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Stephany égisze alatt fölvette mai eneziklopédikus jellegét, melyet 
csupán Paul Schlenther-nek 1889-től 1897-ig terjedő szerkesztős-
ködése idejében szorítottak hátra az ő uralma alatt elszaporodó 
modern szépirodalmi vitatkozások. 

Houben-nok repertóriuma elkészítésénél Alfred Fedor Cohn 
volt munkatársa, a ki nemcsak az egész kötet korrektúrájánál 
segédkezett, hanem az 1862—66, 1871—87, 1893—1901 és 1903. 
évfolyamokat fel is dolgozta. A 330 hasábos, gyémánt betűkkel 
nyomatott név- és tárgymutató, mely a legcsekélyebb részletekre 
is kiterjed, Kari és Emil Müller közreműködésével készült. A Les-
sing-íéle folyóiratot ismertető bevezetés Franz MuncJcer munkája. 
Az impozáns kötetet a Das Neueste aus dem Beiehe des Witzes 
első számának jól sikerült hasonmása díszíti. E 

Havi könyvészet a magyar könyvkereskedelemben megje
lent és megjelenő félben levő újdonságokról. 1907. 1. szám. Budapest, 
1907. Nagy Sándor. 8-rét. 8 1. Előfizetési ára 1 K, postán 
1 K 50 fill. 

A Toldi Lajos fővárosi könyvkereskedő czég régóta érzett 
hiányt kivan pótolni ez új közlönyével, mely a Hinrichs-íéie 
Wöchentliches Verzeichnis alakjában, de persze nemzeti irodal
munknak megfelelően redukált méretekben óhajtja megismertetni 
az érdeklődő közönséggel könyvpiaczunk egy-egy havi termelését. 

A könyvek rövid czímei megjelenésük helyével, évével s 
kiadójával, továbbá a bolti ár összegével is el vannak látva s így 
minden tekintben megfelelnek a vállalat elé tűzött tisztán gyakorlati 
követelményeknek. Az egyes művek 18 szakba vannak osztva, melyek 
köre s egymásutánja szintén a Hinrichs-íéle vállalatot utánozza. 
E szakok a következők: I. Vegyes tudományos munkák és gyűjte
mények. II. Hittudomány. Imakönyvek. III. Jog- és államtudomány. 
Politika. Statisztika. IV. Orvostudomány. Állatgyógyászat. V. Ter
mészettudomány. Mennyiségtan. VI. Bölcsészet. Neveléstudomány 
VII. Iskolakönyvek. Gyorsirászat. VIII. Nyelvtudomány. Irodalom. 
IX. Történelem. Életrajzok. X. Földrajz. Utazás. Térképek. XI. Had
tudomány. Sport. Torna. XII. Művészet. Zeneirodalom. XÍII. Építé-
tészet. Technológia. Bányászat. XIV. Ipar. Kereskedelem. XV. Gazda
ság. Erdészet. Állattenyésztés. XVI. Regények. Beszélyek. Költészet. 
Színmüvek. XVII. Ifjúsági iratok. Képeskönyvek. XVIII. Különfélék.. 
Naptárak. Czímjegyzékek. 

A jegyzékben — ugyancsak Hinrichsék példájára — nem
csak a már tényleg megjelent, hanem megjelenő félben lévő s 
miként ott, itt is csillaggal megkülönböztetett művek czímei is 
szerepelnek. 

A Hinrichs-íéle katalógustól eltérő, de nem valami szeren
csés változtatás a folyóiratoknak a jegyzékbe való bevonása. 



78 Szakirodalom 

melyekről amúgy is megjelenik évenkint kimerítő s mindenki 
számára könnyen hozzáférhető jegyzék. A német vállalat a folyó
iratoknak csupán első évfolyama első számát veszi fel jegyzékébe, 
a Havi könyve'szet-hen ellenben olyan régi s közismert havi lapra 
is akadunk minő — a Budapesti Szemle. Reméljük, hogy a kiadó 
a vállalat későbbi számaiban le fog mondani erről az anyagról, 
mely különben is elég következetlenül, mintegy találomra van 
feldolgozva s szinte csak arra jó, hogy mesterségesen, de ok nélkül 
szaporítsa a czímek tömegét. Hasonlóan fölösleges helypazarlással 
jár az ilyen fajta fölvétel: 
"Regénytár, Egyetemes —. XXIII. évfolyam. 7. kötet. (8-r.) Budapest, 1907. 

Singer és Wolfner. Egy-egy kötet vászonba kötve 1 kor. 
7. köt. Croker M. B. Barrington Diána. Begénv. Fordította Novelly B. 
Első köt. (168 1.) 

Regénytár, Egyetemes. — XXIII. évfolyam. 8. kötet. (8-r.) Bpest. 1907. Singer 
és Wolfner. Egy-egy kötet vászonba kötve 1 kor. 
8. kötet. Croker M. B. Barrington Diána. Begény fordította. Novelly B. 
Második kötet. (175 1.) 1 kor. 

melynek elkerülése már a könnyebb tájékozódás okáért is kívánatos. 
Beosztási hibának tekintendő Ferdinánd}) Géza A magyar 

alkotmány történelmi fejlődése ez. müvének a Ill-ik szakba soro
zása, melyet mint az általános tudományos jellegű Népszerű 
Főiskolai Könyvtár egyik kötetét helyesen az I. szakba kellett, 
volna osztani. 

Ez apróbb s könnyen javítható szépséghibák mellett is azon
ban Toldi vállalata igen hasznosnak Ígérkezik s a rövid életű 
Székely Dávid-féle vállalkozássall szemben megvan az az előnye, 
hogy nem kalandoz el olyan térre, melyen már más, régi múlttal 
bíró, pompásan kifejlődött orgánumok látják el a szolgálatot. 

s . -I 

BoiUeian library. Sta/f-calendar 1906. Oxford. Horace 
Hart, Printer to the Unversity. 32-rét, (192), 67 1. 

Ez az érdekes kis könyvecske, melynek első kiadása 1902-
ben látott napvilágot, nem egyéb, mint a Bodleian alkalmazottai 
számára készített napló-féle, melyben az év minden egyes nap
jára nézve ki vannak nyomtatva azok a különleges teendők, 
melyek az illető napon elvégzendők, természetesen a rendesen 
folyó könyvtári munkálatok kivételével. 

Hosszas magyarázat helyett álljon itt szemelvényül mindjárt 
az év első napjára előírt teendők másolata: 

Bodley closed to readers. — Distribution and dispatch of Staff-calendar.— 
Ali members of the staff or extra staff are invited to présent to the Library 

1 V. ö. Magyar Könyvszemle. 1905. évf. 62—63 1. 




