
S Z E M L E 

S(hiyali) R(amamrita) Ranganathan : The 
five laws of library science. 2nd ed. 
Madras-London, 1957, Madras Library 
Association — Blunt. 456 1. (Madras 
Library Association Publication Séries 23.) 

Amikor BANGANATHAN első könyvét, 
A könyvtártudomány öt törvényét1 megírta, 
39 éves volt, és hét évi könyvtárosi tapasz
talat állott mögötte. Ha most, több mint 
egy negyedszázaddal az első kiadás után, 
65 éves korában sajtó alá rendezi a másodi
kat, akkor ezzel a könyv alapvető fontos
ságát hangsúlyozza életművében. Az öt 
törvény első megjelenésekor programbe
szédként, kiáltványként hangzott : ma 
egy élet munkájával igazolja a törvények 
helyességét. A könyvtár, a könyvtárügy, 
a könyvtártudomány képe az alapaxió
mákból bontakozik ki. A könyvtár
tudomány kérdéseit sajátos csoportosítás
ban, de szerves egységben mutatja be, és 
meggyőzően indokolja helyességüket. így 
pl. az első törvény azt kívánja, hogy könyv
tárat oda építsenek, ahol az a legjobban 
megközelíthető, hogy a nyitvatartási idő 
egyezzék az olvasók szabad idejével stb. 
A második törvény differenciált olvasó
szolgálatot és a társadalom minden egyes 
tagját — tekintet nélkül az osztály-
különbségre, nemre, fajra, foglalkozásra, 
műveltségi színvonalra vagy lakóhelyre — 
átfogó könyvtárhálózatot igényel. A har
madik és negyedik a szerzeményezés, fel
dolgozás, bibliográfia, tájékoztatás és 
olvasószolgálat legkorszerűbb módszerét 
kívánja. Az ötödik pedig a fejlődés gondo
latát vetíti ki az épület, az állomány, a 

katalógusok vagy akár a könyvtárosok 
egyre differenciáltabb szakosításának kér
dése mögé. 

Ujat, ma, keveset mond, de első meg
jelenésekor (1931!) a legmodernebb volt. 
Apostoli ihlet élteti, az indiai nemzeti 
érzés, amely GHANDI nyomdokain békés 
forradalommal akart érvényre jutni. 

Stílusa, előadásmódja egyszerű, de 
feszesen logikus. Néhol, az elv jobb meg
világítása érdekében, dialógust is beiktat, 
így vitázik pl. az Első Törvény a Hely-
kiméléssel és a Takarékossággal, és bizo
nyítja be a maga igazát. A szándékos egy
szerűség mögött óriási tudás és tapasztalat 
rejtőzik. Az ind filozófia és mitológia 
mellett lépten nyomon idézi az antik 
görögség és a nyugati kultúra nagyjait. 
Szemlélete történeti és egyben nemzeti, 
gyakoriak a bevezető történeti áttekin
tések, a világszerte elért eredményeket 
mindig indiai párhuzam követi. A könyv 
maga közvetve is érdekes olvasmány az 
indiai viszonyok megismerésére és annak 
átélésére, milyennek látszik a mi világunk a 
túlsó féltekéről szemlélve. 

A második kiadás, az utolsó rész kivé
telével változatlan szöveget ad. Mint doku
mentum így is igen érdekes, de hasznos lett 
volna az adatokat korszerűsíteni. A máso
dik törvénynyel kapcsolatban részletes 
körképet kapunk a könyvtárügy állásáról 
az egész világon. Kár, hogy a legfrissebb 
adat 1930-ból való, (a magyarországi 
1923-ból!)2 - - a mai adatok mégjobban 
alátámasztanák mindazt, amit a könyv 
térhódításáról ír. A bővítésként beiktatott 

Az öt alapaxióma a következő : 
1. A könyv arra való, hogy olvassák. 
2. Mir den olvasó kapja meg a könyvét. 
3. Minden könyv kapja meg az olvasóját. 
4. Kiméld az olvasó (a könyvtáros) idejét. 
5. A könyvtár fejlődő szervezet. 

Elismerjük, nem a kiváló szerző hibája. Szerk. 
1958. 1. sz. 1 — 28. 1. 
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fejezet (Könyvtártudomány és tudományos 
munkamódszer) először folyóiratban jelent 
meg, s a Könyvtári Figyelő3 révén a magyar 
olvasó előtt is ismeretes, már magát a 
könyvtártudományt is mint az Öt Tör
vény szintézisét és logikus következ
ményét mutatja be. 

WEGER IMRE 

Kolokol. Izdanie A. I. Geroena i N. P. 
Ogareva. 1857—1867. Szisztematizirovan-
naja roszpisz' sztatej i zametok. (Szószt. E. 
Sz. RADCSENKO.) Moszkva, 1957, Knizs-
naja Palata. 552 1. 

1957-ben múlt száz esztendeje, hogy az 
orosz forradalmi sajtó egyik jelentős ter
méke, a GERCEN kezdeményezésére és N. P. 
OGAREVvel közös szerkesztésben meg
jelenő Kolokol első száma elhagyta a nyom
dát. A 100. évforduló ünnepére a Knizsnaja 
Palata a folyóirat teljes anyagát feltáró, 
tudományos igénnyel összeállított reper
tóriumot adott ki. 

A Kolokol politikai célkitűzéseivel, tör
ténelmi szerepével nem kívánunk ehelyütt 
foglalkozni. Erre vonatkozólag rövid tájé
koztatást nyújt a Magyar Könyvszemle 
1958. évfolyamában megjelent cikk (HOR
VÁTH Viktor — SÁGI Antalné : A Kolokol 
három évfolyama az Országos Széchényi 
Könyvtárban. 2. sz. 162 — 164. 1.), amely 
jegyzeteiben GERCEN publicisztikai tevé
kenységére és a Kolokolra vonatkozó 
néhány külföldi tanulmányra is utal. 
Jelen ismertetésünk a Kolokol repertó
riumát kizárólag könyvészeti szempontból 
vizsgálja, valamint a fenti tanulmány két 
felvetett kérdéséhez kíván kapcsolódni. 

A kitűnően szerkesztett repertórium 
— amely a jelentősebb magyar folyóiratok 
egyre nehezebben nélkülözhető repertóriu
mának összeállításához is követendő példát 
mutat, — három főrészre tagolódik. 

Elsőnek tematikus csoportosításban 
közli a folyóirat hasábjain megjelent cik
kek, tanulmányok, kisebb közlemények 
címét és impresszumadatait. A címleíráso
kat rövid annotáció egészíti ki. A téma 
szerinti felosztás a XIX. századi orosz 
történelem fontosabb eseményeinek és 
a forradalmi megmozdulásoknak időrendjét 
követi. A második rész a folyóirat kronolo
gikus tartalomjegyzéke, számonként rész
letezve, végül — a két első fejezet kiegészí
téséül — öt különböző mutató biztosítja 
a repertórium adatainak bármely szem
pontú megközelítését. A bibliográfiai gya
korlatban általános névmutató mellett 
külön sorolja fel a cikkeket mind a szerzők, 
mind pedig a címek betűrendjében. A föld
rajzi helynevek, valamint a Kolokol cikkei

ben elszórtan említett periodikák regisztere 
nemcsak a repertóriumban felsorolt címek 
alapján nyújt eligazítást, hanem a cikkeket 
tartalmilag is feltárja. Valamennyi mutató 
csak rövidített címleírást ad, és utal a 
bibliográfia főhelyén, a tematikus részben 
alkalmazott tételszámra. 

A Magyar Könyvszemle előbb említett 
cikke kiemeli GERCEN lapjának magyar 
vonatkozásait. Ezeknek a már többször 
megközelített, de kellőképpen még fel nem 
tárt történelmi dokumentumoknak kuta
tásában jelentős segítséget nyújt a reper
tórium földrajzi mutatója. Ez, valamint 
az általános névmutató utal azon cikkekre, 
amelyekben Magyarországról vagy magyar 
személyről (pl. KOSSUTH) említés történik. 
A repertóriumban közölt rövid annotáció 
ugyan nem derít fényt arra, hogy a cikk 
milyen vonatkozásban foglalkozik a magyar 
helyzettel, de mivel — mint a Magyar 
Könyvszemle szerkesztői megjegyzésében 
közli — a Szovjetunió Tudományos Akadé
miája az Országos Széchényi Könyvtár 
rendelkezésére bocsátotta a Kolokol első 
kiadásának teljes mikrofilmjét, így a 
repertórium alapján lehetővé válik a 
folyóirat magyar vonatkozásainak to
vábbi kutatása. 

A másik kérdés, amelynek felderítésé
hez az ismertetett összeállítás némi segít
séget jelent, a Kolokol második kiadásának 
problémája. A lap 1860-ban újranyomott 
kiadásában eszközölt változtatásokkal kap
csolatban HORVÁTH Viktor és SÁGI Antalné 
cikke PTJLSZKY Ferenc egy kiadatlan napló
töredékére hivatkozva a módosításokat 
azzal magyarázza, hogy GERCEN az új ki
adásban a „személyes megtámadtatáso-
kat" mellőzni kívánja. Ugyanekkor idézik 
BAZILEVA és JONOVA tanulmányát, akik a 
második kiadás szükségességét pusztán a 
lap keresettségében látják. Ez utóbbi meg-
okolást adja a repertórium bevezetője is, 
pontosan megjelölve azokat a különb
ségeket, amelyek a két kiadás között fenn
állnak : a 9 —10., 107 —108., és a 151 — 152. 
lap hiányát. E hiányok azonban — meg
állapítása szerint — csak a folytatólagos 
lapszámozás következményeként tűnnek 
fel, oka valójában az, „hogy az után
nyomáskor az 1., 13. és 18. számok betűi
nek sűrítése lehetőséget adott e számok 
terjedelmének rövidítésére". Tehát a be
vezető tanulmány — ugyan nem félre
érthetetlen fogalmazásban — arra enged 
következtetni, hogy a két kiadás tartalmi
lag pontosan fedi egymást. Nem látszik 
azonban teljesen alaptalannak a Magyar 
Könyvszemle cikkíróinak feltevése sem. 
A repertórium alapján megállapítható, 
mely cikkek azok, amelyek az első kiadás 
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említett lapjain jelentek meg, és ezek, 
valóban, szinte kivétel nélkül, a folyóirat 
Vegyes rovatában közölt, személyes vonat
kozású „megtámadtatások". A kérdés vég
leges eldöntéséhez a második kiadás szö
vegének pontos ismerete lenne szükséges, 
de a repertórium adatai kiindulópontjául 
szolgálhatnak az erre vonatkozó kuta-

Lu Csen-csing : Tu su kuan hszüe ce tien. 
[Könyvtártudományi szótár.] (Peking 
1958), San vu jin su kuan. XXVI, 898 1. 

A hasonló céllal készült könyvtártudo
mányi szótárak és lexikonok sorában egé
szen újszerű, az eddigi kiadványok közül 
kiemelkedő összeállítás a Lu CSEN-CSING 
szerkesztésében megjelent hatnyelvű 
könyvtártudományi szótár. Forrásául az 
előszóban megjelölt szovjet és nyugati 
összeállítások szolgáltak, ezek módszerét 
azonban a szótár és a lexikon szerkezeti 
felépítésének és rendeltetésének egyesíté
sével fejlesztette tovább. 

A mű eredeti nyelve kínai ; az egyes 
kínai kifejezések mellett közli azok orosz, 
angol, német, francia és latin megfelelőjét, 
majd a kifejezés részletes magyarázatát 
ismét kínaiul adja. A tulajdonképpeni 
szótári rész az összehasonlító táblázat (1. 
táblázat : orosz, kínai, angol, német, 
francia, latin ; 2. táblázat : angol, kínai, 
orosz), kár azonban, hogy e két táblázat 
nem a részletezés oldalszámára, hanem a 
kínai írásjelre utal, amely az európai olvasó 
számára megnehezíti az eligazodást. 

Tartalmát tekintve a szótár kiterjed a 
nem kifejezetten könyvtári, de a könyv
táros munkájában előforduló egyéb szak
kifejezésekre is (irodalmi műfajok magya
rázata, nyomdatechnikai eljárások stb.). 
Némely címszóban, így pl. az enciklopédiá-
ban több oldalra terjedő áttekintést nyújt 
az enciklopédiák történetéről, majd fel
sorolja az idevonatkozó, jelentősebb nyu
gati és kínai kiadványokat, megjelenésük 
időrendjében. (Az összeállításban a magyar 
lexikonirodalomból Révai Nagy Lexikona 
szerepel.) Ugyanilyen részletes történeti és 
könyvészeti tájékoztatást kapunk a Perio
dika címszó alatt a nagy, nemzetközi 
periodika-bibliográfiákról. Külön-külön 
csoportban ismerteti az összeállítás a 
nyugati és kínai osztályozó rendszerek tör
ténetét, táblázatokat mellékelve az egyes, 
jelentősebb rendszerek felépítéséről, főbb 
szakcsoportjairól, jelzetkészletéről. A 
könyvtári munka kifejezéseinek magya
rázatához ábrákkal illusztrált, gyakorlati 
eligazítást fűz, amelyben a munkafolyamat 
technikájára, különféle használatos mód

szereire tér ki (periodika-nyilvántartás, 
modern lyukkártyarendszerek, könyvtári 
gépek stb.). 

A lexikonhoz a szótári táblázatokon 
kívül hat függelék járul. 1. Kínai nyelven 
megjelent könyvtártudományi kiadványok 
válogatott, annotált bibliográfiája. 2. 
A könyvtári munkafolyamatok rendje a 
könyv beszerzésétől annak használtatá-
sáig. 3. Szovjet kiadók neve oroszul és 
kínaiul. 4. Orosz könyvészeti szakkifejezé
sek rövidítése. 5. Nyugati nyelvek köny
vészeti szakkifejezéseinek rövidítése. 
6. A tudományok felosztása. E függelékek 
nem tartoznak szervesen a mű főrészéhez, 
sőt némelyik, mint a könyvtártudományi 
bibliográfia vagy a tudományok felosztá
sára vonatkozó tanulmány inkább önálló 
kiadványban való megjelentetést és tel
jesebb, részletesebb tárgyalást kívánna. 
De a szerkesztő azáltal, hogy ily módon 
egyetlen kötetben foglalta össze mind
azokat az alapismereteket, amelyek a 
könyvtáros tudományos és gyakorlati 
munkájához szükségesek, elérte, hogy e 
kötet valóban a kínai könyvtáros kézi
könyvévé, a könyvtártudomány enciklo
pédiájává váljék. A kínai nyelvet nem 
ismerő, európai könyvtáros számára pedig 
mind a többnyelvű szótári táblázatok, 
mind a már említett latin betűs biblio
gráfiai felsorolások szempontjából szintén 
nemcsak érdekes, de gyakorlatilag is fel
használható segédeszközt jelent. 

F . W E N D E L I N L Í D I A 

Dezimalklassifikation. Dreisprachige Kurz
ausgabe. — Universal décimal classification. 
— Classification décimale universelle. 
[Hrsg.] Deutscher Normenausschuss. Ber
lin—Köln—London, 1958, Beuth-Ver-
trieb — Brit. Standards Inst. 515 1. (FID 
[publ.] 277.) 

Osztályozási rendszerek táblázatainak 
kiadása önmagában nem indokolja, hogy 
szemlénkben ismertetés jelenjék meg. 
Hiszen a különböző szakrendszereknek 
fejlődési fokozatát tükröző újabb publiká
ciók száma olyan nagy, hogy azokat 
regisztrálásképpen sem követheti nyomon 
a könyvtártudomány általános folyóirata. 
De még a nálunk legelterjedtebb tizedes 
osztályozási szkémáknak is csak egy-egy 
jellegzetes, újszerű alakjáról emlékezhe
tünk meg. 

Ilyen alkalom az ETO rövidített, új 
háromnyelvű — angol, francia, német — 
táblázatainak megjelenése. Két okból is. 

Először azért, mert ezt kell majd az 
ETO rövidített kiadása szabványának 
tekinteni mind az anyag megválogatása, 
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mind a kialakítás, szövegezés formája szem
pontjából. Ez persze csak a szigorú értelem
ben vett rövidített kiadásokra vonatkozik. 
A Nemzetközi Dokumentációs Szövetség 
nem zárkózik el attól, hogy egyes országok
ban a helyi szükségleteket más elrendezés
ben elégítsék ki. így az ETO-nak mostaná
ban megjelent magyar nyomtatott kiadása 
lényegesen túlhaladja a „rövidített" fogal
mat, és inkább a rendszer kivonatának 
tekinthető. 

A másik ok, amely miatt ennél a publi
kációnál meg kell állnunk, még mélyre
hatóbb. Ugyanis most a tizedes osztályo
zásnak az eddigi kettőn túl egy harmadik 
feladata bontakozik ki, illetőleg tudatoso
dik. Kezdetben a decimális a raktári fel
állításnak, majd a szakkatalógusok, köny
vészeti és dokumentációs anyag szak-
rendezésének eszköze. A mind többfelé 
terjedő tizedes osztályozás harmadik funk
ciója akkor alakul ki, amikor az ETO rend
szerben sorakozó fogalmak és ezek külön
böző nyelvű terminológiái közvetlen össze
hasonlítás alá, mondhatni közös nevezőre 
kerülnek. 

Egyes nyelv- és szakterületeken világ
szerte folyik a terminológiai szabványosí
tás, amely a fogalmak, valamint a tudo
mányos és szakkifejezések körülhatárolá
sára törekszik. Nemzeti és nemzetközi meg
egyezésre van szükség, hogy a gyakorlatban 
a szaknyelv fogalmai logikailag és terjede
lemben mindenki számára ugyanazt jelent
sék. Azután majd az így kimódolt fogalmak 
egyértelmű és egységes elnevezésének ki
válogatása következik. 

A fogalmi és elnevezésbeli egységesítés, 
amilyenre a nyelvi szabványosítás törek
szik, valamilyen rendet, rendszert tételez 
fel. A betűrend nem elég szemléletes. 
Ezért az Unesco és más szakértő testületek 
az egységesítés jobb megvalósítását látják 
biztosíthatónak, ha az logikus szakrenden 
alapul. A szisztematikus elrendezés előnye, 
hogy a fölé- és alárendelt, valamint rokon 
fogalmak közvetlen összehasonlítása válik 
lehetővé, és ezzel a fogalom helyes kikép
zésére, a helyes szóhasználatra nagyobb a 
biztosíték. 

Maga a tárgyalt kiadvány előszavában 
arról emlékezik meg, hogy az ETO ki
adásait gyakran felhasználják fordítási 
segédeszköznek. S éppen ezért tekintenék 
ezt az új háromnyelvű kiadást kísérletnek 
szisztematikusan tagolt szakszótár meg
valósítására. 

Közvetve érintik így az általunk har
madiknak mondott feladatot, a különféle 
nyelvterületeken használt szakkifejezések 
összehasonlítását, majd egységesítését. 
De a tulajdonképpeni cél nem lehet pusztán 

szakszótárt adni, hanem a lényegesen új 
funkció ezen túlmenően éppen a különböző 
nyelvi terminológiák nemzetközileg érthető 
közös nevezőre hozása. Az ETO rendszer
ben csoportosuló szakkifejezéseknek tartal
milag egyezniük kell, bármilyen nyelvű 
táblázattal álljunk szemben. Fokozottan 
kell ezt az igényt többnyelvű kiadvány
ban kielégíteni. Az ETO-szám természe
téből folyik, hogy az egyes nyelveken ki
adott tizedes táblázatok nem fordításból 
keletkeznek, hanem a rendszer átvételével 
és fejlesztésével. 

Ismeretágak, szakterületek és nyelvi 
kapcsolataik módszeres összehasonlítása 
osztályozási érdekeket is szolgál, a jobb, 
szabatosabb szakozási munka előfeltételeit 
teremti meg. Ugyanakkor az ETO általá
ban is, de különösen többnyelvű kiadásai
ban válik majd a terminológiai szabvá
nyosítás segédeszközévé azáltal, hogy a 
különböző nyelvű, tartalmilag azonos ter
minusokat fölé- és alárendeltségi össze
függésükben, jól összehasonlíthatóan ösz-
szefogja, ugyanakkor a szakkifejezések 
értelmét az egyes nyelvektől és fordítások
tól függetlenül rögzíti. 

VEREDY GYULA 

Bibliographie des gesamten Rechts der 
Presse, des Buchhandels, des Rundfunks und 
des Fernsehens. Bearb. und Hrsg. Buchar
chiv München. Berlin, (1957), Luchter-
hand. 21 cm. ism. iapsz. [322] 1. 

A szellemi termékek alkotásával és 
közlésével kapcsolatos jogi szabályozásra 
vonatkozó irodalmat és jogforrásokat 
igyekszik összefogni ez a jogi szakbiblio
gráfia. Teljességre törekszik a német nyelv
területet illetően a legújabb időre, 1956-ig 
bezáróan. Időbelileg szelektál, s a régi, 
részben elavult irodalmat csak válogatva 
ismerteti. Ugyancsak szelektív a nem 
német nyelvű irodalom tekintetében, 
amelyből csak a legjelentősebbnek tartott 
műveket emeli ki. Tárgya — amint 
címéből is kitűnik — a szerzői tevékenység, 
a sajtójog, valamint a könyvkereskede
lemre, a rádióra és a televízióra vonatkozó 
jogi szabályozás. 

A bibliográfia 10 tárgykörre bontja az 
anyagot : 

I. Szerzői tevékenység (a műalko
tás minden formáját illetően). 

II . Kiadói tevékenység (újság-, 
folyóirat-, könyvkiadás, ügy
nökségek stb.). 

III. Papírgazdálkodás. 
IV. Grafikai ipar. 

• 
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V. Film és fénykép (amennyiben 
publikálásról van szó). 

VI. Rádió és televízió. 
VII. Könyvkereskedői forgalom. 

VIII. Könyvtári tevékenység (szel
lemi termékek kölcsönzése, köte
lespéldányok, katalogizálási és 
használati szabályzatok). 

IX. Az olvasókat érintő jogi szabá
lyozás (jogok, kötelességek, az 
olvasó védelme). 

X. Általános rész (a felsorolt témák 
határterületei, pl. kartelljog, 
vámjog stb.). 

A szakbibliográfia alapja egy 1948 óta 
végzett és kartotéklapokon nyilvántartott 
jogi figyelőszolgálat anyaga. Az összeállítás 
nemcsak az erre a szakterületre vonatkozó 
alapvető jogszabályokat, hanem minden 
olyan határozatot is tartalmaz, amely a 
gyakorlati munka szempontjából jelentős. 
Az irodalmat egy helyen közli akkor is, ha 
több témát érint, mégpedig abban a 
részben, amely a főtémája. A többi helyen 
utalást ad. Mind a tíz tárgykörön belül 
külön vannak feltüntetve a könyvek és a 
folyóiratok. Az egyes fejezetek az irodal
mat szoros betűrendben adják, s lap
számozásuk is újból kezdődik. Ennek a 
módszernek előnyét az összeállítás abban 
jelöli meg, hogy így az egyes témakörök 
(fejezetek) az újabb irodalommal tovább 
fejleszthetők, kiegészíthetők. 

A szakbibliográfia biztosítja azokat az 
előnyöket, amelyeket az ilyen, tudományos 
rendszerezéssel összeállított segédkönyvek 
általában jelentenek. Használhatóságát 
megkönnyíti a világosan tagolt tárgy
mutató és névmutató, valamint a rövidí
tések jegyzéke. 

A bibliográfia ajánlása hangsúlyozza, 
hogy a laikus közönség használatára is 
kíván lenni, s ezt kétségtelenül előmozdítja 
világos és egyszerű szerkezete. 

Az összeállítás érdemeinek elismerése 
mellett azonban kifogásolnunk kell a 
figyelőszolgálat szűk nemzetközi appará
tusát. A rövidítések jegyzékéből is ki
tűnik, hogy a teljesnek tekinthető német 
anyagon kívül kevés a nemzetközi forrás
anyaga. A jegyzék mindössze három folyó
iratot említ. Ugyanezt a jelenséget tapasz
talhatjuk a könyveknél is. Magyar for
rást egyáltalában nem említ. Ezért — 
bár a szakbibliográfiának, mint ilyen irá
nyú első kezdeményezésnek, nemzetközi 
szempontból is komoly értékei vannak — 
elsősorban a német belföldi igényeket elé
gíti ki. 

TAKÁCS JÓZSEF 

Hugo Álker : Katalog der Inkunabeln 
der Universitätsbibliothek Wien. Wien, 1958. 
132 1., 5 tábla (Biblos-Schriften. Band 
20.) 

Már régóta vártuk, hogy napvilágot 
lásson ez a munka, hiszen ÁLKER már az 
1952. évi osztrák könyvtárosi nagygyűlésen 
bejelentette előkészületeit, a következő 
évre ígérve annak megjelenését. A szerző 
tartós akadályoztatása miatt csak most 
jelent meg a bécsi Egyetemi Könyvtár 
652 ősnyomtatványának szakszerű kata
lógusa. À ma már általánosan elfogadott 
elvek szerint ez nem ún. leíró katalógus, 
hiszen az ősnyomtatványok legnagyobb 
részéről ma már nemzetközileg elterjedt és 
ismert leírással rendelkezünk, ezért elég 
ezekre csupán utalni. A legfontosabb és az 
azonosításhoz elengedhetetlenül fontos 
adatok (szerző, cím, impresszum, jel
zet stb.) mellett a szerző — igen helye
sen — az egyedi példány ismertetésére 
helyezi a súlyt. Számot ad a fontosabb 
bejegyzésekről, provenienciákról, kötés
ről stb. (Az utóbbiról általában igen rész 
letesen.) 

A szerzői betűrendes összeállítást egy 
nyomdák, ül. nyomdahelyek szerinti hasz
nos mutató egészíti ki. Az áttekintést még 
teljesebbé tette volna, ha a szerző más 
indexekkel(bibliográfiai, kronologikus stb.), 
de legalábbis a volt tulajdonosok mutató
jával látta volna el a katalógust. Kár, hogy 
ALKEB több esetben mellőzte azokat a 
nemzetközileg is általánosan elfogadott 
megállapításokat, amelyeket a Gesamt
katalog der Wiegendrucke is publikált. így 
pl. a négy nyomdahely nélküli munka 
közül is kettőt (66. és 99.) közöl a GW 
pontos nyomdászmeghatározással (G W 
7799., ÜL II. köt. 775. hasáb. Az utóbbi 
nem is ősnyomtatvány!) Máskor a szerző 
meghatározásában tér el, anélkül, hogy ezt 
külön indokolná. (Pl. a 81. szám ÁTJSONIXJS 
alatt, jóllehet a GW 6470 CELTES alatt 
közli.) 

A katalógus alapján megállapítható, 
hogy a bécsi Egyetemi Könyvtár ős
nyomtatványgyűjteménye nem tartalmaz 
kimagasló ritkaságokat. Zöme a II. JÓZSEF 
rendelete alapján feloszlatott ausztriai szer
zetesi könyvtárakból került az 1774-ben 
újraalapított Egyetemi Könyvtárba. Igen 
nagy gyarapodást jelentett az olmützi 
Egyetemi Könyvtárral 1877-ben lebonyo
lított csere és a bécsi Theresianum könyv
tárából történt vásárlás (1899). 

Magyar szerzők műveinek ősnyomtat
vány-kiadásai közül is többet találhatunk 
az ismertetett gyűjteményben. így LASKAI 
Osvát két művel (394. és 395. MICHAEL. 
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de Hungária neve alatt!), GEORGITJS de 
Hungária (246.), TURÓCZY János (334.) és 
TEMESVÁRI Pelbárt (460.) egy-egy mun
kával szerepel a katalógusban. Akad 
ezenfelül néhány magyar vonatkozású 
tulajdonosbejegyzés is (8., 13., 518. és 
644.). 

Külön figyelmet érdemel a kötet elő
állítása, mely a bécsi Egyetemi Könyvtár 
saját műhelyében készült varityp eljárás
sal és ragasztott kötéssel. Jó példája ez 
annak, hogy viszonylag kis költséggel 
milyen szép kiállítású munkákat lehet 
— megfelelő technikai felkészültség mel
lett — házilag is megjelentetni. Alá
támasztja ezt az öt jól sikerült reproduk
ciós tábla is. 

BORSA GEDEON 

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és 
Dokumentációs Központ kiadványai. 

Míg általános tudományos könyvtá
raink bibliográfiai és kiadói tevékenysége 
közismert könyvtáros körökben, jófor
mán alig hallunk szakkönyvtáraink ez 
irányú munkájáról. Pedig megérdemlik a 
figyelmet. Mennyiségre, de a munka 
fontosságát tekintve is komoly eredmé
nyeket értek el. A Magyar Könyvszemle 
1958. évi 4. számában áttekintést olvas
hattunk a Budapesti Műszaki Egyetem 
Központi Könyvtárának műszaki tudo
mánytörténeti sorozatáról. Ezúttal egy 
másik tudományos szakkönyvtár, az Or
szágos Mezőgazdasági Könyvtár kiadvá
nyairól számolunk be. 

A szűkebb értelemben vett könyvtár 
több bibliográfiai sorozatot gondoz és 
ezeken kívül is ad ki bibliográfiákat. Leg
régebbi és a közművelődési könyvtárakban 
legismertebb sorozata az 1957-ben a 25. 
szám után lezárt Az Országos Mezőgazda
sági Könyvtár Röplapbibliográfiái volt. Az 
ajánló bibliográfiai gyakorlatban jól ismert 
,,Mit olvassunk?" típusú kis népszerűsítő 
bibliográfiák voltak ezek, időszerű mező
gazdasági (főleg mezőgazdasági termelési) 
kérdésekről adtak szakirodalmi tájékoz
tatást. Megszüntetésük valószínű és érthető 
oka, hogy ilyenek kiadása nem a nagy 
országos szakkönyvtárak feladata. 

Nagyobb igényű, terjedelmesebb és a 
gyakorlatban is jobban bevált az Olvasási 
Tanácsadó című sorozat. Eddig 12 száma 
jelent meg, és a könyvtár még tovább 
akarja folytatni. Előszavainak tanúsága 
szerint könyvtárosok és mezőgazdasági 
szakemberek részére készül. Az előbbinél 
összefoglalóbb témákat ölel föl egy-egy 
füzet (pl. Kisállattenyésztés, Gyümölcster
mesztés, öntözéses gazdálkodás stb.) az illető 

szakterület sajátosságainak megfelelően 
csoportosítva anyagát. Jellegét tekintve ez 
is ajánló bibliográfia, és az utóbbi számok 
tanúsítják, hogy a könyvtár ebben a soro
zatban megtalálta azt a formát, amely 
megfelel a könyvtár jellegének és az olva
sók, illetve a bibliográfia használói igényé
nek. A mezőgazdasági termelésben dolgozó 
szakemberek szükségletei jelentik azt az 
alsó határt, amelyre még figyelemmel 
kell lenniük. Sikeresen szabadultak meg az 
első számok túlzott átpolitizálásától és az 
erőszakolt szépirodalmi kiegészítésektől. 
(Misem indokolja, hogy JÓEIAI Sárga rózsája, 
egy mezőgazdasági ajánló bibliográfiában 
szerepeljen.) A sorozat értékét csak növel
ték az egyes szakember-csoportok leg
fontosabb szakkönyveit nyújtó füzetek 
(Az agronómus szakkönyvei, Az állat
tenyésztő szakkönyvei). Az 5. szám után 
kis kitérőt figyelhetünk meg a „Beszélgetés 
könyvekről" típusú ajánló jegyzékek 
irányába, de azután — szerencsésen — 
visszataláltak a helyes útra. A legutóbbi 
három szám hasznosan bővült az egyes 
mezőgazdasági termelési ágak rövid tör
téneti áttekintésével, a kérdés legjobb 
hazai szakembereinek tollából, ezzel is 
ápolva meglehetősen elhanyagolt agrár
történetírásunk ügyét. Kérdéses, hogy 
bibliográfiában szükséges-e a vetésforgó
minták, termelési naptárak közlése, de 
használhatóságukat semmiesetre sem 
rontja. A legújabb szakirodalom feltárását, 
az olvasóhoz való eljuttatását jól szolgálja 
az az újítás is, hogy a fejezetek végén közlik 
az odavágó fontosabb folyóiratcikkeket, 
sőt a könyvtárban rendelkezésre álló 
szakfordításokat. Észrevehetően emelke
dett az annotációk színvonala is. 

Sorozaton kívül, 1954-ben jelent meg a 
Szakkönyvek mezőgazdasági dolgozók részére 
című ajánló bibliográfia, amely azóta már 
természetszerűleg elavult. Ennek pót
lására, de bizonyos fokig más céllal adta 
ki a könyvtár 1958-ban a Tanácsadó a 
falusi könyvtárak mezőgazdasági szakkönyv
állományának összeállítására címmel leg
újabb ajánló könyvjegyzékét. Nyolc szak
csoportba rendezve közli a legfontosabb 
magyar szakirodalmat, hogy ezzel segít
séget nyújtson nemcsak a falusi, de a járási 
és megyei könyvtárak beszerzéséhez is. Az 
annotációk itt elmaradtak, de pótolja őket 
az egyes fejezetek élén álló magvas 
összefoglaló és a fontossági csoportosítás. 
Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár 
ezzel a kiadványával példát mutatot t a 
különböző könyvtártípusok gyümölcsöző 
együttműködésére. 

1953-tól évente rendszeresen megjelen
tette a Könyvtár a Mezőgazdasági Folyó-
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iratok Jegyzékét. Az 1957-i évfolyam el
maradásáért kárpótolni fog az 1958. évivel 
egybeolvasztva megjelenő folyóiratlelő
hely-jegyzék, amely már nemcsak a könyv
tár, de az egész könyvtárhálózat külföldi 
folyóiratanyagát közli. Ugyancsak az egész 
hálózat külföldi és az OMgK hazai könyv
beszerzését közli az 1959-től negyedéven
ként Hazai és Külföldi Mezőgazdasági Köny
vek címen megjelenő sorozat is. Új Mező
gazdasági Könyvek című, 18 számot 
megért elődje csak az Országos Mező
gazdasági Könyvtár gyarapodását közölte. 

Az eddigiekben tárgyalt kiadványok 
azt az érzést kelthetik, hogy a könyvtár 
elhanyagolta másik fontos feladatát, a 
tudományos igényű szakbibliográfiák ki
adását. Ez azonban csak látszat. Az 
Országos Mezőgazdasági Könyvtár eddig 
is készített korlátolt példányszámban meg
jelenő, csak megrendelésre kapható szak
bibliográfiákat. Hogy a nagyobb nyilvános
ság számára is hozzáférhetővé váljanak, 
1958-ban Szakbibliográfiák és témadoku
mentációk bibliográfiája (1950—1957 ) 
címen összefoglaló jegyzéket adtak ki 
xóluk. Az ajánló bibliográfiák készítésében 
tapasztalt gondosság arra enged következ
tetni, hogy a könyvtár nem okoz csalódást 
1959-ben induló, nagyobb közönségnek 
szánt, tudományos igényű sorozatának 
közeljövőben megjelenő első darabjával 
sem, amely a burgonyatermelés teljes hazai 
s zakirodalmát ismerteti. 

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és 
Dokumentációs Központ Közleményei című 
sorozatot elméleti könyvtári és dokumentá
ciós problémák megoldására szánták szer
kesztői. Ennek első kötetekónt jelent meg 
PATAKY Ernő A mezőgazdasági dokumen
táció elméleti kérdései című munkája, amely 
átvezet bennünket az intézet másik fon
tos munkaterületére, a dokumentációra. 
A dokumentáció elmélete meglehetősen 
kiforratlan, és még nagyon sok tisz
tázatlan kérdés nehezíti a gyakorlatban 
már nagy feladatokat megoldó szak
emberek munkáját. Különösen a mező
gazdasági dokumentációban. Nemcsak a 
magyar szakirodalomban, de külföldön is 
alig foglalkoztak vele. Mivel a dokumen
táció az ipar szükségleteihez igazodott, sőt 
bizonyos fokig létrejöttét is annak köszön-
l e t i , elméleti gondozása is az ipari doku
mentációban dolgozó szakemberek sajátja 
lett. Annál örvendetesebb, hogy nálunk 
akadt olyan szakember, aki a mezőgazda
sági dokumentációs munkában eltöltött 
több éves gyakorlat elméleti következte
téseit levonva közreadja tapasztalatait. 

Széles alapról indul, a dokumentáció 
feladataiból, a vele szemben felmerülő 

igényekből vezeti le a mezőgazdasági szak
terület dokumentációjának feladatait, a 
mezőgazdasági tudományok bonyolult 
összefüggéseiből adódó nehézségeket és 
ismerteti a megoldás különféle módjait. 
Meggyőződésünk, hogy a dokumentációs 
módszereket tárgyaló részt haszonnal for
gathatják más szakterületek dokumenta-
listái is. Fejtegetései meggyőzőek, elő
adása világos. 

Külön érdeme, hogy függelékben ismer
teti egész sor ország mezőgazdasági doku
mentációs szervezetét, valamint a magyar 
mezőgazdasági dokumentáció rövid törté
netét és jelenlegi helyzetét is. Nagy tapaszta
latai módot adnak arra, hogy javaslatok
kal éljen, irányt mutasson a magyar mező
gazdasági dokumentáció továbbfejlődésé
nek útjára. Bő és tartalmas idegen nyelvű 
kivonatok zárják a könyvet, és ezek hoz
zásegítik, hogy külföldi szakkörökben is 
megérdemelt visszhangot váltson ki. 

A mű kitűnő kiállításáért is (ha
zai sokszorosítási gyakorlatunkban szo
katlanul magas színvonal) dicséret illeti 
a Mezőgazdasági Könyvtárat. Legfeljebb 
a túlzottan alacsony példányszámot vesszük 
rossznéven. 

PATAKY Ernő könyve alapos ismerte
tést nyújt a könyvtár dokumentációs 
tevékenységéről, kiadványairól is. Ezeknek 
szerteágazó sorára nem terjedhetünk ki. 
Csak a legfontosabbakat említjük. Külön
böző című és tartalmilag is különféle
képpen körülhatárolt elődök után jelenleg 
az Agrárirodalmi Szemle tölti be a külföldi 
szakirodalmat referáló folyóirat szerepét. 
Mellette Külföldi Mezőgazdasági Tájékoz
tató címmel kéthavonként jelenik meg egy 
korlátozott példányszámú, az országos 
irányító szerveket tájékoztató folyóirat. 
Sok eredménnyel biztató kezdeményezés a 
Mezőgazdasági Világirodalom címen 1959-
ben megindult, negyedévenként megjelenő 
szemle is. Összefoglaló cikkek formájában 
elsősorban a gyakorlatban dolgozó szak
emberek számára, de a kutatók igényeit 
is kielégítő színvonalon ismerteti a külföldi 
szakirodalomban közölt fontos kérdéseket, 
új eredményeket. Hasznosnak ígérkezik az 
az újítás is, hogy a folyóirat közli a nemzet
közi kongresszusok anyagát, azok határo
zatait, valamint az ún. komplex-témák 
(pl. hibridkukorica-vetőmag előállítása) 
sokoldalú megvilágítása. A cikkeket álta
lában a szakterületek legjobb hazai szak
emberei írják. 

Jól megoldja a könyvtár a dokumentá
ciós szervek másik feladatát is, a külföld 
tájékoztatását a hazai tudományos ered
ményekről. Ezt szolgálja a három nyelven 
(Hungárián Agricultural Review. Vesztnik 
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Vengerszkoj SzeVszkohozjajsztvennoj Litera-
turü, Ungarische Agrarrundschau ) negyed
évenként megjelenő szemle, amely termé
szetszerűleg csak külföldön kerül ter
jesztésre. 

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár 
és Dokumentációs Központ bibliográfiai 
és dokumentációs tevékenységének át
tekintése meggyőz arról, hogy szakkönyv
táraink bibliográfiai tevékenysége ma már 
nem elhanyagolható, sőt az eddiginél 
komolyabb figyelmet érdemel. ^- y 

Az Országos Műszaki Könyvtár jubileumi 
évkönyve. Bp. 1958, Felsőoktatási Jegyzet
ellátó Váll. 274 1. 

Az Országos Műszaki Könyvtár jubi
leumi évkönyvének megjelenését örömmel 
fogadták a magyar könyvtárosok. 

A kötet két részből áll. Az első a könyv
tár történetét, a második a könyvtár mun
katársainak tanulmányait közli. 

Az elsőben a szerzők — nagyon helye
sen — bevezetőként a szakkönyvtárak ki
alakulásának rövid áttekintését adják, 
majd az Országos Műszaki Könyvtár múlt
ját vizsgálják alapításától 1958-ig. 

TKEFORT Ágoston 1883. június 24-én 
nyitotta meg — a mai Rákóczi út 5. szám 
alatt — a Technológiai Iparmúzeumot, 
amely ,,az iparos körök óhajtására a hazai 
kézműves ipar fejlesztése végett állíttatott 
fel." A múzeum könyvtára ekkor 100 
kötetes volt. A könyveken kívül folyó
iratokat, gyári prospektusokat, rajzgyűj
teményeket és „gyűjtemény tárgyakat" 
kölcsönözhettek, iíl. tanulmányozhattak 
helyben az érdeklődők. A következő évben 
TRJEFOKT egyesítette az Iparmúzeumot az 
Állami Közép-Ipartanodával. A József 
körút és a Népszínház utca sarkán levő 
telken, HATJSZMANN Alajos tervei alapján 
új épület építéséhez fogtak, amelyet 1889-
ben adtak át rendeltetésének. 1896-ban az 
Állami Ipariskola könyvtárát is a már 
szépszámú gyűjteményhez csatolták. Az 
állomány növekedése raktári átrendezést 
és szakkatalógus szerkesztését tette szük
ségessé. 

A könyvtár életében új fejezetet nyitott 
KÁPLÁNY Géza működése, aki 1923-ban 
vette át a könyvtár vezetését. Az ő 
munkásságához fűződik a könyvtár régi ál
lományának modern szempontok szerinti 
rekatalogizálása és a betűindexes, nagy
ságrendi numerus kurrens raktározási 
rendszer bevezetése. Ez nyújtott lehető
séget néhány év alatt az olvasóforgalom 
600%-os emelésére. Ennek az igen nagy 
olvasói lendületnek az állomány gyara
pítása nem tudott megfelelni, és sürgetővé 
vált a könyvtár anyagi ellátásának meg

oldása. A 30-as években sajtóban és 
különböző fórumokon került tárgyalásra a 
könyvtár dotációja, de kevés eredmény
nyel. 

1940-ben olvasóforgalom terén a buda
pesti nagykönyvtárak közül a Technológiai 
Könyvtár a második helyen állt, de a 
háborús évek alatt mindjobban vissza
esett. 1945-ben, a háború során meg
sérült épület helyreállítása után, ismét 
megnyitotta kapuit. Még ekkor elvileg nem 
tisztázták a könyvtár új feladatait, szer
vezetileg pedig még mint intézeti könyv
tár szerepelt. 1949 volt a fordulópont a 
könyvtár történetében. Először önállóságot 
kapott, majd egyesült a Műszaki Doku
mentációs Központtal. Tudományos szak
könyvtári funkciója mellett már a doku
mentáció feladatát is magára vállalta. Ezt 
követte az az intézkedés, amely Országos 
Műszaki Könyvtár néven, előbbi két 
funkciója mellett, még a műszaki termelési 
könyvtárhálózat központi irányítását is 
rábízta. 

A könyvtár történetének tárgyalását 
az olvasóforgalom 1889 — 1958 évekre ter
jedő statisztikája és az Országos Műszaki 
Könyvtár által kiadott bibliográfiák fel
sorolása egészíti ki. 

A tanulmányok sorát POLZOVICS Iván 
Új irányelvek a dokumentáció gyakorlatá
ban című dolgozata nyitja meg. A szerző 
szerint a dokumentáció klasszikus szolgál
tatásai, a referáló lapszemlék és a figyelő-
karton-szolgálat az egész világon elég
telennek bizonyulnak. Új igények merül
nek fel, amelyek egyre differenciáltabb és 
teljesebb anyagot s a közreadás egyre 
gyorsabb tempóját követelik meg. A dif
ferenciált tájékoztatás egyik legjobb for
mája a témafigyelés, amelyet az Országos 
Műszaki Könyvtár 1955-ben vezetett be. 
Nem előre meghatározott tárgykörökből 
való válogatást ad, hanem az érdeklődő 
jelöli meg a témát, amelyet az Országos 
Műszaki Könyvtár havonta 1200 kül
földi műszaki folyóiratban figyeltet. 
Tekintve, hogy az anyag közreadásának 
gyorsasága nagyon fontos, s a klasszikus 
dokumentációs szolgáltatások az átfutási 
idő állandó csökkentése mellett még 
mindig nem kielégítőek, címdokumentációs 
kiadványokkal, tartalomjegyzék-fordítá
sokkal, expressz-tájékoztatásokkal is kísér
leteznek. A szerző ismerteti az Országos 
Műszaki Könyvtár által a textil- és faipar 
számára végzett expressz-tájékoztatást, 
amellyel az érdekelteket igényeik bevárása 
nélkül öntevékenyen, két-három héten 
belül tájékoztatja. 

A teljesség igénye a harmadfokú doku
mentáció útján elégíthető ki. Legfőbb 
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ismérve, hogy közvetlenül felhasználható 
anyagot közöl, tehát a kutató számára 
megtakarítja az eredeti cikkek elolvasását. 
„Analitikus" formája periodikus kiad
ványként jelenik meg, s 10—80 cikk 
ábrákkal, rajzokkal ellátott „tömörít -
vényét" közli. A „szintetikus" kiadványok 
valamely szűken határolt téma anyagát 
tárják fel, és tömörítvény formájában, 
rendszerezve, értékelve, szinte új tanul
mányként adják közre. A szerző ismerteti 
a harmadfokú dokumentáció különböző 
bel- és külföldi típusait, majd az Országos 
Műszaki Könyvtár új dokumentációs szol
gáltatásaira vonatkozó terveit. 

Hasonló témát vet fel VINCE Pálné 
A műszaki-közgazdasági tájékoztatás fela
datköre című tanulmánya. Hangsúlyozza 
a műszaki-közgazdasági dokumentáció 
szükségességét, amely vezető műszaki
gazdasági szakembereinknek átfogó, nem
zetközi áttekintésre alkalmas anyagot 
szolgáltatna. A hazai dokumentációs szol
gáltatások számbavétele után elvileg tisz
tázza egy kiadandó Műszaki-Gazdasági 
Tájékoztató célkitűzését. Ebben a szöveg 
sűrítésével, illetve rövidítésével, több cikk 
kompiláló és szintetikus tömörítésével az 
eredeti cikkek elolvasását kívánja helyet
tesíteni. A továbbiakban a kiadvány szer
kezeti és szerkesztési kérdéseivel foglal
kozik, súlyt helyezve a válogatás szem
pontjaira és az elkészítés időigényére. 
Majd a forrásként felhasználható folyóira
tok közlésével fejeződik be a tanulmány. 

GÁSPÁR István értekezése az üzem
gazdasági dokumentáció tárgyköréről, mód
szeréről és feladatairól azokat a sajátos 
problémákat tárgyalja, amelyek az üzem
gazdasági tájékoztatás során merülnek fel. 
Mindezek a dokumentáció általános elvci
nek alkalmazásával megoldhatók. Java
solja egy könyvtárosokból és üzemgazdá
szokból álló szakbizottság alakítását, amely 
az üzemgazdasági dokumentációs anyag 
számára a decimális rendszert átalakítaná 
és új fogalmakkal egészítené ki. 

Érdekes kérdést tárgyal ŐSAPÁI Miklós 
Az Országos Műszaki Könyvtár szabadalmi 
tára, a szabadalmi irodalom népgazdasági 
jelentősége és feltárása című tanulmányában. 
Vázolja a szabadalomügy rövid fejlődés
történetét, a találmányok szabadalmaz
tatását és a nemzetközi megállapodásokat. 
Ismerteti a szabadalmi tárat, amelyet 1950 
óta az Országos Műszaki Könyvtár kezel. 
Kimutatást közöl az állományban levő 21 
állam 5 millió szabadalmáról. Részletes 
elemzését adja az egyes országok szaba
dalmi osztályozó rendszereinek, végül a 
szabadalmi leírások dokumentációjának 
lehetőségeit tárgyalja. 

Az évkönyv utolsó dolgozata a hánya
tott életű KLIEGL, Józsefről, a múlt század 
sokoldalú feltalálójáról szól. P A P János, 
a dolgozat írója a korabeli forrásanyag fel
használásával rajzol képet KLIEGI. tevé
kenységéről és életéről. Szedőgépére nem 
kisebb emberek figyeltek fel, mint VÖRÖS
MARTY, TOLDY, BAJZA és PETŐFI. Többi 
találmánya az egysínű vasút, a hangjegy
írógép, az aratógép és a többiek mind 
élete egy-egy kudarcához vezették. A kora
beli Magyarország nem volt jó talaj KLIEGL 
tehetsége számára, találmányait, ha hasz
nosnak is találták, nem alkalmazták. 

Az évkönyv tetszetős kivitelben, finom 
papíron, tiszta sokszorosítással készült, 
illusztrációi is jól sikerültek. Áttekinthető, 
gondos munka. 

L. MESTERHÁZI- NAGY MÁRTA 

Sz. Németh Mária : A központi folyóirat 
címjegyzékek kérdései. On the problems 
of union lists of periodicals. Bp. 1959. 
44 1. Az Országos Könyvtárügyi Tanács és 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyv
tárának közös kiadványa. 

A huszadik század második harmadá
nak tudományos kutatása egy minden 
területre, a természeti és társadalmi tudo
mányok minden ágára kiterjedő új problé
mával találja magát szemközt, és ez a 
tudományos tájékoztatás válsága. Annál 
váratlanabbul érte a tudományos infor
máció eddigi útjainak és módjainak bi
zonytalanná, nehézkessé válása a minden 
területen folyó szervezett kutatást, mert 
éppen a század első harmadának végére 
befejezettnek látszott a források és a 
kutatók közti közvetítést ellátó, új, modern 
szervezetnek, a dokumentáció nemzetközi 
szervezetének kialakulása, és csak az 
látszott eldöntetlennek, könyvtárak végez
zék-e a feladatot vagy külön szakintézetek. 
Kiderült azonban, hogy az intézmények 
szervezett együttműködésénél is kompli
káltabb probléma maguknak a dokumen
tumoknak, elsősorban a tudományos tájé
koztatás elemi eszközeinek, a folyóiratok
nak és a legtágabb értelemben vett idő
szaki kiadványoknak rohamos és amellett 
szervezetlenül szaporodó mennyisége. Nem 
a rendelkezésre álló források hiányossága, 
hanem éppen túlságos bősége az új 
veszély. A túl gazdag anyagban nehéz a 
tájékozódás, állandó a félelem, hogy éppen 
a legértékesebb információ kerüli el a 
kutató figyelmét. A leglelkiismeretesebb 
dokumentáció mellett is állandóan elő
fordul, hogy bonyolult és költséges labo
ratóriumi vagy könyvtári kutatásokat 
kétszer végeznek el, mert az első ízben el
végzett munka eredménye olyan helyen 
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jelent meg, amelyre a kutató vagy a 
dokumentátor figyelme nem terjedt ki. 

A tudományos folyóiratok száma és 
jelentősége két világháború ellenére meg
torpanás nélkül növekszik. Az amerikai 
Kongresszusi Könyvtár évi gyarapodásá
nak 65%-a periodikákra esik, a svájci 
egyetemi könyvtárak beszerzési hitelük 
70%-át fordítják időszaki kiadványokra. 
1900-ban egy kutatási területre átlag 2, 
ma 50 folyóirat esik. Hasonló adatokkal 
hívja fel figyelmünket bevezetőjében a 
szép és tartalmas tanulmány szerzője a 
periodikák rohamosan fokozódó igényeire 
a könyvtárakkal szemben — olyan igé
nyekre, amellyekkel szembenézni a mi 
még mindig túlságosan archivális szemléletű 
könyvtáraink talán még kevésbé hajlandók, 
mint a külföldiek. Pedig nemzetközi 
viszonylatban sem rózsás a helyzet : a 
folyóiratállagok elhanyagoltak, karban
tartásuk, feldolgozásuk munkaerő és dologi 
segítség híján lagymatagon folyik, és 
— nem utolsósorban — a nyilvántartás, 
katalogizálás, raktározás módszerei sincse
nek kielégítően kidolgozva. Bármely szem
pontból nyúl is hozzá tehát a bibliote-
konómia kutatója a periodikák ügyéhez, 
a meg nem oldott elvi és gyakorlati kér
dések egész szövevényével találja magát 
szemben, és nagy türelemre, önfegyelemre, 
önzetlen érdeklődésre van szüksége, hogy 
e zilált feladatkomplexust félretéve, ne 
forduljon a könyvtártudomány és a könyv
tári munka hálásabb, népszerűbb területei 
felé. 

NÉMETH Mária tanulmánya a könyvtári 
iolyóiratkezelés egész problémaköréből egy 
kérdést, égető sürgősségben talán az első 
helyen állót ragadja ki ; a központi folyó
irat-címjegyzék kérdését. 

Tisztázza a központi folyóiratkataló
gusok helyzetét a folyóiratfeltárás egyéb 
eszközei (bibliográfiák, katalógusok) felé 
egyfelől, a központi címjegyzékek általános 
problémái felé másfelől. Megállapítja, hogy 
nyomtatott központi katalógusokat általá
ban csak folyóiratokról szoktak kiadni, 
könyvekről nem. Tisztázza a központi 
folyóiratcímjegyzékek és a folyóiratbib
liográfiák határait, rámutatva, hogy a 
lényegbevágó különbségek ellenére a folyó
iratoknál sok esetben a nyomtatott köz
ponti címjegyzék bibliográfiát is pótol. 
Főleg pedig a folyóiratkatalogizálás értékes 
segédeszköze. 

Megállapítja, hogy a központi címjegy
zék első feladata a kutatók eligazítása a 
tudományos információ túlszaporodott 
eszközei között ; ehhez a központi cím
jegyzék legfőképpen a lelőhely megjelölésé
vel járul hozzá. De emellett a nyomtatott 

központi címjegyzék természetesen a 
könyvtári kölcsönzés segédeszköze, és 
segítséget nyújt a folyóiratbeszerzés cél
szerűbbé és gazdaságosabbá tételéhez, sőt 
elősegítheti a már meglevő állagok pél
dányainak — elsősorban a többes példá
nyoknak — célszerű elosztását is. 

A következőkben NÉMETH Mária rövid 
kritikai áttekintést nyújt a nemzetközi 
síkon eddig megjelent legfontosabb és 
elsősorban ma is mintául vehető nyomtatott 
folyóiratcímjegyzékeken. Ennek a fejezet
nek jegyzeteiben közli a nyomtatott folyó
irat-címjegyzékek elméleti-technikai kér
déseihez vezető legmodernebb irodalmi 
források összeállítását is. Olyan munkát 
végzett el ezekkel az összeállításokkal a 
szerző, amelynek a nemzetközi könyvtár
tudományi kutatás is hasznát fogja venni, 
annál inkább, mert a szerző — nagyon 
helyesen — hosszú idegen nyelvű kivonat
ban tájékoztatja olvasóit munkája ered
ményeiről. I t t említem meg NÉMETH 
Máriának azt a lelkiismeretes forráskuta
tására jellemző eljárását, hogy a készülő 
vagy már elkészült külföldi nyomtatott 
címjegyzékek szerkesztőitől is kért be 
adatokat tanulmányához. 

A folyóirat-címjegyzékek tartalmával 
kapcsolatban megállapítja, hogy a nyom
tatott központi folyóiratjegyzékek a perio
dika fogalmát tágabban értelmezik, mint 
az általános definíciók, és belefoglalnak 
minden kiadványt (évkönyveket, kongresz-
szusi jelentéseket stb.), amelynek a tudo
mányos információ szempontjából jelentő
sége lehet. Tehát nem válogatnak vala
mely szigorúan megállapított definíció 
szerint ; viszont válogatnak minőség sze
rint, azaz kihagyják azokat a periodikákat, 
amelyektől nem várnak értékesíthető 
információt (naptárak, címtárak, sport- és 
divatlapok stb.). 

A címjegyzékek címleírásáról és szer
kesztői problémáiról szóló fejezet mutatja 
legjobban, mennyire hiányzik még nemzet
közi síkon is a periodikák könyvtári keze
lésének alapvető elvi tisztázása. A cím
változások kezelése például még ma is 
háromféleképpen történik és — érdekes 
módon — a két nagy angolszász ország, 
Anglia és az USA áll egymással ellentétben, 
amelyek közül az első a legrégibb, a 
második a legújabb címen veszi fel a 
folyóiratokat. NÉMETH Mária helyesen fog
lal állást a harmadik megoldás mellett, 
amely címváltozás esetén minden címnek 
külön felvételt biztosít. Ugyancsak a cél
szerűség dönti el állásfoglalását a testületi 
szerzőség kérdésében, valamint akkor, 
amikor a szakrendi csoportosítás minden 
előnyének elismerése mellett arra a követ-
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keztetésre jut, hogy a folyóiratok központi 
címjegyzéke rendszerének célszerű és gaz
daságos elve csak a mechanikus, alfabetikus 
elrendezés lehet. A szakrendi csoportosítást, 
valamint a testületek és földrajzi helyek 
szerinti áttekintést mutatók segítségével 
lehet és kell biztosítani. 

Munkája utolsó három fejezetében a 
folyóirat-címjegyzékek gyakorlati meg
valósításának módszereiről, szervezési kér
déseiről és főleg a magyar folyóirat cím
jegyzékek múltjáról és jelen állásáról 
tájékoztat NÉMETH Mária. Indokoltan 
foglal állást a bejelentő módszer mellett, 
de tárgyalja a körözési, hasonlító és ki
vágási módszer előnyeit és hátrányait is. 
Hasznos szolgálatot fog tenni az eddig meg
jelent magyar folyóiratcímjegyzékek válo
gatott bibliográfiája. Valamennyi eddig 
megjelent hazai folyóirat-lelőhelyjegyzék 
csak egy-egy szakterületet vagy egy-egy 
periódust ölel fel. Utolsó fejezetében ismer
teti NÉMETH Mária a teljes új magyar 
folyóirat-katalógus tervét és előkészületeit. 
Bőségesen indokolja, miért szükséges ez az 
egyszeri teljes felmérés, amelyhez azután 
majd folyamatos kiegészítések csatlakoz
nak. Megállapítja, hogy világszerte idő és 
munkáskéz tette csak lehetővé a nyom
tatott központi címjegyzékek elkészítését, 
— enélkül mi sem számíthatunk sikerre. 
Amellett hazai viszonyok közt nagy aka
dály, hogy — a bevezetőben említett 
archaikus szemlélet miatt — legtöbb nagy 
könyvtárunk folyóiratanyaga feldolgozat
lan, a modern kezelési és feltárási igények
nek nem tud eleget tenni. Az 1949 óta 
meglevő, kartotékokon vezetett folyóirat
címjegyzék személyzete egyetlen fő, noha 
például 1957-ben a közönség 6464 esetben 
kért ettől a folyóirat-központi címjegyzék
től adatokat, a könyvek központi cím
jegyzékétől viszont csak 4438 esetben. 

NÉMETH Mária dolgozata a legjobban 
dokumentált, legalaposabb felmérés, amely 
nálunk az utóbbi években a könyvtár
tudomány egy részletterületéről készült. 
Az elméletileg parlagon hagyott könyvtári 
folyóiratügy egyik fejezetének mintaszerű 
feldolgozása. Á szép munkához talán 
egyetlen kifogást fűzhetünk : ha már 
önálló füzetben jelent meg, legalább tarta
lomjegyzéket, de lehetőleg tárgymutatót 
is kellett volna adni hozzá. 

DEZSÉNYI BÉLA 

Balázs Sándor—Falvai Alfréd : Élelmiszer
ipari szakkönyvtárak létesítése és fejlesztése. 
Bp. 1958, Felsőokt. Jegyzetellátó. 76 1. 

A műszaki termelési könyvtári hálózat 
több mint ezer könyvtárának egységes 

irányítása igen nehéz feladat. A különböző 
ipari tárcákhoz tartozó vállalatok szak
könyvtárai ugyanis más-más fejlettségi 
fokon állnak ; másjellegű munkát végez
nek az üzemi, mást a kutatóintézeti 
könyvtárak, s a munkájukat főfoglalkozás
ként, mellékfoglalkozásként vagy társa
dalmi munkában végző műszaki könyv
tárosokkal szemben is különböző igények és 
követelmények támaszthatók. Az egy
ségesítés és irányítás egyik legfontosabb 
módszere az oktatás. 

A nem függetlenített műszaki könyv
tárosok oktatását és vizsgáztatását az egyes 
alközpontok végzik. Az Élelmiszeripari 
Könyvtári Hálózati Alközponthoz tartozó 
közel másfélszáz ilyen szakkönyvtáros 
oktatására jelent meg az az alapfokú 
ismereteket tartalmazó útmutató, amely 
egyúttal a részükre rendezett minimum
tanfolyam vizsgajegyzete is. 

„Objektív" szemmel nézve a kiadvány 
ellen több „kifogás" hozható fel. Pl. telje
sen nélkülözi a történeti szemléletet, 
aránytalan mértékben foglalkozik a könyv
tári munka egyes területeivel, több fel
adatról csak felsorolásszerűen emlékezik 
meg stb. Azonban ha az élelmiszeripari 
szakkönyvtárak jelenlegi helyzetét figye
lembe vesszük, — a hibák azonnal ér
tékké válnak. A műszaki könyvtárügynek 
ez a területe hosszú ideig a legelhanyagol
tabb volt, vállalati dokumentáció úgyszól
ván seholsem folyik, — éppen ezért az 
élelmiszeripari szakkönyvtárak létesítésé
hez és fejlesztéséhez olyan útmutatóra volt 
szükség, amely elsősorban és majdnem ki
zárólagosan a legalapvetőbb ós leggyakor-
latibb ismereteket közérthetően tartal
mazza. Célját az útmutató ennyiben el is 
érte, hiszen segítségével — 1958-ban — 
már közel 50 élelmiszeripari szakkönyv
táros sikeres minimum-vizsgát tett . 

Az útmutató az alapvető és általáno
sabb jellegű könyvtári ismereteken kívül 
bővebben foglalkozik néhány kifejezetten 
élelmiszeripari jeUegű kérdéssel : a magyar 
élelmiszeripari szakirodalom katalógus-
formában összeállított bibliográfiájával, a 
központi bibliográfiában alkalmazott osz
tályozási rendszerrel, a magyar élelmiszer
ipari szakkönyvkiadással, az Élelmiszer
ipari Könyvtári Hálózati Alközponttal, 
és függelékében közli a fontosabb kül
földi élelmiszeripari szakfolyóiratok jegy
zékét. 

A könnyen áttekinthető és jól kezelhető 
anyagból azonban hiányoljuk a nagy-
könyvtárak (vagy legalább az Országos 
Széchényi Könyvtár) kissé részletesebb 
ismertetését, a műszaki lapszemlék haszná
latának részletesebb tagolását és azt, hogy 
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legalább egy fejezetben nem foglalkozik az 
élelmiszeripari szakkönyvtárak jövendő 
fejlődésének várható legfőbb irányaival. 

SzABOLCSKA FERENC 

Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár 
anyagából rendezett kódexminiatura-kiállítás 
katalógusa. Esztergom, 1958. 68 1. 

A kiállítás nemcsak a kódexfestés 
különböző stílusait, iskolánként változó 
sajátosságait szemlélteti, hanem a magyar
országi könyvkultúra fejlődésébe és hazánk 
egyik legrégibb könyvgyűjteményének ki
alakulásába is bepillantást nyújt. A korai 
kéziratokat talán még az I. ISTVÁN király 
idejében alapított Szent Adalbert székes
egyházban használták, a későbbi kódexek 
pedig bibliofil hajlamú esztergomi érsekek 
és kanonokok hagyatékaként kerültek a 
Főszékesegyházi Könyvtár állományába. 

A kiállítás pompás együttesében az 
európai kódexfestést olyan művészi mun
kák képviselik, mint az 1279-ben Würz-
burgban festett Psalterium, a francia és 
flamand miniaturafestészet néhány jelleg
zetes stílusú imakönyve vagy az a nagy
méretű Graduale, amelyet Janicek ZMILELY 
z Písku kitűnő cseh miniátor készített 
II . ULÁSZLÓ számára a XVI. század első 
tizedében. 

Még gazdagabb anyag szemlélteti a 
magyar kódexfestés fejlődését. Az Eszter
gomban illuminait kéziratok után Mis-
KOLCZI László 1493-ban festett kánonképe, 
FILIPECZ János váradi püspöknek a budai 
műhelyben készült Pontificale]& és II. LAJOS 
címerfestőjének legszebb munkája, az ún. 
Erdöcly-Bakócz-kódex mutatja be a hazai 
miniaturafestészet legjobb eredményeit. 

A hozzáértéssel és nagy gonddal rende
zett kiállítás anyagáról magyar és francia 
nyelvű katalógus jelent meg. A katalógus 
a rövid áttekintést nyújtó előszó után 
országok szerint csoportosítva adja elő a 
bemutatott emlékanyagra vonatkozó tud
nivalókat. Az ízléses kiállítású és közel 40 
kódexlappal illusztrált katalógus komoly 
segítséget nyújt ahhoz, hogy a hazai és 
külföldi látogatókban maradandó élmény-
nyé váljék a kiállítás számos tanulsága. 

Mucsi András muzeológus mind a ki
állítás színvonalas megrendezésével, mind 
a katalógus összeállításával értékes, jó 
munkát végzett. 

SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ 

Sükösd Mihály : Tudós Weszprémi István. 
(Arckép a magyar felvilágosodás elő
történetéből.) [Kiad. a] Magyar Tudo
mányos Akadémia Irodalomtörténeti In
tézete. Bp. 1958, Akadémiai Kiadó. 99 1. 
(Irodalomtörténeti füzetek 16.) 

Az utóbbi évek részletkutatásai sajnos 
nem sokat adtak hozzá ahhoz a képhez, 
amelyet WESZPRÉMI István életművéről örö
költünk. Néhány — le sem írt — meg
nyilatkozásban, egyetemi előadásokon hal
lottunk arról, hogy revízió alá kellene 
venni azt a véleményt, amit WESZPRÉMITŐI 
a magyar irodalom- és tudománytörténet 
eddig kialakított. SÜKÖSD Mihály könyve 
ezt az igényt elégíti ki, mégpedig ki tüna 
eredménnyel. 

Talán egy fokkal erősebb hangsúlyt 
kaphatott volna az, amit SÜKÖSD a 
WESZPRÉMire vonatkozó korábbi kutatás
ról megállapít. A rendelkezésére álló iroda
lomtörténeti, orvostörténeti publikációk 
csak mennyiségileg tekintélyesek, de egy
oldalú, történetiséget nélkülöző jellegük 
miatt nem túlságosan értékesek. SÜKÖSD 
tanulmánya ezt a sokrétű, de felszínes 
anyagot elmélyült kutatással egészíti ki és 
tekinti át úgy, hogy valóban tudományos 
igényű szintézis lesz belőle. Értékei közül 
elsősorban azt kell kiemelnünk, hogy 
sikerrel és nyilván tudatosan kerüli az 
egyoldalúság veszélyét. Műve a teljes-
tudománytörténet szempontjából elemzi 
WESZPRÉMI munkásságát, s így az iroda
lomtörténet, orvostörténet, bibliográfia
történet sajátos szempontjai egyaránt ér
vényesülnek benne. Noha a jól átgondolt, 
kitűnő áttekintés a tanulmány főérdeme, 
izgalmas olvasmánnyá annak a belső fejlő
désnek az ábrázolása teszi, amellyel végig
kíséri WESZPRÉMI életútját. WESZPRÉMI 
eszmei fejlődésének rajza a döntően új e 
tanulmányban, ez az, amiről eddig viszony
lag a legkevesebbet tudtuk, s most hatá
rozott formában áll előttünk. 

Nyilván a tanulmány keretei, a sorozat 
jellege szabtak határt írója elé, s így éppen 
WESZPRÉMI főműve, a Succincta elemzése 
csak vázlatos lehetett. Igaz az is, hogy 
éppen ezen a téren támaszkodhatott 

SÜKÖSD a legkevesebb előzményre. A Suc
cincta rendkívül gazdag anyagát, kitérései
vel és jegyzeteivel egyetemben teljes ala
possággal nem vizsgálták még végig. Ezek
ben pedig teméntelen sok érdekesség rejtő
zik tudománytörténészek, orvostörténé
szek, irodalomtörténészek számára egy
aránt. A Succincta rövidesen kétnyelvű új 
kiadásban lát napvilágot, s ez a szöveg
kiadás SÜKÖSD Mihály tanulmányával 
együtt a WESZPRÉMi-filológia ujjászüle-
tését jelzi. D T J B Z S A S Á N D O R 

V. Windisch Éva: Közlöny (1848—1849). 
A forradalom és szabadságharc hivatalos 
lapjának története. Bp. 1958, Akadémia 
Kiadó. 92 1. (Értekezések a Történeti 
Tudományok Köréből. Új sorozat. 8.) 

5 Magyar Könyvszemle 
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Érdekes problémakör feltárására vál
lalkozik az előttünk fekvő tanulmány, 
amikor az első magyar hivatalos lap, az 
1848/49-i forradalom és szabadságharc 
csaknem egész ideje alatt fennálló Közlöny 
történetét két szempontból, politikai és 
hirlaptörténeti szempontból veszi vizsgálat 
alá. Nehéz feladatot tűzött e kettős szem
pontban a szerző maga elé, hiszen amint 
azt maga ismételten leszögezi, a Közlöny 
fennállásának 14 hónapja alatt viszonylag 
rövid ideig, csak az 1848 szeptemberétől 
1849 április végéig terjedő időszakban 
tükrözhette — többé-kevésbé egyértel
műen — a kormányzat egységes politikai 
álláspontját. Létének jelentős korszakai
ban, magánál az indulásnál sem tölthette 
be, éppen ezen egység hiánya miatt, a 
kormány hivatalos politikai lapjának sze
repét : a kezdeti tervektől eltérően, csak 
tényekre, rendeletekre szorítkozó hivatalos 
lap indult el meglehetős késéssel, 1848. 
június 8-án. 

Nehéz feladatra vállalkozott a szerző, 
de megállapíthatjuk, hogy feladatát, kisebb 
hiányosságoktól eltekintve, jól oldotta meg. 

Célkitűzésének megfelelően nemcsak a 
Közlöny belső fejlődését, szerkesztői és 
kiadási elveit, a terjesztés kérdését, elő
állítási problémáit tárja fel sajtótörténeti 
szempontból érdekesen, hanem a politikai 
viszonyokkal kapcsolatos összefüggéseiben 
igen jól periodizálva, éles szemmel látja 
meg a politikai változások követelte irány
változásait is első, az egész szabadság
harcunk szervezésében jelentős szerepet 
játszó hivatalos lapunknak. 

A bevezetésen, amelyben a Közlöny 
létrejöttének előzményeit és a reá vonat
kozó iratanyagot ismerteti, s a rövid érté
kelő befejezésen kívül öt fejezetben tár
gyalja a Közlöny szerepét, szervezetét, 
szerkesztési és kiadói problematikáját. Az 
első fejezet a Közlöny megindulását és a 
megindulása körüli politikai és adminisztra
tív erőfeszítéseket mutatja meg, amellyel 
az új felelős minisztérium, nevezetesen a 
belügyminiszter, SZEMERE a Közlöny meg
indításán, szerkesztőjének kiválasztásán, 
szervezetének kiépítésén és az új hivatalos 
lap tartalmi kialakításán munkálkodik. 

A második fejezet a Közlönyt 1848 
nyarán mutatja be, mindazokkal a nehéz
ségekkel együtt, amelyeket e korszakban 
az egységfront hiánya, a kormányban kép
viselt különböző politikai árnyalatok belső 
ellentétei okoztak, s amelyek világosan 
tükröződtek a Közlöny első hónapjaiban. 

A harmadik és a negyedik fejezet a 
Közlöny legjelentősebb korszakát tárja föl, 
azt az időszakot, amelyben — 1848 
decemberétől 1849 áprilisáig — KOSSUTH 

maga tevékenyen befolyt a Közlöny szer
kesztésébe, politikai irányvonalának ki
alakításába. Ebben a szakaszban a Közlöny 
tartalomban gazdagodik. A korábban csu
pán rendeletek közlésére, tények regisztrá
lására szorítkozó „hivatalos lap"-ban mind 
több önálló, politikai állástfoglaló cikk 
jelenik meg, ezekben a hónapokban való
ban részt vesz az egész nemzet mozgósításá
ban. E mozzanatokat, a Közlöny jelentő
ségének emelkedését, az egyértelmű, a 
forradalom irányvonalában álló cikkek 
számának emelkedését jól világítja meg 
a szerző ; kár, hogy nem kutatja a Kossuth 
Hírlapjának megszűnése és KOSSUTH KÖZ-
löny-beli szerepének összefüggéseit, ame
lyekre pedig a Közlöny első periódusában, 
Kossuth Hírlapjának megindulásával kap
csolatban rámutatott . I t t említjük meg, 
hogy a német nyelvű kivonatba sajnálatos 
módon súlyos, értelemzavaró sajtóhiba 
csúszott bele : JÓKAinak a Közlönyben vitt 
februári szerepét a német szöveg június 
végére teszi. 

Az ötödik fejezetben a Közlönynek a 
forradalom és szabadságharc utolsó szaka
szában játszott szerepére mutat rá a szerző, 
s vázolja azokat a jelenségeket, amelyek az 
egységfront felbomlása következtében 1849 
április közepétől augusztus 5-ig, az utolsó 
szám megjelenéséig a Közlönyben is tükrö
ződnek. Véleményünk szerint ebben a feje
zetben sikerült a legkevésbé a bevezetőben 
kijelölt kettős cél : a sajtó- és politikai 
történet egységes szempontjainak az ér
vényesítése. Ha nem ebbe a fejezetbe sűrí
tette volna is a szerző előzményeivel 
együtt a Függetlenségi Nyilatkozatot, sem 
tartanánk helyesnek a szabadságharc 
utolsó 4 hónapját egyértelműen a hanyat
lás idejének tekinteni. Minden hiba és 
nehézség, az ellentétek súlyos kiéleződése 
ellenére is e korszak jelentős eredményei
nek lebecsülését jelentené ez a szemlélet. 

A Befejezésben a Közlöny értékelésére 
tér rá a szerző, s összefogva vizsgálja azokat 
a jelenségeket, amelyek a Közlönyt meg
gátolták abban, hogy jelentősége ellenére 
a nemzet mozgósításában betöltse azt a 
szerepet, amelyet a kormány politikai lap
jának be kellett volna töltenie. A Befejezés, 
az utolsó fejezettel együtt a tanulmány 
viszonylag leggyöngébb része. Nem érez
zük benne a történésznek azt a gondos, 
gazdag forrásanyagon épülő elemzőmunká
ját, amelyet a tanulmány többi részében 
láttunk, s amely az egész tanulmányt 
jelentőssé teszi. 

Bár a bevezetésben, mint ahogy emlí
tettük, a tanulmány kettős célkitűzéssel 
indul, mégis fejtegetései során erősen elő
térbe lép a politikai történetíró, aki időn-
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ként megfeledkezve arról, hogy tulajdon
képpen sajtótörténetet ír, inkább a poli
tikai helyzetet, semmint annak a sajtóban 
való tükröződését vizsgálja. Ez utóbbi 
szempont legtöbbször — az első fejezetek
től eltekintve — célkitűzésétől eltérően 
bizonyos mértékig másodlagos szerepet 
játszik. 

A tanulmány gazdag forrásanyagot tár 
fel, világos, egységes szerkezetben, jól 
körülhatárolt fejezetekben vázolja monda
nivalóját. Kár, hogy ezt az egységet időn
kénti ismétlések, sőt önön magával való 
ellentmondások zavarják. Nagyon helyes 
pl. az a megfigyelés, amelynek alapján a 
tanulmány meglátja, hogy a Közlöny 
indulásakor miért elsősorban rendeletek 
tára, s miért nem válhatik a kormány 
politikai lapjává, s lesz csak sokkal később 
a szabadságharc nélkülözhetetlen szervező
jévé (14—16. 1.). Szerkezeti hibának kell 
azonban tekintenünk ennek állandó meg
ismétlését (25., 33., 37., 86. 1.). Noha a 
szerző maga a kortársakat, bíráló meg
jegyzéseikben mutatkozó sztatikus szem
léletük miatt hibáztatja (85.1.), nem sokkal 
lejjebb ő maga is, bár némi enyhítéssel a 
Közlönyt a táblabíró-politika képviselőjé
nek tekinti (86. 1.). Ezt a bélyeget szabad
ságharcunk legfontosabb orgánumára min
den fenntartás nélkül rásütni túlzásnak 
tekintjük. 

A tanulmány egészét, bíráló megjegy
zéseink ellenére is a magyar történelem 
egyik legnagyobb, bukásában is dicsőséges 
korszakának irodalmát gyarapító munka
ként kell értékelnünk. Egy új színfolttal 
gazdagítja eddigi ismereteinket. A korszak 
legjelentősebb, időben az egészet átfogó 
sajtótermékének tükrében mutatja meg 
szabadságharcunk politikai vezetésének 
hibáit, ingadozásait és jelentős ered
ményeit. 

V. W A L D A P F E L E S Z T E R 

Ujabb hazai könyvtártudományi irodalom 
(ANDRÉKA Pálné — CZELLÁR Ferenc) : 

Műanyag és rokoniparok osztályozása. Az 
ETO rendszer kiegészített táblázatai 678/ 
679. (Összeáll. —. [Bev.] VEREDY Gyula.) 
Bp. 1958, Országos Könyvtárügyi Tanács. 
81 1. (Az Országos Könyvtárügyi Tanács 
kiadványai 4.) 

Bibliográfia. — Növénynemesítö és Vető
magtermesztő Tudományos Tanács 1956. 
[évi~\ 14—17. üléseinek anyaga. [Kiad. a] 
Növénynemesítési Kutató Intézet. [Fertőd, 
1959], Jegyzetsoksz. [4] lev. 

BOR Györgyné : A veszprémi vegyipari 
tudományos intézmények könyvtáraiban 

található kémiai tárgyú folyóiratok jegyzéke. 
Összeáll. —. Veszprém, 1958. 41 1. (Nehéz
vegyipari Kutató Intézet dokumentációs 
közleményei 11.) 

Budapest a Tanácsköztársaság idején az 
egykorú sajtó tükrében. Bibliográfia. (Össze
áll, a Főv. Szabó Ervin Könyvtár Buda
pesti Gyűjteményének munkaközössége.) 
[Kiad. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 
Bp. 1959. 214 1. 

CSIZMAZIA József : A szőlő rezisztencia
nemesítése. Összeáll. —. Kiad. az Orsz. 
Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumen
tációs Központ. Bp. 1958 [1959]. [2 lev.} 
108 1. (Témadokumentáció. Kertészeti és 
szőlészeti sorozat.) 

Csongrád megyei könyvtáros. Kiad. a 
Csongrád Megyei Tanács VB. Megyei 
Könyvtára.[Hódmezővásárhely] 1958. 16 1. 

[Debrecen. Egyetem.] Könyv és könyvtár. 
Könyvtártudományi és bibliográfiai tanul
mányok és közlemények. 1. (A Debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyv
tárának Évkönyve. Szerk. CSÜRY István, 
MÓDIS László.) Bp. 1958 [1959], Tan
könyvkiadó. 107 1. 

EMBER Győző : A levéltári segédletek. 
Bp. 1958, Akad. Kiadó. 101 1. (Magyar 
Országos Levéltár kiadványai 4. Levél
tártan és történeti segédtudományok 1.) 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Év
könyve 6. 1956 — 1957. Bp. 1958, 128 1. 
(A Fővárosi Könyvtár Evkönyve 13.) 

(GÁBOR Imréné) : A magyar Tanács
köztársaság plakátjai. (Összeáll. —. Bev. 
PÓR Bertalan.) [Kiad.] az MSzMP Párt
történeti Intézete. Bp. 1959, Kossuth 
Kiadó. 27 1. 48 mell. 

(GÁBOR [Imréné ORBÁN] Ilona) : Plakate 
der Ungarischen Räterepublik. (Z[g]st. 
von —. Einführung : [von] Bertalan PÓR.) 
Hrsg. vom Institut für Parteigeschichte der 
Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei. 
Bp. 1959, Corvina. 20 1. 48 t. 

Gábor Andor (1884:. január 24—1953« 
január 20. j Ajánló bibliográfia könyv
tárosok számára kiállítások rendezéséhez, 
népnevelők munkájához. (Összeáll. POLGÁR 
Erzsébet.) Bp. 1959, Főv. Könyvtár. 6 1. 
([Budapest.] A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár röplap-bibliográfiája 1959. 2.) 

A gyermekbénulás válogatott magyar 
bibliográfiája. Speciális témabibliográfia. 
1958. [Kiad. az] Orvostudományi Doku
mentációs Központ. Bp. 1958. 10 1. 

KŐHALMI Béla : Bibliográfia. [1]. — 2. 
(Fejezetek a szakbibliográfiákból.) Jav . 
utánny. Bp. 1958, Felsőokt. Jegyzeteli. 
2 db. 

2 1 * 
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A Magyar Grafika és Papíripar Év
könyve, 1959. (Összeáll. SZÁNTÓ Tibor, 
VÁMOS György, VÉRTES Jenő.) Bp. 1958, 
Táncsics Kiadó. 167 1. 

A magyar napisajtó története 1. fl587 — 
1832.; Bp. [1959], Felsőokt, Jegyzeteli. 
12 1. (Az Iskolai Filmintézet diafilm soro
zata 261. Irodalomtörténeti sorozat 43.) 

Magyar Népköztársasági Országos Szab
vány. A betűrendbe sorolás szabályai. Bp. 
1958 [1959], Állami ny. 23 1. 

Magyar Népköztársasági Országos Szab
vány. Könyvek alakja és szedéstükre. Bp. 
1959, Házi soksz. [1] lev. 

A Magyar Tanácsköztársaság kiad
ványai és az első kommunista kiadványok. 
Az Országgyűlési Könyvtár Magyar Tanács
köztársaság Különgyűjteménye. (Szerk. 
VÉRTES György.) Bp. 1958, Országgyűlési 
Könyvtár. 496 1. 

A Magyar Tanácsköztársaság megalaku
lásának 40. évfordulója a könyvtárakban. 
[Kiad. az] Országos Széchényi Könyvtár 
Módszertani Osztály. Bp. 1959. 13 1. (Mód
szertani útmutató 29.) 

A Magyar Tanácsköztársaság művelődés
politikája. Válogatott rendeletek, doku
mentumok, cikkek. Sajtó alá rend. (Bev.) 
PETRÁK Katalin, MILEI György. (A biblio
gráfiát összeáll. FORGÁCS Sándorné, B. 
JÁVORKA Éva.) Bp. 1959, Gondolat. 381 1. 
12 t. (Nemzeti Könyvtár. Művelődés
történet.) 

A megyei könyvtárak évi jelentése és 
munkaterve. [Kiad. az] Országos Széchényi 
Könyvtár Módszertani Osztály. Bp. 1958. 
32 1. (Módszertani útmutató 27.) 

[MEZEY] MEZEI László : Paleográfia. 
[Jegyzet.] [Kiad. az] Eötvös Loránd 
Tudományegyetem. Bp. 1959. 58 1. 

Sz. NÉMETH Mária : A központi folyó
irat címjegyzék kérdései. Bp. 1959, Országos 
Könyvtárügyi Tanács. 44 1. (Az Országos 
Könyvtárügyi Tanács kiadványai 12.) 

OBLATT Gábor : A cukorrépatermesztés 
gépesítése. Összeáll. —. Kiad. az Orsz. 
Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentá
ciós Központ. Bp. 1958. [1959]. [2 lev.] 
120 1. (Témadokumentáció. Gépesítési és 
Építészeti Sorozat.) 

Az Országos Széchényi Könyvtár Év
könyve 1957. (Szerk. V. WALDAPFEL Eszter.) 
Bp. 1958, Kossuth ny. 401 1. 1 t, 

Ötven röplap-dokumentum. Fakszimilék 
a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 
40. évfordulójára. (Kiállítások rendezésé
hez.) Összeáll, és jegyz. ell. TISZAI Andor. 
Kiad. az Orsz. Széchényi Könyvtár — Főv. 
Szabó Ervin Könyvtár. (Bp. 1959). 4 lev. 
52 röplap. 

[Pécs. Egyetemi Könyvtár.~\ Útmutató 
a tanszéki könyvtárosok számára. 1. Pécs, 
1959, Pécsi Szikra ny. 20 1. ([Pécs. Egyetemi 
Könyvtár.] Közlemények a Pécsi Egyetemi 
Könyvtárból. Uj sor. 2.) 

SZAKASITS Árpád : A munkássajtó 
kialakulása. [Bp. 1959], Kossuth Kiadó. 
13 1. 

Szinműtári jegyzék. (Összeáll, a [Zala] 
Megyei Könyvtár Feldolgozó Csoportja.) 
Kiad. a [Zala] Megyei Tanács VB. Mű
velődésügyi Osztálya. Zalaegerszeg, [1959]. 
51 1. (Színjátszó együttesek műsortanács
adója 1.) 

A szovjet könyv kiállítása. Budapest 
1959 február —március. [Bp. 1959, Kul
túra] . 48 1. Borítékcím : Moszkva. Á szov
jet könyv ünnepe. Budapest. 

A Szovjet Könyv Ünnepi Hete a könyv
tárakban. [Kiad. az] Országos Széchényi 
Könyvtár Módszertani Osztály. Bp. 1959. 
14 1. (Módszertani útmutató 28.) 

A Veszprém megyei és járási könyv
tárakban található színművek jegyzéke és 
kölcsönzési módja. Kiad. a [Veszprém] 
Megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztá
lya. Veszprém, 1958. 14 1. 

összeállította: H. Izsó LÍVIA 
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