
H58 Szakirodalom 

H. Albert: Medizinisches Literatur- u. Schriftsteller-Vade-
mecum 1907-1908. Hamburg, 1908. Franke & Scheibe. 8-r. 
X, 2, 648 1. Ára vászonkötésben 12 márka. 

Albert ezen nagy gonddal összeállított vezetője öt részre 
oszlik. Az első rész a. felvett orvosi írók rövid életrajzát s műveik 
jegyzékét tartalmazza, a második az egész föld kerekségén fel
található orvosi egyetemek, közintézetek s tudományos társulatok 
lajstroma, a harmadik az orvosi lapok betűrendes mutatója, a 
negyedik az orvosi könyvkereskedések jegyzéke városok szerinti 
elrendezésben, végül az ötödik rész az általános névmutató. 

A munkában, egyetemes jellegéhez híven hazánk is kép
viselve van, de nagyon hiányosan s ötletszerűen. így, míg például 
Orosz Emil, Havas Adolf, Hutyra Ferencz, Kuthy Dezső, Lieber
mann Leó, Nékám Lajos, Tauszk Ferencz, Török Lajos föl vannak 
véve a lajstromba, a szintoly tekintélyes nevek egész sora, mint 
például Bókay, Qyöry Tibor, Herzl M., Hüttl EL, Korányi F., 
Jendrassik, Klug N., Babarczi-Schwarzer Ottó, Torday Ferencz, 
hogy csak azokat említsük, a kiknek neve a kötet átlapozásánál 
úgy találomra ötlött az eszünkbe, teljesen hiányzik belőle. 

Bibliográfiai szempontból azt sem helyeselhetjük, hogy orvos
íróink magyar nyelvű dolgozatait csupán német czímen adja, s így 
azokat a magyarság szempontjából mintegy elsikkasztja. Az is 
furcsa, hogy a magyar íróknak szentelt czikkekben folyton hasz
nálja az OH. rövidítést, de a rövidítések lajstromában hiába 
keressük feloldását, s így a magyarul nem tudó, a magyar orvos
irodalmi viszonyokat nem ismerő külföldi aligha fog rájönni, 
hogy e betűk alatt az Orvosi Hetilap értendő. Az intézetek 
lajstromában Budapest alatt csupán a tudomány-egyetem orvosi 
fakultása s annak intézetei vannak felsorolva: az állatorvosi 
főiskoláról, s a hatalmas orvosegyesületről, melynek igen szép 
szakkönyvtára van, nem tud a szerző. 

Az orvosi szaklapok sorából hiányzanak a következők: 
Gyógyászat, Gyógyszerészi Értesítő, Gyógyszerészi Hetilap, Gyógy
szerészi Közlöny, Gyógyszerészek Lapja, Gyógyszerészsegédek Lapja, 
Jóegészség, Magyar Fogtechnikusok Közlönye, Magyar Orvosi Revue, 
Orvosi Hetiszemle, Orvosi Közlöny, Orvosok Lapja, Orvosi Közlöny, 
Magyar Orvosi Archívum. 

Reméljük, hogy a vademecum ujabb kiadásából ezek a 
hiányok ki fognak küszöböltetni s a magyar orvosi irodalom is 
lehetőleg teljesen lesz képviselve a külföldi szakemberek előtt. 

Kívánatos volna az írók lajstromát szakmájuk szerint is 
csoportosítani, mert ez által az orvosi irodalom valamely szakja 
iránt érdeklődők is megkapnák a gyors tájékoztatást, a mi a 
jelen elrendezésnél teljes lehetetlenség. S, 




