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Tudományos és ismeretterjesztő munkák . 228 kötet, 3*28% 
4-02% 

31*09% 
30-18% 
24-13% 

2-78% 
4-J2% 

Remekírók művei 280 
Könnyű, szórakoztató regények . . . 2 1 6 9 
Modern szépirodalom 2099 
Detektív- és kalandos regények . . . . 1678 
Útleírás 192 
Egyéb 307 

Befejezésül még néhány adat a folyó évről: 1937. április 30-ig 
859 olvasó iratkozott be, ezek 11.410 esetben 27.282 kötet könyvet 
cseréltek, amelyek közül 15.721 (57-63%) magyar, 11.561 kötet 
(42-37%) pedig német nyelvű volt. Ezek szerint tehát az 1937. évi 
forgalom ismét jóval erősebb lesz, mint az előző évi. 

Mindezek a statisztikai adatok világosan mutatják, hogy Sopron 
sz. kir. város közkönyvtára fennállásának 21 éve folyamán nagy fej
lődésen ment keresztül; sok munkával, fáradozással, de a szép sike
rek okozta örömmel járó munka eredményét mutattam be. A látszólag 
száraz számadatok mögött komoly tanulság rejlik: bizonyítják azt, 
hogy a kultúra terjesztése körül végzett munkánk nem maradt meddő, 
évről-évre nagyobb körre terjeszkedünk ki és nagyobb tömeg embert 
látunk el hasznos, nemesítő olvasmánnyal. RADÓ ISTVÁN. 

Melianus Gnatereth. Ily cím alatt a Magyar Könyvszemle 1937. ^v* 
folyamának 179. lapján megjelent közleményre legyen szabad megjegyeznem, 
hogy félreértésről van szó. Az Igasság Paisánzk sem a szerzője, sem a nyom
tatási helye nem „rejtélyes", hanem régesrég köztudomású, hogy a szerző 
Helmeczi Komoróczy István nagykőrösi lelkipásztor és dunamelléki püspök, 
a hely pedig Utrecht. Az, amit eddig nem tudunk, csak kettő: az egyik, hogy a 
Melianus Gnatereth álnév mit jelent, helyesebben miféle betűjátékból jön ki 
(a HELMETIUS szót ki lehet belőle hozni, de a többi betűnek még eddig nem 
tudtam értelmét venni); a másik, hogy az Uranius Nathanael álnévvel jelzett 
utrechti nyomdász ki volt. Ez utóbbit egy Helmeczivel foglalkozó tanítványom 
Hollandiában legutóbb is eredmény nélkül nyomozta. Persze, van még e 
könyv körül egy harmadik s mind a kettőnél nagyobb rejtély is, de az már nem 
egyenesen könyvészeti vonatkozású: miképen tudott ez az elegáns, de igen 
erős antikatolikus polémia a cenzúra és a könyvharmincad virágában 
Magyarországba bekerülni és itt akadálytalanul annyira elterjedni, hogy a 
másik oldalról több igen jelentős cáfoló irat keletkezett ellene, még évtize
dek múlván is. RÉVÉSZ IMRE. 

Kliegl József nyomdai betűelosztógépe bemutatásának 100. 
évfordulójára. A rohanó idő árjában csendes, de kegyeletes meg
emlékezésre méltó évfordulón suhantunk át az elmúlt hó folyamán: 


