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Bányászati-Kohászati Közlemények. A m. kir. József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Sopronban székelő Karának 
bánya- és kohómérnöki osztálya által kiadott „Közlemények" 1938-ban 
tizedik évfolyamukat érték el. 

Az évente egy-egy kötetben megjelenő Közlemények azzal a ket
tős célkitűzéssel indultak meg, hogy a tanárok és a segédtanszemélyzet 
kutató munkásságával a nemzetközi tudományos életbe belekapcsolód
jék, másrészt, hogy a főleg német, illetve angol és francia nyelven meg • 
jelenő dolgozatok révén állandó csereviszonyt létesítsen a külföldi egye
temekkel, akadémiákkal és egyéb tudományos intézményekkel. 

A tizedik évfolyam kivételesen 3 kötetben kb. 900 oldal terjede
lemben jelenik meg; az egyik kötetében a hazai bányászat és kohászat 
fejlődéstörténetét hozza 11 dolgozatban a külföld előtt először össze
foglaló ismertetésben, melyekben a Nagy-Magyarország bányászat és 
kohászatának az utolsó békeévekbeni állapotát, a trianoni veszteség és 
a Csonkaországban 1937. évig elért fejlődést egységesen mutatja be; a 
további két kötet pedig a szokásos tudományos tanulmányokat hozza. 

A Közleményeket a soproni Kar jogelődje, a m. kir. Bánya-, 
Kohó- és Erdőmérnöki Főiskola 1929. évben indította meg a m. kir. 
pénzügyminisztérium bányászati osztályának rendszeres évi anyagi tá
mogatásával; a Főiskolának a m. kir. József Nádor Műegyetemmel 
való egyesítése óta a m. kir. Iparügyi Minisztérium bányászati osztálya 
adja az anyagi támogatást. 

A Közlemények évente 300—450 oldal terjedelemben jelennek 
meg és eddigi köteteiben a megindulása óta 185 tudományos dolgoza
tot hoztak, melyek eloszlása az egyes tudományszakokon belül a kö
vetkező : 

29 kémia, kémiai technológia 
kohászat 21 
metallográfia 11 
geológia 23 
geodézia, bányamérés 30 

A Közleményekkel létesített csereviszony jelenleg 190 bel- és kül
földi intézménnyel áll fenn, melynek az országok szerinti eloszlását az 
alanti kimutatás adja: 

szén- és ércelőkészítés 19 
mechanika, gépészet 25 
életrajzok, történet 11 
különféle 5 
hazai bányászat-kohászat története 11 

Belföld 24 
Anglia 9 
Belgium 2 
Bulgária 1 
Csehszlovákia . . . . 5 
Dánia 1 
Észtország 1 
Finnország 3 

Franciaország . . . . 2 
Görögország 1 
Hollandia 2 
Jugoszlávia 3 
Lengyelország . . . . 8 
Németország . . . . 71 
Norvégia 2 
Olaszország 5 

Oroszország 4 
Portugália 1 
Románia 1 
Svájc 4 
Svédország 4 
Vatikán állam . . . . 1 

Európában 1J5 

6* 
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India 2 
Japán 7 
Kína i 
Manchoukuo i 

Ázsiában n 
Ausztráliában i 

A csereviszony révén 45 egyetemtől és főiskolától, továbbá 145 
akadémia, tudományos társulat és intézménytől állandóan 170 darab 
folyóiratot, tudományos kiadványt és eddigelé összesen 2800 darab 
külföldi műszaki doktori értekezést kapott a soproni bánya-, kohó- és 
erdőmérnöki Kar könyvtára. 

A Közlemények könyvkereskedői forgalomba nem kerülnek, ha
nem a Kar könyvtáránál közvetlenül rendelhetők meg. 

Ráth-Végh István : A könyv komédiája. Cserépfalvi-kiadás. 
Budapest. 8°. 212 1. 

A könyv komédiája olyan könyvtörténeti adatok gyűjteménye és 
szellemes feldolgozása, amelyek a rendszerező könyvtörténész munká
jából kimaradnak, mert a könyv fejlődéstörténetében nincs szerepük. 
Gyűjteménye egy sereg kuriózumnak, a könyvvel kapcsolatos furcsa 
helyzeteknek, képtelenségeknek, babonáknak s könyvgyűjtők patolo
gikus megtévelyedéseinek. Könyvtárnok, könyvkereskedő és könyv
kedvelő gyűjtő számára érdekesebb, szórakoztatóbb és mulatságosabb 
anyagot alig lehet elképzelni. A szerző elismerésreméltó szorgalommal 
gyűjtögette össze a könyvfurcsaságok adatait és fölényesen, mulatságo
san, olykor lenézően, vagy szelíd megbocsátással írja meg rendszer
telenül gondolkodó és dolgozó emberek tudákos elméleteit vagy meg
hibbant, zavart lelkiállapotú könyvkedvelőknek a könyv iránti rajon
gásából származó bűncselekményeit. 

Nem tanulatlan és műveletlen tudákosok művei alapján dolgo
zott, hanem iskolázott, talán koruk tudományos színvonalán álló szer
zők művei alapján pl. akkor, amikor Ádám könyvtáráról ír, aki 
„minden tudományoknak feltalálója" volt, de egyúttal megszerkesz
tette az első alfabétumot is. Szerző jegyzetben felsorolja az özönvíz 
előtti irodalom kutatóinak néhány nevezetesebb latin- és németnyelvű 
könyvét. „Ádám összesen tizenkét könyvet írt", míg Éva csak ket
tőt. Ádám könyvtárával kapcsolatban olvasunk Sába királynőjének 
könyvtáráról is, melynek alapját Salamon király vetette meg, amikor 
Sába királynőjét látogatása alkalmával megajándékozta a minden drá
gaságnál becsesebb kéziratos művekkel. A kötetek száma pontosan tíz
millió és százezer volt, valamennyi fehér pergamenre írva és selyem
tokba zárva. 

Kanada 2 
U. S. A 17 
Argentína 1 
Mexico 2 
Peru 1 

Amerikában 23 


