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nére is jelentős mozzanat a magyar könyvészeti irodalom fejlődésének 
történetében, s mint népszerűsítő tudományos munka hatását még sokáig 
éreztetni fogja. DR. KOZOCSA SÁNDOR. 

Kertész János : Gróf Andrássy Gyula műveinek bibliographiája* 
Összeállította: . Budapest, Attila-nyomda r .- t . 1930. 8 L 
1 mell. 8 r. 

Gr. ANDRÁSSY Gyula arcképével díszített eme nyolc lapos bibliográ
fiából három lapot KERTÉSZ Ö. Istvánnak ANDRÁSSY Gyula grófról írt 
rövid életrajza, kettőt a címlap, egyet az összeállítónak bevezetésféléje 
foglal el, úgyhogy a bibliográfiára két lap marad. E két lapon a cím
jegyzék ANDRÁSSY müveit sorolja fel. Ez nem volna kifogásolható, ha nem 
hemzsegne nyilvánvaló tollhibán kívül pontatlanságoktól. A jó bibliográfia 
alapfeltétele, hogy a címet magáról a műről írják le, mert különben 
könnyen esnek hibák. A szóban forgó bibliográfiát kijavítani annyi volna, 
mint újra írni. Csak néhány hibájára mutatunk rá. ANDRÁSSY nagy mun
kája A magyar állam fönmar-adásának (tollhibából : fennmaradásának) és 
alkotmányos szabadságának okai a bibliográfiában mint egy kötetes mű 
«Bp. : Franklin 1905» szerepel, holott az három kötetes, megjelenvén az 
I. 1901-ben, a II. 1905-ben s a III. kötet 1911-ben. A munkák lapszámai 
hol felvannak említve (néha sajtóhibával), hol nincsenek. A címközlésben 
is sok a hiba, mert oly műveket is sorol fel, melyek nem ANDRÁSSY 
munkái. Pl. Széchenyi eszmevilága. «Bp. : Franklin 1922». E címen a 
Kultúra és Tudomány című kiadványsorozatban 3 kötet jelent meg, ezek 
I. kötetében a 120—174 lapon olvasható Andrássy tanulmánya: Széchenyi 
politikája s megjelent 1912-ben. A művek sorába folyóiratcikkek is keve
redtek. Két dolog összekeverése a «Bismarck und Andrássy. Bp. : Kelet 
népe 1924». A Kelet népe 1924. évfolyamának 10—11. számában a 
4—9 lapon Bismarck és Gladstone c. cikk olvasható ANDRÁSSY tollából. 
Egy a Nyugatban megjelent cikke sem idevaló. Magyarország címeres 
könyve c. munka sincs ANDRÁSSYÍÓI, mert csak bevezetést írt hozzá. Stbi 
stbi. Szerző e bibliográfiájával, mint mondja, «még nem fejezte be teljesen 
a megkezdett munkát». Ha jó bibliográfiát akar összeállítani, akkor elölről 
kell kezdenie az egészet. Ami pedig ANDRÁSSY cikkeit s a róla megjelent 
írásokat illeti, azokat megtalálja GULYÁS Pálnak 1926-ban megjelent: 
Magyar életrajzi lexikona 460—65 és 467—68 hasábjain. 

ISOZ KÁLMÁN. 




