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Schmid, Günther : Goethe und die Naturwissenschaften. Eine 
Bibliographie. Herausgegeben im Namen der Kaiserlich Leopoldinisch-
Carolinisch Deutschen Akademie der Naturforscher von Emil ABDER
HALDEN, Präsidenten der Deutschen Akademie der Naturforscher. 
Halle (Saale), 1940. Buchdruckerei des "Waisenhauses. XV[i ]620 1. 4 0 . 

A munka megjelenésekor volt éppen 150 éves fordulója annak, 
hogy GOETHE, a munkát kiadó német természettudományi Akadémia 
egykori tagja, Metamorphose der Pflanzen című dolgozatában a nö
vényvilág fejlődésére vonatkozó útmutató és alapvető gondolatait ki
fejezte. Az Akadémia elnöke rövid előszavában közli, hogy ez a 
körülmény adott alkalmat a szerző által hosszú esztendőkön át gyűj
tött, tanulmányozott, összehasonlított anyag közrebocsátására. Való
ban egy egész emberöltő lankadatlan és következetes kutatómunká
jának eredménye ez a 29 fejezetre tagozódó impozáns kötet a maga 
4554 címleírásával, felölelve GOETHE életének és munkálkodásának 
a természettudományok körébe tartozó egész irodalmát, nyelvre és 
nemzetiségre való tekintet nélkül és minthogy A. BIELSCHO^SKY sze
rint „e pompás életnek több mint ötven esztendeje a természettudomá
nyoknak volt szentelve",1 úgyszólván egész életét. De lehetnek még a 
GoETHE-kutatásnak kiaknázatlan területei? Hiszen könyvtárakat töl
tenek meg a weimari költőfejedelemmel foglalkozó művek és alig van 
a világirodalomnak olyan nagysága, akinek személye az övéhez ha
sonló terjedelmű helyet foglalt volna el az alkotó és búvárkodó elmék 
termékeiben. Már K. GOEDEKE: Grundriss zur Geschichte der deut
schen Dichtungjz 1891. évi kiadásában közel 300 művet sorol fel a 
GoETHE-irodalomnál, ezenkívül a vonatkozó természettudományi 
munkák ismertetésénél 34 szerző 40 művének címleírását adja. Mégis 
méltán nevezi G. SCHMID munkáját úttörőnek, mert a természettudo
mányok története általában nem bővelkedik bibliográfiákban, a ter
mészetbúvár GoETHÉről korábban megjelent művek pedig részben nem 
terjednék ki ezirányú tevékenységének minden ágára, mint pl. F. T. 

1 GOETHE, 32. kiad. München, 1918. II. köt. 412. 1. 



438 ISMERTETÉSEK 

BRATRANEK: Goethes naturwissenschaftliche Korrespondenz 1812—1832. 
Leipzig, 1874. 2 köt. I. LXXXIX[ i ]4oo 1., II. [41424 l.,2 M. BÜSGEN: 
Über Goethes botanische Studien. Goethe-Jahrbuch, XI . köt. Frank
furt, 1890. 145—158. 1., J. H . F. KOHLBRUGGE: Historisch-kritische 
Studien über Goethe als Naturforscher. "Würzburg, 1913. V, 154 I.* 
és R. VIRCHOV: Göthe als Naturforscher und in besonderer Beziehung 
auf Schiller. Berlin, 1861. VI[2] i27 l.,4 vagy nem adnak teljes biblio
gráfiát mint R. MAGNUS, a heidelbergi egyetem gyógyszertan-tanára, 
az 1906. év nyári szemeszterében tartott Goethe als Naturforscher 
című előadásában.5 

E művek vázlatos ismertetésével szemléltetni kívántuk a hasonló 
felépítésű munkák hiányát és igazolni azt a tényt, hogy G. SCHMID 
bibliográfiájának egész áttekinthető és logikus rendszerét csaknem tel
jeyen a saját elgondolása alapján állította össze és amikor közre
bocsátja GOETHE sokoldalú természettudományi tevékenységének iro
dalmát, mely egyfelől szoros összeköttetésben áll koráéval, másfelől 
hatásában máig is érezhető, a természettudományok történetének egy 
egész korszakáról nyújt hű és részletes képet. De a természettudomá
nyokkal foglalkozókon kívül az irodalomtörténeti beállítottságú 
GoETHE-kutatók is találnak a kötetben sok kevéssé vagy egyáltalán 
nem ismert adatot, a könyvtárak, gyűjtők és antikváriusok pedig a 
bibliográfiai szabályok pontos és gondos betartásával készült köny
vészeti leírásokat. 

v Munkáját a szerző három fő csoportra osztja: I. GOETHE termé
szettudományi művei. II. A GoETHÉre vonatkozó természettudományi 
irodalom. III . GOETHE viszonya a természetbúvárokhoz és az orvo
sokhoz. 

Az I. csoport első fejezete a költő életében német és más nyelven 
megjelent természettudományi dolgozatok első, második és későbbi 

2 A GoETHE-család megbízásából adatott ki s főleg a természettudomá
nyokkal foglalkozóknak G.-hez intézett leveleit foglalja magában. 

3 Tartalma: I. G., mint összehasonlító anatómus. II. G. természetszem
lélete teológikus volt-e avagy mechanikus? III. G. álláspontja a párizsi Aka
démia vitájában 1830-ban. IV. G. és a metamorfózis tana. V. G. és a geológia, 
zárszóként. 

4 Tartalma: G, a természetbúvár és I—X. sz. melléklet, melyek a tárgy
körbe tartozó műveit és más természettudósokhoz való viszonyát taglalják. 

5 Megj. Leipzig, 1906. VII [1] 336. 1. Tartalma: botanikus munkák, 
osteológiai és összehasonlító anatómiaiak. „Farbenlehre", fiziológiai és fizi
kai optika, mineralógia, geológia, meteorológia. G. a természetkutató. 
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kiadásainak könyvészeti leírását adja 1770-től 1832-ig kronologikusan 
tekintet nélkül arra, hogy önálló művekként, vagy hírlapi és folyóirati 
cikkek keretében láttak-e napvilágot. A bibliográfus hármas célját: a 
világosságot, szabatosságot és teljességet6 maradéktalanul megvalósítja 
ezekben a cikkelyekben a szerző s a mechanikus leírásokon kívül rövid 
tartalmi referenciákat, a tájékozódást megkönnyítő életrajzi adatokat 
is közöl, ismerteti a művek keletkezésének körülményeit és hatásukat. 
A 2-ik fejezet a GOETHE által felfedezett állkapocsközti csontra 
(„Zwischenkiefer, os intermaxillare), a 3-ik az ilmenaui (a Thüringiai-
erdő északi felén, a szász-weimari nagyhercegséghez tartozó üdülőhely) 
bányászatra vonatkozó dolgozatokat írja le, a 4-ik a szerzők betű
rendjében a GOETHE közreműködésével készült kiadványokat, az 5-ik 
hátrahagyott természettudományi iratait két részben: a) egyes kiad
ványokban szakok szerint csoportosítva és GOETHE rajzaira vonat
kozó irodalom alfabetikus rendben, b) gyűjteményes munkákban kro
nologikus rendben. A 6-ik fejezetet GOETHE természettudományi Írá
sai későbbi és külön kiadásainak szenteli, megjegyezvén, hogy vala
mennyi XIX. századi kiadás összeállítása még a jövő feladata. A fel
sorolás szakok szerint s azokon belül időrendben történik. A 7-ik feje
zet GOETHE természettudományi dolgozatainak modern bibliofil- és 
magánkiadásait ismerteti, melyek éppúgy, mint az előbbiek, a német-
nyelvűeken kívül angol, francia stb. nyelven is megjelentek. 

A II . rész GoETHÉvel mint különböző természettudományi tár
sulatok tagjával foglalkozik, felsorolva Batáviától Zürichig mindazo
kat, melyeknek tagnévsorában szerepelt, köztük a mi Selmecbányánkat 
is (Ungarn bzw. Slowakei megjelöléssel), hol a „Societät der Bergbau
kunde nevű, 1786-ban alakult nemzetközi egyesület kiadványai - 1 . 
kötetének 4. lapján GOETHE, a weimari titkos tanácsos tiszteletbeli 
tagként szerepel.7 Ezután betűrendben következik a GoETHÉnek aján
lott, vagy az ő emlékének szentelt német-, francia-, latin- stb. nyelvű 
munkák, a nagy költő nevéhez fűződő elnevezésekre (GOETHE ásvány, 
növény, csont, hegy, vízesés stb.), műszereire, a tárgykörbe tartozó 
gyűjtemények- és múzeumokra vonatkozó irodalom ismertetése. 
A 159. 1. 841. sz. referenciája megemlékezik a M. Tud. Akadémia 
Goethe-szobájáról és az abban elhelyezett ELISCHER BoLDizsÁ.R-féle 
karlsbadi ásványgyüjteményről, melynek katalógusát HELLER ÁGOST, 
fizikus, főreáliskolai tanár, az Akadémia egykori főkönyvtárnoka8 

e V. ö. DR. GULYÁS PÁL: A bibliográfia kézikönyve I. köt. Bp. 1941. 72. L 
' Ld. G. SCHMID műve 139. 1. 706. sz. 
8 Ld. SZINNYEI: Magy. írók élete és munkái. IV. köt. 668—671. 1. 
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állította össze és közöl erre vonatkozó cikkeket.9 Itt jegyezzük meg, 
hogy G. SCHMID, aki bibliográfiai leírásait általában a művek köz
vetlen szemlélete alapján, „de visu" adja és megjelöli legalább egy 
lelőhelyüket, ahol ő használta azokat, hacsak a berlini Auskunftsbüro 
Deutscher Bibliotheken megállapítása szerint németországi könyv
tárakban meg nem találhatók, a magyar műveknél kivétel nélkül 
kénytelen a csillag tipográfiai jelét használni, mivel azokhoz nem jut
hatott hozzá. Közli egyébként HELLER ÁGOSTnak egy Németország
ban megjelent, a fizika történetével foglalkozó műve címét is, mert 
annak egy fejezete GOETHE yel foglalkozik.10 

A második főcsoportban két dolog egybeolvad: i . a természet
tudományi szakirodalom, mellyel GOETHE kutatásaiban és tanulmá
nyaiban foglalkozott, melyet feldolgozott, tovább fejlesztett, vitatott 
vagy helyeselt és 2. a történeti rész, melynek tárgya az ő személyére 
és a v le kapcsolatba hozható természettudományokra vonatkozó 
irodalom. Ez utóbbit a szerző 1932-ig, a GOETHE-jubileumi évig be
zárólag a maga egészében óhajtotta adni, a későbbieket — technikai 
okokból — csak kivonatosan. A történeti rész GOETHE természet
tudományi dolgozatai egykorú bírálatainak leírásával kezdődik, ter
mészetfilozófiájának 1832 előtti, majd 10—20 éves ciklusokra osztott 
s ezeken belül alfabetiko-kronológikus rendben összeállított irodalmá
val folytatódik, figyelembe véve a németországiakon kívül Francia-
01 szagban, Angliában, Hollandiában megjelent, e tárgycsoportba tar
tozó műveket is. Ugyanilyen rendben adja ezután a költő általános 
természettudományára, majd annak egyes csoportjaira (élettan, nö
vénytan, állattan, koponya-csigolya-elmélet tana, fénytan, színtan, 
ásványtan, földtan, vegytan, csillagászat, földrajz, számtan, orvos
tudomány és ezek különböző alosztályai) vonatkozó művek könyvé
szeti leírását. Az utolsó szakkör magában foglalja a GOETHE munkáiból 
vett orvosi megállapításokat, nyilatkozatait orvosi kérdésekről s az 5 
fizikai alkatát, betegségeit, gyógyfürdőzéseit, fcgbántalmait, szemüveg
használatát taglaló orvosi irodalmat. 

E csoportban néhány magyar szempontból figyelemreméltó cik
kelyt találunk. Az általános részben H. HELMHOLZnak, a weimari 
Goethe-társaság 1892. évi közgyűlésén elmondott, CZOGLER ALAJOS 

9 Magyar Szemle 15. évf. 1895. 327—331. 1., Frankfurter Zeitung 1895, 
jún. 6. sz., Goethe-Jahrbuch 17. köt. 1896. 273. 1. A katalógus az általa leírt 
kiadáson kívül magyar nyelven is megjelent: H. Á.: Az Elischer-féle Goethe-
gyűjtemény katalógusa. Bp. 1896. Akadémia. 143. 1. 160 és a Goethe-gyüjte-
mény. Akad. Értesítő, 1896. 317—320. 1. 

10 Geschichte der Physik von Aristoteles bis auf die neueste Zeit. Stutt
gart, 1882—1884. 2. köt. 
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által magyarra fordított, beszéde említését,11 hivatkozást TURÓCZI 
TROSTLER JÓZSEF dolgozatára a természettudós GoETHEről.12 A goethei 
optika és színtan irodalmában egy szerző nélküli cikk: Goethes Farben
lehre und der Philosoph in Zombor.n A zombori bölcselő, G. SCHMID 
megjegyzése szerint, EUGEN HEINRICH SCHMITT, aki ifjúságát részben 
valóban ott töltötte és éppen a cikk megjelenésének évében nyert a 
berlini filozófiai társaság pályázatán Die Geheimnisse der Hegel'schen 
Dialektik című, a társaság kiadásában megjelent tanulmányával dicsé
retet.14 Az őslénytant is magában foglaló ásvány- és földtani művek 
között PONGRÁCZ SÁNDOR15 előadását említi, aki GOETHE emlékének 
abból az alkalomból áldozott, hogy pontosan 100 év előtt, 1825-ben 
ünnepelte a német nép az élő költőfejedelem félszázados jubileumát. 

G. SCHMID magyarvonatkozású adatainak kiegészítéséül itt említ
jük meg, hogy ugyancsak PONGRÁCZ SÁNDOR tollából jelent meg a 
Debreceni Szemle 1927. évf. 608—612. l.-ján Goethe Faustja, mint 
természettudományi világnézet című közlemény. Azonkívül LAMB-
RECHT KÁLMÁN a Természettudományi Közlöny 51. köt. 11. sz. 302— 
303. l.-on (megj. a Magyar Tanácsköztársaság Közoktatásügyi Nép
biztossága megbízásából kiadott részben 1919. jún. 1.) a Kérdések é< 
feleletek rovatában rövid irodalmat közöl GoETHÉnek a természettudo
mányokhoz való viszonyáról általában és szakok szerint. Megemlíti, 
hogy HELMHOLZ Über Goethes naturwissenschaftliche Arbeiten 1853. 
című műve magyar fordításban HELMHOLZ népszerű tudományos elő
adásaiban jelent meg. (Természettudományi Társ. Könyvkiad. válla
lata. VI. k. 1874. 36—60. 1.) Akadnak LAMBRECHT K. felsorolásában 
G. SCHMID bibliográfiájából hiányzó dolgozatok is. így M. KRONEN-
RERG: Zur Geschichte der Naturphilosophie. (Die Naturwissenschaften 
I. 1913. évf. 888—893. 1.) K. BARDELEBEN: Über die bisher bekannten 
anatomischen Arbeiten Goethes. (Verhandl. d. Anat. Ges. V. 151—-157. 
1. V. ö. Anat. Anz. 1891. 174.) E. GAUPP: Die Materie des Schädels. 

," GOETHE természettudományi sejtelmei. Ford. Cz. A. Természettudo
mányi Közlöny, 24. 1892. S. 526—540. Ungarisch. — Über Helmholz Weima
rer Goethe—Rede von 1892. (G. Schmid 203. 1. 1243. sz.) 

12 GOETHE mint természettudós. Temesvár. Hunyadi kny. (Természet
tudományi füzetekből. 39. évf. 36 S. Goethe als Naturwissenschaftler. Unga
risch. (213. 1. '1336. sz.) 

13 Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 2. Jahrgang Nr. 11. Wien, 
Dienstag, den 15. November 1887. . . . 40. 59—60. (361. 1. 2528. sz.) 

14 V. ö. SZINNYEI J.: Magyar írók élete és munkái XII. k. 506—509. 1. 
és KÉPES F. S.: Schmitt Jenő Henrik élete és tanítása Bp. 1908. 

15 GOETHE emléke a paleontológiában. [ = Goethes Erinnerung in der 
Paléontologie.] Természettud. Közlöny, 1925. S. 374—381. (406. 1. 2972. sz.) 

Magyar Könyvszemle 1942. IV. füzet. a g 
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(Ergebnisse d. Anat. u. Entwicklungsgesch. VIT. 793. 1.) Van az ott 
jelzetten kívül más kiadásban is megjelent mű.16 RÖMER GYULA, ter
mészettudományszakos brassói tanár is foglalkozott a természettudós 
GoETHEvel Brassóban tartott előadásaiban: Der Naturforscher Goethe. 
Megj. Kronstadt 1900. Schlandt ny. 18 1. 8° és Ist Goethe als Natur
forscher überschätzt worden című a Siebenbürg. Deutsch. Tagblatt 
1918. évi 13. 575—76. sz.-ban megjelent cikkében. Ugyanitt az 1904. 
évi 9295. sz.-ban Goethe und die Aerzte című névtelenül megjelent 
és CZIRBUSZ GÉZA dr. által & Magyar Állam 1896. évi 6j. sz.-ban 
GOETHE erotomániája cím alatt közzétett cikkek GOETHE és az orvos
tudomány irodalmát egészítik ki. Megjegyezzük még, hogy az Orsz. 
Széchényi Könyvtár állományában is sikerült a GoETHE-bibliográfia 
e fejezetéhez sorolható, onnan hiányzó két művet találni. HUMÁNUS:1 7 

Die naturgemässe Entwicklung des Menschen und Goethes Faust. Leip
zig 1891. Vg. J. G. Fidel [4] 140 1. 8° és WALLNER EDMUND: Die 
Harmonie und Cbaracteristik der Farben mit besonderer Anwendung 
auf Costümierung. Mit freier Benutzung von Goethes... Farbenlehre. 
Erfurt é. n. Bartholomäus. 20 [2] 1. 8° . 

A bibliográfia második csoportjának utolsó fejezetei GoETHEnek 
a technikához, mező- és erdőgazdasághoz való viszonyának többnyire 
hírlapi cikkekben megjelent irodalmát, majd az 1932. jubileumi év 
általános természettudományi könyvészetet foglalják magukban. Halá
lának 100 éves fordulója e szerint összesen 295, német-, angol-, cseh-, 
francia-, lengyel-, olasz-, spanyolnyelvű dolgozat megjelenésére adott 
alkalmat és a természettudományi társulatok világszerte kiállítások 
és emlékünnepélyek rendezésével áldoztak emlékének. Nem tér ki a 
szerző a magyar idetartozó anyag ismertetésére, melyből a követke
zőket idézhetjük. Dr. DONATH GYULA: A természetbúvár Goethe. 
Halálának 100 éves évfordulója alkalmából,18 ZECHMEISTER LÁSZLÓ: 
Goethe és a természettudomány. Pécs 1932. Dunántúl. 16 1. 8° . Ez 
utóbbi egy ünnepi előadás szövege és sok egyezést mutat szerzőjének 
Goethe mint természetbölcselő címmel a Búvár folyóiratban19 meg
jelent cikkével; itt adta közzé külön is kinyomatott Goethe a termé
szetkutató című dolgozatát is.20 Az emlékévben jelent meg Sopronban 

18 J. H. F. KOHLBRÜGGE: Historisch-kritische Studien über Goethe als 
Naturforscher. (Zool. Annalen V. 1912. 83—228. 1.) — G. Schmid, 1932. sz. 
a. szerzőnek csak önállóan megjelent e művét írja le. 

17 HUMÁNUS = EBERHARDT, EBNST. (Ld. Kaiser's Bücherlexikon 29. köt. 
Leipzig, 1899. 829. ill. 404. 1.) 

18 Természettudományi Közlöny 64. köt. (1932.) 104—106. 1 
14 1935. aug. I. évf. 8. sz. $30—532. 1. 
20 1935. máj. I. évf. 5. sz. 347—349-
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MÜLLNER, LUDWIG munkája: Epirrhema. Goethes Faust im Lichte sei
ner Naturforschung. Vg. der Röttig—Romwalter Druckerei A. G. 
Oedenburg, 401 1. 8° , melynek G. SCHMID csupán egy 1935. évi baseli 
kiadását ismeri.21 A német könyvtárak a Gesamtkatalog der Preussi-
schen Bibliotheken külön GoETHE-kötetének kiadásával vették ki részü
ket a jubileumi ünnepségekből, a mi Fővárosi Könyvtárunk pedig 
DRESCHER PÁL szerkesztésében tetszetős ünnepi kiadványban tette 
közzé állományának magyar- és idegennyelvű GOETHE irodalmát. 

DRESCHER PÁL azonkívül folyóiratunkban emlékezett meg a wei-
mari nagyhercegi könyvtárt használó GoETHEről,22 aki leginkább a 
természettudományi s főleg a fénytannal foglalkozó művek iránt érdek
lődött. A DRESCHER által idézett forrásmunkán kívül azonos tárgyú 
LERCHE, O T T O dolgozata: Goethe und die Weimarer Bibliothek. Leip
zig 1929. Harrassowitz. VIII [4] 138 l.23 

A második rész befejezéséül szerző a jubileumi év után munkája 
kiadásáig megjelent műveket a szerzők betűrendjében sorolja fel, a 
295 cím azonban, mint ő maga megjegyzi, nem öleli fel a teljes ide
tartozó irodalmat. A nálunk ezidőben megjelentek közül idetartoznék 
SZABÓ JÁNOS tanulmánya: Theophrastes Paracelsus mikrokosmos elmé
letének hatása Goethe Faustjára. Debrecen 1938.24 Forrásmunkái között 
néhány G. SCHMID által mellőzött címet is találunk. MORRIS, MAX: 
Swedenborg im Faust. (Goethe Studien) Berlin, 1902. PETSCH, ROBERT: 
Magussage und Faustdichtung. (Zeitschrift für Deutschkunde) 1920. 
U. a.: Die Geisterwelt in Goethes Faust. Frankfurt a. M. 1926. PEU-
CKERT, W I L L . — E R I C H : Pausophie. Ein Versuch zur Geschichte der 
weissen u. schwarzen Magie. Stuttgart, 1935. 

Műve harmadik főcsoportját szerző GoETHEnek a természetkuta
tók és orvosokhoz való viszonyát összefoglalóan tárgyaló munkák 
ismertetésével vezeti be, majd a „Sonderliteratur" című fejezetben 546 
nevet sorol fel, a természettudományok legkülönbözőbb ágával fog
lalkozókat és a németen kivül egyéb nemzetiségüeket (angol, belga, 
cseh, észt, finn, francia, holland, ír, lengyel, magyar, olasz, orosz, 
svájci, svéd stb.) megjelölve, milyen összeköttetésben állottak GOETHE-
vel és közölve a vonatkozó irodalmat. Bár a felsorolás nem lehet tel
jes, hiszen külön kötetre való lenne és szerző felhívja a figyelmet több 
e tárgykört részletesen ismertető munkára, végigkíséri a költő életét a 

21 V. ö. 496. 1. 3613. sz. 
22 GOETHE mint könyvtárhasználó. MKSzle 1937. 72. 1. 
23 Klny. Beihefte zum Zentralblatt für Bibliothekswesen 62. 
24 Klny. a Debreceni Ref. Kollégium Tanárképző Intézetének dolgoza

tai 18. sz.-ból. 50. [1] 1. 8°. 
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születésénél segédkező tudós asszony nevének említésétől kezelőorvosai
nak megnevezésén át egészen utolsó betegségének irodalmáig. Meg
tudjuk, hogy korának úgyszólván minden természettudományi és 
természetfilozófiai szempontból jelentős egyéniségével érintkezésben 
állott. Hegel, Herder, Humbolt, Lavater, Okén, Schopenhauer 
stb. neve mellett ott találjuk a német egyetemek, különösen a jénai, 
göttingai és lipcsei egyetem természettudományi katedráinak taná
rait, akiknek GOETHE részben hallgatójuk volt, részben később az ő 
tanácsára hivattak meg egyetemi tanszékekre, míg mások udvari 
orvosokul, kertészekül, vagy csillagászati és meteorológiai intéze
tek élére. 

Hazánkfiai közül első e csoportban a szerző által négy név
variánsban megjelölt „FERJENTSEK (Feriencik, Ferjencsik, Ferientsik) 
SÁMUEL (1793—1855)" meteorológus és jolsvai evangélikus lelkész, 
aki 1816-tól 1818-ig Jénában folytatott teológiai tanulmányokat 
s az ottani magyar társulat titkáraként is működött. Egy alkalommal 
bemutatták GoETHEnek s az megtudva, hogy iskoláit Beszterce- és 
Selmecbányán végezte, megjegyezte, hogy e két városból remekszép 
ásványokat kapott és felszólította, lépjen be a jénai mineralogiai tár
saság tagjai közé. A számára készült tagsági oklevelet 1818. január 
31-i kelettel GOETHE sajátkezűleg töltötte ki25 s Jénából való távo
zásakor a Hermann és Dorottya dedikált példányával ajándékozta 
meg. A meteorológiára, melynek későbbi munkássága javarészét szen
telte, figyelmét ugyancsak GOETHE hívta fel, aki nevét híres Napló
jába is bejegyezte.26 GÖDÖR JÓZSEF G. SCHMID adatai szerint ásvány-
gyűjtő, győri professzor és gyógyszerész volt (ez utóbbi adat téves), 
GoETHEvel való levelezése bizonyára abban leli magyarázatát, hogy 
1818-ban a jénai egyetemen avatták bölcsészdoktorrá, ott rendkívüli 
tanári minőségben előadásokat is tartott és 1821-ben GOETHE unoka
húgát vette nőül. Tagja volt a jénai nagyhercegi mineralogiai társa
ságnak, majd hazájába visszatérve, Győrben tanító, később evangélikus 
káplán, végül lelkész lett. Visszavonulása után papi munkákat írt, 
lapot szerkesztett Laura címmel, melyből 1824-ben két füzet jelent 
meg.27 SZÉKI TELEKI DOMOKOS gróf nevét von Szék (Teleki) címszó 

25 Ld. K. J. SCHROER: Goethe und ein Candidat der Theologie aus 
Ungarn. Chronik des Wiener Goethe-Vereins 3. Bd. Wien 1899. S. 9. 40. (G. 
Schmid által id. 135. 1. 618. sz. a.) 

26 FERJENCSIK SÁMUEL életét és munkásságát ld. SZINNYEI: i. m. III. 
köt. 423—42$. I. és FÖLDESSY GYULA: Goethe és egy jenai magyar diák. 
Magyarság, 1932. 48. sz. 12—13. 1. 

27 V. ö. SZINNYEI j . m. és MOKOS GYULA: Magyarországi tanulók a jenai 
egyetemen. Bp. 1890. 
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alatt idéz] a szerző, közölve, hogy az 1773—^1792 között élő magyar 
mineralógus, a marosvásárhelyi törvényszéki tábla ülnöke, 1796-ban 
Jénában a „Mineralogische Gesellschaft" első elnöke lett, életrajza 
megtalálható e társaság évkönyvében.28 TELEKI D. gróf ásványtani 
adatokat is tartalmazó útleírásainak magyar címe: Egynéhány hazai 
utazások leírása. . . Bécs, 1796, 333 1. 8° , német fordításáé: Reise 
durch Ungarn und einige angränzende Länder, aus dem ungarischen 
übersetzt durch Ladislaus v. Németh, Prof. am evang. Gymnasium 
zu Raab. Pest, 1805, 288. 1., 8° . Ugyanezen a lapon (591.) találjuk 
SZILÁGYI erdélyi orvos nevét, aki a Napló adatai szerint 1825. április 
29-én meglátogatta GoETHÉt. Keresztnév hiányában nehezen azono
sítható e név, feltevés csupán, hogy székelyföldvári SZILÁGYI MIKLÓS 
orvostudorról lehetne szó, aki 1838-ban a kolozsvári orvos-sebész 
tanintézet élet- és általános kór- és gyógyszertani tanszékére nevez
tetett ki.29 ZIPSER ANDRÁS KERESZTÉLY nevét (élt: 1783—1866)30 em
líti végül a szerző, mint geológus és meteorológus besztercebányai 
magyar tanférfiúét, akit a Napló ásványcserélőként tartott nyilván. 
E neves tudós és természettudományi író külföldön is elismert volt, 
több német egyetem tüntette ki díszdoktori oklevéllel, sok külföldi 
társaság választotta tagjává a földrajzi, topográfiai, bányászati, 
geológiai, meteorológiai és régészeti tárgyú munkákat író magyar 
tudóst. 

E csoporthoz tartozónak vehetjük még a magyar származású 
SCHROER, KARL JULIUS személyét, aki 1852—1861-ben a pozsonyi 
főreáliskola tanára és több magyarvonatkozású munka szerzője volt, 
bár működése nagy részét Ausztriában, német nyelven fejtette ki.31 

G. SCHMID nyolc helyen idézi nevét és feltünteti, hogy a Goethes 
naturwissenschaftliche Schriften című műhöz általa írott előszó a 
magyarországi Főherceglakon kelt 1883. augusztus 28-án;32 továbbá, 
hogy a 90-es években a Chronik des Wiener Goethe-Vereins kiadója
ként működött és GOETHE munkái weimari kiadásának társkiadója 
veit. Nem tér ki azonban a szerző Abenteur eines ungrischen Schul
mannes mit Goethe, Schiller und Wieland című értekezésére,33 mely 

28 Annalen d. mineralog. Societät zu Jena Bd. I. 1892. 345. és köv. 1. 
29 SziNNYEi i. m. XIII. köt. 907—908. 1. 
38 SZINNYEI i. m. XIV. köt. 1868. 1. szt. 1864-ben halt meg. Műveinek 

felsorolását ld. SZINNYEI J.: Magyarország természettudományi és matema
tikai könyvészete 1472—1875. 861—863. 1. 

31 V. ö. SZINNYEI i. m. XII. köt. 618—621. 1. 
32 (201. 1. 1220. sz.) 
33 Fünftes Jahresprogramm d. offen ti. Oberrealschule d. kön. Freistadt 

Pressburg, 1855. *—8- l« 
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egy SZLUCHOVINYI ANDRÁS nevű pozsonyi protestáns polgári iskolai 
tanárnak véletlen találkozását mondja el a német irodalom e három 
nagy alakjával, sem Goethes äussere Erscheinung című Berlinben 
1877-ben megjelent munkájának említésére. 

A GoETHEvel érintkezésben állott és természettudományokkal is 
foglalkozó tanférfiak sorát HRABOWSZKY DÁVID esztergomi főgim
náziumi tanár nevével egészíthetjük ki (szül. 1804, megh. a 60-as évek 
végén).34 Ő az agg GOETHÉT látogatta meg, résztvett a weimari 
nagy temetésen és ott szerzett élményeit Emlékképek némely híres 
férfiakról című közlemény Göthe-fejezetében (Felső Magyar Országi 
Minerva, 1834, 492—508. 1.) és Göthe halála című cikkében (Szem
lélő, 1836.) tette közzé. Természetesen megemlékeztek a német költő
fejedelem haláláról és temetéséről hazai lapjaink egykorú hírei is, 
ezekből szemelvényt a Fővárosi Könyvtár idézett Goethe-kiad
ványa ad (27. 1.). PosoNYi ERZSÉBET. 

Graebsch, I rene : Geschichte des deutschen Jugendbuches. Leip
zig: Harrassovitz 1942., VIII , 274 pag., nagy 8° . 

A történelem egybefüggő tények láncolata. Az események egyet-
lenségét az okozati kapcsok fűzik meg nem szakítható egymás
utánná, történelemmé. A szellem s így az irodalom történetének jelen
ségei is egymásból következnek. Az irodalom meteorszerű tüneményei
nek is vannak elődei; utódai (követői, utánzói) meg rendszerint gar
madával. Éppen ezért gyermekirodalom történetéről beszélni, már 
amennyiben történelem alatt szerves összefüggést értünk, legalább is 
túlzásnak látszik. Csak gyermekkönyvek vannak. A gyermekirodalom
nak összefüggő története nincs. A dolgok jobb tudója, KARL 
HOBRECKER ugyané tárgyról szóló tanulmánya meghatározásául szép 
szerényen be is érte az igénytelen „Alte vergessene Kinderbücher" cím
mel, meg lévén győződve róla, hogy e könyvecskék értéke leginkább 
singuláris (egyénenkinti) naiv bájukban s kuriozitásukban rejlik, 
semmint egymással való összefüggésükben. Egy-egy közülök alkalmas 
a gyönyörködésre, de nem valamennyi. Valamennyinek kapcsolatát 
keresni valamennyivel, tudós fontoskodásnál nem egyéb. 

Az irodalom története az emberi szellem eredeti megnyilatkozá
sait s e megnyilatkozások egymásutánját vizsgálja. S a gyermek-
literatúra bizony — csekély kivétellelj néhány szórványtól eltekintve — 
másodlagos. Nem önálló teremtő tevékenység eredménye, a maga 
spontanitására, a maga őseredeti alkotó kedvére hagyva, hanem deri-
vátum, származék. A gyermeknek csak jutott irodalom. Az, ami a 

SZINNYEI i. m. IV. köt. 1357. 1. 
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nagy irodalom asztaláról lehullt. A gyermekkönyvek legjava (sem 
Aesopus, sem Lafontaine, sem a népmese, sem a Robinson, sem a Don 
Quichote, sem a Guliver, sem Andersen) eredetileg nem gyermekeknek 
készült. Csak átvétel, átdolgozás, adaptálás útján került a gyermek
irodalomba. S az átdolgozás igen lényeges kelléke rendszerint a kép 
volt; a gyermeki képzelethez illeszkedő, illesztő illusztráció, megvilá-
gosítás. Még a nép költészete és a mese, a gyermekével legrokonabb 
képzelet szüleményei szorultak a legkevesebb átalakításra; de a gyer
mekek számára készült képek nélkül azok sem volnának eléggé gyer
mekkönyvek. Ha a legtöbb, igen bájos gyermekkönyv képanyagát el
hagynék, irodalom ugyan vajmi vékonydongájú maradna hátra. Az 
oktatókönyv más. Annak van történelme. Hogy a gyermekek oktatása 
miként történjék, arranézve minden kornak, mindig kellett valamiféle 
megoldást találnia s így a kontinuitás itt megszakítatlan. E szükség
szerű megoldások hiánytalan egymásutánja valóban történelem. De 
néhány jelesebb szemléltető könyv (Comenius, Basedow) kivételével 
inkább a pedagógia módszertanának története. A gyermekirodalom 
•— ami alatt legfőként a „szívképző" szépirodalmat értjük — egészen 
kései produktum; szinte csak a pedagógia századának, a XVIII . szá
zadnak találmánya. De még a legtöbb ezidőben keletkezett gyermek
könyv becsét is a bájos kühő, a kor művészi szemléletét tükröző ked
ves képanyag, egyszóval a kuriozitás adja, semmint az irodalmi érték. 
Az az ellenállhatatlan naiv báj, mihez túljózan korunk oly sóvárogva 
vágyódik vissza s mit ha föltalál, oly nosztalgikusán tud élvezni. 

Ezek szerint annak van hát igaza, ki, mint HOBRECKER is, ki
szemezgeti a régi gyermekkönyvek legjavát; bemutat néhány, a maga 
üde, együgyű bájában elragadó képes gyermekkönyvet s nem igyek
szik történelmet írni, ami, ha egyszer valóban megírnák, nem lenne 
egyéb az irodalomnak gyermekirodalommá átalakítása történeténél. 

Irene Graebsch sem ád, nagy szorgalommal egybehordott adat
tárában, a német ifjúsági könyv „történetében*'", a gyermekkönyvek 
egyes csoportjainak időbeli egymásutánjánál egyebet. S az még nem 
történelem. 

Figyelemreméltó fejezete Irene Graebsch könyvének a jelen ifjú
sági irataival foglalkozó befejező rész. SZENTKÚTY PÁL. 

Enyedi György : Gismunda és Gisquardus széphistóriája. Be
vezetéssel ellátta és közzéteszi Varjas Béla. Gróf Teleki Pál Tudo
mányos Intézet 1941. Erdélyi Tudományos Intézet [kiadása]. Minerva 
Irodalmi és Nyomdai R. T. nyomása. Kolozsvár, 1942. Nagy 8° . 
81 [3] 1. 

Irodalomtörténet-írásunk ENYEDI GYÖRGY Gismunda és Gisquar-
élusról szóló széphistóriáját mindezideig csak az 1582. évi és más, még 

« 
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későbbi kiadásokból ismerte, ez utóbbiak szövege pedig VARJAS BÉLA 
vizsgálatai szerint az 1582. évi kolozsvárinak a szövegére vezethető 
vissza. A közelmúltban a marosvásárhelyi TELEKi-téka „Magyar His
tória 3629/b" jelzésű kötetéből előkerült e széphistória 1577. évi deb
receni kiadása, melynek létezését korábbi bibliográfiai följegyzések 
alapján SZABÓ KÁROLY is feltételezte ugyan, de példányt belőle könyv
történészeink az utolsó száz év alatt nem láttak, legalább is nem 
említik. 

A Kolozsvárt lakó ENYEDI munkája VARJAS feltevése szerint elő
ször kéziratos másolatban foroghatott az olvasók között s egy ilyen 
másolat elkerülhetett a debreceni nyomdászhoz HOFFHALTER RUDOLF-
hoz, aki a széphistóriát alkalmasnak találta a kiadásra. Különben nem 
egy példa van rá, hogy Kolozsvárt lakó szerző munkája Debrecenben 
jelent meg először. 

A most felfedezett első kiadás szövegét VARJAS összeveti a máso
dik kiadás szövegével s bevezető tanulmányában kimutatja, -hogy a 
második kiadás színesebb s a kor költői ízlését jobban kifejező szép
história. E második kiadás átdolgozója, amint azt VARJAS belső, tar
talmi és stíluskritikai érvekkel valószínűvé teszi, aligha lehetett maga 
ENYEDI GYÖRGY. 

Az alapos s a korviszonyok, szellemi mozgalmak kiváló ismereté
ről tanúskodó irodalomtörténeti bevezetés út in VARJAS közzéteszi pár
huzamosan, kéthasábosan az 1577. évi (első) és az 1582. évi (második) 
kiadás betűhű szövegét, bőséges filológiai jegyzetek, sajtóhibaigazítások 
s az átdolgozás alapjául szolgált BEROALDO-féle latin szöveg kísé
retében. T R . Z. 

Gulyás Pál : A bibliográfia kézikönyve. Bevezetés á köny-
vészetbe. 2. kötet: A legfontosabb bibliográfiai segédkönyvek. Buda
pest, 1942, [Orsz.] Széchényi Könyvtár, (4) 400 1. 8r. 

GULYÁS kézikönyvének 2. befejező kötetét képező harmadik része 
több mint másfélezer bibliográfiát, illetve bibliográfiákat pótló kataló
gust és irodalmi felsorolással bőven ellátott kézikönyvet állít össze a 
következő csoportosításban: 

I. A bibliográfiák bibliográfiája. 
II. Egyetemes bibliográfiák. 

III . Nemzeti bibliográfiák. 
IV. Szakbibliográfiák. 
A felsorolt bibliográfiák megválasztásánál a szerző szempontja a 

használhatóság volt, így a nemzeti bibliográfiák közül azokat vette 
fel munkájába, „melyekre az átlagolvasónak kutatásai közben szüksége 
lehet". (46 1.) Ezért a legfontosabb angol, francia, német, olasz és 
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spanyol nyelven megjelent bibliográfiákon kívül a hazánkat környező 
államok nemzeti bibliográfiáit és a rokonnépek e tárgyú munkáit 
sorolja fel művében. A nemzeti bibliográfiák csoportjának magyar 
részében rövid, de alapos történeti visszapillantást ad a magyar 
bibliográfiaírás történetére. 

A szakbibliográfiák közül a „legfontosabb tudományszakok leg
jelentősebb könyvészeti összeállításaira" (12$. 1.) szorítkozott kiváló 
bibliográfusunk, hozzátehetjük azonban azt, hogy a magyarországi 
szakbibliográfiák anyaga szinte teljesnek mondható. Ezeknek egybe
állítása már magában véve is nélkülözhetetlenné teszi a könyvet 
könyvtárainkban. 

A munka használhatóságát fokozzák a művek bibliográfiai le
írását követő és a mű jelentősége szerint változó terjedelmű kritikai 
és tárgyalt munka jellegéről tájékoztató megjegyzések, melyekkel 
GULYÁS műve használóit gondosan útbaigazítja, milyen kérdésekre 
várhatnak választ az egyes bibliográfiáktól. Egyik-másik műnél a lelő
helyet is feltünteti, főként az Orsz. Széchényi Könyvtár külföldi 
bibliográfiai anyagánál. A mű használói szempontjából azonban meg 
kell jegyeznünk, hogy számos munka meg van az Orsz. Széchényi 
Könyvtárban, melynél elmaradt a lelőhely feltüntetése. Például 
SCHNEIDER (17.) Index bibliographicus első kiadása (18.) ARNIM, mely
ben magyar szerzők egyéni bibliográfiái is találhatók (22.), Der Buch
druck des XV. Jahrhunderts (30.) GW (31.)» GESSNER (35.), GEORGI 
(36.) stb. 

Igen gondosan készített Cím-, név- és tárgymutató zárja le a 
kötetet, mely egy kitűnő bibliográfiák bibliográfiájával gazdagította 
szakirodalmunkat. GORIUPP ALISZ. 

M. Beleznay M. Cecilia : A Felső-Magyarországi Minerva 
1825—1836. Eger, 1942. 61 [2] 1. 8-r. 

BELEZNAY M. CECiLiÁnak A felső-Magyarországi Minerva 182 s— 
1836. című doktori értekezése nyeresége a magyar sajtótörténetnek. 
A jó forrásokból merített munka éles fényt vet Felső-Magyarország
nak, helyesebben Kassának erre a XIX. században keletkezett folyó
iratára. 

Megtudjuk belőle, hogy e „nemzeti folyóírás" 1825. január havá
ban indult meg 403 előfizetővel, havonként jelent meg, képekkel tar
kán, 5 ív terjedelemben, 4-r alakban, később, 1829-től, 8-r formá
ban. A kiadó minden negyedévi kötet végén közölte az előfizetők nevét 
is, mégpedig foglalkozásuk, illetőleg rangjuk sorrendjében. ELLTNGER 
ISTVÁN, a kiadó, ívenkint 1 arany tisztelet díjat fizetett a munka
társaknak (DESSEWFFY JÓZSEF, DULHÁZY MIHÁLY, KOVACSÓCZY 
MIHÁLY, KAZINCZY FERENC, DESSEWFFY AURÉL, PONORI THEWREWK 
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JÓZSEF, TOLDI FERENC, GUZMICS IZIDOR stb.). — A lap megindulása 
tulajdonképen EixiNGERnek, e régi kassai nyomdászdinasztia tagjának 
érdeme. Az anyagi haszon mellett nemesebb cél, az irodalmi ízlés fej
lesztése is ösztönözte. A szellemi irányítást KAZINCZY barátjára, 
DESSEWFFY JÓZSEF grófra bízta, a kor egyik legképzettebb, legtudósabb 
férfijára, aki a pénzügy és a sajtó fellendítését, a sajtószabadság ki
vívását is tervbevette. így azután örömmel vállalta a lapot, mellyel 
a művelt arisztokrata társadalom tudományos és szépirodalmi igényeit 
is magyarnyelvű olvasmányokkal szerette volna kielégíteni, Kassát 
pedig a felvidéki irodalmi élet középpontjává akarta emelni. Nagy 
elfoglaltsága miatt a szerkesztési teendőket „titoknokára és bibliothe-
kárius"-ára, DULHÁZY MiHÁLYra bízta, a» népszerű kassai ügyvéd pedig 
a legnagyobb gonddal állította össze az enciklopédikus jellegű lapot. 
A Felső-M'agyarországi Minerva, hasonlóan az egykorú folyóiratok
hoz, inkább tudományos folyóirat volt, határozott szellemi irány 
nélkül. Anyagát heterogén elemek képezték; szépirodalmi cikkein 
KISFALUDY SÁNDOR és KÁROLY, VÖRÖSMARTY, BAJZA hatását érezzük. 
Szépprózája a novella, romantikus rege, monda és a „román", a kor 
művelt közönségének kedvelt olvasmánya. Igazi uralkodó műfaja 
egyébként a történelmi életrajz, a pszichológiai, filozófiai és az iro
dalmi tanulmányok voltak. — A folyóiratnak 10 évfolyama jelent 
meg, 1825—1836-ig 40 kötetben, amikor mecénásainak és munka
társainak fáradozása ellenére is megszűnt. Abban az időben még nem 
eléggé keresett a magyar könyv és a magyar folyóirat; a rossz köz
lekedési viszonyok, a szerkesztőség színhelyének elzártsága is elvágják 
a vidéki folyóirat útját a messzebblakó közönségtől. 

A hírlaptörténettel foglalkozók bizonyosan sok haszonnal for
gatják majd BELEZNAY rokonszenvesen, becsületes szorgalommal meg
írt tanulmányát. A modern sajtótörténeti kutatás azonban anyaga fel
dolgozásának még más módszerét is ismeri: hangsúlyozni lehetett 
volna a vidéki sajtó szükségességét és ezen belül DESSEWFFYben a kul
túra decentralizációjának lelkes harcosára is rámutathatott volna. 
E bevezetés után következne a lap történet: az engedélyezés, a meg
indulás körülményei, a szerkesztés munkája, a fellépő munkatársak 
sajtótörténeti értékelése (itt jegyezzük meg, hogy a szerzőnek való
színűleg nem kerülhetett kezébe DEZSÉNYI BÉLÁnak KovACSÓczvról 
szóló, 1941-ben megjelent tanulmánya), cikkeik ismertetése, bírálata 
a kor irodalmi igényének, az olvasók ízlésének szemszögéből is. Végül 
a vizsgált folyóirat helyének kijelölése periodikáink történetében. 

Ilyen követelésektől azonban doktori értekezés keretén belül el 
kell tekintenünk; ez inkább a hírlaptörténet régi munkásainak el
engedhetetlen feladata. SZEMZŐ PIROSKA. 
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P . Takács Ince O. F. M.: Magyar ferences aszketikus élet és 
aszketikus kiadványok különös tekintettel a XVII. és XVIII. szá
zadra. Budapest, 1942. Stephaneum. 103 1. 8°. (A Szent István Aka
démia hittudományi és bölcseleti osztályának értekezései. I I I . kötet, 
7. szám.) 

Jó szolgálatot tesz a szerző e rövidre szabott ismertetésével, mert 
bepillantást enged a magyar ferences irodalom szellemébe. Még köze
lebbről ismerteti a kiválóbb magyar ferences egyéniségeket és rámutat 
mindegyiknél, mennyiben mozdították elő a magyar ferences könyv
termelést. 

Fontos megállapítása azonkívül a magyar ferences irodalom 
indítóokai között a lelki igénylés mellett a tudományok művelése. 
A XVII . században kezdődnek meg a stúdium generálék. Az ezeken 
elhangzott előadásokat Conclusiones ex universa theologia vagy philo-
sophia címmel ki is kellett nyomatni. Később úgy segítettek a kiadási 
nehézségeken, hogy egy már előzőleg közismert könyvhöz hozzáragasz
tották és így látott napvilágot. Sok embert ejtett ez a dolog tévedésbe, 
amikor a valódi cím helyett ilyen felírást használnak: Conclusiones... 
(Pl. SZINNYEI JÓZSEF KOSA JENŐ egyik könyve gyanánt felemlíti: Con
clusiones ex universa theologia... 1750. Itt csak egy vizsgáról van 
szó, amelyben ő elnökölt.) 

A harmadik részben tárgyalja P. TAKÁCS az irodalmi részt, rövi
den összefoglalva a magyar ferences írói alkotásait a kódexirodalomtól 
napjainkig. Külön tárgyalja a latinnyelvű magyar ferences aszketiku-
sokat, akik között találjuk SZÁLKAI BALÁZSÍ, SOFRONI PÉTERt, (Prae-
conizatio S. Johannis a Capistrano) KAPISZTRÁN szent JÁNOS társát, 
TEMESVÁRI PELBÁRTot (Stellátium, Exposiúo), EASKAI OSVÁTOÍ (Ka
pisztrán élete, Constitutionen), ESZTERGOMI IMRÉÍ, PÉCSVÁRADI G Á 
BORT, IGALI FÁBIÁNT, SEGÖSDI LuKÁcsot. 

A magyarnyelvű ferences kódexirodalommal foglalkozik a szerző 
VARGHA DÁMJÁN a Szent Ferenc nyomdokain című könyvben közzé
tett bő tanulmánya és egyéb forrásmunkák alapján. Az Ehr en féld— 
Jókai, Virginia, Nádor, Simor, Nagyszombati, Deheczeni, Veszprémi, 
Lobkovitz, Vitkovics, Kazinczy, Teleki, Székelyudvarhelyi, Lázár, 
Tihanyi és a Guary kódexek ferences kéztől származnak. 

Ezután tér át a szerző a XVII . és XVII I . század magyar feren
ces irodalmának ismertetésére. Tekintettel arra, hogy ebben a korban 
csak úgy öntötték a könyveket, eltekintünk rövid ismertetésünkben a 
részletezéstől és csupán a főbb szempontokat említjük, amelyek szerint 
a szerző ezeket az írókat csoportosította. Általános lelkiéletre vonat
kozó művek, lelkigyakorlatos elmélkedések, Krisztus kínszenvedéséről 
szóló művek, Mária tisztelete. Szent Ferenccel foglalkozó könyvek. 
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Szentek tiszteletét terjesztő, liturgikus imakönyvek. A Szent Ferenc-
renddel, kordaviselőkkel és terciáriusokkal, nem különben az utolsó 
dolgokkal foglalkozó írásművek. Itt több helyen találkozunk megjegy
zésekkel, amikor egy-egy könyvről mások tévesen vagy egyáltalán nem 
vettek tudomást. A XIX. század nagyobb ferences íróiról fényképeket 
is látunk (ALBACH SZANISZLÓ, BÁDY VALÉR stb.). 

A függelékben a XIX. és XX. század magyar ferences irodalmát 
tárgyalja, előbb a folyóiratokat, majd a könyveket az előbbi fejezet
ben alkalmazott csoportosítás szerint. 

A befejezésben P. TAKÁCS külön kijelenti, hogy ez a munka nem 
kíván teljes képet nyújtani a magyar ferences irodalomról, hanem 
csupán keretül szolgálni a további kutatásokhoz. 

Nem hozza a szerző a magyar ferencesek német- és tótnyelvű 
írásműveit, sem pedig a profán tudományról tárgyaló könyveiket. 
Ezek mind újabb területek, amelyek feldolgozásra várnak. Ezt a célt 
szolgálja a Szűz Máriáról nevezett rendtartomány, amikor rendtarto
mányi könyvtárost nevezett ki, akinek munkája bizonyára sok tekin
tetben kibővíti P. TAKÁCS ismertetését. P. PFLEGER FARKAS O. F. M. 

A Fővárosi Könyvtár évkönyve XL 1941. Bpest Szfőv. házi
nyomda. 396 1. 4 0 . 

Immár tizenegyedszer jelenik meg a Fővárosi Könyvtárnak ez 
a közismert, nívós kiadványa, a szokott gazdag tartalommal és ízléses 
kiállításban. 

Mindjárt az elején találjuk ENYVVÁRI JENŐ igazgató jelentését a 
Fővárosi Könyvtár 35. évéről, 1941-ről. A háborús nehézségek ellenére 
is örvendetes fejlődésről ad hírt a jelentés. Bár a könyvtárnak 26 al
kalmazottját hívták be katonai szolgálatra, a többiek fokozott telje
sítménye révén a munka mégsem szenvedett fennakadást, amint azt a 
statisztika mindennél beszédesebben igazolja. Hogy csak néhány ada
tot említsünk: az 1941. évi gyarapodás összesen 22.039 darabot tett ki, 
az előzőévi 20.732 darabbal szemben. Ebből a központra 1941-ben 
9372, 1940-ben 8273 darab esett. Ez annál is tekintélyesebb szám, mert 
a gyarapodás legnagyobb részét vásárlás útján szerezte a könyvtár: 
1941-ben 19.856, míg 1940-ben 17.653 darabot; a központra ebből 
7189, illetve 5194 darab esik. 

Az új szerzemények között értékesebb ritkaságok is szerepelnek: 
két ősnyomtatvány, igen sok magyarvonatkozású Relation és több 
régi magyar könyv. A különgyüjtemények — köztük elsősorban a 
Budapesti Gyűjtemény — szintén jelentékeny gyarapodáshoz jutottak. 

A könyvbeszerzésre fordított összeg az 1941. évben összesen 
125.835 pengőt tett ki, de az nem derül ki a közölt statisztikából, hogy 
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ennek mekkora hányada esett a központ beszerzéseire. A könyvkötés 
költségei (a fiókokkal együtt) 18.700 pengő körül jártak; a központ 
részére 3388, a fiókoknak pedig 956 új kötés készült, míg a javított 
kötetek száma a tizenhárom és félezret is meghaladta. Érdekes, hogy 
ez utóbbiakból a központra alig ezer kötet esik. 

A könyvtár állománya 1941. végén 531.657 darabra rúgott, amely 
mennyiségnek több mint a fele, 286.619 darab, a központra jut. Itt 
említhetjük meg, hogy a központnak az említett évben 465 folyóirat 
és 34 napilap járt rendszeresen. 

Az év folyamán a könyvtárnak összesen 27.051 kölcsönzője volt, 
ezek közül 2343 a központban. Helyben olvasva és kikölcsönzéssel 
együttvéve 1,532.216 kötetet használtak; ebből a számból a központra 
225.232 kötet esik. Érdekes összehasonlításokra ad alkalmat a napi 
átlagforgalmat kimutató statisztikai táblázat is: ennek adatai szerint 
1928-ban a központ és a fiókok együttes napi átlagforgalma még csak 
2772 kötet volt; ez a szám a következő évben már jóval háromezer 
fölé emelkedett, 1936-ban már a négyezret is meghaladta, 1940-ben 
pedig már 5037 kötetet számlált. Végül 1941-ben elérte az eddigi leg
magasabb értéket, 5760-at. Mindezek a közölt számadatok tekintélye
sen meghaladják az elmúlt évek átlagát, tehát arra mutatnak, hogy a 
Fővárosi Könyvtár jó beszerzési politikát folytat és mindig eredmé
nyesebb kapcsolatokat tud a könyvtárlátogató közönséggel kiépíteni. 

Mint az előző években, úgy most is közli az évkönyv a tisztvise
lők nagyobb tanulmányait és könyvészeti összeállításait. Ez alkalom
mal WITZMANN GYULA Néperővédelem című bibliográfiája nyitja meg 
a sort, mint az Aktuális nemzetpolitikai kérdések irodalma a Fővárosi 
Könyvtárban című tanulmánysorozat ötödik tagja. Szinte külön tanul
mánynak is beillő, alapos bevezetésében ismerteti WITZMANN a kérdés 
lényegét, rövid történeti áttekintést ad róla, majd vázolja a nehézsé
geket, amelyek a kérdés irodalmának elhatárolásával kapcsolatban fel
mei ülnek; végül részletes magyarázatot ad a bibliográfia használatára 
vonatkozólag. A négy és fél ívre terjedő, jól tagolt bibliográfia a kö
vetkező fejezetekre oszlik, amelyeknek mindegyike még számos al
csoportot foglal magában: Néperő és népesedés általában, népesedés
elmélet; népesedéspolitika; mennyiségi népesedéspolitika; minőségi népe
sedéspolitika, fajegészségügy; a népesedés mennyiségi és minőségi ele
meinek viszonya egymáshoz; házasság- és családszociológiai vonatko
zások; néperő egyéb viszonylatban. A bibliográfia kitűnő tájékoztatást 
ad a Fővárosi Könyvtár igen gazdag népesedéspolitikai anyagára 
vonatkozólag. Fontosságát a mai időkben talán hangsúlyoznunk 
sem kell. 
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A második tanulmányt RELKOVIC NÉDA írta, A budai jogkönyv 
(Ofner Stadtrecht) harmadik kézirata a Fővárosi Könyvtárban címmel. 
Ez a XVI. század elejéről való kézirat a budai jogkönyv harmadik 
ismert kézirata, amelyet a Fővárosi Könyvtár 1938-ban szerzett meg 
magánkézből. RELKOVIC először a kéziratnak a már régebben ismert 
másik két kódexhez való viszonyát tisztázza a szövegvariánsok alap
ján, majd pedig a kézirat nyelvi sajátságait tárgyalja. Tanulmánya 
második részében a budai jog fejlődését ismerteti, végül a harmadik 
részben azt kutatja, hogy melyik város használhatta a szóbanforgó 
kéziratot; a különböző lehetőségek gondos mérlegelése és egymásután 
való kirekesztése révén arra az eredményre jut, hogy a kéziratot min
den valószínűség szerint Kolozsvár használhatta, mert Buda jogával 
élt és a kódex függelékében ránkmaradt hűbérjog is erre a városra 
utal, ugyanis itt valószínűleg a hűbérjog is használatban volt, tekin
tettel Kolozsvárnak a szász városokkal fennálló kapcsolataira. 

Ezután K O C H LAJOS tanulmánya következik, Kacsch Pongrác 
„János vitéz"-e; adalék a budapesti színjátszás történetéhez címmel. 
Az érdekes tanulmányt abból az alkalomból közli az évkönyv, hogy 
a Fővárosi Könyvtár az elmúlt évben megszerezte a daljátéknak a 
szerző kézírásával készült, egyetlen példányban meglevő vezérkönyvét. 
K O C H élvezetes stílusban, színesen írja le a daljáték megszületésének 
történetét, ismerteti a korabeli színházi és zenei áramlatokat, a körü
löttük lefolyt hírlapi vitákat, leírja a daljáték diadalútját a bemutató 
előadástól kezdve az egymásután következő százas jubileumokon át 
egészen a legújabb időkig, amikor már az Operaház is műsorára tűzte 
és a szegedi szabadtéri színpadon is előadták a „János vitéz"-t, az első 
igazán magyar daljátékot. 

A kötetben utolsónak találjuk NÉMETH ENDRE hazánkban úttörő 
jelentőségű tanulmányát: Jog és törvényhozás a könyvtári életben. 
Kissé talán különösen hangzik, de tény, hogy a könyvtár jog még egé
szen újkeletű, fiatal tudomány. A könyvtárak aránylag nem régen 
nyitották meg kapuikat a közönség szélesebb rétegei előtt, tehát 
természetes, hogy a könyvtárlátogató közönséggel fennálló kapcso
lataik sem tekinthetnek nagyobb múltra vissza. Csak ezeknek 
a kapcsolatoknak a létrejötte óta merülnek fel gyakrabban a 
könyvtárak életében olyan jogi természetű problémák, amelyek 
végül is szükségszerűen a speciális könyvtárjog kialakulásához 
vezettek. NÉMETH először a könyvtár jogi helyzetét határozza meg 
és kifejti, hogy mennyiben jogtárgy és mennyiben jogalany a könyvtár. 
Tanulmánya további folyamán könyvtári törvényhozásunk fejlődéséről 
ad történeti áttekintést, majd ismerteti, a magyar közkönyvtárakra vo
natkozó szervezeti jogszabályokat. Részletesen szól a könyvtárak gyüj-



ISMERTETÉSEK 455 

tési köréről, ügyviteléről, működéséről, pénzügyeiről, a könyvtári alkal
mazottakról, valamint a fegyelmi jogról. A következő fejezetben a 
használati jogszabályokat ismerteti általánosságban és részleteikben; 
ezekkel kapcsolatban kitér a szerzői jog és a sajtójog könyvtári vonat
kozásaira is. Végül a beszerzési jogszabályokat és ezekkel kapcsolat
ban a kötelespéldányokra vonatkozó rendelkezéseket ismerteti, majd 
megemlékezik a jogszabályokkal még nem kielégítő módon rendezett 
könyvtári problémákról, elsősorban a könyvtárosképzés, továbbá a 
könyvtári együttműködés, valamint a könyvtári könyv fokozott jogi 
védelmének és a kötelespéldányok szétosztásának kérdéséről. NÉMETH 
a könyvtári élet jogi vonatkozásainak összefoglalásával igen hasznos 
munkát végzett a könyvtárosok számára, mert a könyvtár jog szá
mukra általában meglehetősen idegen tárgykörét közelebb hozta hoz
zájuk. Manapság pedig már minden könyvtárosnak feltétlenül tisztá
ban kell lennie — szorosanvett szaktudományán túl — a könyvtár 
jogi vonatkozásaival is. 

Az évkönyv végén mintegy kilenc ívnyi terjedelemben a Fővárosi 
Könyvtár 1941. évi szerzeményeinek válogatott jegyzékét találjuk, a 
szokásos gondos összeállításban, tizedes szakrendszerben csoportosítva. 

Gondosan szerkesztett név- és tárgymutató, valamint a kurrens 
tolyóiratok és napilapok jegyzéke teszi teljessé a kötet gazdag tartal
mát és mozdítja elő lényegesen annak használhatóságát. 

GRONOWSKI IVÁN. 

Nádas Rózsa : Közgazdasági archívumok. Budapest, 1942. 8r. 
28 1. (Különlenyomat a „Közgazdasági Szemle" 1942. évi 3—4. 
számából.) 

A gazdasági archívumok fontos szerepét és nagy jelentőségét ná
lunk aránylag még kevéssé ismerik. Pedig a mai kor gazdasági életé
nek vizsgálata el sem képzelhető archívumok segítsége nélkül, mert 
csak ezek nyújthatnak betekintést a gyorsan változó jelenségek egész 
organizmusába. 

A gazdasági élet jelenségeit a múltban sem lehetett a társadalmi 
életjelenségektől elszigetelve vizsgálni, az utóbbi évek irányított terv
gazdasága azonban már egyre jobban politikummá is vált. E sokrétű 
összefüggéseket a kutató már nem képes kizárólag a könyv- és levél
tári adatok segítségével áttekinteni, szüksége van a napi- és szaksajtó 
gazdag híranyagának, valamint hatóságok, testületek, érdekképvisele
tek, vállalatok stb. legkülönfélébb kiadványainak ismeretére is. Szinte 
elképzelhetetlen, hogy ezt az adatgyűjtő munkát bárki elvégezhesse. 
Az archívumok feladata e másutt fel nem lelhető források gyűjtése, 
rendszerezése és kiértékelése, hogy anyagával a tudományos kutatás 
és a gyakorlati vizsgálódások számára segédkezet nyújtson. 
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A gazdasági archívumok igazi hazája Németország. Kialakulásuk 
a század elejére vezethető vissza, mikor a nagy termelési verseny szük
ségessé tette, hogy a vállalatok állandóan figyelemmel kísérjék a leg
újabb eredményeket. A nagyvállalatok maguk rendeztek be ilyen 
üzemi archívumokat, míg a kisebbek a kereskedelmi és iparkamarák
hoz fordultak felvilágosításokért. Ez eredményezte a berlini, hamburgi, 
leipzigi stb. kamarák gazdasági archívumainak kiépítését. 

E gyakorlati célú archívumok mellett már a világháború előtt is 
jelentős szerephez jutottak egyes tudományos, főleg pedagógiai archí
vumok. 

A világháború utáni nagy gazdasági átalakulás, az egész kötött 
gazdasági rendszer szükségessé tette egy nagyarányú gazdasági pro-
gramm kidolgozását. Az archívumokra itt már fokozott feladat várt, 
mert nemcsak az egyének vagy egyes vállalatok érdekeit szolgálta, de 
az egész ország gazdasági irányítása is munkájukra támaszkodott. 
Ezért áldoz a német állam ma is hatalmas összegeket az archivumok 
minél tökéletesebb kiépítésére. 

A tanulmány részletesen ismerteti e rendkívül érdekes intézmé
nyek szervezetét és munkáját, de itt csak a legfontosabbakra tudunk 
vázlatosan rámutatni. 

Az egész birodalmat átfogó hálózat élén a Pressearchiv des 
Propagandaministeriums áll, mely szinte példátlan munkateljesítményt 
mutat. Az átnézett belföldi napi- és hetilapok száma meghaladja a 
400-at, a külföldieké a 300-at (8—9 magyar lapot is feldolgoznak). 
A napi kivágások száma eléri a 3000-t s ez a hatalmas anyag beérke
zése után pár órával szakszerű csoportosításban rendelkezésére áll az 
érdekelteknek. 

Gazdasági szempontból igen fontos az Archiv des Reichs-
ívirtschaftsministeriums, mely egészen speciális szakrendszerével át
tekintést nyújt a világgazdaság pillanatnyi helyzetéről. 

Németország egyik legrégibb gazdasági archívuma a hamburgi 
Weltwirtschafts-Archiv, melynek egyik fő jelen tősége, hogy innen bárki 
díjtalanul kaphat rövid idő alatt felvilágosítást. Anyagának túlnyomó 
részét lapkivágások teszik, melyek hatalmas szakkönyvtárához hasonló 
rendszerbe vannak csoportosítva. Körülbelül 5000 napilap, szaklap és 
folyóirat kerül feldolgozásra, ezekből naponta 1000—1200 kivágás 
készül. Az intézet 30 éves fennállása óta több mint 7 millió kivágást 
készített. E hatalmas anyag tudományos kiértékelését az 1937-ben fel
állított Welt-Wirtschafts-Institut végzi. 

A tudományos archivumok klasszikus példája az Institut für Welt
wirtschaft an der Universität Kiel archívuma. A feldolgozott lapok
hoz viszonyítva aránylag kevesebb a kivágások száma (naponta kb. 
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iço), mert elsősorban csak a tudományos szempontból kiértékelhető 
adatokat gyűjtik. Rendkívül érdekes azonban a mellékarchivumokban 
gyűjtött dokumentációs anyag. 

Gazdaságtörténeti szempontból igen jelentős Németország két 
nagy iparvidékének, a Rajnavidéknek és Saarvideknek gazdasági 
archívuma: a Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln és a 
Südwestdeutsches Wirtschaftsarchiv, ma Saarwirtschaftsarchiv. 

Csaknem valamennyi német nagyvállalat és bank keretében talá
lunk ma is gazdasági archívumokat, de ezek közt is kiemelkedik 
jelentőségében a Deutsche Bank archívumának munkássága. Nemcsak 
a napi- és szaksajtót dolgozzák fel, de rendszeresen gyűjtik valamennyi 
németországi és a jelentősebb külföldi részvénytársaságok és vállalatok 
(összesen kb. 13.000) archivális anyagát. Ez Németország legteljesebb 
cégarchivuma, dossziéi száma meghaladja a 70.000-t. 

Magyarországon sajnos, nem találunk ezekhez hasonló nagy
arányú intézményeket. 

Pénzintézeteink közül a Magyar Nemzeti Bank, a Pénzintézeti 
Központ, a Magyar Általános Hitelbank stb. tart fenn állandó sajtó
szolgálatot, ahol a referensek számos bel- és külföldi lap alapján készí
tik el sajtószemléjüket. Igen jelentős a Budapesti Áru- és Értéktőzsde 
gyors hírszolgálata is. 

Egyetlen nyilvános jellegű gazdasági archívumunk a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara archívuma. Harmincéves fennállása óta 
egyre szélesebb körre terjeszti ki vizsgálódásait, feldolgozva vala
mennyi magyar és több külföldi napilapot. A napi kivágások száma 
100 körül mozog és ezeket szakcsoportokba rendezve bocsátják a 
kutatók rendelkezésére. 

A Magyar Gazdaságkutató Intézet archivális gyűjteménye körül
belül 300 külföldi és 100-nál több magyar közgazdasági és statisztikai 
folyóiratból és jelentésből áll. Főleg a rokoncélú intézmények kiadvá
nyait gyűjtik. Tervbevették az archívum további kiépítését és anya
gának a decimális rendszer szerinti katalogizálását is. 

Említésre méltó még a Székesfővárosi Statisztikai Hivatal kere
tén belül működő Budapesti Piackutató- és Árstatisztikái osztály gaz
dasági adatgyűjtése. 

Az Országos Mezőgazdasági Kamara archívuma főleg a hazai 
mezőgazdasági viszonyokra vonatkozó adatokat gyűjti össze. Leg
utóbb állította fel archívumát a Földművelésügyi Minisztérium is. 

A Fővárosi Könyvtár újságszelvénygyüjteménye minden vonat
kozásban gyűjti a Budapestre vonatkozó cikkeket. Csak az értékeseb
beket őrzi meg, így a hírlapkivágások száma ma nem több 50.000-nél. 

Magyar Könyvszemle 1942. IV. füzet. 30 
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A Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet tagintézményei is gazdag 
adatgyűjtést végeznek a magyarság, a vele együtt élő és szomszédos 
népek helyzetére vonatkozóan. 

Az elmondottakból kitűnik, hogy a gazdasági adatgyűjtés tekin
tetében még sok tennivalónk van, mert ezek egyike sem nyújt át
tekintést az egész gazdasági életre. NÁDAS RÓZSA, mint e kérdés ala
pos ismerője, világosan látja, mik volnának itt a tennivalók. 

Sürgősen meg kellene kezdeni mind a jelenre vonatkozó, mind a 
múltból még fellelhető dokumentációs anyag gyűjtését. A legfontosabb 
lenne egységes programm megállapítása és a résztvevő intézmények 
harmonikus együttdolgozása. Főszerepet kapnának itt az érdekképvise
letek, mert szervezetük kiterjed az egész országra és ez igen meg
könnyíti a munkát. 

Ezenfelül szükséges lenne egy országos gazdasági archívum felállí
tása is, amely az országos adatgyűjtést, valamint a külföldi forrás
anyagok beszerzését és feldolgozását végezné. Az archívum megalakul
hatna valamely állami intézmény (pl. Miniszterelnökség) keretében, ez 
esetben összevonását jelentené az egyes minisztériumok sajtószolgála
tának. Talán előnyösebb volna egy önálló intézmény felállítása, me
lyet állami támogatással az érdekképviseletek és nagyvállalatok tarta
nának fenn. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyen esetben job
ban lehet számítani ezek részvételére a közös munkában. 

A jól megszervezett gazdasági archívum ma már oly fontos az 
állami élet irányítói és a gazdasági jelenségek kutatói számára, hogy 
nagy kár lenne felállítását tovább halasztani. HANSKARL ERZSÉBET. 

ím 
A Közegészségügy magyar i rodalmának válogatott jegyzéke 

az 1920. utáni évekből, összeállította ZNAKOVSZKY EMMA. Buda
pest, 1942. Magyar királyi állami nyomda. 171 [1] 1. 4-r. (Különlenyo
mat a Mai magyar egészségügyi közszolgálat című munkából.) 

A húszas évekig tisztán közegészségügyi irányú önálló szakfolyó
iratok alig jelentek meg magyar nyelven és az önálló közegészségügyi 
könyveink száma is igen kicsi volt. A háború végéig a közegészség
ügy művelőinek száma is aránylag szerény volt és magyar szakirodalmi 
termésünket aránylag könnyen át lehetett tekinteni. 

A háború után e tekintetben gyökeres változás és rohamos nagy
lendületű fejlődés indult meg. A közegészségügy a legszétágazóbb 
tudományok egyike; úgy tudományos, mint gyakorlati irányban rend
kívül sokfelé ágazik el és ennélfogva érthető, hogy amikor a köz
egészségügyi tudomány elméleti és gyakorlati művelői hazánkban a 
jelen század húszas évei felé rohamosan szaporodni kezdtek, a köz
egészségügy köréből közzétett dolgozatok, önálló munkák, doktori 
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értekezések stb. a legkülönbözőbb tudományszakok és hivatáskörök 
kiadványaiban jelentek meg. Évről-évre százszámra és egyre növekvő 
tömegben jelentek meg a tisztán tudományos, elméleti irányú dol
gozatok mellett az alkalmazott közegészségügy óriási körének leg
különbözőbb ágaiba tartozó közlemények, amelyek javarésze kellő 
rendszerbe foglalás nélkül a kutatás számára hozzáférhetetlen, sőt 
bizonyos idő múlva elveszett anyaggá lett volna. Egyetemeink, kísér
leti intézményeink munkatársai, a magángyakorlat és az ipar körében 
működő szakemberek százai vizsgálataik, tanulmányaik, kutatásaik 
és gyakorlati észleleteik eredményeit azok természete szerint az elmé
leti tudomány, az orvosi és gyógyszerészi szakma, a magyar statisz
tika, technika és szociális jellegű szakfolyóirataiban jelentették meg. 
Kétségtelen, hogy a rengetegül szétfolyó hatalmas anyag a maga sok
oldalúságában a források tömege folytán valósággal holt kincs csupán 
a tudományos és gyakorlati irányú kutatás számára mindaddig, amíg 
e gazdag anyag bibliográfiai rendszeres feldolgozása meg nem történik. 

E kutatómunkát gonddal végezte el ZNAKOVSZKY EMMA, aki a 
közegészségügy magyar irodalmának válogatott jegyzékét állította 
össze az 1920. utáni évekből, összesen 3674 művet válogatott össze, 
melyet alapos szaktudással, világos rendszerbe csoportosított. 

Kár, hogy a bibliográfia összeállításánál csak a közigazgatási 
szakemberek érdeklődési köre volt tekintetbe vehető és így kimaradt 
a bakteriológia, serológia, továbbá a közegészségüggyel szoros vonat
kozásban álló szociológia és szociográfia. 

Hiba, hogy az összeállító az önálló műveknél nem közölte a lap
számot és így a kutató nem láthatja a források terjedelmét. Jó lett 
volna, ha ZNAKOVSZKY névmutatóval látta volna el a könyvét. 

GÁSPÁR MARGIT. 

Radó István î A Sopron sz. kir. thj. város közkönyvtárában 
őrzött Széchenyi-könyvtár töredék címjegyzéke. D R . KAMENSZKY Á R 
PÁD, Sopron sz. kir. thj. város polgármesterének előszavával. Sopron, 
1941. Sopron sz. kir. thj. város közönségének kiad. 8°-r. 48 1. 

A SzÉCHENYi-emlékév egyik termékeként jelent meg, Sopron vá
ros közönségének kiadásában, a város közkönyvtárában őrzött SzÉ-
CHENYi-könyvtár töredékének címjegyzéke. A címjegyzéket RADÓ IST
VÁN állította össze, aki gróf SZÉCHENYI ISTVÁN könyvtárának c töre
dékével már két korábbi tanulmányában foglalkozott, köztük folyó
iratunk 1938. évi évfolyamában.1 A bevezetésben röviden vázolja a 
töredék történetét; négy csoportba osztja a 226 műre (283 kötet) ter
jedő s bizonyítottan gróf SZÉCHENYI ISTVÁN könyvtárából származó 

1 MKSzle, 1938. II . füz. 113—122. 1. 

30* 
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könyvanyagot: 1. „Széchenyi István sajátkezű aláírását vagy bélyeg
zőjét viselő könyvek"-re (95 mű, 120 köt.); 2. „a szerző gróf Széche
nyihez szóló sajátkezű ajánlásával ellátott könyvek"-re (44 mű, 44 
köt.); 3. „Széchenyi munkái"-ra (4 mű, 21 köt.); 4. „a Széchenyi
család egyéb tagjainak tulajdonát képezett könyvek"-re (83 mű, 98 
köt.); kiemeli SZÉCHENYI nagy műveltségét, széleskörű, minden tudo
mányágat felölelő érdeklődését, amit a műveknek nyelvek (hét nyelv) 
és szakok szerint való csoportosításával világít meg; utal gyakran 
előforduló lapszéljegyzeteire is, elmélyedő olvasásának tanúbizony
ságaira. 

Maga a címjegyzék négy részre oszlik: a fentemlített csopor
tokra. Az egyes csoportokon belül a műveknek szerzők szerint, alfa
betikus sorrendben adja bibliográfiai leírását, jelezve a lapszéljegyze
teket, SZÉCHENYI aláírását, bélyegzőjét, valamint rövid jegyzetben 
közli a neki dedikált könyvek szerzőinek s a család előforduló tag
jainak életrajzi adatait is. 

Legérdekesebb az első csoport, amely nyilván a maga SZÉCHENYI 
által megválogatott könyveket tartalmazza. Főképen politikai, tör
ténelmi és közgazdasági munkákat, de nagy számban szépirodalmia
kat is. A külföldi klasszikusok közül ki kell emelnünk Ovidius, Taci
tus, Börne, Byron (6 mű), Montalembert és Scott műveit, a mieink 
közül Kazinczyét. 

A dedikált könyvek csoportja sem annyira a könyvtáros, mint 
inkább a SzÉCHENYi-kutató érdeklődésére tarthat számot: nagyrészük 
reformokat célzó munka s a legkülönbözőbb jóléti és közérdekű intéz
mények tervezete. Igen jellemző SZÉCHENYI reformeri nagyságára, 
hogy külföldi írók is felajánlják neki tervezeteiket. 

Az előszóban KAMENSZKY ÁRPÁD, Sopron város polgármestere 
annak a reményének adott kifejezést, hogy a füzet SZÉCHENYI emlé
kezetét szolgálja. A címjegyzék valóban értékes adatokkal járul hozzá 
a SzÉCHENYi-kutatáshoz. SZEKERES MARGIT. 

Genthon, Stefano: Bibliográfia deli'Arte Ungherese, Roma, 
1942. 8° , 89 1. (Estratto dagli Studi e Documenti Ttalo-Ungheresi 
della R. Accademia d'Ungheria di Roma v. IV. Annuario, 1940—41.) 
A magyar művészettörténeti irodalomnak értékes bibliográfiája jelent 
meg Rómában: GENTHON ISTVÁN egyetemi tanár készítette, a Római 
Magyar Akadémia igazgatója. Ilyen természetű magyar művészet
történeti bibliográfia mindezideig nem készült. 1489 önálló mű 
és különlenyomat képviseli benne a magyar művészet irodalmát a 
legrégibb időktől napjainkig. (Remélhetőleg GENTHON kiadja majd a 
folyóiratainkban és napilapjainkban megjelent szakcikkek további 
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nagy munkát igénylő bibliográfiáját is.) A műveket GENTHON a szer
zők alfabetikus sorrendjében adja, az anonim munkáknál a címlap 
szövegét követi és az első szó, illetve névelő alatt közli jegyzékében 
a címeket. A bibliográfia használhatóságát két kitűnő indexszel köny-
nyíti meg; a magyar művészek névmutatójával, továbbá a bibliográ
fiában szereplő műemlékek lelőhelyének alfabetikus jegyzékével. 

Tanulságos és érdekes művekre bukkanunk a munka lapozgatása 
közben. Elfelejtett szerzők könyvei és tanulmányai közt világosodik 
meg előttünk a magyar művészet irodalmának kibontakozása és fej
lődése. A legrégibb magyar „művészettörténeti" munkát ismeretlen 
szerző írta a XVIII . század elején. 1716-ban jelent meg „Az Ötves 
Mesterségről való Vetélkedés". Utána időről-időre jelentkeznek főúri 
kastélyleírások, püspöki székhelyek ismertetései, majd a század végén 
már egy nagy terjedelmű művel találkozunk. 1792-ben Bécsben jelenik 
meg DECSY SÁMUEL 589 lapból álló munkája „A magyar szent koro
nának és az ahhoz tartozó tárgyaknak históriája". A múlt század ele
jén már egyre több magyarországi műemlékkel foglalkozó könyv Iát 
napvilágot. így többek közt Pozsonyban, 1836-ban nyomják JOR-
DÁNSZKY ELEKnek — a róla elnevezett kódex fölfedezőjének — „Magyar
országban és az ahhoz tartozó részekben levő boldogságos Szűz Mária 
kegyelem képeinek rövid leírása" című művét. (167 lap, 89 kép.) 
E könyv sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy vagy egy 
negyedévszázaddal később Pesten, 1863-ban BUCSÁNSZKY ALAJOS ki
adásában ismét megjelenik. — A XIX. század közepén HENSZLMANN 
IMRE föllépésével veszi tulajdonképen kezdetét a magyar művészeti 
emlékek rendszeres, tudományos feldolgozása. HENSZLMANN mellett 
IPOLYI ARNOLD, RÓMER FLÓRIS, HAMPEL JÓZSEF, CZOBOR BÉLA, 
GERECZE PÉTER ismerik fel a magyar műemlékek értékét. Gazdag 
tudományos munkásságuk indítja el és jelenti a magyar művészettör
téneti kutatás alapvetését. 

GENTHON ISTVÁN, bibliográfiáját a magya,r művészettel foglal
kozni óhajtó olaszok részére állította össze. Épp ezért közli a magya
rul megjelent tanulmányok címét olasz fordításban is. De a hazai 
művészettörténészek immár jelentős tábora sem lehet eléggé hálás e 
nagyfontosságú segédkönyv megjelenéséért. BERKOVITS ILONA. 

Tábor i Kornél : A vendéglátás irodalma. Gasztronómiai, ide
genforgalmi értékek a bibliográfiában. Budapest: Budapesti Szállodá
sok és Vendéglősök Ipartestülete, 1942. 16-r. 200 1. 

Az utóbbi időkben mind gyakrabban jelennek meg szakkérdések
ről könyvészeti összeállítások. Ez annak a jele, hogy mind jobban 
értékelik a bibliográfiának jelentőségét és szükségszerűségét. A magyar 
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vendéglátó-ipar vezetői is átlátták a fontosságát egy ily szakbiblio
gráfia megjelentetésének. — TÁBORI KORNÉL, ki régi lelkes művelője 
az idegenforgalmi és vendéglátó-ipar irodalmának, vállalkozott arra, 
hogy a jelzett kérdésről összeállítsa a bibliográfiát. Ennek a műnek 
már csak azért is van különösebb érdekessége, mert nemzetközi vi
szonylatban is egészen ritka ilyirányú munka. Bevezetőül megmagya
rázza a szerző, hogy nemcsak vaskos könyveket, hanem egyes füze
teket és tanulmányok címeit is besorozta, amennyiben a vendéglátás 
tárgyköréhez tartozott. Sokszor egy kisebb szakcikk nagyobb jelen
tőséggel bír egy százoldalas könyvnél, ha például az Archiv für den 
Fremdenverkehr magyartárgyú tanulmányáról van szó. A szállodást 
és vendéglőst a kereskedelmi miniszter rendelete, vagy egy idevágó 
törvény bizonyára jobban érdekli, mint egy komoly mű. Ezt azért 
bocsátotta előre a szerző, hogy ezzel magyarázza a látszólag kisebb 
jelentőségű munkák felvételét és az esetleges jelentősebb művek hiá
nyait. — A bibliográfiai összeállításból láthatjuk, hogy nagy súlyt 
helyezett az idegennyelvű munkákra, melyet az összeállító azzal ma
gyaráz, hogy a magyarnyelvű könyvek és cikkek könnyebben hozzá
férhetők. Az alaposságra vall, hogy ahol csak lehetett, megjelölte, 
hogy a könyv milyen könyvtárban található. Ez a megjelölés nem 
új, mert közkönyvtárainkra megvannak a római számjelzések, de új 
az, hogy egyes szakkönyvtárak és magánosok könyvtáraira is hivat
kozik a bibliográfus, így például a Budapesti Szállodások és Ven
déglősök Ipartestületének könyvtárára, vagy pedig GUNDEL KÁROLY 
könyvtárára, hol a nagytömegű szakmunkák közt egészen ritka kéz
iratok is akadnak, melyek a szociológusok és historikusok számára 
is értékkel bírnak. A magyar konyhára, a magyar vendéglátóiparra 
sok külföldi mű hivatkozik, de ugyancsak nagy értékkel bírnak 
gyógyforrásaink, a magyar diétás rendszerek, melyekről megjelent 
tanulmányok is megtalálhatók a bibliográfiai összeállításban. 

A bibliográfiát a következő csoportosítás szerint állította össze: 
Vendéglátóipari szakmunkák (szállodás és vendéglős üzemek, 

kávéházak, jogszabályok, élelmezés, bor, ipartörténet). 
Magyarnyelvű szakmunkák 1900 előtt és 1900 után. 
Idegennyelvű szakmunkák 1900 előtt és 1900 után. 
A szakácsmesterség (főzéstudomány, diétás konyha, cukrászat, 

gastereás történelem). 
Magyarnyelvű munkák ugyancsak a két évszámszerinti tagozó

dással. 
Idegennyelvű munkák. 
A harmadik csoportban idegenforgalmi és fürdőügyi értékeink

ről megjelent magyar- és idegennyelvű munkák 1900 előtt és után. 
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Tipográfiailag azt az újítást vezette be a kiadó, hogy a mű címét 
fettel szedette és ezzel kiemeli, míg a szerzők nevei, a kiadó, kiadás 
helye, megjelenési év és az oldalszám csak egyszerű szedéssel jött. 

Több mint 2600 címet ölel fel a bibliográfia és így forrásmun
kává vált. 

ízléses kiállításban, a magyaron kívül német és olasz bevezetővel 
van ellátva, s így nemzetközi viszonylatban is megállja helyét. 

KERTÉSZ JÁNOS. 

Az Egyetemi Nyomda Könyvkiállítása. 
1577—1941. Két évszám ragadta meg a Kossuth Lajos-utcai Mű

terem ajtaján belépő látogató figyelmét. Az első a vállalat alapítási 
éve. A Nyomda e kiállítás megrendezésével, retrospektív képet akart 
nyújtani évszázados fejlődéséről és munkájáról. A bemutatott anyag 
művészi színvonala meglepett! A hosszú idő politikai változásai és 
viszontagságai, mintha nem is befolyásolták volna e vállalatot ízlés és 
mesterségbeli célkitűzéseiben. Nagyszombat, Buda, Pest, az üzem időn
ként székhelyváltoztatásra kényszerült, de a legrégibb, 1580-as évjel-
zetű könyv, technikailag éppúgy a nyugateurópai nyomdaipar művésze
tének ismeretéről tesz tanúságot, mint a legújabb Mai Világ Képe 
kiadványsorozat. A XVII . századi kis, tizenhatodrét köteteknek éppoly 
kevéssé kellett szegyenkezniök egy-egy BÖHM- vagy LESUEUR-nyomtat-
vány mellett (fa- és rézmetszetek dolgában legkevésbbé), mint ahogy a 
XVIII . századi fínomcímlapú fóliánsok is bátran állíthatók a korabeli 
amszterdami vagy francia nyomdatermékek mellé. 

Külön csoportba kerültek a már Budán székelő vállalat szerb-, 
román- és bolgárnyelvű, cirillbetűs ediciói. Nem kell bővebben utal
nunk rá, mert hiszen közismert, hogy a XIX. századeleji Nyomda 
mennyire fontos szerepet töltött be nemzetiségcink és a délkeleteuró
pai népek kultúrszínvonalának emelésében. 

A kiállított anyag zömét, igen természetesen, mai kiadványok 
tették. Ezek kapcsán ismét meg kellett állapítani, hogy a Magyarság 
Néprajza, Magyarország Művészeti Emlékei, Magyar föld, Magyar 
faj-sorozatok, Hóman és Szekfű története megjelentetésével, az Egye
temi Nyomda, legszebb hagyományaihoz híven, ma is jelentékeny sze
repet vállal nemzeti tudatunk erősítésében és önismerésünk fejlesztésé
ben. Irodalmi színvonalon álló ifjúsági művekkel a Könyvbarátok Kis 
Könyveivel pedig biztosítani kívánja a gyermek-Magyarország szellemi 
nevelésének egészségét. 

A falakon szemléltető képek és feliratok mutatták be a könyvké
szítés útját és állomásait, a macskakaparással írt és tetejében javítá
sokkal agyontüzdelt szerzői kézirattól kezdve, szedésen, korrektúrán, 
tördelésen, nyomáson, fűzésen, kötésen át a kész műig. Néhány percig 
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tartó, ötletesen vágott film pedig a kiadóvállalati és nyomdai életből 
mutatott be néhány jellegzetes képet. 

Az összbenyomás, ismételjük: meglepetés! Az Egyetemi Nyomda 
vezetősége és rendező munkatársai: BYSSZ RÓBERT, BURJÁN LÁSZLÓ, 
ELESS ISTVÁN, boldogfai FARKAS IMRE, JANOVITS ISTVÁN, S. KOVÁCS 
KÁLMÁN, VÉGH GUSZTÁV, festő- és grafikusművészek olyan átfogó 
képet adtak a vállalat és a magyar nyomdaipar fejlettségéről, mely a 
legkényesebb ízlésű nézőben is azt a benyomást kelthette, hogy hozzá
értő emberek jó munkát végeztek. 

Még egy apróság: hasonló kiállításokon, remélhetőleg, most már 
gyökeret ver az újítás, hogy a bemutatott tárgyakat, régebbi intelmek
kel ellentétben, kézbe is lehet venni. KENYERES LÁSZLÓ. 


