
csak a társadalmi fejlődés széles hátterét 
és körképét vázolja abban az időben, amikor 
a lipcsei könyvkereskedők felismerték a 
kor szükségszerű követelményét, és — 
leküzdve a még mindig mutatkozó ellenál
lást — haladó tettként létrehozták 1912-
ben a Deutsche Büchereit. 

A két fő történeti cikket kiegészíti és 
teljessé teszi a harmadik, Fritz SCHAAF 
osztályigazgató tollából, aki a könyvtár 
1945 után bekövetkezett hatalmas arányú 
fejlődését és a szocialista társadalmi viszo
nyok közötti teljes kibontakozását vázolja. 
Három milliós állományával, sokirányú 
szolgáltatásaival ma már a Deutsche Bü
cherei Európa egyik legfontosabb, működési 
módszereiben is egyre korszerűbbé váló 
könyvtára, amely — mint a következő 
cikkből kiderül — igen lényeges tényező a 
népgazdasági tervek végrehajtásában és 
általában a termelésben. 

Igen fontos Kurt Fi-EiscHHACKnak, a 
könyvtár volt igazgatójának nagy tanul
mánya a könyvtár bibliográfiai tevékeny
ségéről. Közismert, hogy a Deutsche 
Bücherei milyen gyorsan, széleskörűen és 
mélyrehatóan tesz eleget a Németországban 
és a Németországon kívül megjelenő német 
nyelvű irodalom iránti feltárási kötelezett
ségnek. A Deutsche Nationalbibliographie 
A és B sorozata, a zeneművek, a képanyag, 
a fordítások kurrens bibliográfiái, az egye
temi és főiskolai disszertációk bibliográfiái, 
a német bibliográfiák bibliográfiája, mind 
a Deutsche Bücherei dolgozóinak szerkesz
tésében készülnek évtizedek óta, nélkülük 
ma már semmiféle Németországgal vagy 
a német irodalommal kapcsolatos kutatás 
nem képzelhető. 

Külön cikkek foglalkoznak a külföldi 
szerzeményeket periodikusan regisztráló 
Titeldrucke kiadványsorozattal, a Deutsche 
Bücherei csoportos tárgyszókatalógusával, 
a munkásmozgalom története szempont
jából oly fontos emigrációs irodalommal. 

A Német Könyv- és írástör téneti Múzeum 
fejlődéséről F. FUNKE osztályigazgató külön 
cikkben számol be. Az épületről szóló tanul
mány bemutatja a könyvtár szerencsés 
hely viszonyait. A szabad telken álló épület 
már eredetileg is a mindenkori bővíthetőség 
követelményével épült. Többször történt 
már bővítés anélkül, hogy az épület archi
tektúrája megbomlott volna, a jubileumra 
pedig ismét egy új szárny készült el, amely 
hosszú időre megoldja az anyag elhelye
zésének kérdését. 

A kötet végén a könyvtár történetét 
kronologikusan rendezett eseménylista fog
lalja össze. Ezt követi a könyvtárral fog
lalkozó cikkek és kiadványok bibliográfiája, 
amely összesen 1180 tételt foglal magában l 
A könyvtár volt igazgatóit, épületét, helyi
ségeit ábrázoló 47 kép zárja a kötetet, amely 
szerkesztésében, megjelenésében egyaránt 
mintául szolgálhat díszkiadványok szá
mára. 

GOMBOCZ ISTVÁN 

Országos Műszaki Könyvtár és Dokumen
tációs Központ. Kurrens periodikus kiad
ványok jegyzéke. 1961—1962. Összeállította 
az OMK Folvóiratosztálya. Bp. 1962. 2, 
II, 251, 1 L (Soksz.) 

Az OMK 1962-ben korábban közzétett 
mintaszerű folyó irat jegy zekének— amelyet 
a Magyar Könyvszemle 1961. 3. száma ismer-
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tetett — folytatását, illetve kiegészítését 
határozta el: pótfüzetet készül kiadni az 
1959—1962. évek periodikus kiadványai
ról. A jegyzék elkészüléséig külön elkészí
tette az 1962. évben járó folyóiratainak 
jegyzékét, elvileg az 1961. decemberi álla
pot szerint, gyakorlatban azonban az egész 
1962. évi rendelését, valamint a legújabb 
címváltozásokat is figyelembe véve. 

A jegyzék négy fejezetre tagolva közli a 
folyóiratok rövid, a leglényegesebb ada
tokra korlátozott címleírását. Az első 
fejezet a vétel, a második a csere, a harma
dik az ajándék útján szerzett külföldi, 
a negyedik a magyar periodikus kiadvá
nyokatlajstromozza. Az első' három részben 
országonként tagolva adja az anyagot, az 
utolsóban egy betűrendben. 

A jegyzéket betűrendes mutató egé
szíti ki, amely a periodikák mellett (rövi
dített formában) a megjelenési ország 
nevét, valamint a folyóirat raktári jelzetét 
közli. Ezt az utóbbi részt egyben kurrens 
katalógusnak is szánja a beígért pótfüzet 
megjelenéséig. 

Á kiadvány az OMK hasonló jellegű 
jegyzékeinél tapasztalt alaposságról és 
pontosságról tesz újabb bizonyságot. A fo-
lyóiratbeszerzések egybehangolása terén 
más nagy könyvtáraknak is segítségére 
lehet. 

D. B . 

Grohmann, Adolf: Die arabischen Papyri 
aus der Giessener Universitätsbibliothek. Gies-
sen, 1960. XII, 94 1., XII. t. 

Az Abhandlungen der Giessener Hoch
schulgesellschaft IV. köteteként jelent meg 
a címben jelzett mű: a giesseni egyetemi 
könyvtár arab papyrusainak szövegki
adása. 

Az egész papyrus-gyűjtemény három 
helyről ered: 1. Museum des Oberhessi
schen Geschichtsvereins. 2. Giesseni Egye
temi Könyvtár. 3. Prof. Karl KALB
FLEISCH magántulajdona. Mindhárom 
helyre jórészt Fajjumból került, kisebb 
mértékben Antaiopolisból, Hermupolis 
Magnából és Oxyrhynchosból. 2800 görög, 
49 kopt, 29 démotikus, 4 hieratikus és 
1 hieroglif írású szöveg van közöttük. 
Az arab gyűjtemény aránylag kevés, 48 
darabból áll, s jórészt töredék. Tárgy sze
rint így oszlik meg: I. Adózásra vonatkozó 
dokumentumok. II. Jogi szövegek. III. 
Levelek. IV. Listák és elszámolások, V. 

Levéltöredékek VI. Meg nem határozott 
darabok. A papyrusok a VII—XIII. szá
zadból valók. 

Minden egyes papyrusnak eredeti szö
vegét és német fordítását kapjuk bőséges-
eligazító jegyzetek kíséretében. Tartalmuk 
— töredékességük ellenére is — értékes-
adalék a középkori keleti kereskedelem, 
ipar, orvostudomány és társadalom törté
netéhez. A No. 3. verzóján zsidó és keresz
tény adózók nevei vannak. Kár, hogy 
ezeket nem közölte a kötet. A No. 5 külö
nösen érdekes: az iszlámra tért, szabadon
bocsátott kopt rabszolgák jegyzéke. A No^ 
14-ben (54—55. 1.) előfordul a COSMAS 
név, amely további párhuzam lehet az. 
intercisai Cosmius archisynagogushoz 
(SCHEIBER Sándor: Magyarországi zsidó 
feliratok. Bp. 1960. 36; Kádár Z. : Die-
kleinasiatisch-syrischen Kulte zur Römer
zeit in Ungarn. Leiden, 1962. 26.). . 

Az európai papyrus-gyújtemények ki
adványaihoz (Bécs, Berlin, Heidelberg,. 
Manchester, Milánó, München, London, 
Prága) jól sorakozik ez az alapos feldolgo
zás. Hála illeti meg érte Adolf GROH-
MANNT (Innsbruck), akit Fritz HEICHEL-
HEIM (Toronto) jegyzetei támogattak. 

Milyen szép lenne, ha ilyen kiadvány
ban adhatnók ki a KAUFMAisnsr-gyűjtemény 
összes geniza-darabjait is ! 

S C H E I B E R S Á N D O R 

Mongolische Handschriften, Blockdrucke, 
Landkarten. Beschrieben von Walther 
HEISSIG unter Mitarbeit von Klaus SAGAS
TER, Franz STEINER. Wiesbaden, 1961. 
494 1., 16 t. (Verzeichnis der Orientalischen 
Handschriften in Deutschland Bd. 1.) 

A mongol könyv története a mongol 
világbirodalom idejére nyúlik vissza. A Ja 
pántól Magyarországig, Szibériától Jáva 
szigetéig terjeszkedő nomádok elődeiktől 
átvett és szomszédaiktól eltanult kultúrát 
ötvöztek össze saját hagyományaikkal, 
s az így született új mongol műveltség 
nemsokára könyvekben is kifejezést keres. 
A mongol könyvkiadás első virágkorát 
a Kínában uralomra kerülő YüAN-dinasz-
tia (1280—1368) alatt élte, ezen időkből 
azonban alig néhány eredeti mű maradt 
fent. A YüAN-dinasztia bukása után a 
belső-ázsiai pusztákra visszaszoruló mon
golság nemsokára újra magára talál, s a 
Tibet és Kína felől egyre újabb hullá
mokban érkező buddhista térítés által 
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létrehozott kolostorokban újra megkez
dődik a könyvek nyomtatása és másolása. 
Nemsokára a kínai udvarban uralomra 
kerülő mandzsu dinasztia felismeri a hit
térítés politikai jelentőségét, s Peking a 
mongol könyvkiadás egyik fontos köz
pontjává válik. Ugyanakkor felélénkül 
a könyvtermelés a mongol központokban is. 

A könyv fogalma természetesen magá
ban foglalja a kéziratokat és a fadúcról 
nyomtatott műveket egyaránt. A kézirat, 
akár a kancelláriákban, akár a kolosto
rokban másolták, elérhette akár a több
százas példányszámot is. 

A német gyűjtemények története von 
ASCH ( + 1807) gyűjtőtevékenységével kez
dődött, aki cári szolgálatban állt, s 1778 
és 1790 között mintegy harminchárom 
mongol és kalmük művet küldött a göttin-
gai egyetem könyvtárának. Ezek a könyvek 
tehát • már Göttingában voltak, amikor 
KÖRÖSI CSOMA Sándor ott tanult (1816— 
1818), s nem lenne érdektelen kideríteni, 
hogy a keleti könyveket oly fáradhatat
lanul forgató tudós találkozott-e velük? 
ASCH anyagának legnagyobb részét Jo
hann jAEHRiNGtől szerezte, aki PALLAS 
híressé vált utazásában is részt vett. 

Jelentősebb gyűjtés azonban csak I. J. 
SoHMiDTnek, KÖRÖSI CSOMA pályatársá
nak és bírálójának, 1829-ben német nyel
ven kiadott fordításának, az Erdeni-yin 
tobcsi című mongol történeti műnek (e 
művet 1662-ben írta SAGANG SZECSEN 
mongol történetíró) megjelenése után indult 
meg. A német gyűjtemények anyaga ettől 
kezdve rohamosan gyarapodik részben 
az utazók (így például ZWICK, SCHOTT, 
majd TAFEL, FILCHNER, LESSING, CONSTEN, 
HAENISCH, SCHÄFER), részben tudományos 
expedíciók ásatásai (így például a L E 
COQ—GRÜNWEDEL-féle turfáni expedíció) 
révén. Néhány mű vásárlás útján kerül 
a könyvtárakhoz, így például Sven H E D I N 
gyűjtésének néhány darabja. 

Külön figyelmet érdemel magyar szem
pontból Hans LEDER sziléziai származású 
kereskedő és utazó hatalmas gyűjteménye. 
E világot járt gyűjtő Európába visszatérve 
több mint 20 000 tárgyból álló mongol és 
tibeti gyűjteményét eladta. E gyűjtemény 
•egy része, főleg néprajzi tárgyak és budd
hista festmények a budapesti Néprajzi 

Múzeumba kerültek, míg a kéziratok és 
fanyomatok nagyrészt a stuttgarti Linden-
Museum és a lipcsei Museum für Völker
kunde állományába jutott. HEISSIG úgy 
látszik nem ismeri a gyűjtemény Magyar
országra került részének történetét, és 
sem ő, sem MEISEZAHL, a Linden múzeum 
tibeti anyagát leíró kutató nem tudnak 
a LEDER-gyűjtemény Sziléziába került 
csoportjáról, amelyet ma az opavai mú
zeum őriz, LEDER szülővárosában. 

A német gyűjtemények HEISSIG és 
BISCHOFF révén e század negyvenes és 
ötvenes éveiben tovább gazdagodtak. A ka
talógus elvben felöleli a Német Demokra
tikus Köztársaság és a Német Szövetségi 
Köztársaság gyűjteményeit, így megtalál
juk benne a berlini, drezdai, lipcsei, göttin-
gai, mainzi, marburgi, müncheni, stutt
garti és tübingeni könyvtárak anyagát. 

E gyűjtemények nagy számban tar
talmaznak hiányos, töredékes műveket. 
HEISSIG szerint ennek oka, hogy az ilyen 
művek többsége a kolostorok ún. „befala
zott kápolnáiból" kerültek elő, ahová egy 
kis nyíláson át a hívők bedobálják a hasz
nálhatatlannávált szent könyvtöredékeket. 

HEISSIG katalógusa egy értékes tudo
mánytörténeti bevezetés és néhány fakszi
mile-mutatvány után tematikus csopor
tokban tárgyalja a 671 kéziratot és fa-
nyomatot, majd külön fejezetben az egye
dülálló mongol térképgyűjteményt Klaus 
SAGASTER közreműködésével. A katalógus 
használhatóságát nagymértékben fokoz
zák a kitűnő indexek. 

A nagy összehasonlító irodalmi appa
rátussal feldolgozott anyag felöleli a XIV. 
századtól a XX. századig a mongol iro
dalom szinte minden területét. Különösen 
gazdag a kalmük-ojrat anyag, számos 
értékes vallástörténeti és irodalmi alkotás 
első ismertetését itt találhatjuk meg. 
Ugyanakkor viszonylag kis számban őriz
nek a német könyvtárak történeti és nyel
vészeti műveket. 

Reméljük, hogy e munka ösztönzően 
fog hatni a magyar mongolisztikára is, s 
nemsokára módunkban lesz beszámolni 
a nem kevésbé értékes magyarországi 
mongol gyűjtemények katalógusának meg
jelenéséről is. 
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