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JUHÁSZ Izabella: Gulyás Pál. Debrecen, 1971. Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Könyvtára. 149 1. (Tiszántúli 
szem élyi bibliográfiák 1. )

JUHÁSZ Izabella: Juhász Géza. Debrecen, 1971. Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Könyvtára. 22 9 1. (A Debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem tanárainak munkássága 
5.)

A két bibliográfiát - Juhász Géza és Gulyás Pál emberi, pályatársi s iró i 
kapcsolatain túl - sok formai ism érv kapcsolja össze, kézenfekvő tehát 
együttes ismertetésük. Mindkét kötet a debreceni Egyetemi Könyvtár nagy
arányú bibliográfiai vállalkozásának a keretében látott napvilágot, része i- 
ként egy tervszerű helyism ereti feltáró tevékenységnek. A szerkesztő Ju
hász Izabella, gondos filo lógia i aprómunkával dolgozta fe l a rendelkezésre 
álló forrásokat, napilapokat és folyóiratokat, s ebben a törekvésében szá
míthatott mindkét család, a kortársak és barátok tanácsaira, támogatásá
ra. A gyűjtött anyagot jól áttekinthető szervezetbe foglalta, s a csoporto
sítást mindkét kötetben, kicsiny eltéréssel, következetesen keresztülvitte.

Az első fejezet mindkét kötetben életrajzi, méltató jellegű bevezetés. En
nek keretében ir  Juhász Izabella Gulyás Pálnak a debreceni nagy költőelőd, 
Csokonai szellem i örökségéhez kapcsolódó irodalm i tevékenységéről, és 
itt olvashatjuk Csontos Gábor Siratóénekét Juhász Gézáról.

A második fejezet Juhász és Gulyás müveinek és a müvekről szóló iroda
lomnak a bibliográfiája. Ennek keretében külön csoportot képeznek az ön
állóan, külön a szétszórtan megjelent szépirodalmi müveik, valamint tanul
mányaik adatai, s külön csoportot jelent műfordítói tevékenységük. Teret 
kapott ebben a fejezetben Juhász Géza szerkesztő, sajtó alá rendező mun
kássága, valamint Gulyás Pál idegen nyelvekre lefordított verseinek fe l
sorolása.

A harmadik fejezet Gulyás és Juhász életére, tevékenységére vonatkozó 
kortársi irodalom, a méltatások és megemlékezések teljességre törekvő 
számbavétele. Az összeállító bőven él az annotációk, a tartalm i és adat
szerű kiegészítések lehetőségeivel. Ezen a részen belül külön csoportba 
sorolva kapjuk a Juhászt és Gulyást érdemben tárgyaló irodalomtörténetek 
és lexikonok adatait, valamint pedagógiai tevékenységük nyomtatott doku
mentumait.

A negyedik fejezet a Gulyásnak és Juhásznak Írott, a róluk szóló és em lé
küknek szentelt verseket sorolja fel, az ötödik fe jezet nyomtatásban meg
jelent müvek (Gulyás Pálnál csak a versek, Juhász Gézánál a verseken 
kívül a tanulmányok és a könyvismertetések) cím jegyzéke.
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Az előző fejezetek a kronológiai sorrendet (a megjelenés szoros időrend
jét) követik és folyamatos tételszámmal vannak ellátva. E zzel szemben 
az ötödik fejezet már nem ad tételszámozást: a korábbi kronológiai rend
ben már szerepel az itt betűrendbe sorolt cimanyag. Gulyás Pálnál 1150, 
Juhász Gézánál 1630 a beszámozott tételek száma.

A bibliográfiákhoz utószó, röviditésjegyzék és részletes névmutató csatla
kozik. A névmutató a kötetekben található minden személynevet felvesz, 
tehát nemcsak a bibliográfiák és az annotációk, hanem az é le tra jzi beve
zetők és az utószavak névanyagát is tartalmazza. A névmutató a tétel
számra, ennek hiján a lapszámra utal s e kétféle számozást egymástól 
jól elkülöníti.

Néhány észrevétel: nem érezzük elég átgondoltnak a különböző névvarián
sok szerepeltetését (pl. elonév, asszonynév) célszerű lenne utalni az e l
térő névalakról a választott formára, formálisnak és ezért fölöslegesnek 
tartjuk Juhász és Gulyás szerepeltetését a róluk szóló kötet névmutatójá
ban; betűrendbe soroláskor a cimkezdő határozott névelőt nem célszerű 
figyelembe venni. Szivesen olvastunk volna a bevezetésben néhány sort a 
népi irók mozgalmáról, melynek mindketten aktiv részesei voltak.

Mindkét kötet elején az iró arcképe áll. Juhász Gézánál ezen kívül 17 kép 
(jórészt cimlaphasonmás) is található. Kár, hogy a sokszorosítás sajátos
sága miatt ezek nem mindegyike kifogástalan minőségű. A sokszorosítás 
a Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának rotaprint üzemében ké
szült.

REGULI Ernő

MARTENS, Frida: De wetenschappelijke bibliotheken en 
hun samenwerkingsproblematiek. Antwerpen, 1972. Vlaamse 
Vereniging van Bibliotheek- en Archiefpersoneel. 111 p. 
(Bibliotheekunde. Verhandelingen aansluitend bij Biblio- 
theekgids 32. )

A belga (flamand) szerző egy hazánkban is érdekes és időszerű kérdéssel: 
a tudományos (elsősorban egyetemi) könyvtárak együttműködési rendszeré
nek kiépítésével foglalkozik. Bevezetőben épp a téma időszerűségét indo
kolja meg. A tudományos könyvtárügy Belgiumban súlyos gondokkal küzd.
A szakirodalom egyre rohamosabb növekedése következtében ma már nincs 
olyan egyetemi könyvtár, amely kellőképpen ki tudná elégíteni az adott 
egyetemen oktatott szaktudományok szakirodalmi igényeit.


