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zőnk is jól tájékoztat (124); kár azonban, 
hogy a budai nyomda román kiadványait 
nem állította szélesebb keretbe — tudni
illik nem említette a szintén Budán meg
jelent, más nemzetiségi nyelvű nyomtat
ványokat — s megfeledkezett az erdélyi 
román nyelvészek egyik legfontosabb kol
lektív munkájáról a híres Lexicon Budense-
ről is. A 19. század második felével kapcso
latban az erdélyi fejlődés mintha kissé 
kiesett volna a szerző figyelmének köré
ből. Régebbi román folyóiratokat bőven 
említett, s most mégis nyomát sem találjuk 
például az egy ideig Budapesten, majd 
Nagyváradon megjelenő Famíliának, bár 
ebben láttak napvilágot 1866-tól, Eminescu 
első versei is. Hasonlóképpen hiányzik a 
továbbiakban a szintén Budapesten meg
jelenő Luceafärul említése, pedig a 20. 
század elején Gogának e híres folyóirata 
volt a legerősebb kapocs a Kárpátokon 
innen és túl élő román írók között is, s 
mindjárt a század elején a Luceafärul szá
mos munkatársának első kötete is Buda-

Együtt van .. Budapest törtenete biblio
gráfiájának" mind a hat kötete. 

Ez év fagyos tavaszán kapta meg Buda
pest közönsége és szerte az országban és a 
nagyvilágban fővárosunk fejlődését figye
lők sok ezres tábora a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár és bibliográfiai munkaközösségé
nek szívet melegítő ajándékát, a VI. 
kötetét a főváros történetéről szóló iroda
lom könyvószetének, s ezzel a monumentá
lis mű lényegében be van fejezve. Hátra 
van még a Mutató kötet, de az egyes 
kötetek igen részletes tartalmi táblázatai a 
mű kiaknázását eddig is lehetővé tették. 

Tizenöt óv előtt kezdte el a gyűjtő és 
szervező munkát egy akkor még kisebb 
munkaközösség ólén ZOLTÁN József főszer
kesztő, aki a gyűjtés kereteit és a szerkesz
tés módszereit két cikkben ismertette a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évköny
veiben. Kilenc évi előkészítő munka után 
sajtó alól kikerült a I I . kötetszámot viselő 
kötet, főszerkesztője 1963 tavaszán vala
mennyiünk bánatára örökre elbúcsúzott 
munkatársaitól. A szerkesztés további fel
adatait BERZA László vette át s vitte 
tovább elhunyt Mesteréhez méltó kitar
tással és hozzáértéssel. 1963 után minden 
évben — mindössze egy év kihagyásával — 
újabb hatalmas kötet került a kutatók 
asztalára. Hogy áttekintésünk legyen és 
feleslegesen ne fárasszuk a könyvtárost, ha 
egy-egy kötetét kérjük, ismertetem a mű 

pesten jelent meg. A könyv második részé
nek talán legérdekesebb fejezete a havasal
földi és moldvai nagy kiadóvállalatok tör
ténetének (Socec, Minerva, Saraga, stb.), 
tehát megalakulásának ós tevékenységé
nek bemutatása: sajnáljuk azonban, hogy 
egy-egy kiadás példányszámára és egyéb 
jellemző adatra csak elvétve történik uta
lás, így is figyelemreméltó azonban pél
dául az a megállapítás, hogy 1883 és 1900 
közt Eminescu versei 16 kiadásban jelentek 
meg, összesen több mint 40 000 példány
ban. Az efféle pontos adatok nagy iroda
lom- és művelődéstörténeti jelentőségére 
felesleges volna részletesen rámutatni. 

TOMESCTJ könyvét a jól megválasztott 
facsimilék egész sora díszíti. Feltűnőbb 
sajtóhibát is csupán egyet fedeztünk föl: 
Stefan Vasile PISCTJFESCTJ nyilván Buka
rest v á r o s és nem ,,a bukaresti rendőr
ség" orvosa volt; Polipéi (116) helyett 
tehát Politiei olvasandó ! 

GÁLDI LÁSZLÓ 

szerkezetét és az egyes kötetek megjele
nésének évét. 

I. kötet. Általános rész. — A legrégibb-
időktől 1686-ig. (1967.) 

I I . kötet. Városleírás, városépítés. — 
Budapest egészségügye. — Budapest fürdő
város. — 1686-1950-ig. (1963.) 

III. kötet. Gazdaság. 1686 - 1950-ig. 
(1964.) 

IV. kötet. Társadalom. 1686-1950-ig. 
(1965.) 

V. kötet. Politika — Közigazgatás 
1686-1950-ig. (1966.) 

VI. kötet. Kultúra. 1686-1950-ig. 
(1969.) 

A nagy vállalkozást befejező kötet 
Mutató kötet lesz. 

Két történeti esemény határozta meg a 
szerkesztőség döntése szerint a gyűjtött 
anyag csoportosítását. Az egyik: Buda 
visszavétele a töröktől 1686-ban és Nagy-
Budapest kialakítása a felszabadulás után 
1950-ben. 

Néhány szó az anyag köteteken belüli 
rendjéről. Azt, hogy a gyűjtött anyagot 
nem valamely ismert, vagy — többnyire — 
nem eléggé ismert szakrendszer rácsai közé 
szorították, így indokolják a szerkesztők: 
,,a bibliográfia nemcsak a tudósok munká
ját kívánja szolgálni, hanem mindazokét, 
akik a főváros múltjának bármilyen rész
letkérdése iránt érdeklődnek." A másik ok, 
ami elhatározásunkban döntő lehetett: a 

BIBLIOGRÁFIÁK 
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gyűjtött anyag szinte elképzelhetetlen tar
kasága. Gondoljunk a napilapok és folyó
iratok sokaságából kihalászott írások mű
faji változatosságára, a röpiratok tömegére, 
a három város hétköznapjairól készült 
életképek tükörcserepeire: a riportokra, 
amiket az újságszelvények kötegei őriztek 
meg a könyvtárban. Világos, hogy ezek az 
írások elevenítik fel a régmúlt időket, ezek 
avatják izgalmas olvasmánnyá a biblio
gráfiát a nem-tudós olvasó számára is. 
Világos, hogy rugalmas rendezési lehető
ségre volt szükség. így alakult ki az a 
szerkesztői magatartás, hogy — írják — 
egy-egy köteten belül logikai, vagy törté
neti sorrendet követtünk, de ha jobb meg
oldás nem kínálkozott, betűrendet alkal
maztunk. 

A témák elrendezését a kutatók szoká
sait jól ismerő könyvtárosok rutinja jel
lemzi. „A témákon belül — írják az I . 
kötet előszavában — általában a következő 
sorrendet alkalmaztuk: bibliográfiák betű
rendben, törvények és szabályrendeletek 
időrendben, összefoglaló és általános mű
vek betűrendben és végül a részletekre 
vonatkozó anyag időrendben." 

Ilyenképpen a készülő Mutató kö
tetre mindenképpen szükség lesz. A szer
kesztők is így indokolják: ,,a legrészlete
sebb szakrendszer sem tömöríthet minden 
szempontból mhident egy helyre". Lesz 
tehát a VII. kötetben névmutató, hely
mutató, intézmények mutatója és tárgy
mutató. 

Az utóbb megjelent Kultúra címet 
viselő kötet — talán a legterjedelme
sebb az eddigiek között — úgy talál bele 
napjaink közéletének széles mederben 
folyó vitájába, mintha szándékosan időzé-
tették volna így megjelenését. Ha van 
segédkönyv, amely alkalmas arra, hogy ezt 
a vitát elmélyíteni segítse, hogy a soha nem 
mellőzhető történeti alapokhoz kalauzolja 
vitázóinkat, úgy ez a könyv az, hiszen köz
művelődésünk megújításának, forradalma
sításának mozgalmai fővárosunkból indul
tak ki. Most derül ki — e gazdag anyag 
láttán —, milyen kemény munkát kellett 
volna elvégeznie annak, aki művelődés
történetünk két és fél évszázadáról kívánt 
volna teljes hűségű képet adni. Utólag 
megértjük művelődéstörténeti és legújabb-
kori tudománytörténetünk akadozásait és 
hiányait. Ha most a bőség zavara okoz 

A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója 
A kézirat nyomdába érkezett: 1969. IV. 21. — 

gondot vitázóinknak, ez kisebb baj. Bizo
nyos, hogy ezt a kötetet el fogják nyűni. 

A mi dolgunk most egyelőre az, hogy 
tisztelegjünk a nagy művet megalapozó fő-
zerkesztő, ZOLTÁN József emléke előtt és 
köszönetet mondjunk a munkáját sikerrel 
befejező bibliográfiai munkaközösségnek, 
elsősorban BEBZA László szerkesztőnek és 
NIEDEBHAUSEB Emil lektornak. Az egyes 
kötetek belső címlapjának hátoldalán hosz-
szú sorokban ott találja az olvasó a szer
kesztésben, illetőleg az anyaggyűjtésben 
résztvevők névsorát. Köztük azok neveit 
is, akik munkaközben örökre elbúcsúztak 
íróasztaluktól: K R Ú D Y Gyula (a nagy író 
fia), POLGÁR Erzsébet és dr. SCHEIBER 
Mária nevét. 

További feladatunk: gyűjteni a hasz
nálat tapasztalatait, hogy értékesíthetők 
legyenek a nagy mű folytatólagos tíz évi 
kötetei munkálatainál. 

KŐHALMI BÉLA 

Práger Miklós: Marx és Engels művei 
magyarországi kiadásainak bibliográfiája 
1945—1965. Bp. 1966. A Fővárosi Szabó 
Ervin könyvtár és a I I . Rákóczi Ferenc 
Megyei Könyvtár, Miskolc kiadása. 133 
1. + 12 1. mell. 

Ismeretes, hogy az 1945 előtt megjelent 
Marx és Engels művek magyar bibliográ
fiáját PRÁGER Miklós két bibliográfiában: 
1953-ban és ennek 1964-ben megjelent pót
kötetében adta ki. Érdekes alakulása 45 
utáni könyvkiadásunknak, hogy az 1945 
előtti Marx—Engels kiadások mellőzésé
vel húsz évi termésünkből új összefoglaló 
szüksége merült fel. PRÁGEB Miklós indo
kolása így szól: „Elhagytuk az 1945 előtt 
megjelent kiadásokat. Ezek ma már általá
ban nem könnyen hozzáférhetők és nem is 
mindig hiteles fordítások, lassanként el
avulttá válnak. Elhagytuk továbbá a 
hazánk határain túl megjelent, jórészt ter
jesztésre sem került és újabban a hazai 
fordítások szövegét közlő kiadásokat is" . 
A vonzó külsejű bibliográfiának kitűnő a 
mutató-felszerelése. Mutató készült a Le
velek időrendjében, külön mutató a pártok
hoz, szervezetekhez, lapokhoz címzett 
Nyílt levelekhez, végül Névmutató és Cím
mutató. 

KŐHALMI BÉLA 

Műszaki szerkesztő: Merkly László 
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