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Az igazgató évi jelentésében a látogatók számának újabb nagy 
emelkedése folytán felhívja a figyelmet a könyvtár kulturális jelentő
ségére és egyben azt a megnyugtató érzést szerzi meg minden könyv
táros embernek, hogy gyakran aprólékos és a részletekbe vesző mun
kája mégsem eredménytelen, hanem kétségtelenül értékkel bír az egye
temes nemzet síkjáról tekintve is. OSZETZKY DÉNES. 

Csapodi Csaba : A Szent István korára és a korai magyar 
kereszténységre vonatkozó irodalmi feldolgozások. Különlenyomat 
a Szent István Emlékkönyv III . kötetéből. Budapest, 1938. Stepha-
neum. 20. 647—645. 1. 

A Szent Istvánra vonatkozó gazdag történeti értékű és történeti 
színezetű irodalomból CSAPODI kiválogatta a legértékesebb adalékokat 
és azokat szoros betűsorban bibliográfiailag rendszerezte. Elve termé
szetesen a teljességre való törekvés volt, de ezt csak 1800-ig tudta a 
lehető abszolút mértékkel keresztülvinni. Ettől kezdve csak a tudomá
nyosság meglétének elve vezette a válogatás felülbíráló és türelmet 
igénylő munkájában. Bár jobb szerettük volna, ha a jelentősebb szép
irodalmi alkotásokat az 1800-as év utáni időszakból is benne láthat
nék. Pár technikai megjegyzésünk a következő: folyóiratoknál az év
számjelzés mellett fölösleges az évfolyam feltüntetése is; sokkal fonto-
sabb ezeknél a lapszámozás megrögzítése, hogy már a jegyzék alapján 
ismert legyen, kisebb vagy nagyobb tanulmányt rejt-e a folyóiratcikk 
magában. Viszont nagyon helyes az, hogy ahol csak meg tudja állapí
tani, ott közli a munka különlenyomatban való megjelenését is. Biblio
gráfiájának értékét növeli az is, hogy nemcsak a nyomtatványok anya
gára terjeszkedik ki, hanem a kéziratos emlékek levéltárakban őrzött 
fascikulusait is jegyzékébe iktatja s ezáltal a teljesség elvének még 
lelkiismeretesebben igyekezett megfelelni. De helyesen tette azt is, hogy 
amennyiben rendelkezésre állottak egyéb bibliográfiai segédeszközök, 
az egyes munkákról írt bírálatokat is feltüntette, sőt a polemikus jel
legűeket is. Nem értjük, hogy miért maradt ki PINTÉR JENŐ hétkötetes 
nagy Magyar Irodalomtörténete, holott a hasonló jellegű munkák, még 
más tudományszakokon belül is, megtalálhatók benne. Nagyon hasz
nosak az ilyen tematikus, főleg nagy történeti vagy tudós személyekre 
vonatkozó bibliográfiák, mert így egy helyen és könnyen kezelhetőén 
a kutató megtalálja mindazt, amit a szellem búvárai az illetőről év
századok alatt létrehoztak. Az értékes bibliográfián át belepillantha
tunk az ezeréves szentistváni gondolat eszmetörténetébe, megelevenül 
évezredes multunk legnagyobb és legérdekesebb alakja, az utókor kuta
tásainak prizmáján keresztül. CSAPODI CSABA bibliográfiájával hasznos 
és használható munkát végzett. KOZOCSA SÁNDOR. 
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