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is értékes nyeresége. Első fejezetében az 
orosz exlibris történetét foglalja össze 
a XV. századtól (DOSZIFEJ exlibrise) a Szov
jetunió megalakulásáig. Önálló kutatást 
e területen nem végzett ugyan a szerző, 
de a már korábban feltárt anyagot ügyesen 
foglalja össze. A könyv második fejezete 
a szovjet exlibris történetét adja egészen 
napjainkig és a szovjet exlibris minden 
jelentősebb művelőjéről megemlékezik. E 
fejezetnek főleg a szovjet exlibris kezdeti, 
1917 —1930 közötti időszakára vonatkozó 
megállapításai és adatközlései értékesek. 
A monográfia harmadik része a külföldi 
exlibris történetéről ad összefoglalást; 
Németország, Franciaország és Anglia ex
libris-történetéről "részletesen emlékezik 
meg, míg az olasz, belga, csehszlovák és 
lengyel exlibrisről csak vázlatosan szól.Kár, 
hogy a magyar exlibrisművészetről keve
set ad és mindössze NAGY Árpád, DRA-
HOS István, FERY Antal, GY. SZABÓ Béla, 
STETTNER Béla és KAVECZKY Zoltán nevét 
említi, pedig a magyar exlibrisművészetről 
a nemzteközi exlibrisirodalomban is sok 
jelentős cikk áll rendelkezésére. Sajnos, 

Magyar hírlapok és folyóiratok jegyzéke.— 
Index Periodicorum Hungaricorum. 1965. 
(Szerkesztette Szűcs Jenőnó). Közreadja 
az Országos Széchenyi Könyvtár. Buda
pest, 1968. OSZK Soksz. 133 p . 28 cm. 

A magyar nemzeti bibliográfia sokszor 
felemlített hiánya nyer átmenetileg pót
lást a fenti jegyzék megjelentetésével. 
Azért mondjuk, hogy átmenetileg, mivel 
újabb és újabb folyóiratok, illetve átfogóbb 
kifejezéssel élve: periodikumok jelennek 
meg Magyarországon, és így egy-két óv 
múlva már időszerű lesz a jelen kiadvány 
bővített, esetleg 1970. évi állapotot tükröző 
kiadására gondolni. 

Való igaz az is, hogy a periodikumok 
bibliográfiai számbavétele sokszor hiányolt 
feladat. E hiányok pótlására, mint ismere
tes, és amint azt a Magyarország Időszaki 
Sajtójának Könyvészete gyűjtőcím alatt 
megjelent sorozat első száma (DEZSÉNYI 
Béla: A magyar hírlapirodalom első százada. 
Bp., 1941) hátlapján olvashatjuk, jól át
gondolt terv állt rendelkezésre. Sajnos, a I I . 
világháború nyugtalan évei a program 
megvalósítását megakadályozták. így te
hát a periodikum-bibliográfia mind a mai 
napig hiányként jelentkezik. Ezért kell 
különös örömmel fogadnunk a fenti kiad
ványt, és ha bírálatunk egy és más vonat -

a kötst sok illusztrációja között sem akad 
magyar ! A munka negyedik fejezete az 
exlibrisgyűjtésről szól és a nevesebb szov
jet exlibrisgyűj tőket és gyűjteményeket is
merteti, de megemlékezik a szovjet szak
írókról és exlibrisirodalomról is. E rész 
értékes adalékokat közöl a szovjet bibliofi-
lia történetéhez is. 

MINAJEV könyve tartalmi értékén túl 
kiállítása szempontjából is figyelmet érde
mel. A szövegrész mindkét oldalon a belső 
egyharmadot foglalja el, szürke alányomás-
sal, míg a fehéren hagyott részeken oldalról 
oldalra a jól kiválasztott illusztrációkat ta
lálhatjuk. A kötet 120 illusztrációja az 
orosz nyelvet nem ismerőknek is hasznossá 
teszi a kézikönyvet, mert az illusztrációkon 
keresztül is figyelemmel kísérhető úgy az 
orosz ós a szovjet, mint a külföldi exlibris-
műveszet fejlődése. 

A monográfia példányszáma — 10 000 ! 
— arra enged következtetni, hogy az 
exlibris iránti érdeklődós egyre nő a Szov
jetunióban is. Ezt egyébként az exlibris-
kiállítások számának szaporodása is bizo
nyítja. 

GALAMBOS FERENC 

kozásban a kiadvány gyöngéire is rá kíván 
mutatni, tesszük ezt éppen a kiadvány 
fontosságának tudatában, annak tudatában 
hogy egy bírálatra érdemes, jelentős vállal
kozásról van szó. 

A kiadvány — amint előszavából érte
sülünk—nem tartalmaz részletes, bibliográ
fiai igényű címleírásokat, hanem csak egy
szerűsített, rövidített felvételeket. Csak 
a cím, alcím, közreadó testület, évfolyam
jelzés, év, megjelenési hely szerepelnek a 
megadott adatok között. A betűrendes 
jegyzékben való eligazodást egyébként 
a címváltozásokról és a címváltozatokról 
készített utalók könnyítik meg, melyek 
mindazonáltal beleépülnek az egész cím
anyag betűrendjébe. A kötetbe felvett pe
riodikumok betűrendjétől függetlenül, a kö
tet végén még egy betűrendet találunk. Ez 
az utóbbi a közreadó testületek címanya
gát közli. Meg kell vallanunk, hogy ez 
utóbbi mutató napi munkánk során több 
ízben igen hasznos volt: a periodikumok 
esetén ugyanis nem ritkaság az, hogy 
egyik-másik igen költői cím alatt fut. Per
sze olyan költői folyóirat-címekkel, mint 
a múlt században (Hölgyfutár stb.) ma 
már nem találkozunk, de még az ilyen 
egyszerűbb címek fejbentartása, mint Ma
gyar Sajtó, Typográphia stb. sokszor ne-

BIBLIOGRÁFIÁK 



Szemle 433 

héz, ha több százat kell belőlük pontosan 
tudni. A közreadó testület neve már köny-
nyebben megjegyezhető, és így a szóban 
forgó mutató segítségévei könnyen meg
találjuk az esetleg nehezen felidézhető pon
tos címet. 

A kiadvánnyal kapcsolatos bírálatunk
ra áttérve elsősorban talán az előszó túl 
szűkszavú voltát kifogásolhatnánk. Való 
igaz, hogy a kiadvány rövid előszava fel
említi az efféle korábbi kiadványokat: id. 
SZINNYEI Józsefét, aki 1868-tól 1894-ig 
a Vasárnapi Újságban évenként tájékoz
tatást adott a periodikumokról; a Magyar 
Könyvszemle mellékleteként évente meg
jelent periodikum-listákat (1895 —1913), 
a Magyarország 1936. évi ícönyvészete c. 
bibliográfia periodikum-címanyagát, az 
1958. évi periodikum-jegyzéket — és az 
a könyvtáros szakember, aki ismeri a fenti 
bibliográfiák beosztását, valamint a már 
említett összefoglaló sajtóbibliográfiák 
(Magyar hírlapirodalom első százada A ma
gyar sajtó bibliográfiája —1945—1954)rend-
szerét, annak nem sokat kell magyarázni 
az előszóban. Ám nem mindenki ismeri 
e kiadványokat, és ha ismeri is, nem mindig 
tudja felidézni magában ezek beosztását, 
így valamivel részletesebb tájékoztatás ta
lán nem ártott volna, ,,a gyöngébbek ked
véért". 

De mire gondolunk itt? Például igen 
hiányolható, hogy a kötetben sehol sem 
találunk utalást arra, hogy a folyóiratok 
felett levő ötjegyű számok mit jelentenek. 
Sejteni sejti ugyan az ember, hogy ez 
a raktári szám, ám esetleg ugyanilyen jogon 
bizonyos belső használatú, pusztán belső 
tájékoztatásul szolgáló kartoték-számok is 
lehetnének. Meg kellene tehát valahol mon
dani, hogy e számok segítségével a periodi-
kumok az Országos Széchényi Könyvtár 
raktárából kikérhetők. — Kifogásolható 
az is, hogy az előszó miért nem tért 
ki egy mondat erejéig a szakmutató elma
radására, ugyanis a folyóirat-bibliográfiák 
és periodikum-jegyzékek szerves része szo
kott ma már lenni a valamilyen, akár 
szigla-szerűen lerövidített cím-utalásokat 
tartalmazó szakmutató. 

Bizonyos fokig, de már nem olyan ma
gabiztosan, mint az előző bekezdésben, ki
fogásként említhetjük meg, hogy a kiad
vány szerkesztői alig egy-két órás többlet
munkával saját kiadványukról néhány igen 
hasznos adatot közölhettek volna. Hasznos 
adat lett volna annak ismerete, hogy való
jában hány periodikum is jelent meg 1965-
ben hazánkban. Nos, mi megszámoltuk 
a kötet periodikum-tételeinek számát és 
összegezésünk 1557 tételre utalt. Az sem 
lett volna érdektelen, ha a nem magyar 
nyelven megjelenő magyar periodikumok 

számáról tájékozódhattunk volna. Elvé
geztük pótlólag ezt az összeszámlálást is 
és végeredményünk szerint 160 ilyen pe
riodikum volt Magyarországon 1965-ben, 
ami tehát az összes periodikumok több 
mint 10%-a. 

Sok minden egyéb ,,hasznos adatra" 
hivatkozhatnánk még, például arra, hogy 
a Magyar Folyóiratok Repertóriuma által 
feldolgozott periódikurnokat valamilyen 
jellel el lehet3tt volna látni stb., de ki ne 
tudna felsorolni száz és egy hasznos tanácsot 
akkor, ha nem neki kell aztán a munkát 
elvégezni. További felsorolás helyett sza
badjon talán újból a kiadvány hasznossá
gára utalni és elismeréssel adózni a kiad
ványt szerkesztő Szűcs Jenőné és munka
társai szorgalmának, adatfeltárásuk pon
tosságának. 

BÜKYNÉ HORVÁTH MÁRIA 

Zeitschriften Ost-Mitteleuropas und der 
Sowjetunion in Wiener Bibliotheken. I. Bul
garische Zeitschriften. Wien, 1962. Arbeits
gemeinschaft Ost. IV. 32 1. 
Zeitschriften Ost-Mitteleuropas und der Sow
jetunion in Wiener Bibliotheken 1945— 
1962. II. Rumänische Zeitschriften. Wien, 
1962. Arbeitsgemeinschaft Ost. IV. 33 — 
68 1. 

Zeitschriften Ost-Mitteleuropas und der 
Sowjetunion in Wiener Bibliotheken nach 
1945. III. Jugoslawische Zeitschriften. Wien, 
1965. Österreichisches Ost- und Südost
europa-Institut V. 69 — 233 1. 
Zeitschriften Ost-Mitteleuropas und der Sow
jetunion in Wiener Bibliotheken nach 1945. 
IV. Ungarische Zeitschriften. Wien, 1967. 
Österreichisches Ost- und Südosteuropa-
Institut. IV. 234-356 1. 

Az osztrák kutatók fokozódó igényeit 
kívánja kielégíteni az Österreichisches Óst-
und Südosteuropa-Institut a bécsi könyv
tárakban, tudományos intézetekben talál
ható népi demokratikus és szovjet folyó
iratok jegyzékbe foglalásával. A jegyzékek 
áttekintése nem érdektelen hazai kutatók 
számára sem, ugyanis például a IV. kötet 
a Bécsben fellelhető 1945 utáni magyar 
folyóiratok adatait teszi közzé. 

Az Österreichisches Ost- und Südost
europa-Institut ízléses sokszorosításban 
megjelent kötetei betűrendben sorolják fel 
az egyes országok 1945 utáni folyóiratait. 
Minden folyóiratnál a következő adatokat 
közlik: cím. alcím, megjelenési hely. A cím
felvétel után a bécsi könyvtárakban talál
ható állományt részletezik. A könyvtára
kat a Bécsben használatos számkódokkal 
jelzik (pl.: 1 — Ost. Nationalbibl., Wien). 
A jelenleg is megjelenő és az adott könyv
táraknak járó folyóiratokat az év nyitva 
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hagyásával, kötőjellel jelzik (pl.: 1(1955) — ). 
A megszűnt vagy már lerendelt folyóirat 
esetében az első és utolsó évet írják ki és 
a két szám közé kötőjelet iktatnak be. 
Az anyagfelsorolásokból az évfolyam-hiány 
is kitűnik. Többnyelvű címek esetében 
mindig az Ausztriában jobban ismert 
,,idegen" nyelven veszik fel a folyóiratot, 
természetesen utalva a hazai nyelvre is. 
Az évek előtt általában az évfolyam- illet
ve kötetjelzést is szerepeltetik. 

Az összeállítók kiadványuk készítésé
hez, közvetlen anyaggyűjtés mellett, első
sorban a Zentralkatalog der nichtösterrei
chischen Periodica in österreichischen Bib
liotheken című jegyzéket használták fel. 

A magyar anyagot feltáró kötetből ki
derül, hogy a bécsi könyvtárakban a leg
fontosabb magyar nyelvű lapokon kívül, 
elsősorban az idegen nyelven (német, an
gol, francia) megjelenő vagy kivonattal 
ellátott kiadványokat szereznek be. Pél
dául, a kötet szerint a Magyar Könyvszem
le három bécsi könyvtárban fordul elő. 
A legnépszerűbbek a Magyar Tudományos 
Akadémia által kiadott Acták. Mindez arra 
is mutat, hogy igényes magyar folyóirat 
elképzelhetetlen idegen nyelvű kivonat 
vagy legalább is címfordítás nélkül. 

A kötetek szerkesztői a nem latin betűs 
címeket transzliterálva közlik. 

Az előszóban jelzett teljes anyagot 
összefoglaló kötet- és szakmutató bizonyára 
jól fogja kiegészíteni a jelenlegi széttagolt
ság miatt kissé nehézkesen kezelhető össze
állításokat. 

BATÁRI GYULA 

Korrajz és vádirat. A századfordulótól 
a korfordulóig. Válogatás a XX. század német 
prózairodalmából. Összeáll. MlTRlT Ibolya. 
Bp. 1966. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 
272. 1. 

Nagy feladatokkal való birkózás ered
ménye MITRU Ibolya olvasmányos bib
liográfiája. Irodalmi látképe a XX. századi 
német irodalom legrangosabb prózai alko
tásainak, a magyar nyelven megjelentek
nek. A tanácsadó bibliográfiának egy gazda
gabb formájáról van itt szó. A kiválasztott 
írók egy-két (a két MANN esetében: több) 
művének ismertetését megelőzi az író 
pályaképe, a társadalmi és politikai háttér 
felvetítóse, és lezárja az író bemutatását 
a magyar nyelven megjelent többi művei
nek könyvészete. Művenként bővebb ismer
tetésben részesült természetesen,: Thomas 
MANN. Olvasottá válásban vele nem mér-
kőzhetik írótársa, Heinrich MANN. Lion 
FETJCHTWANGERt, Bertold BRECHTet, Anna 
SEGHERSt, Heinrich BÖLLt tíznél több, 

vagy legalább oldalnyi jellemzés mutatja 
be, ami nem rangsoroláson, hanem magyar 
nyelven olvasható müveik számán alapszik. 
Mondanivalójának tömörségével jó szolgá
latot tesz MITRU Ibolya a türelmetlen ol
vasónak. Összeállítását a szerző 14 oldalon 
az ,,új hullám" íróinak magyar nyelvre 
fordított művei jegyzékével zárja le. Tájé
koztatásul még csak annyit, hogy a feldol
gozásból az író kizárta az osztrák, a svájci, 
a csehszlovákiai stb- német nyelvű iro
dalmat. 

KŐHALMI BÉLA 

Tolnai György: Az újkori világtörténet 
magyarnyelvű irodalmának bibliográfiája. 
Szerk. és bev. —. Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár. Bp. 1966. 290. 1. 

Igen fontos, nagy szolgálatot tevő vál
lalkozás TOLNAI Györgyé. Száz év világ
történelmének az újkorra vonatkozó ma
gyar irodalmát válogatta össze ós hattól 
tizenhat soros annotációkban ismerteti 
a kiválasztott műveket. Az 1860—1965 
között megjelent magyar eredetű és ma
gyarra fordított külföldi anyagról van szó: 
2327 műről. A bibliográfia szerkesztője 
— helyesen — úgy vélte, hogy miután 
a magyar történelemre vonatkozó művek 
könyvészeti összefoglalása már jórészt 
befejeződött, jelen körképe talán történet
írásunk további feladatainak kijelölése 
szempontjából is hasznossá válhat, s így 
aligha maradhat el a világtörténelemmel 
foglalkozó magyar nyelvű irodalom feltárá
sa. Feladatát, kibővítve, úgy oldotta meg, 
hogy bibliográfiájába felvette az 1860 előtt 
megjelent fontosabb műveket és kiegészítő 
anyagot, nagy figyelmet szentelve a marxis
ta klasszikusok történelmi vonatkozású 
műveinek. Gyűjteményes kötetekben egye
sített műveik tartalmi feltárása minden 
egyes cikkükre kiterjed. 

Jó, ha tudja a kutató, hogy a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár korábban az iijkori 
történelem gyűjtőkörét felölelő országos 
könyvtár volt; jelenleg is egyik legna
gyobb birtoklója e korszak magyar ós 
idegen nyelvű könyvanyagának. 

TOLNAI GYÖRGY tartalmas és olvasmá
nyos előszavában elgondolkoztató formá
ban elemzi könyvészeti címanyagának or
szágonkénti megoszlását. Megállapítja elem
zése tanulságaként — és ez figyelemre mél
tó —, hogy szomszédos országok, különösen 
a szocialista szomszédos országok újkori 
történelmének elemzése tekintetében jelen
tékenyek a tartozásaink. További meggon-
dolkoztató megállapítása TOLNAI György
nek az is, hogy a bibliográfiában szereplő 
eredeti magyar nyelvű művek viszonylag 
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kis száma meggyőzően bizonyítja: mind 
a múltban, mind a jelenben kevés szak
történészünk fordult egyetemes történeti 
kérdések felé. Pedig a 19. század magyar 
nyelven megjelent újkori történeti irodal
mára egy időben jellemző volt a korszak 
legjobb polgári történészei magyarra for
dított műveinek kiadása. Gondoljunk csak 
GTJIZOT. MIGNET, MICHELET, LAVELEYE, 
MACATTLAY, a forradalmár és materialista 
tudós FRANKLIN műveinek magyar ki
adásaira. 

TOLNAI GYÖRGY figyelemre méltó elő
szava — miniatűr tudománytörténeti be
számolónak is tekinthető — a századvéghez 
érve megáll egy pillanatra annál a forduló
nál, amit SZABÓ Ervin tevékenysége jelen
te t t MARX és ENGELS műveinek, tanításai
nak és magyar történelmi vonatkozású írá
sainak ismertetése tekintetében, és folytat
ja századunk magyar nyelvű világtörténelmi 
irodalmának jellemzését. Jellemző adat 
1871 után az angol, francia és olasz újkori 
történelemmel foglalkozó könyvek kiadá
sának 41%-os emelkedésével szemben az 
osztrák és német újkori művek 77%-nyi 
növekedése. A forradalmi lendület 1867 utá
ni csökkenésével hatékonyabbá vált a ma
gyar uralkodó osztályok reakciós történe
lemszemlélete. Ebből a kincstári szellemű 
termésből kifénylik két haladó szellemű 
történetírónk: ACSÁDY Ignác és MARKI 
Sándor munkája. Gyökeres változást a fel
szabadulás hozott, és így a kapitalizmus 
korszakának s a mai marxista irodalom 
magyar nyelvű anyaga jó válogatásban 
sűrű rendekben foglal helyet a bibliográfiá
ban. A marxista klasszikusok közül MARX-
nak 98, ENGELSnek 159 és LENiNnek 279 
monográfiáját, cikkét vagy nagyobb cikk-
részletét, Összesen tehát 536 történeti vo
natkozású munkáját ismerteti a bibliográ
fia. A korszakunkat érintő marxista ma
gyar nyelvű irodalom mintegy 800 kötetre 
illetve cikkre terjed ki. Megfelelő fegyver
zet tehát a marxista ideológia tisztaságát 
megőrző harcunkban. 

KŐHALMI BÉLA 

Gorkij -bibliográfia. Á könyvtár állományá
ban levő válogatott időszaki kiadványok 
Gorkijra vonatkozó címanyaga, Szerk. 
FODOR Magdolna. Bp., Állami Gorkij 
Könyvtár, 1969, 220 1. 

Ha a Gorkij-könyvtár előző bibliográ
fiája (A Szovjetunió 50 éve memoárokban) 
elsősorban a történészek számára jelentett 
komoly segítséget — valóságos ajándé
kot — kutató munkájukban, úgy ezúttal 
az irodalomtörténészek kaptak igen jelen
tős támogatást azáltal, hogy a könyvtár 
alapos munkát végző, ügyszeretettől átha

tott bibliográfuskollektívája feltárta a GOR
KIJ életműre vonatkozó irodalomnak azt 
a részét, amely a Gorkij-könyvtár folyó
irat- ós hírlapállományában fellelhető. 

A nagy orosz remekíró, a szovjet iro
dalom úttörő alakja ma is rendkívül erősen 
érdekli a magyar olvasót és a szakkutatót. 
A bibliográfia mindennél beszédesebben 
mutatja be, hogy ez az érdeklődés immár 
kiterjed az egész világra, egyetemessé 
vált — a nyugati folyóiratok vonatkozó 
anyagának gazdagsága szinte invitálja 
a kutatót, hogy felmérni igyekezzék a szo
cialista realizmus módszere megalapozójá
nak mind távolabb gyűrűző hatását. 

A viszonylag szerény eszközök felhasz
nálása mellett is példás kiállítású, minta
szerű beosztású mű leveszi a kutató válláról 
az egyéni utánkeresgólés idő- ós munka
igényes műveletének súlyát és lehetővé 
teszi, hogy nyomban munkájának érdemi 
részéhez lásson. A bibliográfia amellett 
még azt az előnyt is biztosítja használója 
részére., hogy a feltárt anyagot egy helyen 
— az Állami Gorkij-könyvtárban — kap
hatja kézhez. 

E sok pozitívum mellett kár volna el
hallgatni, hogy az 1319 tételből álló periodi
ka mellett talán fel lehetett volna venni 
a max. 100 —150 tételt kitevő, Gorkijról 
szóló külön munkákat is — vagyis a folyó
irat- és hírlapállomány mellett a könyvál
lományt is. Emellett — az ismert nehézsé
gek ellenére is — jobb lett volna (esetleg 
egyéb könyvtárak állományára támasz
kodva) az 1954 —1957. közötti anyagot is 
feldolgozni, annál is inkább, mivel az 1954. 
évvel a Kozocsa—Radó-féle bibliográfia le
zárul, így tehát a szóban forgó három esz
tendő afféle bibliográfiai vákuumba került. 

T. L. 

Arnon, J.: Abraham Ben Abraham. A com-
prehensive Bibliography on Prosélytes and 
Proselytism from the 9th Century up to our 
times. Tel-Aviv, 1969. 15 + 15 1. 

Szerző meg akarja írni a zsidó prozely-
tizmus történetét a IX. századtól napjain
kig. Ehhez készítette el előtanulmányként 
az eddigi irodalom bibliográfiáját, többmint 
500 számot. Külön rész adja a héber és 
külön a más nyelvű címleírásokat. A kazár
kérdést nem veszi fel, nyilván abból a meg
gondolásból, hogy erről van bibliográfia 
(A. YARMOLINSKY: New York Public Lib
rary Bulletin. XLII . 1938; LXII I . 1959.). 
Egy volt hallgatómmal elkészíttettem 
a magyar nyelvű, idevonatkozó irodalmat, 
de nem jelent meg nyomtatásban. Az elő
szó így zárul: ,,We intend to forward this 
provisional edition to somé important 
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libraries as well as to some well-known 
scholars in this field, in order to get additio-
nal material and more complementary 
détails for a future improved édition." 
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