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munkásságáról számol be. (A címlapon nagy számjegyekkel kinyomtatott 
1930. évszám a megjelenés idejét jelenti.) Abból a 9749 kötetből, mellyel 
a Pedagógiai Könyvtár gyarapodott, 4061 vétel, 5217 kötet csere kiselejte
zett duplumokért, a többi ajándék s hivatalos példány. Igen fontos adalék, 
hogy a hazai folyóiratok sorozatait kiegészítették, ami nem könnyű 
feladat. Folyóiratokra 7000 pengőt fordítottak. Kötésre kerekszám 12 ezret. 
Örvendetes és tiszteletreméltó a székesfőváros gondossága, mely e szak
könyvtárának a szükséges anyagi eszközöket rendelkezésére bocsátja, úgy
hogy az Évkönyv elmondhatja, «hogy vásárlásra a könyvtár a tavalyi
nál jóval nagyobb összeget, 56.544 pengőt fordított». A könyvtárból 
majdnem 6000 kötet került újra feldolgozva, bekötve a polcokra, míg 
másik 6000 az év végén még munkában volt. A szakkatalógusok közül 
a pszichológiai majdnem nyomdakész. A pedagógiai nyomás alatt áll s 
valószínűleg füzetekben fog megjelenni. A forgalom az előző évhez képest 
nagy arányban növekedett, kerekszám 5o°/o-kal. Különösen a folyóiratok 
iránt nagy az érdeklődés : az egész forgalom 40%-a. Az Évkönyv II. 
része az «új beszerzések válogatott jegyzéke», ami az Évkönyv címében 
is kifejezésre jut, a multévi «szemelvényes szakjegyzéke» címkiegészítés 
helyett. I. K. 

Aktuális kérdések irodalma. 49. szám. Goldmark Károly. 
1830—1930 május 18. Budapest, 1930. Bp. székesfőváros házi
nyomdája. 41 l. 8-r. 

A Fővárosi Könyvtár dicséretes kiadványsorozatának : az Aktuális 
kérdések irodalma címen ismert bibliográfiái e számának értékét növeli 
az az újítás, hogy a hírlapi cikkek rövid tartalmi kivonattal vannak 
benne felsorolva. A GoLDMARK-centenárium alkalmából megjelent nyom
tatványok egyik leghasznosabbika e füzet, melyet KOCH Lajos könyvtári 
felügyelő elismerésreméltó módon állított össze. Felsorolása 281 mű és 
újságcikk címét tartalmazza. A bibliogárfia külön csoportokba foglalva 
közli az életrajzi vonatkozású müveket és cikkeket, a 70-ik, 80-ik szüle
tése napjára, halálára valamint az egyes színpadi müveire, zenekari és 
kamarazenei müveire vonatkozóakat. Tekintettel GOLDMARK nemzetközi 
viszonylatokban elfoglalt helyére, a bibliográfia kétnyelvű, magyar és 
német. Miután minden magyar cím — természetesen a tartalmi kivonatok 
is — zárójelben németül is olvasható, a következetesség elve kedvéért az 
eredetileg már német címek mellé szintén zárójelben oda kellett volna 
tenni emennek magyar fordítását is. Ez a 49. számú jegyzék méltán 
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sorakozik a ScHUBERT-centennáriumkor kiadott szép kiadványhoz, mind
kettőt a zenetörténészek — az aktualitás elmúlása után is — nagy 
haszonnal fogják forgatni. I. K. 

A magyar tudományos irodalom bibliográfiája. VI. 1. 
Klasszika-filológia. 1901—1925. Összeállította: Moraveh Endre dr. 
Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ, B. sorozat. 6. 1. 
szám. Bp. 1930. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 8°. XII, 162 1. 

Hazánkban a klasszika-filológia a legrégibb és a legelterjedtebb 
tudományág. Ennek a különálló tudományos irodalomnak XX. századi 
első negyedét (1901—1925) dolgozta fel bibliográfiai alapon MORAVEK 
Endre dr. A magyar tudományos irodalom bibliográfiája című sorozatban. 
Az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ által megindított 
és PASTEINER Iván kitünö vezetésével szerkesztett sorozatnak a filozófia 
és mathematika (IV. kötet) után a klasszika-filológia harmadik kötete. 
A tízíves munka előszavában MORAVEK ismerteti könyve kialakulásának 
körülményeit s az előállítás és anyaggyűjtés fáradalmait. Munkáját 9 
főcsoportra és 2 függelékre osztotta. Ezeken belül az általános művek, a 
klasszikus írók szövegei, nyelvészet, irodalomtörténet, eszmetörténet (egyes 
eszmék története az, antik korban), irodalmi párhuzamok, filozófiatörté
net, vallástörténet, törénelem és archeológia, s végül a függelékben az annyira 
aktuális klasszikus tanulmányok a középiskolákban és a magyarországi 
humanizmus történetének mondhatni teljes irodalmát dolgozta fel. A tárgy 
szakok szerinti felosztása jól illeszkedik a keretbe s különösen a cél
szerűségi szempontok keresztülvitele emeli tudományos értékét. MORAVEK 
szorgalmas gyűjtőhöz méltóan nemcsak a Magyar Könyvesééi adataira és 
HELLEBRANT 1919-ig tartó bibliográfiájára támaszkodott, de a Pázmány 
Péter Tudományegyetem és a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Szé
chényi-Könyvtárának könyvanyagát is figyelembe vette. 145 folyóiratot 
tett vizsgálódása tárgyává s ezzel együtt számítása szerint 3646 címszót 
nynjt anyaga. Amint már említettük, nagyon helyesen a tudományos 
szempont mellett a gyakorlati célszerűséget is fontosnak tartotta s a 
munka külföldi használhatóságát a könyvek és különlenyomatok címei
nek (a klasszika-filológia nyelvére) latinra való fordításával is emelte, 
hogy a külföld is lássa, klasszika-filológusaink «mit vettek át a külföld 
eszmeáramlataiból s mily irányban végeztek új munkát». Két hiánya 
van azonban a máskülönben csak dicsérhető pontosságú és teljes tudo
mányos apparátussal készült összeállításnak : mégpedig a napilapok cikkei-




