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Kunze, Horst: Grundzüge der Bibliotheks
lehre. 3. völlig veränderte Auflage der Bib-
liotheks verwaltungslehre. Leipzig 1966, 
Bibliographisches Institut. 528 1. 

KUNZE professzor könyvtártani alap
vetése, amelyet a Német Demokratikus 
Köztársaság egyetemein és főiskoláin tan
könyvül írtak elő, az 1956. évi első és az 
1958. évi második kiadás óta nemcsak 
terjedelmében gyarapodott jelentős mér
tékben, hanem tartalmi felfogásában és 
szerkezeti felépítésében is módosult. Erre 
utal, mint azt a szerző műve előszavában 
elmondja, a Bibliotheksverwaltungslehre 
cím megváltoztatása is. Míg a Biblio
theksverwaltungslehre elnevezés a fő hang
súlyt a könyvtári munka ügyviteli kérdé
seire helyezi, a Bibliothekslehre fogalmában 
— amely az olvasóval való munkának 
(Leserkunde), az állomány kialakításának 
és az olvasóhoz való eljuttatásának, vala
mint a könyvtári szervezetnek a kérdéseit 
foglalja magában — „közvetlenül kifeje
zésre jut a könyvtárak társadalmi szere
pe". (238. 1.) A könyvtártan (Bibliotheks
lehre) KUNZE professzor meghatározása 
szerint ,,a könyvtártudomány fő kérdése, 
mivel középpontjában az olvasó és a 
könyv kapcsolata áll." (240. 1.) Ennek 
értelmében könyvének tárgya ,,a könyv
tárnak az olvasó érdekében végzett mun
kája." 

A mű két, nagyjából egyforma terje
delmű fő részből áll. Az első rész Könyv
tár, könyvtáros, könyvtárügy címmel a kö
vetkező fejezetekre tagolódik: 1. A könyv
tár funkciója, 2. Munkaszervezet, 3. Épület, 
4. A könyvtár munkatársai, 5. Az olvasó, 
6. A Német Demokratikus Köztársaság 
könyvtári rendszere, 7. Nemzetközi könyvtári 
szervezetek, 8. A könyvtártan a könyvtár
tudomány rendszerében. A második, A 
könyvtári munka című rósz felosztása a 
következő: 1. Az állomány kialakítása 
(Bestandsaufbau), 2. Az állomány feltárása 
(Bestandserschliessung), 3. Információ, 4. 
Az állomány és a szakirodalom eljuttatása 
az olvasóhoz (Bestandsvermittlung). 

A könyvtár funkciója című fejezetben 
a szerző mélyrehatóan elemzi a könyvtár
nak mint társadalmi és nevelési intézmény
nek a feladatait, különös tekintótettel a 
könyvtáraknak a szocialista művelődési 
rendszerben elfoglalt helyére. A közműve
lődési és tudományos könyvtárak közötti 
— a munkamódszerek és képzési célok te
kintetében, vagy a társadalmi célszerűség 
követelményeinek következtében fennálló 
— különbségek leszögezése mellett hang
súlyozza a szocialista könyvtárügy egy
ségét, s e két könyvtártípus feladatainak 
közös vonásait. Kimutatja, hogy mindkét 
könyvtártípusra egyaránt jellemző vonás 
pedagógiai feladatok ellátása. Az egyes 
könyvtártípusoknak funkciójukból fakadó 
sajátosságait elemző rész gazdag ismeret
anyag közlése mellett, rendkívül sok érde
kes elméleti és gyakorlati problémát vet 
fel. Az egyetemi könyvtárak helyzetét és 
perspektíváit elemezve a szerző a sokat 
vitatott kérdésben határozottan a köz
ponti könyvtár által irányított és vezetett 
centralizált egyetemi könyvtárhálózat ki
alakítása mellett foglal állást. A fejezet 
a könyvtári elemzés fontos eszközét je
lentő könyvtári statisztika, majd a könyv
tár propaganda, s végül a könyvtári publi
kációs tevékenység ismertetésével zárul. A 
munkaszervezet című fejezetben a szerző 
a munkarenddel és munkafegyelemmel 
kapcsolatos, valamint vezetési, tervezési 
és adminisztrációs ügyviteli kérdésekkel 
foglalkozik, ezen kívül kitér a racionalizá
lás és szabványosítás, valamint a könyvtár
gépesítés problémáira is. A könyvtár gépe
sítésével foglalkozó részben kitűnő össze
foglalást ad a fejlődés várható irányairól. 
A fejezet végén a könyvtári alapfeladato
kat összegező Geschäftsgang című rész azok
nak a munkafajtáknak az összefoglaló 
ismertetését tartalmazza, amelyek rész
letes kifejezése a ,,Grundzüge . . ." máso
dik fő részének a tárgyát képezi. Kunze 
professzor szerint ezekben az alapfelada
tokban ,,azok a követelmények tükröződ
nek, amelyekkel az olvasó a könyvtárral 
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szemben fellép: jól megválogatott iroda
lom, az állományhoz és általában az iro
dalomhoz vezető utak sokfélesége, vala
mint az állomány kényelmes és gyors 
hozzáférhetősége". (127. 1.) A könyvtár
épülettel foglalkozó fejezetben a szerző 
történeti áttekintés és a modern könyvtár
építési koncepciók összefoglalása után 
összegezi az egyes könyvtári helyiségekkel 
kapcsolatos problémákat. Az általános 
tudományos könyvtárak, köztük az egye
temi könyvtárak olvasótermi helyzetével 
kapcsolatban állást foglal a könyvtári 
szakolvasótermek létrehozásának a gon
dolata mellett, annál is inkább, mert ezek 
— legalább is részben — megfelelnek a 
raktár és olvasószolgálati helyiségek funk
cionális összetartozását hangsúlyozó alap
elvnek. A könyvtár munkatársai című fe
jezet az egyes könyvtároskategóriák fel
adatköréről, hivatali kötelességeiről, vala
mint a tőlük megkívánt képzettségi fok
ról, illetve felkészültségről és készségek
ről, majd a könyvtárosképzés kialakulá
sáról és mai helyzetéről számol be. A szerző 
igen érdekesen veti fel a könyvtárosi 
hivatás egyik legtöbbet vitatott kérdését, 
a tudományos könyvtáros elé állított ma
gas követelményrendszer teljesíthetősé
gével kapcsolatos nehézségeket. ,,Mint a 
tudományos szakirodalom gyűjtőjétől és 
megőrzőjétől elvárják tőle, hogy maga is 
alkotó tudományos munkát végezzen, és 
e mellett nap mint nap ügyviteli és szer
vezési feladatok halmozzák el . . . Egy
úttal munkájának egy része nem más, 
mint tudományos ismeretekkel végzett 
rutinmunka." (170. 1.) KUNZE professzor 
a könyvtár-automatizálásban, gépesítés
ben reméli e sokszor emlegetett probléma 
megoldását. Az olvasóval foglalkozó feje
zet abból az alapelvből indul ki, hogy a 
könyvtár rendkívül fontos nevelési tényező, 
ami azt jelenti, hogy a könyvtáros— 
olvasó kapcsolat a legújabb pedagógiai 
ismeretek és eredmények alapján alakí
tandó ki. A szerző áttekinti a könyv és az 
olvasó közötti kapcsolat fejlődését, elemzi 
e kapcsolatnak a szocialista társadalmi 
rendszerben jelentkező jellemvonásait. Is
merteti a könyvtárosok és az olvasók kö
zötti együttműködés különböző formáit, 
majd rátér az olvasási szokások kutatásá
nak a kérdésére. Hangsúlyozza a szocia
lista olvasószociológia fontos feladatait, s 
kiemeli az olvasói igények ismeretének a 
jelentőségét a könyvtári munka, különö
sen az állomány-gyarapító munka szem
pontjából. Az első fő rész három utolsó 
fejezete mélyreható elemzéseket tartalmaz 
az ott tárgyalt kérdésekről. Különösen 
érdekesek a szerző fejtegetései a Biblio-
thekslehrenek a könyvtártudományban el

foglalt helye meghatározásával kapcso
latban. 

A második fő rész Bestandsaufbau című 
fejezete tartalmazza mindazokat a kérdé
seket, amelyeket a magyar könyvtári szak
irodalom állomány gyarapítás, katalogizá
lás, raktározás címszavak alatt szokott tár
gyalni. Az igen terjedelmes fejezet elméleti 
fejtegetésekben és gyakorlati tudnivalók 
ismertetésében egyaránt gazdag. Az állo
mánygyarapítás problémáit tárgyalva a 
szerző részletesen elemzi az általános tu
dományos könyvtár gyűjtési feladatait, a 
válogatás szempontjait, s a könyvtárak 
közötti gyűjtőköri együttműködés kérdé
seit. A katalogizálással foglalkozó részben 
mind elméleti fejtegetés, mind gyakorlati 
ismeretközlés szempontjából kiemelkedő 
a könyvtári osztályozás és a tárgyi kata
lógusok problémáival foglalkozó anyag. 
Különös figyelmet érdemelnek azok a 
megállapítások, amelyek során a szerző 
összefoglalja a szocialista könyvtári osz
tályozás eddigi eredményeit. A következő 
fejezet tárgya a könyvtári állomány közvet
len feltárása az olvasó számára szisztema
tikusan elrendezett külön állományrészek 
felállítása, új beszerzések közszemlére té
tele, új szerzeményi jegyzékek, állomány
jegyzékek, valamint kiállítások útján. A 
szerző hangsúlyozza az egyetemi könyv
tárakban a tanulmányi munka segítése 
céljából kiemelt állományrészek fontos 
szerepét. Rendkívül érdekes a német 
egyetemi könyvtáraknak az a gyakorlata, 
hogy egy-egy előadáshoz vagy szeminárium
hoz szükséges szakirodalmi anyagot egy 
tanév vagy egy félév tartalmára bevonják 
a kölcsönzésből, s kiemelt gyűjtemény
ként helybeni használatra állítják fel, meg
oldva ezzel a csekély példányszámú anyag 
állandó hozzáférhetővé tételét. Az irodalmi 
információ című fejezetben KUNZE pro
fesszor először a bibliográfiák típusaival 
s bibliográfia-elméleti kérdésekkel, majd a 
bibliográfiai kézikönyvtár kialakításával, 
valamint a folyóiratcikk bibliográfiák prob
lémáival foglalkozik. Igen érdekes a Do
kumentáció és információ című alfejezet, 
amelynek első részében a szerző a biblio
gráfia és a dokumentáció viszonyát, az in
formáció célját, alapelveit és társadalmi 
feladatait vizsgálja, majd elemzi az infor
máció és a dokumentáció, valamint az 
információ és a könyvtár viszonyát, a 
könyvtárnak az információ rendszerében 
betöltött szerepét. A könyvtáraknak az 
információban betöltött szerepével kap
csolatban a szerző hangsúlyozza, hogy a 
társadalom információszükségletének haté
kony kielégítése csak az információ, a 
dokumentáció és a könyvtár tervszerű 
együttműködésével oldható meg. A doku-
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mentációt úgy tekinti, mint a könyvtári, 
illetve bibliográfiai munka továbbfejlesz
tését más eszközökkel. A könyvtárak tájé
koztató és tanácsadó tevékenységének a jel
lemzésével kapcsolatban különösen figye
lemre méltóak a szerzőnek azok a megál
lapításai, amelyekben kiemeli, hogy a tu
dományos könyvtárakban nemcsak a tá
jékoztató részlegben, hanem minden nyil
vános szolgálati helyen (különösen a kézi
könyvtárral felszerelt olvasóteremben) gon
doskodni kell a színvonalas tájékoztató
munka biztosításáról. Hangsúlyozza a pe
dagógiai elvek alkalmazásának a könyv
tári tájékoztató munkában való jelentősé
gét, annak a feladatnak a fontosságát, 
hogy a könyvtári tájékoztató tevékenység 
segítse az olvasók önálló alkotómunkára 
nevelését. A tudományos munka módsze
reinek és technikájának az oktatását a 
könyvtári tájékoztató tevékenység és iro
dalompropaganda specifikus feladataként 
határozza meg. A munka utolsó fejezete 
a könyvtárhasználat — használati rend, 
olvasótermi használat, kölcsönzés, raktári 
kiszolgálás, központi katalógusok, könyv
tárközi kölcsönzés — kérdéseiről tájékoz
tat . Behatóan foglalkozik az olvasótermi 
szolgálattal, kézikönyvtárral, az olvasó
termi közönség kiszolgálásával s a vele való 
szoros kapcsolat kialakításának módjaival. 

KUNZE professzor könyvében a gondo
latébresztő, tanulmányszerű elméleti fej
tegetések igen szerencsésen egészítik ki 
a könyvtári gyakorlatot ismertető tény-
és adatanyagot. A szerző minden fontos 
kérdésben nagy hangsúlyt fektet a nem
zetközi könyvtári problémák bemutatá
sára, s különösen tekintettel van a szo
cialista országok könyvtárügyére, könyv
tári eredményeire. A jegyzetekben közre
adott bőséges bibliográfiai anyag, amely 
kitűnő válogatás a nemzetközi könyvtári 
szakirodalomból, és a részletes tárgy
mutató fokozza a kitűnő kézikönyv tudo
mányos értékét. 

A mű messze túllépi egy egyetemi tan
könyv jelentőségét. Haszonnal forgathatja 
minden, a könyvtári élet problémái iránt 
érdeklődő könyvtáros, s rendkívül fontos 
kézikönyv a szocialista országok könyv
táros szakemberei számára. 

NÉMETH ZSÓFIA 

Fuchs, Hermann: Bibliotheksverwaltung. 
2. verb. u. verm. Aufl. Wiesbaden. 1968, 
Harrassowitz. XI, 275 1. 

HERMANN FUCHS könyve, mint a szerző 
az előszóban leszögezi, a nyugatnémet 

tudományos könyvtárak Diplombibliothei 
kar-jai, vagyis középfokú könyvtárosi 
számára készült tankönyv. Szisztematikus 
rendszerezése mindazon ismereteknek, ame
lyekkel a könyvtáros jelöltek képzésük 
folyamán a könyvtári praktikum alkal
mával találkoznak. A munka fő célja a 
napi rutinmunkával kapcsolatos könyvtári 
tevékenységnek, az egyes munkafolyama
toknak a részletes ismertetése. 

A bevezető első fejezet a könyvtár, könyv
tártudomány, könyvtártan fogalmát tisz
tázza a hagyományos német értelmezés 
szerint, majd ismerteti a nyugatnémet 
könyvtárak típusait, a könyvtári szerve
zetet és a fenntartó szervek tevékenysé
gét. Az egyes könyvtártípusok szervezeti 
kérdéseivel kapcsolatban a szerző beszá
mol az újabb fejleményekről, s összefog
lalja az új egyetemek könyvtári szerveze
tében jelentkező új vonásokat. Ebben a 
részben tér ki a szerző a könyvtári munka 
racionalizálásának és a könyvtárgépesítés
nek a kérdéseire. A második fejezet a 
könyvtárépülettel és a könyvtári gazdálko
dással kapcsolatos legfontosabb gyakorlati 
tudnivalókról tájékoztat. Rendkívül gaz
dag az állománygyarapítás és állományba
vétel kérdéseit elvi és gyakorlati síkon tisz
tázó harmadik fejezet, s az azt követő 
Katalogizálás című negyedik fejezet anya
ga. Ez utóbbiban mélyrehatóan elemzi a 
szerző a könyvtári katalógusok fajtáival, 
rendeltetésével, szerkezetével kapcsolatos 
problémákat, s kitűnő okfejtéssel mórlegeli 
az egyes katalógustípusok előnyeit és hát
rányait. Igen világos és részletes képet 
ad a porosz katalogizálási hagyományokat 
követő nyugatnémet tudományos könyv
tárak katalogizálási problémáiról. A könyv
tárhasználat kérdéseivel foglalkozó ötödik 
fejezetben általános kérdések tárgyalása 
után a raktári munkával, kölcsönzéssel és 
olvasóteremmel kapcsolatos elvi és gya
korlati tudnivalókat foglalja össze a szer
ző. Vázolja a kölcsönzés gépesítésének a 
lehetőségeit, beszámol az egyes gépi köl
csönzési eljárások lényegéről, s ismerteti 
a Bochumi Egyetemi Könyvtárban beve
zetett gépi kölcsönzési rendszert. A Tájé
koztatás című részben a szerző ismerteti a 
könyvtár tájékoztató rutinmunkája szem
pontjából lényeges elvi és gyakorlati kér
déseket. A rendkívüli tömörség, ami egyéb
ként FUCHS munkájának egyik legfőbb 
erénye, a tájékoztatómunkával foglalkozó 
anyagot, de tulajdonképpen az egész fe
jezetet kompendiumszerűvé, túlságosan 
leegyszerűsítetté teszi, s nem érzékelteti 
kellően az olvasóval való könyvtári mun
ka, s különösen a könyvtári tájékoztató
munka problémáit, fejlődésének irányait. 
A fejezet a dokumentáció fogalmának és 
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módszereinek rövid ismertetésével zárul. 
A könyvtári statisztikával foglalkozó rövid 
hatodik fejezet után A könyvtáros hivatása 
című utolsó fejezetben a szerző vázolja a 
„Höherer Dienst" és a „Gehobener Dienst" 
feladatait, ismerteti a két könyvtáros-
kategória közötti munkamegosztást, majd 
beszámol a könyvtáros szervezetek, könyv
táros egyesületek tevékenységéről. 

Hermann FUCHS tankönyvének nagy 
erénye a világos és tiszta tárgyalásmód, a 
mindig a lényeget kiemelő ismeretközlés. 
Az olykor csak utalásszerű tömörséget a 
rendkívül gazdag (főleg a német szakiro
dalmi anyagot tartalmazó) bibliográfiai 
anyag oldja fel: a bibliográfiai adatokat 
ugyanis a szerző az egyes részletkérdések 
után, sőt nem egyszer a szöveg közben 
sorolja fel, s ezzel azonnal tájékoztat arról, 
hogy hol található meg a probléma rész
letesebb kifejtése. A munkát részletes tárgy
mutató egészíti ki. A szöveggel valósággal 
egybeolvadó bibliográfiai anyagban való 
tájékozódást megkönnyítette volna, ha a 
regiszter a bibliográfiai tételekre is utal. 

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy 
Hermann FUCHS tankönyve a könyvtári 
rutinmunka kérdéseiben igen megbízható, 
a legapróbb részletkérdésekre is felvilá
gosítást nyújtó kézikönyvként használha
tó. A munkát fellapozó könyvtárosok kö
zül ugyan sokan el fognak gondolkozni 
azon, miért volt szükség ebben az objektív 
hangú, pozitivista módszerrel megírt mun
kában a szerző politikai demonstrációjára, 
ami abban nyilvánul meg, hogy a Német 
Demokratikus Köztársaság könyvtárügyét 
következetesen a ma már a nyugati tudo
mányos irodalomban sem használt „Sow
jetisch Besetzte Zone" könyvtárügyeként 
említse? 

NÉMETH ZSÓFIA 

Busse, Gisela von — Emestus, Horst: 
Das Bibliothekswesen der Bundesrepublik 
Deutschland. Eine Einführung. Wiesbaden 
1968. 304. 1. 

A Német Szövetségi Köztársaság 
könyvtárügyét tárgyaló mű elsősorban 
külföldi könyvtárosok számára készült, 
de — miként a szerzők előszavukban meg
említik — haszonnal forgathatják mindazok 
a honfitársak is, akik a könyvtári szol
gálatba lépés gondolatával foglalkoznak. 

A Német Szövetségi Köztársaság 
könyvtárügyére egyrészt az ország ketté
szakítottsága, másrészt az évszázadokig 
fennálló Német Birodalom fejedelemségei
nek ós városállamainak öröksége nyomja 
rá bélyegét. Nagy szerepet játszik a hagyo

mány és nagyon hiányzik a nemzeti 
könyvtár. Nincs egységes könyvtári tör
vény, az egyes szövetségi tartományok 
tartományi gyűlései, illetve kultuszmi
niszterei által hozott rendeletek szabályoz
zák a könyvtárak működését. 

A könyvtártípusok minden tekintet
ben megmutatkozó különbözősége az át
tekintést megnehezíti. A szerzők megkísér
lik csoportosítani a különböző kategóriába 
sorolható könyvtárakat, megemlítve, hogy 
újszerű valamennyi könyvtártípus össze
foglalása a Német Szövetségi Köztársaság 
könyvtárügyének ismertetésében, már csak 
azért is, mert általában a tudományos 
könyvtárakat és a közművelődési könyv
tárakat egymástól függetlennek tekintik. 

A három központi univerzális könyvtár 
(Deutsche Bibliothek, Staatsbibliothek 
Preussischer Kulturbesitz, Bayerische 
Staatsbibliothek), a nemzeti könyvtár 
részfunkcióit igyekszik ellátni, azonban azt 
nem pótolja. A 25 állami ós tartományi 
könyvtár (amelyek közül néhány egyetemi 
könyvtári funkciót is betölt), keletkezésü
ket, történelmi fejlődésüket, állományu
kat, az igénybevétel intenzitását és az 
igénybevevők körét tekintve igen külön
bözőek. 

Az egyetemek és tudományos főiskolák 
könyvtárai viszonylag egységes, egymással 
szoros kapcsolatot tartó, jól áttekinthető 
csoportot alkotnak. Az 50 városban mű
ködő 42 állami és 12 egyházi könyvtár 
elsősorban funkcióját és szervezetét te
kintve képez egységet, eltérő azonban 
állományuk nagysága, költségvetésük és 
személyzetük. Ez a könyvtártípus áll a 
legnagyobb fejlődés előtt. Az utóbbi évek
ben számos reformot valósítottak meg, 
jelenleg is hót egyetemi könyvtár építke
zése folyik. 

A szakkönyvtárakról nincs pontos adat, 
számukat 1500-ra becsülik. Hiányzik a 
tudományágankénti országos központ, bár 
a közelmúltban történtek kezdeményező 
lépések. (Pl. 1968-tól a kölni orvosi fakul
tás könyvtárát építik ki orvos-egészség
ügyi központi könyvtárrá.) 

A kommunális kezelésben levő közmű
velődési könyvtárak igen sokrétű képet 
mutatnak. Ide tartoznak az önálló tudo
mányos könyvtárak, a városi nyilvános 
könyvtárak, valamint a tartományok ke
rületeiben működő könyvtárak. A tarto
mány vagy a város, illetve a kerület pénz
ügyi helyzetétől, valamint a kultusztárca 
mindenkori döntésétől függ a könyvtárak 
költségvetése. Általában a városi könyv
tárakat felkereső olvasók jobban el van
nak látva, mint a kisebb városokban, fal
vakban élő olvasók. Ezt a tarka képet 
egészítik ki az egyházi, ifjúsági, iskolai, 
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zenei, üzemi, katonai, kórházi, börtön és 
a vakok által használt könyvtárak. 

A Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(Bad Godesberg) megkísérli némileg pó
tolni a központi irányítás hiányát elsősor
ban a tudományos könyvtárak működését 
összehangoló ténykedésével és ajánlásaival. 
A Deutsche Forschungsgemeinschaft 
könyvtári ügyosztálya és a nyugat-berlini 
Arbeitsstelle für das Büchereiwesen (létre
hozója a Német Könyvtárak Szövetsége) 
foglalkozik a könyvtári hivatás kérdései
vel utasítási és ellenőrzési jog nélkül. 

Amennyire különbözik egymástól a 
tudományos és a közművelődési könyvtár
ügy, éppen annyira eltérőek a könyvtáro
sokkal szemben támasztott követelmények 
is. A tudományos könyvtárak szakrefe
rensi és később vezető állásait egyetemi 
végzettséggel rendelkező („könyvtártudo
mányi" kollégium hallgatása nem kötele
ző), és a kétéves tanfolyamot elvégzett 
diplomásokkal töltik be, míg a közműve
lődési könyvtárakban a legmagasabb kö
vetelmény az ún. diplomás könyvtárosi 
oklevél, amely érettségi után a 3 vagy 
4 éves ún. könyvtáros szakiskola elvégzése 
után nyerhető el. 

A szerzők tág teret szentelnek a hagyo
mányos könyvtártípusok bemutatásának, 
ismertetik a könyvtárakban folyó munka 
követelményeit, az együttműködést szor
galmazó törekvéseket, költségvetési mo
delleket közölnek, de igen szűkszavúan 
intézik el a dokumentációs tevékenységet. 
Mentségül megemlíthető, hogy jelenleg a 
Német Szövetségi Köztársaságban a do
kumentáció ós az információ kérdése az 
átalakulás korszakát éli. A dokumentációs 
vállalkozások egyéni, illetve vállalati kez
deményezések állami befolyásolás, irányító, 
támogató szervezet megléte nélkül. Ilye
nek szervezésére most kerül sor a fonto-
sabb szakterületeken. Valamely tudomány
terület dokumentációját és a szakkönyv
tárakat központi irányító könyvtár köré 
csoportosítják, amelyek később kooperáló 
egységgé alakulnak. 

Az olvasó némileg szkeptikusan fejezi 
be a mű olvasását, mert bár a szerzők 
azt a véleményüket fejtették ki, hogy 
a fejlődés útja a tudományos és közműve
lődési könyvtárügy egymáshoz való köze
lítése, a jelenlegi helyzet ismeretében ez 
a közeljövőben nehezen képzelhető el. 

SZENTIBMAI LÁSZLÓ 

Deutsche Staatsbibliothek, (Berlin) Be
nutzungsführer. (Bearb. v. Willy TJNGEK. 
8. veränd. Aufl.) Berlin, 1969. 56 p., 12 p . 

Immár 8. változott kiadásban adja 
közre a Deutsche Staatsbibliothek hasz

nálati útmutatóját. A szűk gyakorlati cél
nál — a könyvtár használatához segítséget 
nyújtani — a nyomdailag szépen előállított, 
illusztrált kiadvány messze többet ad. 
Rövid történeti áttekintés után megismer
tet a német könyvtárügy és kulturális élet 
nagymúltú és ma is aktívan ható intéz
ményének minden részletével. 

Állománya ma 4 727 000 kötet (könyv, 
folyóirat, atlasz, zenemű) továbbá 3857 
ősnyomtatvány, 311 000 kép, metszet, 
kéziratok, hagyatékok, hanglemezek stb. 
Részben kötelespéldány-szolgáltatásból, 
részben vétel és 75 ország 945 intézményé
vel folytatott csere útján évi 80 000 bib
liográfiai egységgel gazdagítja állományát. 

A Deutsche Staasbibliothek a nemzet
közi irodalom központja, feladatai ellátá
sához a szolgáltatások differenciált rend
szerét hozta létre. A hagyományos könyv
tári munkaszervezetben (beszerzés, kata
logizálás, használat) dolgozik, de tudomá
nyos különgyűjteményei (Zenei, Ázsia— 
Afrika, Kézirattár, ősnyomtatványtár, 
Térképtár, Gyermek- és Ifjúsági Irodalom) 
valamint kiegészítő osztályai (Reprográfia-
Kiadványok, Igazgatás) útján speciális 
segítséget ad kutatóinak. Tájékoztatást ad a 
szak- és folyóiratkatalógusoknál, a társa
dalomtudományok területén. Külön olvasó
termeket az általános kézikönyvek és fo
lyóiratok tanulmányozásához, a külön-
gyűjtemények és egyes szakterületek, mint 
társadalomtudományok, természet- és or
vostudományok, műszaki tudományok szá
mára. Egyedül álló a maga nemében a spe
ciális kutatások irodalmának olvasóterme. 
Ez utóbbi az imperializmussal és annak 
hatásával a gazdaság, a politika, a filo
zófia, a történelem, az állam és a jog terü
letére témával foglalkozóknak áll rendel
kezésére. Az olvasótermekben gazdag in
formációt tartalmazó 82 000 kötet tudo
mányos mű és 14 000 folyóirat (cím) köz
vetlenül használható, így az egyes szak
területek irodalmát a kutató koncentráltan 
együtt találja. 

A társadalomtudományi tájékoztató is 
külön kézikönyvtárral rendelkezik, a mar
xizmus—leninizmus klasszikusainak és ve
zetőinek német kiadásai, a béke-világmoz
galomra vonatkozó irodalom kézikönyvei 
és más művek találhatók itt, amelyekhez 
az NDK-ban megjelent ide vonatkozó mű
vekből 6200 kötetes kézikönyvtár csat
lakozik. 

Nem ismertetjük a könyvtár haszná
latáról, katalógusairól és egyéb tudnivalók
ról szóló gyakorlati részt, de érdemes né
hány szót leírni a különgyűjteményékről. 

Â Zenei gyűjtemény alapját az 1824-
ben Haliéból megszerzett Naue gyűjte
mény képezte, ma egyike Európa legjelén-
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tŐsebb ilyen jellegű gyűjteményeinek. Je
lentős állományrésze a Deutsche Musik-
Sammlung, melyet a vezető nyugatnémet 
könyvkiadók is támogatnak kiadványaik
kal. A különgyűjtemény keretében más 
különgyűjteményeket is találunk: portré, 
mikrofilm-fotókópia, levél, hanglemez és 
hangszalag gyűjteményeket. 407 000 kö
tete, 60 000 kézirata és több, mint 210 
kurrens folyóirata, differenciált katalógus
rendszere valóban a zenei kutatások bázi
sává teszik a gyűjteményt. 

Az Ázsia—Afrika gyűjteményt 1918/ 
19-ben alapították. Külön katalógusokban 
tárja fel a könyvtár a kínai, a japán, a 
tibeti, a koreai és a mongol nyelvű anya
gát. 415 kurrens folyóirat legújabb száma 
mindig megtalálható olvasótermében. 

Az 1859-ben alapított Térképtára is 
egyike a legjelentősebbeknek. Ma kereken 
276 000 térkép, 9300 atlasz és az ezekhez tar
tozó szakirodalommal rendelkezik, ezekhez 
táj- és városképek (44 900 db) ós az 1850 — 
1914 korszakból 71300 képeslap is tartozik. 

Kézirattára, irodalmi archívuma, ős
nyomtatványtára egyaránt figyelemre mél
tó gyűjtemények. Érdekes a Gyermek és 
ifjúsági irodalom gyűjteménye, mely egyet
len ilyen gyűjtemény a német tudományos 
könyvtárakban. 1956-ban nyitották meg, 
mint a német és külföldi irodalom minta
gyűjteményét, egész a 17. századtól kezdve 
gyűjti az irodalmat, ha irodalmilag érté
kes, vagy egy korszakra jellemző. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a könyvtár 
különgyüjteményeinek egy jelentős részét 
jogellenesen Nyugatnómetország vissza
tartja, de az anyag a katalógusokban fel 
van tárva ós könyvtárközi kölcsönzés útján 
használható. 

A Deutsche Staatsbibliothek keretébe 
tartoznak még: Zentralstelle für wissen
schaftliche Altbestände, Berlin, Theodor 
Fontane Archiv, Potsdam, Deutsche Foto
thek, Dresden. Ez utóbbi képgyűjteményé
ben 300 000 kép és negatív, továbbá 
71 000 részben színes diapozitív található 
a történelem, a művészetek, a néprajz, a 
földrajz, a geológia területéről. Kutatások
hoz, oktatáshoz, előadásokhoz, kiadói te
vékenységhez veszik igénybe. 

A könyvtár nemcsak saját állományából 
elégíti ki kutatóit. Olvasótermében hasz
nálhatják a berlini egyetemi könyvtár 
állományát is, míg az Äuskunftbüro der 
deutschen Bibliotheken a könyvtárközi 
kölcsönzéshez szükséges lelőhelymeghatá
rozással segíti az olvasókat. 

A szép kötetet a könyvtár kiadványai
ból válogatott bibliográfia egészíti ki, mely 
betekintést enged sokirányú kiadói tevé
kenységébe is. 

FARAGÓ LÁSZLÓKÉ 

Brück, Carlheinz von: Plünderer am 
Werk. Eine Information über die widerrecht
liche Aneignung des in Westdeutschland und 
Westberlin zurückgehaltenen Eigentums der 
Deutschen Staatsbibliothek Berlin. (Berlin, 
1969, Deutsche Staatsbibliothek) 48 p., 8 t. 

A második világháború következmé
nyeit, Európa megosztottságából adódó 
politikai helyzet nehézségeit megsínyli a 
kultúra ós tudomány is. Pregnáns példa 
erre a Deutsche Staatsbibliothek, melynek 
állományából közel negyedszázaddal a há
ború befejezése után 1 800 000 kötetet 
Nyugatnémetország visszatart. A könyvtár 
gazdagon illusztrált, idézetekkel alátámasz
tot t kiadványban tárja a világ közvéle
ménye elé ezt a sérelmes állapotot. 

Hogyan alakult ki a mai helyzet? A 
könyvtár ősének az 1661-ben megnyitott 
Churfürstliche Bibliothek zu Colin an der 
Spree tekinthető. A könyvtár — mint a 
német nép is — küzdelmes éveket ólt meg 
története során. A jelen helyzet lényege 
a második világháborúban tett intézkedé
sekben leli magyarázatát. A háború alatt 
a könyvtár állományát széttelepítették 
olyan helyekre, melyeket védettnek gon
doltak, így a 3 milliós állomány 29 helyre 
— a „Nagynémet Birodalom" minden 
részébe szétszóródott. A kitelepített köny
vek egy része a háború pusztításának esett 
áldozatul. Alig hallgattak el a fegyverek, 
amikor megkezdődött a könyvtári munka 
újjászervezése, már 1945 júniusában Gor-
batov tábornok utasítására a Szovjetunió 
által megszállt területről megkezdték az 
anyag Berlinbe szállítását. Lengyelország 
is visszaadta a területén tárolt műveket. 

A könyvtár — központi hatalom híján 
— először Berlin város magisztrátusának 
fennhatósága alá került, 1946 őszén pedig 
ismét nyilvános könyvtárként működött, 
Öffentliche Wissenschaftliche Bibliothek 
néven a korábbi Preussische Staatsbib
liothek épületében, világosan annak jog
utódjaként. Ennek következtében annak 
teljes állománya megilleti, tehát Német
ország más területén elfekvő állomány
részek is. 

Ma, a kupolaterem kivételével, a könyv
tár teljesen újjáépült és 4 600 000 kötettel 
rendelkezik. Évi kb. 6 milliós költségveté
sével — ebből több mint félmillió fordítható 
beszerzésre — lehetővé vált, hogy 23 500 
folyóirat és sorozat kurrensen beérkezzék 
és a kutatók rendelkezésére álljon. Több 
mint 450 munkatársi-a van a könyvtárnak, 
köztük sok, a világon ismert és becsült 
tudós is működik. Bár állományából 
1 800 000 kötet nincs a könyvtárban, még 
így is a legnagyobb német könyvtár. 850 
cserepartnere van 85 országból, tagja az 
IFLA-nak, továbbá 37 nemzeti és nemzet-



Szemle 155 

közi társulatnak. Végzett munkája elis
meréseként 1954-ben vehette fel a 
Deutsche Staatsbibliothek nevet. 

A továbbiakban a kiadvány dokumen
tumok alapján számol be a nyugati hatal
mak által megszállt területen maradt 
1 800 00 kötet sorsáról, kezdve a Szövet
séges Parancsnokság 1946. jan. 5. rende
letétől, melyben még egységként kezelik 
a könyvtár állományát. 

1947-ben az anyag jelentős része össze
kerül Marburgban, ekkor még mindig vé
delemről és megőrzésről van szó, a tulaj
donjog hangoztatása mellett. 

1949-ben a két Németország létrejötté
vel az amerikai rendelkezések már vissza
tartották a könyveket és azokat Nyugat -
németország rendelkezésére bocsájtották. 
Megbomlott a német könyvtárügy egysége 
is, megkettőződtek az intézmények, kiad
ványok. Ezt a folyamatot tetézi be a 
visszatartott állomány részére új könyvtár 
alapkőletétele 1967-ben Nyugat-Berlinben. 

De térjünk vissza a Marburgban őrzött 
gyűjtemény sorsára, melyet hosszú ideig 
elhanyagoltak. Csak a szak világ felhábo
rodása nyomán változott meg a helyzet, 
1962 óta lehet valamennyire is stabil 
költségvetésről beszélni. Egy 1968-ban 
kiadott nyugatnémet kiadvány1 erről így 
ír: ,,die 16 Jahre von 1946 (Aufbau der 
Bestände in Marburg) bis 1962 (Arbeits
beginn der Stiftung) waren für die Biblio
thek eine Zeit des ständigen Kampfes um 
die äusseren Lebensbedingungen". 

Nehéz helyzetet teremtett a megosz
tottság a tudományos kutatás számára: 
a kulcs a kincsekhez — katalógusok — 
a Staatsbibliothekben van. Nemzetközi 
jegyzékekben a művek úgy szerepelnek, 
mintha a Staatsbibliothekben lennének, 
természetszerűleg ott is keresik először. 
Mivel a könyvek szisztematikus rend jót 
törte szót a megosztás, tulajdonképpen 
egyetlen szakterületen sem teljes a gyűj
temény — az NSzK-ban csak töredékek 
vannak. A Staatsbibliothek a hagyomá
nyokat folytatva gyarapítja állományát, 
viszont a régi anyagból hiányzik az, amit 
visszatartottak. 

A kiadványban megtaláljuk a könyv
tárosok és tudósok tiltakozását a kialakult 
helyzet ellen, ezek közül idézzük JÓBORU 
Magda álláspontját, mely tömören foglalja 
össze a követelményeket: ,,Im Interesse 
der Entwicklung der deutschen und der 
internationalen Wissenschaft halten wir 
es für wünschenswert, daß die wertvollen 

Bestände der Staatsbibliothek wieder ver
einigt, an ihrem rechtmäßigen Orte auf
gestellt und der Benutzung zugänglich 
gemacht werden." 

Világosan utalni kell arra, hogy a tudo
mány megkárosításának kiindulási pontja 
politikum: az egyedüli képviselet állam-
doktrinája. A már idézett B U S S E — E R -
NESTUS mű, ha más alapállásból is, de 
ugyanerre a következtetésre jut: ,,Die 
Teilung ist eine Folge politischer, nicht 
bibliothekarischer Entwicklung."2 Magya
rázatul pedig hozzáteszi: a régi könyvtár 
nem volt önálló jogi személy. A könyvek 
a porosz állam tulajdonát képezték és így 
a porosz állami tulajdon általános sorsá
ban osztoztak. Az NDK sem állítja, hogy 
a porosz állam egyetlen jogutódja lenne, 
tehát nem is illetheti meg az egyedüli 
birtokjog. 

Változást ebben a helyzetben csak a 
politikai koncepció megváltozása hozhat, 
ha egy józan, a jelen reális feltételeit fi
gyelembe vevő koncepció kerekedik felül. 
Csak akkor lehet számolni azzal, hogy ez 
a probléma is megoldódik annak kereté
ben. Ezért pedig küzdeni kell. 

FARAGÓ LÁSZLÓNK 

Klutentreter, Wilhelm: Die Rheinische 
Zeitung von 1842/43 in der politischen und 
geistigen Bewegung der Vormärz. Dortmund 
1966, Ruhfus. 266 1. (két kötetben) (Dort
munder Beiträge zur Zeitungsforschung. 
Herausg. Kurt KOSZYK. 10.) 

Dortmund város sajtókutató intézete 
sajtótörténeti könyvsorozatának, amelyet 
az intézet nemzetközi hírnevű tudós igaz
gatója, Kurt KOSZYK néhány évvel ezelőtt 
indított el, jelen kötete két okból is igényt 
tar that Németországon túl is messze ter
jedő érdeklődésre. 

Világos, hogy a munkásmozgalom tör
ténete szempontjából nem közömbös egyet
len új adat sem, amely MARX Károly 
publicisztikai tevékenységének kezdetére 
vet új fényt — márpedig ez a kezdet 
köztudomásúan a Rheinische Zeitunghoz 
fűződik. De másfelől a KLUTENTRETER 
által feltárt anyag közelebb visz annak a 
nagy szerepnek a pontosabb megismerésé
hez is, amelyet a német ,,Vormärz" tör
ténetében a Rajnai Újság játszott, neveze
tesen a sajtószabadság forradalmi erejű ér
vényesítését követelő- és nagy részben 

1 Busse, Gisella—Emestus, Horst: Bas Bibliothekswesen der Bundesrepublik Deutschland. Wiesbaden, 1968. 
55-56. 1. 2Uo. 53. 1. 
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Marxtól származó cikkekkel. Az újságnak 
a sajtó- sőt a könyvtörténet viszonylatá
ban is egyedülálló jelentőségét bizonyítja, 
hogy a Rheinische Zeitungban több mint 
300 közlemény foglalkozik sajtó és sajtó
szabadság problémáival. 

KLUTENTRETER könyvének forrásérté
ket ad, hogy első ízben teszi közzé Köln 
város — a Rajnai Újság megjelenési 
helye — történelmi levéltárában fellelt 
dokumentumokat: a lap prospektusát, a 
kiadói érdekeltség — „Kommandit-Aktien-
gesellschaft" — alapszabályait és alap
szerződését, továbbá még néhány ismeret
len adatot többek közt arról a levelezésről, 
amelyet a lapalapító kölni kereskedők és 
bankárok az egykorú magyar gazdasági 
reformgondolatok kialakulásában is fontos 
helyet betöltő LIST Frigyessel folytattak: 
őt akarták ugyanis eredetileg az újság 
szerkesztésével megbízni. 

KLUTENTRETER könyvének második 
kötete (173 — 266. 1.) ezeket a levéltári em
lékeket eredeti szövegükben közli, kiegé
szítve a lapba dolgozó jelentősebb munka
társak cikkeinek a nevek betűrendjében 
adott bibliográfiai összeállításával. Meg
találjuk az anonim illetve betű- vagy más 
jelek alatt megjelent cikkek szerzőit is, 
MARX és ENGELS mellett olyanokét mint 
Bruno BAUER, Hoffmann von FALLERSLE-
BEN, Karl HAGEN, Georg HERWEGH, Moses 
HESS, Eduard PRTJTZ (újságírói és politikai 
költői működése mellett az első tudomá
nyos sajtótörténet szerzője) és Max 
STIRNER. 

A jelek és álnevek azonosítására illetve 
az anonim cikkek szerzőségének megálla
pítására ismét csak a kölni levéltárban 
fennmaradt eredeti cikk-kéziratok adtak 
módot. 

A könyv első kötete (61 — 192. 1.) a 
filológiai megállapítások történeti feldol
gozását adja. Ennek teljes megvitatása 
nem lehet ennek az ismertetésnek a fel
adata, annál inkább, mert messze túlmegy 
a sajtótörténet általános keretein: a lap 
történetét a napóleoni háborúk utáni 
németországi uralmi és pártviszonyokig 
vezeti vissza, ezek alakulását követi a lát
szólag szabadabb, valójában az 1810-es 
évek fellendülő politikai reményeit lerom
boló 1819-i karlsbadi határozatok által 
teremtett helyzettel szemben csak kevés 
javulást jelentő 1840-es, IV. FRIGYES 
VILMOS alatti, poroszországi viszonyokig. 
A pártviszonyok s az 1840—1848 közötti 
egyes pártok részletes történeti bemutatása 
során talán legérdekesebb a Moses H E S S 
vezette német utópisták, saját nevükön 
,,igazi szocialisták" ismertetése. Moses 
HESSnek a Rheinische Zeitung keletkezése 
és kezdeti működése folyamán az eddig 

ismertnél nagyobb szerepet tulajdonít. 
Az első kötet második része tárja fel 

a lap külső és belső történetét, amelynek 
bemutatását előfutárjának, a Rheinische 
Allgemeine Zeitungnak, történetével kezdi. 
Ennek a már néhány számban megjelent 
lapnak alapján és ennek folytatásául si
került ugyanis lapengedélyt szerezni a 
Rheinische Zeitung számára, amelynek gaz
dasági és politikai hátterét — eddigi isme
retünknek megfelelően — a kölni újonnan 
feltörő, a régi polgársággal gazdasági és 
vallási téren szembenálló kereskedők és 
bankárok szolgáltatták. 

KLUTENTRETER ismerteti a szerkesztők 
életrajzi és működési adatait, aláhúzva 
MARX döntő szerepét 1842 októberétől 
kezdve, részletes adatokat hoz a munka
társakról, a lap hírszolgálatáról, beosztá
sáról. A lap politikai tendenciáját elemezve 
arra a végső megállapításra jut, hogy az 
újhegelianizmusból kiindulva BrunoBAUER, 
majd főleg MARX közreműködése nyomán 
a Rheinische Zeitung eljut a liberalizmus 
nyílt bírálatáig, a radikális demokrácia 
hirdetéséig, a HEGEL-féle állami minden
hatóság gondolatát kiküszöbölve a szabad 
köztársaság ideájának megfogalmazásáig. 
Végső konklúzióképpen aláhúzza, hogy a 
Vormärz ideológiai harcában a Rheinische 
Zeitung rövid szerepe döntő volt. 

Érthető persze az is, hogy a cenzúra 
gyanakodva figyelte a lap tartalmát, külö
nösen MARX fellépésétől kezdve. A hiva
talos ellenőrző szervek véleményének ro
hamos megváltozását a kezdeti jóindulattól 
— hiszen a porosz kormánynak nem volt 
kifogása az ellen, ha a lap az érseki város
ban uralkodó klerikalizmust bírálta — 
a betiltásáig ugyancsak az akták rideg 
tényszerűségére alapítva ismerteti a szerző. 

A kis könyvnek közvetlen magyar 
vonatkozása nincs, de jónéhány részlet 
— a vezércikkek kialakulása, a sajtó szere
pének a radikális felfogása — az egykorú 
hazai fejlődéssel is párhuzamba állítható. 
Bizonyos, hogy az alapos munka még 
beható bírálat tárgya lesz a politikai tör
ténet szemszögéből. De a könyv és sajtó
történetnek fel nem becsülhető szolgá
latot tett . 

DEZSÉNYI BÉLA 

Die Gutenberg-Preisträger der Stadt 
Leipzig. Bearbeitet von Helma SCHAEFER 
und Hans-Martin PLESSKE. Deutsche Bü
cherei. Leipzig. 1968. 52. 1. 

1968-ban ünnepeltük GUTENBERG ha
lálának 500. évfordulóját. Ezekből az 
ünnepségekből — méltóan a könyvkultúrá
ban betöltött tekintélyes szerepéhez — 
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jelentős részt vett Lipcse városa és a 
Deutsche Bücherei. Az ünnepségek jegyé
ben született ez a kis kiadvány is, amelyet 
a Deutsche Bücherei — a főigazgató be
vezető sorai szerint — újévi ajándékul 
szánt barátai számára. 

A bevezetést követő ismertetésből meg
tudjuk, hogy Lipcse milyen tervszerű és 
áldozatkész munkával szolgálja a könyv-
művelés ügyét. Hivatásának tekinti, hogy 
e téren összekötő legyen múlt és jelen 
között, ápolója a tradícióknak és útmu
tatója a fejlődésnek. Ennek jegyében 
nemzetközi vásárokat és könyvművészeti 
kiállításokat rendez, kiválogatja minden 
évben az NDK legszebb könyveit, pályá
zatot hirdet a világ legszebb könyveire 
és kiállítja azokat stb. Ezért alapította 
1959-ben a GüTENBERG-díjat is. 

Az alapító levél szerint a GUTENBERG-
díjat a könyv művészei kaphatják a szo
cialista könyvkultúrát szolgáló teljesít
ményükért. A díjakat (emlékérem, oklevél, 
pénzjutalom) minden év május 10-én a 
,,szabad könyv napján" osztják ki, külön 
e célra létesített kuratórium jelölése alap
ján. 1967-ig 16 személy illetve intézmény 
nyerte el a GuTENBERG-díjat. 

A 16 díjnyertessel foglalkozik a köny
vecske többi része. Elmondja életrajzi 
adataikat (illetve amennyiben intézmény
ről van szó, annak rövid történetét) és 
a könyvművészet területén elért eredmé
nyeiket. Minden díjnyertes legszebb alko
tásait ízléses illusztrációk szemléltetik. 
Külön érdekessége ennek a felsorolásnak 
a mi szempontunkból az, hogy az 1965. 
év díjnyertesei között honfitársunk is sze
repel: LENGYEL Lajos, a magyar könyv
művészet kimagasló alakja. 

A Deutsche Bücherei nemcsak propa
gálja a szép könyvet, hanem meg is való
sítja azt. Ez a kis ajándék-kötet példája 
lehet a nem hivalkodó, de mégis, a papi
rosától az illusztrációkig, minden mozza
natában ízlést és kultúrát hirdető nyom
tatványnak. 

TAKÁCS MENYHÉRT 

„Medicináé et artibus" Festschrift für 
Professor dr. phil. dr. med. Wilhelm Katner 
zu seinem 65 Geburtstag. Düsseldorfer Ar
beiten zur Geschichte der Medizin. Beiheft 
1. MichaelTriltschVerlag. Düsseldorf. 1968. 
190 oldal. 87 ábra külön táblákként. 

A kölni egyetem orvostörténész pro
fesszorának, W. KATNERnek 65. születés
napjára kiadott ünnepi munka Hans 
SCHADEWALDT düsseldorfi orvostörténész 
szerkesztésében jelent meg. A kötetnek 

a művészetre és az orvostörténetre történő 
hivatkozását az magyarázza, hogy KATNER 
filológusból és nagy sikerű muzsikusból 
vált később orvossá és egész életművében 
e kettő szerencsés ötvözésére törekedett. 
Kutatásai során a zene és az orvostudomány 
kapcsolataival különösen sokat foglalko
zott, ö tisztázta a tarantella betegségnek 
— a tánc-kórnak — problémáját, foglal
kozott a zenének a gyógyításban játszott 
szerepével és ezen túlmenően egyik irány
szabója lett a gyógyítás terén a művé
szetek alkalmazásának és eredményessége 
felmérésének. Ezzel válik e kötet a szoká
sos emlék és tiszteleti kötetektől eltérő sok 
vonatkozásban általános kultúrtörténeti 
munkává. 

A munka magyar vonatkozásai közül 
kettőt kell kiemelnünk: HOFMEIER foglal
kozik az emblémákkal és azok orvosi vo
natkozásaival, elsősorban orvosoknak az 
emblémákkal foglalkozó műveivel. így ke
rül megbeszélésre ZSÁMBOKY Jánosnak— 
Johannes SAMBueusnak (1531 — 1584) — a 
nagy magyar polihisztornak 166 embléma 
és 46 érem képét tartalmazó érdekes 
munkája —, amelyről hazai irodalmunkban 
is alig találunk említést. 

1768. december 31-én kerül kiadásra a 
Constitutio Griminalis Theresiana, az Oszt
rák-Magyar Monarchia hosszú időn át érvé
nyes büntető törvénykönyve. A két évszá
zados jubileumra tekintettel DOTZAUER és 
TAMÁSKA kritikai méltatást közölnek a 
Constitutioról. Bár értékelésüket sok tekin
tetben nagyon is vitathatónak kell tarta
nunk, érdekesnek és hasznosnak látszik 
felfogásuk megbeszélése. Szerzők szerint az 
Osztrák-Magyar Monarchiában elmaradott 
volt és csak későre alakult ki a nyomozás 
végrehajtására, az igazság kiderítésére al
kalmas rendőri apparátus. Ezért elkerülhe
tetlennek és igazoltnak tartják szerzők a 
vallatás kínzásokkal kombinált rendszerét, 
amelyet „humánusnak" tartanak, mert a 
vallatások és kínzások pontos leírása és áb
rák és magyarázatok formájában történő 
rögzítése kizárja a bírók túlkapásait. Szer
zők is kénytelenek azonban elismerni, hogy 
a jobb érzésű bírók e ,,humánus" vallatása 
módszerrel alig éltek és hogy öt évvel 
Constitutio kiadása után az uralkodónő 
maga kénytelen volt a közvélemény nyo
mására és felvilágosult tanácsadói, első
sorban pedig az orvos VAN SWIETEN 
tanácsára — amiről szerzők egyébként 
nem tesznek említést — a vallatásoknak 
ezt a „humánus" módszerét megszüntetni. 

DOTZATJER és TAMÁSKA szerint a Consti
tutio rendelkezései teremtették meg a 
modern kórbonctant. Meglepő módon meg
kockáztatják szerzők azt a képtelen ki
jelentést, hogy ezért a kórbonctan meg-
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teremtése ROKITANSKY™ vezethető vissza 
és MORGAGNI szerepéről nem kíván tudni. 
Szerintük a „De sedibus et causis mor-
borum" ist nur eine Sammlung von Kran
kengeschichten und Sektionsprotokollen 
aber keine systematische wissenschaftliche 
Arbeit. Aus diesem Grunde sagt Virchow, 
Morgagni wäre nur ein Archivar, aber 
nicht der Begründer der pathologischen 
Anatomie gewesen. Das hatte Rokitansky 
mit Hilfe der von der ,,Constitutio" ange
ordneten sanitätspolizeilichen Obduktio
nen getan". 

Az érdekes ünnepi kötetből külön em
lítést érdemel a rajna-vesztfáliai orvosok
nak és alkimistáknak az arany- és rózsa
keresztesekkel kapcsolatos levelezése 
(FRICK) figyelemmel arra a körülményre, 
hogy a rózsakeresztes mozgalom hazánk
ban is el volt terjedve. LADENDORF az 
emberi kézről közöl gazdagon illusztrált 
gondolatébresztő közleményt. PUTSCHER 
az álmokról és mindenek előtt az álmok
nak a művészeti alkotásokban történő 
megnyilvánulásairól közöl szép ábraanyag
gal érdekes áttekintést. SCHADEWALDT a 
képzőművészet és a gyógyítás összefüg
géseit taglalja mélyenszántó dolgozatában. 
A specializálódásnak az orvostudomány 
fejlődésében játszott szerepéről ír STEUDEL. 
W I T T a kölni fogorvos történeti múzeumot 
ismerteti. TÖNNIS a híres kölni agysebész 
egy késői római korból származó koponyán 
kimutatható agydaganatról írt az archeo
lógiát, a paleopathológiát és a jelen klini-
kumát szerencsésen egyesítő tanulmányt. 

BUGYI BALÁZS 

Kornis Pál: Szovjet irodalom Magyar
országon és a magyar irodalom a Szovjetunió
ban a könyvkiadás tükrében. — Budapest, 
1968. Kulturális Kapcsolatok Intézete kiad. 
21. p . (Szovjet—magyar kulturális kap
csolatok). 

KORNIS Pálnak, a Kiadói Főigazgató
ság h. vezetőjének — mint mondani szok
ták, — külsejében szerény, de belső tar
talmában annál becsesebb tanulmánya 
kiegészítő kulturális vonatkozású adaléka, 
mintegy záróköve, záróakkordja a NOSzF 
és az 1918/19-es magyar forradalmak év
fordulóival kapcsolatban rendezett orszá
gos kihatású emlékezés-sorozatnak. 

Annyit már bevezetésként is mond
hatunk, hogy érdekes, eddig nem ismert, 
ül. méltatlanul alig ismert kérdést foglalt 
össze, sok jól csoportosított adattal, de 
még ügyesebb és hasznosabb kommentár
ral s tette ezt lelkes, izgalmas stílusban és 
választékos, élvezetes nyelven. 

Elsőkónt a szovjet irodalom magyar
országi történetét mutatja be. 1945 és 
1967 között az orosz és szovjet irodalom
ról kb. 10 000 fordítás jelent meg 67 millió 
példányban. Ez az összes kiadványok és 
példányszámok kb. 40%-a. 1742 ebből a 
szovjet és orosz szépirodalmi mű. A pél
dányszám 1950-ben ugrik a legmagasabbra, 
az előző évi r 1 500 000-ről egyszerre 
12 000 000-ra. Érdekesen elemzi KORNIS 
az irodalmi átültetések nyelvi nehézségei
ből adódó problémákat és azt, hogy milyen 
gazdagodást jelentett az orosz és szovjet 
irodalom megismerése a magyar irodalom 
ós az olvasók szempontjából, míg fordítva, 
a magyar művek az orosz fordítás útján 
kaptak a világba való kilépési lehetőséget 
s utána széleskörű elismertetést. A tárgya
lásban különben csak az 1945 utáni hely
zetről és csak a szépirodalomról ír, így 
beszűkíti a címben jelzett és várt tartal
mat. Hosszan elemzi az egyes korszakokat. 
1945 — 48. a szovjet irodalom térhódítá
sának korszaka, amikor az az új műveltség 
alkotóeleme, nevelő és népszerűsítő ihletője 
lesz. Utána nem az irodalmi, hanem merő
ben más, merevebb szempontok váltak 
uralkodókká, ennek következménye álta
lános tartózkodás, sündisznóállás lett e 
téren. Helyesen jelöli meg a dogmatikus 
korszak legfőbb hibájának az elvtelen 
dicsőítéseket, s így a zilált dezorientálást. 
1954—57 között az új értékek keresése 
volt a döntő, 1957 után pedig a klasszikus 
irodalom reneszánszának, a személyi kul
tusz miatt kiszorult írók, a kultuszt leleple-
zők és a legfiatalabb új írók megismertetésé
nek korszaka következett. Kár, hogy a 
Szovjetunió nem orosz népei irodalmának 
átültetése különböző okok miatt nem elég 
jelentős hatásfokú; itt még van tennivaló. 
Igazat kell adnunk KoRNisnak, amikor a 
szovjet művek itthoni árnyalt kritikája 
ós tömegpropagandája hiányairól ír. A má
sodik, kisebb részben a Szovjetunióban 
megjelenő magyar irodalomról olvasha
tunk. Egy-két érdekesség már a régebbi 
időkből meglephet bennünket, pl. az, hogy 
BERZSENYI volt az első lefordított magyar 
költő jóval több, mint száz éve, még a 
cári időkben. Az emigráns magyar írók 
között felsorolt GERGELY Andorról eddig 
nem hallottunk, csak nem Gergely Sándor 
lenne ez? És bizonyára túlzás, amikor a 
magyar tudomány és kultúra lefordított 
büszkeségeit sorolva fel, LUKÁCS György 
és RÉVAI József között MARÓCZY sakk
mestert említi. 

E részben az utóbbi 10—12 év termé
sének frappáns számai ragadják meg az 
olvasót: a költők között a 11 kiadást 
megért 465 000 példányos PETŐFI S a 
JÓZSEF Attila többszázezres kiadásai ! A 
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prózaírók csillagászati adatai között szinte 
érthetetlenek is vannak: a jó TÖMÖRKÉNY 
István 300 000-es, vagy JÓKAI Sárga ró
zsájának, félmilliós példányszáma. Érde
kesek a nem szépirodalmi művek fordítási 
adatai ÁKOS Károlytól JÁNOSSY Lajosig. 
A szovjet kiadásokon kívül felsorolja 
KORNIS a Szovjetunió 27 különböző nyel
vén megjelent magyar művek özönét, ahol 
csak a drámairodalom hiánya lep meg 
némileg. Persze mutat még hézagokat és 
egyoldalúságokat a szovjet könyvpiacon 
való szerepeltetésünk, több jelentős ma
gyar író még csak ezután fog műveivel 
kilépni a szovjet világ elé. Záloga ennek 
a magyar irodalom átültetésén fáradozó 
szovjet műfordítók hosszú sorának áldo
zatos munkája. 

A szovjet—magyar összehasonlító iro
dalom ezen sommásan bemutatott értékes 
terméke maga is azt teszi, amiről szól: 
a két nép megismertetésének és megsze
rettetésének nemes feladatán munkálkodik. 

FfODINKA LÁSZLÓ 

Lenin művei magyar bibliográfiája 1960— 
1969. (Összeáll.: PÁLMAI Sándornó) Bp. 
1970,) Kiad. az) MSZMP KB Párttörténeti 
Intézete, 394 p. 

A Párttörténeti Intézet folytatta a 
marxizmus—leninizmus tudományos igé
nyű magyar bibliográfiáinak kiadását — 
és PRÁGER Miklós : Marx és Engels műveinek 
magyar bibliográfiái, valamint FORGÁCS 
Sándorné: Lenin műveinek magyar biblio
gráfiája után, mely 1960-ig foglalta magába 
a LENIN kiadványokat — új jelentős bib
liográfiával járult hozzá a Lenin centená
rium évében a lenini életmű tanulmányo
zásához. 

A munka tulajdonképpen folytatása az 
1960-ban megjelent bibliográfiának, tar
talmazva az utóbbi tíz évben tekintélyes 
számban kiadott Lenin termelést. A bib
liográfia két fő részre tagolódik. Az első 
részben, a megjelenés időrendjében, az 
éveken belül betűrendben sorolja fel L E 
NIN egyes munkáit és a gyűjteményes 
művek köteteit. A második részben a mu
tatóban, — a művek címének betűrendjé
ben az egyes kötetek teljes tartalmi fel
bontásával hozza az egyes írásokat és itt 
közli a mű keletkezésének évszámát is. Ez 
a mxitató a kutatási gyakorlatnak meg
felelően oldja meg a betűrendet. Az álta
lános betűrenden belül, a beszédek, be
számolók, határozatok, levelek stb. rend
szó alatt együvé vannak csoportosítva, a 
szükségletnek megfelelően kronologikus 
rendben. Ezen belül a személyekhez szóló 

levelek a címzettek betűrendjében, a tes
tületekhez szólók időrendben követik egy
mást. A mutatóban ugyancsak megtalál
juk időrendben az eddig még nem publikált 
előkészítő anyagokat, tervezeteket és váz
latokat is. 

A bibliográfia gondos munka eredmé
nye. Adatai pontosak, megbízhatóak; be
osztása, a mutató apparátusa könnyen át
tekinthetővé teszi a terjedelmes anyagot. 
Tanácsos lenne a jövőben, amikor majd 
befejezést nyer LENIN összes műveinek 2. 
kiadása, egyesíteni a két LENIN bibliográ
fiát, s egységes szerkesztési elvek alapján 
nyomtatásban kiadni. 

KÁLMÁN LÁSZLÓNÉ 

Szentirmai László: Die Funktion des 
Lesens in der Freizeitstruktur der Studenten 
der Attila-József-Universität zu Szeged 
(Ungarn). Szeged, 1969. (Szegedi Ny.) 42 
1. (Acta Universitatis Szegediensis de At
tila József Nominatae. Acta Bibliothecaria. 
tom. VII. fasc. 2.) 

SZENTIRMAI László olvasás-elemző vizs
gálatainak számát gazdagítja a József 
Attila Tudományegyetem Acta Bibliothe
caria sorozatában megjelent újabb füzet. 
A szerző érdekes témához nyiilt: az egye
temi hallgatók szabadidő felhasználását 
és azon belül az olvasás szerepét vizsgálja. 
A felmérés jelentőségét emeli, hogy bár 
az UNESCO különféle szervezetei számos 
összehasonlító szabadidő-elemzést v égeztek, 
Magyarországon viszonylag keveset fog
lalkoztak még az ifjúság szabadidőfel
használásával. 

A vizsgált személyek a szegedi Egye
temi Könyvtár olvasóinak köréből kerül
tek ki. Noha egy korábbi felmérés meg
állapította, hogy a hallgatók 80 százaléka 
rendszeresen látogatja a könyvtárat, úgy 
véljük — mivel éppen azt a réteget zár
ták ki a vizsgálat köréből, amelyik fel
tehetőleg kevesebbet olvas — az eredmé
nyek pozitív irányban kissé eltolódtak. 

A megkérdezettek száma 200; a József 
Attila Tudományegyetem hallgatóinak 7 
százalékával folytattak kísérletet, emellett 
az Orvosi Egyetem 24 és a Pedagógiai Fő
iskola 18 hallgatója is részt vett a fel
mérésben. A vizsgálat kérdőíves módszeren 
alapult. Két kérdőívet osztottak szét: az 
egyik a diákok napi időbeosztását mérte fel 
egy meghatározott héten (mennyi időt 
töltenek tanulással és hogyan használják 
fel szabadidejüket), a másik olvasási szo
kásaikra, irodalmi ízlésükre vonatkozott 
(utóbbi 2 hónapos időtartam olvasási 
gyakorlatát elemezte). Az eredményeket 
általában százalékosan dolgozza fel a ta-
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nulmány, néhányat — igen szemléletesen 
— grafikusan ábrázol. 

A 2. helyen a legnagyobb százalékban 
a, film- a színházlátogatás, valamint a 
nyelvórák, a harmadikon a TV nézés 
szerepelnek. A tanulmány részletesen elem
zi a hallgatók olvasási szokásait. A diák
ság 75 százaléka iratkozik be az Egyetemi 
Könyvtárba, de az ott töltött idejüknek 
csak egy része szabadidő. A könyvtár
látogatók többségét a másod-, harmad-, 
és negyedévesek alkotják. A tanévben 
átlag heti 10,5, a vizsgaidőszakban 22,8 
órát tartózkodnak a megkérdezettek a 
könyvtárban. A kötelező irodalom olva
sásával eltöltött időt figyelmen kívül hagy
va a diákok átlag heti 10,9 órát olvasnak. 
Az elsőéves hallgatók olvasnak legkeve
sebbet, a filozófia szakosok a legtöbbet. 
Azok, akik naponta 4—6 órát tanulnak 
csupán 0,1 órával olvasnak kevesebbet az 
átlagnál. Az olvasási idő mértékét tehát 
az évfolyam, a szak és a tanulással eltöl
töt t idő befolyásolja. A megkérdezettek 
87.5 százaléka otthon olvassa a szórakoz
tató irodalmat. Évente átlag több mint 
22 könyvet olvasnak: olvasmányaik leg
nagyobb része a szépirodalom körébe tar
tozik. A külföldi irodalmat jobban kedve
lik, mint a magyart. A szépirodalom mellett 
szakkönyveket (nem kötelező irodalom), 
népszerű tudományos könyveket és köny-
nyíí szórakoztató műveket is olvasnak. 
A megkérdezettek 50 százaléka olvas sza
badidejében szakkönyveket is; átlag 7 
művet évente. A hallgatók 84,5 százalé
kának van saját könyvtára, átlag 128 
könyvvel. Az olvasás motivációjában az 
esztétikai érték mellett az informatív jel
legnek és az ismeretszerzésnek is fontos 
szerepe van. Olvasmányaik egy részét tuda
tosan válogatják össze; a legtöbben szerző, 
illetve cím szerint keresik a könyveket a 
könyvtárakban. A válaszadók 61 százaléka 
olvas saját könyvet. Szubjektív benyomás 
is befolyásolja az olvasást: 48 százalékuk
nak ajánlották barátaik olvasmányaikat, 
56.6 százalék látott meg barátainál vélet
lenül egy könyvet és kölcsönkérte azt. 

Arra a kérdésre ,,Ki a kedvenc írója?" 
a válaszadók 85 magyar és 103 külföldi 
írót említettek. A magyar írókból 8 a 
19. században, 33 a 20. században él, 
44 író munkássága részben vagy egészben 
1945 utánra esik. A külföldi írók közül 
24 költő, mégpedig 12 különféle ország 
képviselője. A legolvasottabb magyar író 
NÉMETH László (51-szer szerepel), de több 
mint húszan szavaznak JÓKAira, MIK-
szÁTHra, JÓZSEF Attilára és BERKESire is. 
A kedvenc külföldi írók: Th. MANN, 
HEMINGWAY és L. TOLSZTOJ. A szépiro
dalmi művek kiválasztásának motiváció

ját vizsgálva SZENTIEMAI arra a követ
keztetésre jut, hogy noha az olvasás célja 
igen gyakran a szórakozás, a hallgatók 
elsősorban intellektuális és csak másod
sorban érzelmi motívumok alapján dön
tenek. A népszerű tudományos munkák 
iránti érdeklődést elsősorban az információ
szerzés szándéka vezérli (főleg napjaink 
társadalmi-filozófiai kérdései iránt érdek
lődnek ). 

Véleményünk szerint a 2. kérdőívre 
kapott válaszok (a szerzők és a motivá
ciók adatai) meglehetősen szubjektívek és 
így a belőlük levont következtetések kissé 
merészek. Az a tény, hogy a megkérdezet
tek 71,5 százaléka olyan könyvet sorolt fel 
amit a vizsgálat évében olvasott, mutatja, 
hogy nem inindig képesek objetív feleletre: 
arról írnak, ami éppen eszükbe jut. Ter
mészetesen ezzel a hátránnyal minden 
hasonló kérdőíves módszernek számolnia 
kell; ez nem jelenti a módszer elvetését, 
hiszen a kérdőívnek számtalan előnye is 
van egyéb módszerekkel szemben. Csupán 
az értékelésnél kell a feleletek objekti
vitását jobban mérlegelni. 

Igen nagy érdeme a tanulmánynak, 
hogy nemcsak statisztikailag dolgozta fel 
az adatokat, hanem mindenkor levonta be
lőlük a következtetéseket, sőt javaslatokat 
tet t az olvasási szokások ismeretében az 
irodalmi ízlés fejlesztésére. Hiányoltuk 
azonban a hasonló külföldi tanulmányok 
irodalmának közlését; csupán egy cseh 
vizsgálatra történik utalás. Emelné a fel
mérés értékét, ha eredményeit össze lehetne 
vetni egyéb, hasonló vizsgálatok eredmé
nyeivel. 

D É R I MlKXÓSNÉ 

A dokumentációs feldolgozó-munka mód
szerei és technikája. (KGM Műszaki Tudo
mányos Tájékoztató Intézet. Tájékoztatás
tudományi Osztály.) Összeállította: DEZSŐ 
Zsigmondné. KGM MTTI Kiadói Főosz
tálya Budapest. 1968. 105 1. 

Öt fejezetben adja elő mondanivalóját 
ez a sikerült összeállítás. Az elsőben a do
kumentáció fogalmát ismerteti, a második
ban a szakirodalmi dokumentáció forrá
sairól beszél, a harmadik a dokumentációs 
feldolgozás formáit, a negyedik a doku
mentációs feldolgozás technikai kérdéseit 
tárgyalja, míg végül az ötödik a közvetítés 
és felhasználás problémáival foglalkozik. 
A felhasznált irodalom bibliográfiai jegy
zéke egészíti ki a munkát. 

Ritkán akad olyan könyv az ember 
kezébe, amely lényegében — ismerjük el ! 
—száraz adatokat ilyen élvezhető, olvas
mányos formában tud előadni. Mindjárt 
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az első fej'ezetben úgy tudja érzékeltetni 
századunk rohanó tempóját, hogy ezzel 
megszabja olvasásunk ütemét is. És — 
dicséretére legyen mondva — ezt a „Vi
vace" időjelzést bízvást odaírhatjuk a többi 
fejezet élére is, mert mindmegannyi érde
kesen, szemléletes, emlékezetben jól meg
ragadó példákban gazdagon tárja elénk 
anyagát minden „tudományos" nagyképű
ség nélküli, közvetlen, és érthető nyel
ven. 

Lehet, hogy akadnak majd ismeretóhes 
olvasók, akik olyan kérdésekre keresnek 
választ a könyvecskében, amelyekkel az 
nem, vagy nem eléggé kimerítően foglal
kozik. Ezeknek — a sajnos hiányzó, és bi
zony nélkülözött bevezetés helyett — mi 
feleljük, hogy nem monográfiát tartanak 
kezükben. Talán azt is kifogásolják majd, 
hogy az anyagnak a Dokumentáció forrá
sai, a Feldolgozás formái és a Feldolgozás 
technikai kérdései fejezetekre osztása szük
ségképpen ismétlésekre, sőt bizonyos át
fedésekre vezetett. Ezeknek azt szeret
nénk emlékezetébe idézni, hogy az ilyen 
olvasmányosan megírt, tehát nem éppen 
tankönyvnek szánt munkában szükség 
van bizonyos ismétlésekre, hogy az anyag 
jobban megragadjon az emlékezetben. 

Talán kissé ellentmondásosnak tűnhe
tik fel, hogy e megállapításunk után olyan 

Kurrens külföldi folyóiratok a magyar 
könyvtárakban. Lelőhelyjegyzék. Szerk. az 
Országos Széchenyi Könyvtár Központi 
Katalógusok Osztálya, Budapest 1969, 
Soksz. 625, L U I p. 

SZÁLAI Sándor, az ismert szociológus, 
több ízben hangoztatta hogy azt a kutatási 
apparátust, és azokat a kutatási intézmé
nyeket, melyeket egy nagyhatalmi rang
gal rendelkező gazdag országnak fenn kell 
tartania, többé-kevésbé hasonló módon 
meg kell szerveznie egy szerény nemzeti 
jövedelemmel rendelkező kisebb államnak 
is. Ez a szemlélet, ha a fenti összehason
lítást alaposabban bonckés alá vesszük, 
számos ponton nem fedi ugyan a valóságot, 
de el kell ismernünk, hogy éppen a kur
rens külföldi folyóiratok lelőhelyjegyzéké
nek összeállítása esetében valóban találó: 
Az Országos Széchenyi Könyvtár Központi 
Katalógusok Osztálya, nem kis fáradságot 
válallva magára, immár negyedszer jelen
teti meg az országba beérkező kurrens 
külföldi folyóiratok lelőhelyjegyzékét. A 
jelen kiadás 1200 példányban, közel 700 
lap terjedelemben látott napvilágot. 

dolgokat kérünk számon a könyv össze
állítójától, amelyek tankönyvekben és szi
gorú mórtékkel mért tudományos munkák
ban igazán fontosak. De ne felejtsük el, 
hogy ha ez a kis könyv nem is éppen tan
könyv, mégis sokat lehet tanulni belőle. 
Még többet lehetne, ha nem nélkülöznénk 
a tárgymutatót, amely segítene eligazodni 
a sok — egy ilyen fejlődő tudományban 
egymást néha elkerülhetetlenül keresz
tező — fogalom dzsungelében. Nagyrészt 
összefügg ezzel másik észrevételünk is. 
Mint minden fejlődő tudománynak, úgy 
ennek is terminológiai nehézségei vannak. 
Nagyon hasznos szolgálatot te t t volna e 
téren is könyvünk, ha nagyobb gondot for
dított volna a helyes magyar szó mellett 
a megfelelő idegen nyelvű szakkifejezések 
közlésére is. Hangsúlyozzuk, hogy csak 
a „nagyobb" gondot hiányoljuk itt, mert 
a könyv, főként a kevésbé bevett magyar 
szakkifejezések esetében, gyakran meg
említi azok idegen nyelvű megfelelőjét is. 

Befejezésül még csak annyit, hogy a 
kis könyvet külső kiállítása is alkalmassá 
teszi arra, hogy szívesen forgassuk. Min
den hivalkodó külsőség nélkül ugyan de 
szép fehér papíron, jól olvasható betűkkel, 
kifogástalan tipográfiával készült. 

TAKÁCS MENYHÉRT 

A Jegyzék rövid előszó után csaknem 
600 oldalon keresztül sorolja fel betű
rendben az országba beérkező külföldi fo
lyóiratok címét; minden egyes tételt, tétel
számmal látva el; betűjellel utalva arra 
az országnóvre ahol a kérdéses folyóirat 
megjelenik, és kódjel formájában feltün
tetve azokat a könyvtárakat, illetve intéz
ményeket stb., ahová a kérdéses folyóirat 
jár. A betűrendes jegyzéket az ország
nevek rövidítés-mutatója követi, majd egy 
meglehetősen részletes szakmutató. A mint
egy 35 lapra terjedő szaktájékoztató rész 
után a könyvtárakat ós intézményeket 
jelképező kódjelek feloldása előtt, bizonyos 
szám-szimbólumok feloldása szerepel; e 
szám-szimbólumok az anyaggal (ti. a 
folyóiratokkal) kapcsolatos könyvtári szol
gáltatások formáiról (állományba vétel, 
egy évnél további megőrzés, olvasótermi 
rendelkezésre bocsátás, kölcsönzés, máso
lat készítés stb.) tájékoztatnak. E szám-
szimbólumok a kódjel feloldási részben, az 
immár feloldott könyvtár-, illetve intéz
mény-nevek mellett jutnak szerephez, a 
szolgáltatások formáit jelképezve, egyben 
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