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A feldolgozott anyagban is sok a gondatlanságból származó hiba. 
íme egynéhány : 

1795. szám alatt SZTRIPSZKY azt mondja, hogy HEYDEN Formuláé 
puerilium colloquiorum c. műnek krakkai töredéke 1528-ből való. Mint
hogy SZTRIPSZKY tudomással bir 1794. szám alatt HEYDEN művének 
1527. évi danzigi teljes példányáról, tudnia kellett azt is, hogy a krakkai 
töredék ez 1527. évi kiadásnak B. ive, tehát ez utóbbival azonos. 

1823. szám alatt találjuk CALEPINUS szótára 1585. évi és 2486. alatt 
ugyané szótár 1588. évi lyoni kiadását. Már 1886-ban kimutatta SZILY 
Kálmán Ki volt Calepinus magyar tolmácsa ? c. akadémiai értekezésében, 
hogy e lyoni kiadás újból lenyomatva 1586-ban és 1587-ben is meg
jelent. E kiadásokról SZTRIPSZKY semmit sem tud. 

1989. szám alatt azt olvassuk a Könyvszemle 1894:349. lapján 
mondottak alapján, hogy a TsAHOLCi-BmARi-féle Index vocabulorum 
CoMENius Janua linguae Latináé reserata aurea c. műhöz készült. Nem 
eléggé gondos fogalmazás ez ; mert igaz, hogy az Index e művel együtt 
jelent meg, de — MOLNÁR Albert szótárából készült (1. erről Magyar 
nyelv VII. 291). 

Több ilyen hibát idézhetnénk, amelyekből látható, hogy SZTRIPSZKY 
müve nagyon hiányos, tudományos tekintetben meg sok kívánni valót 
hagy hátra. 

Ha azonban figyelembe veszem mindazokat a hibákat, nehézsége
ket, melyekről a bevezetésben szerző maga is ír, az a nézetem, hogy 
SZTRIPSZKY könyve mindaddig, míg SZABÓ Károly müvének tudományos 
apparátussal írt második kiadása megjelenik, kellő óvatossággal és elő
vigyázattal haszonnal forgatható. Végül még csak a bevezetés, vagy 
amint SZTRIPSZKY írja, bevezető stílusáról egy szót. Ez a bevezetés olyan 
hetykén és pongyolán van megírva, s hozzá olyan szókészlettel, amilyent 
tudományos színezetre törekvő könyvben nem szokás használni (pl. 
vakarák = pótlék, könyvrostáló, számadó stb.). MELICH JÁNOS. 

Association des bibliothécaires français : Bibliothèques, livres 

et librairies. Conférences, faites à l'École des Hautes-Etudes sociales. 

Paris, 1912. M. Rivière et Cie. (Villeneuve-St.-Georges, Impri

merie coopérative ouvrière.) 8-r. 4, VI, 245 1. Ara 5 fr. 

A párisi École des hautes études sociales MOREL, a Bibliothèque 

national reformtörekvésü tisztviselőjének kezdeményezésére a könyvtár
tani ismereteket is fölvette programmjába s e tárgykörből a 1910/11-
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tanév folyamán 19 felolvasásból álló előadássorozatot tartott, mely egy
aránt ki akarta elégíteni a nagyközönség, a tanuló ifjúság és a könyv
tárosok igényeit. Jelen kiadvány a 19 előadás közül tizenhármat gyűj
tött kötetbe s jó képét nyújtja egyfelől a franciaországi tényleges 
könyvtári állapotoknak, — ez a kiadvány legmaradandóbb ér
deme — másrészt kellőkép tájékoztat a könyvtárak feladatáról, a kül
földi törekvésekről, sőt a kiadói viszonyok közé is be enged pil
lantani. 

A bevezető előadást Les bibliothèques et le public címen Henry 

MARTIN, az Arsenal-könyvtár tudós igazgatója tartotta meg s mint min

den munkájába, e dolgozatába is bevitt új szempontokat. Ilyen pl. az a 

megjegyzése, mely az Egyesült-Államok és Franciaország könyvtári 

viszonyai közt fennálló különbség okát a hagyományban keresi. «Az 

amerikaiak — úgymond — akik (könyvtárak) dolgában hagyomány 

nélkül állottak, mihelyt szert tehettek rájuk, olybá vették őket, mint az 
oktatás bármely fokán szükséges laboratóriumokat. Mert hát valóban 
nincsenek nekik, mint nekünk, régi könyveik, melyek igaz hogy kimen
tek a használatból, de amelyek a minket e területen megelőzött nem
zedékek igen becses hagyatékai.. . Szóval, elmondhatjuk, hogy a könyv
múzeum tulajdonképen ismeretlen az Egyesült-Államokban. Nálunk, 
ellenben, minden valamire való könyvtárban két gyűjtemény van egy
más mellett : egyfelől a gyakran minimális piaci értékű modern könyvek, 
melyeknek megvan az aktuális hasznuk; másfelől a régi, keveset hasz
nált, de különböző okokból nagyérdekü kötetek óriási tömege, mely, 
pusztán anyagi szempontból is, napjainkban óriási tőkét képvisel». 
Igen megszívlelendő az is, amit a régi könyvek túlságos összpontosítása 
ellen mond. Minden becses régiséget egyetlen könyvtárba kebelezni 
már csak azért is esztelenség volna, mert ezzel egy lapra tennők fel 
összes kincseinket, míg a mai viszonyok mellett bármely súlyos vesz
teség is csak részleges lehet. A régi és az új könyv ellenségeit kölcsö
nös engedékenységre inti: «nem kell követ dobnunk a régi könyvekre, 
hogy az újakat megbecsüljük». A helyzet szanálását a szakkönyvtárak 
felállításában és fejlesztésében keresi. 

Charles SUSTRAC cikke : Comment se servir des bibliothèques ? H. 

LA FoNTAiNEé : L'institut international de bibliographie et de docu

mentation es P. OTLETé : L'avenir du livre et de la bibliographie figye

lemreméltóbb mozzanatokat nem tartalmaz. 

Tárgyánál fogva érdekes az a négy felolvasás, mely a párisi könyv-

Magyar Könyvszemle. 1912. IV. fűzet. 23 
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tári viszonyokat ismerteti. Kettő közülök nem annyira a tényleges álla
potokat, mint inkább a jövő terveit és óhajait vázolja. 

Az egyik előadó : J. DENIKER többek közt igen érdekesen írja le a 
londoni Royal Society bibliográfiai munkásságát, amelyet — minthogy 
e folyóiratban még nem esett szó róla — a következőkben ismer
tetünk : 

A londoni Royal Society 1863-ban indította meg Catalogue ot 
scientific papers c. vállalatát, mely 1800-tól kezdve katalogizálja a szer
zők betűrendjében a természettudományi szakfolyóiratokban megjelent 
cikkeket. Eddig 12 kötet jelent meg belőle és 1800-tól 1883-ig öleli fel 
az anyagot. A tudományos cikkek egyre növekvő árjával azonban a 
Royal Society sem tudott egymagában megküzdeni s három, 1896 és 
1900 közt Londonban tartott nemzetközi konferencia után 33 kormányt 
nyert meg a tudományos bibliográfia nemzetközi jegyzéke számára
mely 1902-ben indult meg. Azóta e jegyzék évenkint 17 kötetes soro
zatban jelenik meg. E kötetek mindegyike a következő tudományok 
egyikét öleli fel : AJ mennyiségtan ; RJ mechanika ; CJ fizika ; DJ vegy
tan ; EJ csillagászat ; F) meteorológia ; GJ ásványtan ; HJ földtan ; 
ÍJ földrajz ; KJ őslénytan ; LJ élettan ; M) növénytan ; NJ állattan ; 
OJ anatómia, embriologia és hisztologia; PJ embertan; QJ fiziológia; 
RJ bakteirologia. A cédulákat a vállalatban résztvevő 33 helyi iroda 
készíti el s a londoni központi bizottság rendezi sajtó alá. Minden kötet 
tartalma: 1. magyarázó bevezetés ; 2. a kötetben feldolgozott tudomány 
osztályozása négy nyelven (angolul, franciául, németül és olaszul) ; 
3, a müvek és cikkek jegyzéke a szerzők betűrendjében s bizonyos esetek
ben a cikk címének fordítása kiséretében az említett négy nyelv egyi
kén ; 4. ugyané müvek és cikkek jegyzéke igen részletes tárgyszerinti 
osztályozás szerint csoportosítva. A nem eléggé világos címeket néhány 
zárjelbe tett felvilágosító szó magyarázza. A kötetek terjedelme, a feldol
gozott tudományszakok szerint, 150 lap (mechanika, általános biológia) 
és 2000 lap (zoológia, fiziológia) közt váltakozik s van egy oldalon 
nyomtatott kiadás is, mely felragasztásra szolgál. 1911 január haváig 
8 sorozat jelent meg, mely 136 kötetben az 1901—1908 évek termé
szettudományi irodalmát tartalmazza. Ehhez járul még egy kötet, mely 
5477 tudományos folyóirat címét közli az egész világról. A 136 kötet 
mintegy 70.000 nyolcadrétü szöveglapból áll, mely 460.000 címfölvételt 
s a metodikus részben egy milliónál több utalást tartalmaz. A nyolc 
sorozatban található adatok pontos összege 1,691.915, Emellett a Cata-
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logue of scientific papers katalógusa is elkészült legalább kéziratban 
1900-ig, de kiadásra csupán a már megjelent 12 kötet tárgyi repar-
toriumának publikálása után kerül sorra. Ezen indexből is megjelent két 
kötet: az egyik a mennyiségtant (1908), a másik a mechanikát (1910) 
dolgozza fel. E kötetek mindegyike közel 1000 lapra terjed s ugyanazon 
szakrendszert követi, mely a nemzetközi katalógusnál is irányadó. 

Művészi magaslaton áll az a tanulmány, melyet az amiensi könyv
tár őre, Henri MICHEL szentel a francia községi könyvtáraknak. E könyv
tárak túlnyomó részben a XVIII. század végén alakullak a káptalanok
tól, apátságoktól és rendházaktól elkobzott könyvekből s ennek meg
felelően túlnyomóan történeti és helyi jellegűek. Csupán 10—12 oly 
községi könyvtár van, melynek története régibb korszakokba nyúlik 
vissza. Az ekként alakult könyvtárak egész a múlt század közepéig alig 
voltak nyilvánosnak mondhatók. A kissé találomra megválasztott könyv
tárosok rendszerint amolyan sine curának vették állásukat s inkább a 
rájuk bizott kincsek megőrzésére, semmint hasznosítására törekedtek. 
Emellett a könyvek legalább kezdetben alig voltak lajstromozva s föl
állításuk, meg elhelyezésük is igen sok kívánni valót hagyott hátra» 
A javulás 1830 és 40 közt indult meg, de gyökeres változás csupán az 
anyagi eszközök emelése mellett remélhető. Alig néhány nagy város 
könyvtárának költségvetése mozog 27 és 32.000 frank között, a több
ségnek 12—15.000 frankkal kell eltengődnie. Ily hitvány összegekkel 
pedig a legnagyobb körültekintés és jóakarat mellett sem lehet minden 
jogos igényt kielégíteni... MICHEL háromféle könyvtártípust különböz
tet meg; ezek: a) a könyvmúzeumok, melyek régi és becses kéz
iratokat, ősnyomtatványokat, metszeteket, illusztrált müveket, kiváló 
példányokat stb. tartalmaznak ; b) a könyvlaboratoriumok, mely kifeje
zésen a specialista tudósok részére és szempontjából összeállított könyv
gyűjtemények értendők ; végül c) a közművelődési könyvtárak, melyek 
az átlagos olvasók sokféle igényeit elégítik ki. 

A külföldi könyvtári viszonyokról két előadás szól, BLoCHé a svájci 
könyvtárak egymásközti forgalmáról és MoRELé a public library-rà\. 

Végül két cikk a tankönyv és szépirodalom kiadói rejtelmeiről 
lebbenti föl egy kevéssé a fátyolt. A tankönyvekről BOURRELIER, az 
Armand Colin cég üzletvezetője ír. Érdekes, amit a francia doktori 
értekezésekről árul el. Ezek közt nem egy olyan van, mely tárgyánál 
vagy tárgyalás módjánál fogva jó üzletnek is ígérkezik. Ilyenkor kiadó 
is akad a disszertációhoz, aki a Sorbonne részére nagy 8-rét alakú 
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papirosra készít megfelelő számú levonatot — ez az egyetem által meg-
kivánt forma — míg könyvárusi forgalomba ugyanaz a szedés 18-rétü 
papiroson kerül, gyakran változtatott címmel s a függelék gyanánt 
lenyomtatott jegyzetek nélkül. A szépirodalmi könyvkiadó üzletmenetét 
az Ollendorff-cég főnöke, Alfred HUMBLOT ismerteti s a közelöÍtélettel 
szemben azt igyekszik bebizonyítani, hogy a kiadó élete sem fenékig 
tejföl. Egy-egy jól bevágó üzletet száz kudarc ellensúlyozza. Emellett a 
hirdetési költségek és előlegek is igen sok tőkét emésztenek föl. HUGÓ 
Viktor Les misérables c. regényét például 10 évre 300.000 frankon vál
totta magához első kiadója, a bruxellesi LACROIX, aki ezenkívül nyom
tatási és hirdetési költségekre is 600.000 frankot fordított. E nagy áldo
zatok dacára ez az üzlet a legfényesebbek közé tartozott s LACROIX nem 
ezen ment tönkre. Érdekes gazdasági okokkal magyarázza szerző azt is, 
miért volt a múlt század első felében oly drága a könyv. A kiadók 
főklientélája ez időben a kölcsönkönyvtárakból került ki s mihelyt ezek 
el voltak látva, alig volt keleté az árúnak. Épen ezért 3—4 nagy 8-rétü 
7 fr. 50 c.-ba kerülő kötetre osztották el azt, ami manapság egy 
3 fr. 50 c.-os kötet rendes tartalma. Új kiadás a ritkaságok közé tar
tozott ; az irónak, ha élni akart, új kötetet kellett írnia, innen a kölcsön
könyvtár kedvenc íróinak nagy termékenysége. PIGAULT LEBRUN, Elie 
BERTHET és Paul de KOCK együttvéve 342 regényt írt, mindegyiket 
10—12 kötetben. KOCK egy-egy munkájáért 1000 — 2500 frankot kapott; 
a mai jutalékrendszer, melyet az olvasás s ezzel kapcsolatban a könyv
vásárlási kedv hihetetlen kiterjedése tett lehetővé, abban az időben nem 
lett volna megvalósítható. Az sem érdektelen, hogy 1812-ben NAPOLEON 
egy szerencsétlen rendelete következtében mily nagy keleté volt a 
könyveknek. E rendelet szerint a külföldre exportált cikkek értékének 
megfelelő értékű cikkeket lehetett behozni az országba. Aki tehát 
1 millió frank értékű könyveket vitt ki Angliába, onnan ugyanannyi 
értékű gyarmatárút hozhatott be. Ennek következtében az élelmes vállal
kozók potom áron összevásárolták az el nem kelt könyveket s azokat 
bolti, áruk szerint értékelve vitték ki, hogy cserébe kávét, cukrot s más 
efélét hozzanak be, amely Liverpoolban 12 soust, Parisban ellenben 
6 frankot ért. A könyveket rendszerint be nem vitték Angliába, hanem — 
hogy elkerüljék a meglehetősen súlyos vámot — a nyilt tengerbe 
sülyesztették. Több mint 21 millió kötet került így a tenger mélyébe. 
Valóban mégis csak igaza van a latin közhelynek — habent sua fata 
ItbellL GULYÁS PÁL-




