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sokan lehettek, szerényen rejtőznek a mü mögött, 83 különböző nyelv 
betűrendjét csoportosítja logikus sorrendbe. Minden nyelvet rövid nyelv
tani és nyelvtörténeti megjegyzés jellemez, rövid utalással utal a leg
fontosabb nyelvtanokra és szótárakra. A betűk hangértékét igyekeztek 
minél gondosabban meghatározni és átírni. 

A könyvet lapozgatva különösen hat az emberre a sokféle kultú
rának a betűk nagy változatosságába foglalt tanújele. Japántól Írországig 
az euráziai terület minden lényegesebb nyelve fel van itt sorolva átte
kinthető rövidséggel. Nem kevésbbé rendkívüli azonban az a nagy 
technikai felkészültség sem, amelyről a berlini Reichsdruckerei, néhány 
nagyobb német nyomdára támaszkodva a sokszorosan bonyolult betű
fajok csoportosításával bizonyságot tesz. 

A magyar betűrendi és nyelvtani adatok alig féloldalnyi terjede
lemben röviden ugyan, de pontosan, sajtóhiba nélkül vannak összefoglalva 
a lett és finn nyelvek szomszédságában. DR. NYIREŐ ISTVÁN* 
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Kevéssel a nagynevű gyűjtő és mecénás, Gróf APPONYI Sándor 
halála után, megjelent a világhírű gyűjtemény leíró katalógusának harmadik 
kötete. Az előző két kötet tudvalevőleg 1900—1902-ben került forga
lomba, s a bennök leírt anyag az 1720. évvel zárul. Ez a most kiadott 
kötet az utolsó két évtized gyűjtésének anyagával egészíti ki az első 
kettőt s az 1471—1600 közé eső időszakhoz közöl pótlásokat. Az 1600 
utáni évek pótlásanyagát egy készülő IV. kötet fogja felölelni s ez 
egyszersmind 1720-on túl is folytatja majd a XVIII. századi termékek 
katalógusát. 

Ez újabb gyűjtés anyagát még maga APPONYI gróf rendezte sajtó 
alá dr. DÉZSI Lajos egyetemi tanár támogatásával, ki a nagy gyűjtő 
halála után egymaga folytatta a sajtó alá készítés munkáját. 

Mi itt ezúttal csak jelentjük a Hungarica e III. kötetének forga
lomba kerülését, a magyar könyvészetnek nyilván egyik legkiemelkedőbb 
eseményét. A kötet részletesebb ismertetésére az első kínálkozó alka
lommal (most már alighanem a készülő IV. kötet megjelenésével egy-
<lejüleg) feltétlenül visszatérünk. . T, V. M. 




