
SZAKIRODALOM. 

A magyar tudományos irodalom bibliográfiája. I. Filozófia 
1901—1925. Összeállította: M. Buday Júlia dr. Országos Könyv
forgalmi és Bibliográfiai Központ, B. sorozat, i. szám. Budapest, 1929. 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 8°, 248 1. 

A magyar tudományos irodalomnak már régóta érzett hiánya volt 
a bibliográfiai összefoglalások egészen csekély száma és töredékes volta, 
ami a rendszeres kutatást és a kezdett alapokon továbbépítést nagyon 
megnehezítette. A háború után a szellemi együttműködés jegyében Európa-
szerte módszeres és nagyarányú bibliográfiai munkásság indult meg, 
amelyben az egyes nemzetek számot adnak kulturális erejükről és egy
úttal elősegítik a szakkörök nemzetközi tájékozódását. A közös munkából 
kiveszi a részét a magyar tudományosság is, hiszen nekünk sokszorosan 
érdekünk, hogy az itthoni eredményeket a külföld is megismerje. PASTEINER 
Iván, az Egyetemi Könyvtár és az Országos Könyvforgalmi és Biblio
gráfiai Központ kiváló igazgatója merészen nagyvonalú kezdeményezéssel 
a magyar szellem- és természettudományos termelés minden ágára ki
terjedő bibliográfiai sorozatot indított meg. Ha e sorozat elkészül, az utolsó 
negyedszázad tudományos életének monumentális emlékmüve lesz és 
megbecsülhetetlen szolgálatot tesz majd az eljövendő kutatóknak. 

Az általános tervezet szerint csak az 1901—1925 között megjelent 
munkák és jelentősebb cikkek kerülnek feldolgozásra. Bármennyire érdekes 
és hasznos lett volna a múlt század utolsó évtizedeinek, a pozitívizmus virág
korának, amely a magyar tudományos kutatásnak is első nagy lendületét 
megadta, a feldolgozásba belévonása, megértjük, hogy a munka sikere 
érdekében szükség volt a kereteknek szorosabbra fogására. így is a 
tudományok, különösen a szellemtudományok fejlődésének egyik legérdeke
sebb szakaszáról nyerünk összefoglaló képet ; a századfordulóval bekövetke
zett világnézeti és módszertani változások fokozatos térhódítását jól figye
lemmel kísérhetjük az évek folyamán sorakozó címekben. 

Különösen áll ez a megjelent első, a filozófiát felölelő kötetre, amely 
tárgya természeténél fogva leghívebben tünteti fel az emberi szellem új 
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kereséseit és útjait. A szerkesztés fáradságos munkáját M. BUDAY Júlia dr. 
végezte szeretettel, gondosan és alaposan, összesen 5579 könyv, cikk és 
egyéb dolgozat pontos bibliográfiai leírását adva. A bibliográfiák hasz
nálhatóságát elsősorban beosztásuk jósága dönti el. M. BUDAY Júlia igen 
szerencsésen, mert könnyen áttekinthetően csoportosította hatalmas anyagát, 
a filozófiai disciplináknak és ezeken belül jól megválasztott tárgy
csoportoknak megfelelő felosztással, elkerülte a címek nehézkes ismétlését és 
a kötet végére adott névmutatóval még tökéletesebbé tette munkáját. Teljesít
ményét teljes mértékben méltányolhatjuk, mégis kifogásolnunk kell, hogy 
a napilapokat kivétel nélkül figyelmen kívül hagyta. Főbb és komolyabb 
lapjainkat nem lett volna szabad mellőznie, hiszen filozófiai vonatkozású 
tárcák elég sürün akadtak bennük jobb írók tollából és talán kevésbbé 
népszerűen, mint egyes folyóiratokban. Sőt akárhányszor megeshetett, 
hogy bizonyos külföldi filozófiai jelenségeknek csak újságjainkban volt 
visszhangja; ezek az adalékok pedig a nemzetek közötti gondolatáram
lásra kíváncsi szellemtörténészt különösen érdekelhetik. 

A sorozat általános tervének megfelelően a jelentősebb címek idegen-
nyelvű (itt a filozófia nemzetének szólóan német) fordításban is szerepel
nek, hogy a külföld is tájékozást nyerjen a magyar tudományos kutatásokról, 

HALÁSZ GÁBOR. 

Az Országgyűlés Könyvtárának katalógusa I. Közjog és 
közigazgatási jog 1866—1928. Dr. Panka Károly és dr. Trócsányi 
György közreműködésével szerkesztette dr. Nagy Miklós könyvtár
igazgató. Dr. Zsitvay T ibor képviselőházi elnök előszavával. Buda
pest, 1929. Pesti könyvnyomda r.-t., 8°, 517 1. 

A magyar országgyűlési könyvtár alapját 1866-ban vetette meg a 
képviselőház. Vásárlással, a külföldi parlamentekkel való csereviszony 
életbeléptetésével, nevezetes gyűjtemények, így a gazdag GHYCZY-könyv-
tár megszerzésével, legújabban pedig a köteles példány törvény alapján 
a könyvtár állománya rohamosan gyarapodott. 1928 végén 110.558 
kötetével az ötödik helyet foglalta el az európai parlamenti könyvtárak 
között, az olasz képviselő áz könyvtára (300.000 kötet), a németbirodalmi 
gyűlés könyvtára (287.000 kötet), a francia képviselőház könyvtára (265.000 
kötet) és az olasz szenátus könyvtára (133.206 kötet) után; a budapesti 
könyvtárak között a hatodik helyen áll. Katalógusai 1873, J874, 1893-ban 
jelentek meg és a pótkötetektől eltekintve ma indul meg a negyedik 
katalógus. A rendkívül megnövekedett anyag csak a szakonkénti kibocsá-
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