
37° SZAKIRODALOM 

Évi jelentés a veszprémvármegyei múzeum és múzeumi 
könyvtár 1929/30. évi fejlődéséről és évvégi állapotáról. — 
Irodalmi mellékletekkel. — Összeállí totta: Laczkó Dezső múz. 
igazgató. Veszprém, 1930. Egyházmegyei könyvnyomda, 8°, 46 1. 

A múzeumnak főleg a régészet területén eredményes munkáját és 
gyarapodását, valamint a könyvtár használatát ismertető jelentés után a 
kötetben a következő helyi vonatkozású értekezéseket találjuk : Dr. GUTHEIL 
Jenő : Veszprém, S^ent Imre városa. Aadatok Veszprém S\ent Istvánkori 
történetéhei ; RHÉ Gyula : Új Arpádkori templommaradványok Veszprémben ; 
Dr. RIBÓ Zoltán : Csikasz Imre f veszprémi szobrászművész életrajza. A már 
harmadik évi beszámolót kisérö irodalmi melléklet mindenesetre hasznos 
gondolatnak bizonyult. n. 

Máté Károly : A könyv morfológiája. Tanulmány a XVI—XVII. 
századi magyar irodalom történetéhez. Budapest, 1930. 53 1. (Minerva 
Könyvtár XXX.) 

HORVÁTH János és THIENEMANN Tivadar vezették be irodalomvizsgála
tunkba a gyümölcsöző morfológiai szempontot. Az irodalmi formák és a 
közönség változásának története mellett nem maradhatott el az irodalmiság 
közvetítőjének, a könyvnek formai fejlődésrajza sem. Ezt a munkát végezte 
el régi magyar nyomtatványok alapján MÁTÉ Károly, szerencsés példát 
adva a könyvészeti adatok szellemtörténeti hasznosítására. Főleg THIENE-
MANN elvi alapvetése nyomán bőséges idézetekkel tárgyalja a címlap alaku
lását a címnélküliségtől a barokk végtelen címekig, az írói öntudat ki
bontakozását a névtelenség, névrejtés, magakicsinyítés stádiumain keresztül, 
a dedikáció szerepét és ezzel kapcsolatban a maecenas jelentőségét, a 
könyvnyomtatónak a szellemi részbe is befolyását, végül az olvasóval 
törődés kezdeti jeleit az elő és utószavakban. A gazdag és az irodalom
történettől még úgyszólván teljesen kiaknázatlan régi magyar könyv
anyagot lelkiismeretesen áttanulmányozta; bárcsak e formai ismerkedés 
után most kedvet kapnának kutatóink tartalmuk feldolgozására is. H. G. 

A Fővárosi Nyilvános Könyvtár Értesítője. 1929. Új folyam 
9. kötet. 1 — 4 sz. Budapest, 1930. Budapest Székesfőváros Házi
nyomdája. 8°. 231 1. 

Az évenként rendszeresen megjelenő Értesítő 9-ik kötete az 1929. 
évről szól. A könyvtár munkásságáról szóló jelentés (1—26 1.) után az új 




