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Gombocz István (1921 — 1973). Tragikus hirtelenséggel, erős lélekkel és emelt fővel távo
zott körünkből évtizedek óta sokhelyt munkatársunk, barátunk, Gombocz István. 
1947-ben avatták a jogtudományok doktorává ,,sub auspiciis Rei Publicae", nemzetközi 
jogi témájú disszertációja alapján. 1947— 1951 közt a Külügyminisztérium munkatársa
ként látott el kül- és belföldi szolgálatot. 1952. január 1-én lépett az Országos Széchényi 
Könyvtár kötelékébe, ahol eleinte a gyaiapítási osztályon dolgozott, majd a nemzetközi 
kapcsolatok (később csere) osztályán, 1957 óta mint ennek a központi szerepet játszó 
fontos szolgálati ágnak a vezetője. Széles körű, alapos nyelvtudása, jó szervezőkészsége 
és kitűnő emberi tulajdonságai természetesen állították a magyar könyvtárügy nemzeti 
és nemzetközi élvonalába. Kezdettől fogva tevékeny munkatársa volt a Magyar Könyv
tárosok Egyesületének, mint az elnökségnek egészen a legutóbbi választásig tagja; ily 
minőségben a Könyvtárosegyesületek Nemzetközi Szövetsége (IFLA) ügyeinek felelőse 
volt. A „Szocialista kultúráért" kitüntetést 1971-ben kapta meg. A nemzetközi csere
kapcsolatok terén elért eredményes munkássága elismeréseként az IFLA nemzetközi 
cserebizottságának titkára, majd 1969-től haláláig elnöke volt. 

Lapunknak állandó munkatársa volt. Publikációs munkássága a nemzetközi kiad
ványcsere, a könyvtárak nemzetközi kapcsolatai és a nemzetközi művelődési szervek, 
azok magyar vonatkozásai területére terjedt ki. 

Életrajzával, gyászjelentésével kezünkben, temetése után is csak nehezen válik tuda
tossá bennünk, hogy egy példás életű, igaz és dolgos ember, jó barát nincs többé. Szomo
rúan tisztelgünk emléke előtt ! 

TÓTH ANDRÁS 

Kovács Máté (1906—1972). Halálának híre a Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szö
vetségének (IFLA) Budapesten tar tot t kongresszusán terjedt el, s a könyvtáros világ 
hazai és külföldi résztvevői között mély megdöbbenést keltett. Nehéz volt tudomásul 
venni, hogy megkezdett munkák vastag kéziratkötegeit hagyva íróasztalán, tele tervek
kel, örökre távozott. 

Temetésén TOLNAI Gábor egyetemi tanár, akadémikus búcsúbeszédében így jellemezte : 
„Igazi művelődéspolitikus volt Kovács Máté, aki magáénak vallotta a szocializmus ügyét, 
a magyar nép kulturális felemelkedésének ügyét. Kiváló képességgel rendelkezett ahhoz, 
hogy a jelen kérdéseit tudósként, a történelmi előzmények összefüggéseiben fogja fel. 
Lát ta a fejlődés törvényszerűségeit, mindig kész volt felfigyelni az újra, újrafogalmazni 
meghaladott tételeket, de a régiben is meg tudta becsülni az értéket." 

Pályáját gyakornokként a debreceni egyetemi könyvtárban kezdte az 1920-as évek 
közepén. Később középiskolai tanár Nyíregyházán, majd Debrecenben, ahol egyidejűleg 
az egyetem francia tanszékén tanársegédként is tevékenykedik, és egyik szervezője a 
csakhamar híressé váló debreceni Nyári Egyetemnek. Hamarosan a debreceni tankerületi 
főigazgatóságra, majd Budapesten az Országos Köznevelési Tanácshoz kerül. 
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A felszabadulás után a művelődéspolitika felé fordul. A Nemzeti Parasztpárt tagjaként 
országgyűlési képviselő és a Közoktatási Minisztériumban a pedagógiai, majd az elnöki 
főosztálynak vezetője, végül államtitkár. Akkori munkája legszámottevőbb eredményé
nek ő maga később az általános iskola és a dolgozók iskolájának létrehozásában való köz
reműködését, valamint a népkönyvtárak szervezésének megindítását tartotta. 

KOVÁCS Mátét 1949-ben a debreceni egyetemi könyvtár igazgatójává nevezik ki. Ve
zetésével hét év alatt a debreceni egyetemi könyvtár elindul a modern egyetemi könyv
tári szolgáltatások kifejlesztésének útján, s a magyar nyomtatványok második nemzeti 
gyűjteményévé válik. Az 1956/57. tanévtől a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyete
men a Könyvtártudományi Tanszék vezetésével bízzák meg. Egyetemi tanári működése 
az oktatás és a tantervek korszerűsítésével kezdődik, s később is állandóan és intenzíven 
törekszik a képzés tartalmának és módszereinek fejlesztésére és nemzetközileg is elismert 
színvonalon való tartására. 

Történeti szemléletét tükrözi a budapesti egyetem könyvtáros tanszékének kollek
tívája által készített dokumentumgyűjtemény, A könyv és könyvtár a magyar társada
lom életében két kötete (1963, 1970) is, melyet nemcsak szerkesztett, de az egyes korsza
kok szemelvényei elé jelentős bevezető tanulmányokat is készített. Nemcsak ő maga 
dolgozott fáradhatatlan energiával, de tanítványait és a könyvtárosokat is szakirodalmi 
munkásságra ösztönözte. Igyekezett a szakterület számára a könyvtáros folyóiratok 
lehetőségein túlmenően publikációs fórumokat teremteni pályázatokkal, az Országos 
Könyvtárügyi Tanács kiadványai, újabban pedig a Könyvtártudományi Tanulmányok c. 
sorozatok megindításának szorgalmazásával. 

Nevét egy ideig ott látjuk a Magyar Könyvszemle szerkesztő bizottságában is. Több 
mint egy évtizeden át elnökségi tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, a Tudo
mányos Ismeretterjesztő Társulatnak. Jelentős szerepe volt a Magyar Bibliofil Társaság 
újjáalakításában éppen úgy, mint ahogy lelkes támogatója volt az ,,Olvasó Népért" 
mozgalomnak is. Szívügyének tekintette a művelődés egyetemes ügyét, s részt vett a 
Magyar Unesco Bizottság munkájában. A Hazafias Népfront Budapesti Bizottságának 
alelnökeként számos közművelődési feladat szervezésében vállalt aktív munkát. Min
denütt fáradhatatlanul dolgozott, ahol a közművelődés és a könyvtárak ügyéről volt 
szó. Erdemei elismeréséül megkapta a Magyar Népköztársasági Érdemérmet, a Szocia
lista Munkáért Érdemérmet és a Munkaérdemrend arany fokozatát. 

BABICZKY BÉLA 

A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. A Petőfi Irodalmi Múzeum nagyszabású 
és részben újszerű könyvészeti vállalkozásba kezdett: Bibliográfiai Füzetek címmel egy
szerre több irodalomtörténeti jellegű bibliográfia elkészítését és megjelentetését vette 
munkatervébe. A készülő füzetek a magyar irodalom három összefüggő területéről szán
dékoznak tájékoztatást adni: a magyar írók első kiadásairól, a magyar irodalomtörténet
írásról és a magyar irodalmi folyóiratokról. Újszerű — bár bibliográfiánk történetében 
és a mai külföldi gyakorlatban sem ismeretlen — az a forma, ahogyan a fenti témákkal 
kapcsolatos leírásokat kiadni szándékozzák: nem a teljes müveket, hanem 5 ív terjedel
mű, évenként 1 — 2 füzet formájában, folytatólagos lapszámozással. Egy-egy téma teljes 
anyaga így kb. 4 — 5 éven belül jelenne meg és válna teljes kötetté. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum a fenti három témán kívül, szintén e sorozat keretében, 
egy-egy repertóriumot vagy témabibliográfiát is meg kíván jelentetni. Elsőnek ezek kö-
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zül KASSÁK Lajos Dokumentum és a Munka című folyóiratainak repertóriuma készül el; 
amit TÁNCSICS Aranytrombitájának és RAITH Tivadar Magyar írásának, feldolgozása követ. 

ILLÉS László írja a bibliográfiai vállalkozásukról: ,,A fenti bibliográfiák és repertóriu
mok a maguk összességében a magyar irodalomtörténetírás nyomtatott forrásainak fő 
vonalakban való összefoglalását alkotják, amelyet viszont könyvtár és könyvkereskede
lem is haszonnal forgathat, s használata hozzájárulhat ahhoz, hogy intézményeink telje
sebbé tegyék irodalmunk, kultúránk nemzeti értékeinek gyűjtését." 

Az irodalomtörténet kutatói, könyvtárosok és mindazok, akik rendszeres tájékozódást 
igényelnek irodalmunk forrásaiban, nagy örömmel értesültek e vállalkozásról. Közismert, 
hogy — noha e téren voltak értékes kezdeményezések, és hogy az Irodalomtudományi 
Intézetben készülő irodalomtörténeti bibliográfiai összefoglalások súlyos hiányokat pó
tolnak — igen sok még a tennivaló, akár ha saját munkánk és tájékozódásunk megköny-
nyítésére, akár a külföldi példákra gondolunk. A sorozat indulásakor — örömünkön 
kívül — mindössze annak a reményünknek szeretnénk kifejezést adni, hogy a vállalkozás 
szerkesztői és irányítói gondosan ügyelnek majd arra, hogy más kiadványokkal kapcso
latban ne végezzenek átfedéseket és párhuzamos munkát, hiszen éppen elég nagy még a 
teljesen feltáratlan terület. 

A sorozatnak egyébként megjelent már az első füzete Magyar irodalmi folyóiratok A—C 
címmel. Szerzője, LAKATOS Éva a „magyar irodalomtörténeti érdekű" folyóiratok biblio
gráfiai leírását készítette el, a kezdetektől 1944-ig. Az első füzet — a lapok címének betű
rendje szerint — az A-tól C-betűkig terjedő folyóiratok adatait tartalmazza. Az egyes 
lapok rövidített címleírása után megkapjuk az egyes évfolyamok pontos, tételszerű felso
rolását is, ami a periodika-gyűjtemények kiegészítése és áttekintése szempontjából szinte 
felmérhetetlen segítséget nyújt a könyvtáraknak ós a könyvkereskedelemnek egyaránt. 

A periodikák bibliográfiai feldolgozása egyike a legfáradságosabb és legtöbb időt 
igénylő könyvészeti munkáknak; nem csoda, ha éppen ezért hírlap- és folyóiratirodalmunk 
bibliográfiai feltárása is még igen hézagos. Már csak ezért is nagy jelentőségű e vállalko
zás, noha itt a periodikák csak bizonyos fajtájának, az irodalmi és ,,az irodalomtörté
neti érdekű" folyóiratok feltárásáról van szó. Az utóbbi kategória pontos körülhatárolása 
bizonyára nem könnyű feladat elé állította a szerkesztőt, hiszen az irodalom nálunk 
különösen gyakori vendég volt más jellegű lapjainkban is. Elég, ha arra gondolunk, hogy 
pl. hírlapjainkat is — legelső újságjainktól kezdve ! — mennyire jellemezte az irodalmi 
tartalom . . . Természetesen, ha ennek következményeit e bibliográfiai vállalkozás le 
akarta volna vonni, és valamennyi irodalmi anyagot is tartalmazó újságunkra is kiter
jeszkedett volna, szinte megoldhatatlan feladatot kísérelt volna meg. Teljesen indokolt 
volt tehát a folyóiratokra korlátozni a gyűjtőkört, hiszen ezeknek a könyvészeti feltárása 
is hatalmas segítséget jelent. Különösen növelni látszik az irodalomtörténeti használható
ságot még az a körülmény, hogy LAKATOS Éva figyelme — hírlap-bibliográfiánkban 
úttörő módon — kiterjedt az egyes lapok szerkesztőinek felsorolásán kívül a folyóiratban 
található írók neveinek felsorolására is. Ez, különösen az utolsó füzetben tervezett muta
tók megjelentetésével, szintén jelentékeny segítséget fog nyújtani az irodalomtörténeti 
kutatásnak még akkor is, ha a jelzett íróknak az esetek feltételezhetően nagyobb száza
lékában nem eredeti közlésű munkáiról lehet szó. 

Várakozással tekintünk a Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai sorozata elé, és bí
zunk benne, hogy azok az intézmények, amelyek az első füzet kiadását lehetővé tették, 
a jövőben is segítik a Bibliográfiai Füzetek folytatását és teljes kötetekké válását. 

KÓKAY GYÖRGY 
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Kritikai értékelés egy az ENSZ-családról kiadott bibliográfiáról. Az Egyesült Nemzetek 
Szervezete és szakosított szervezeteinek („specialized agencies") húsz esztendős (1945 — 
1965) tevékenységéről nagy igényű bibliográfia jelent meg a Beiträge zur auswärtigen und 
internationalen Politik sorozat 2. köteteként.* 

A bibliográfia az ENSZ-ről és szervezeteiről megjelent francia, német és angol nyelvű 
irodalmat dolgozza fel, nem pedig magukat a nemzetközi szervezetek kiadványait, illetve 
ezeket csak különleges esetekben veszi figyelembe (például az ENSZ főtitkároknak tudo
mányos folyóiratokban megjelent cikkeit). A feldolgozott szakirodalom típusai: monográ
fiák, cikkek, gyűjteményes kötetek, testületi kiadványok. 

A kötetet a nemzetközi kérdésekkel foglalkozó általános bibliográfiai fejezet nyitja, 
utána 15 fejezet tagolja az anyagot és ezeken belül alfejezetek és csoportok, az ENSZ 
előzményei (1), az ENSZ-charta (2) . . . , az ENSZ felépítése (5) . . . , ECOSOC (Gazda
sági és Szociális Tanács) és szakosított szervezetek (6), um. FAO, GATT, UNCTAD, IAEA, 
ILO, IMF, UNESCO, WHO, UNHCR, regionális gazdasági bizottságok (ECA, ECE, 
ECAFE, ECLA)1 . . . , stb., stb. 

A tételek száma, 5532, még akkor is impozáns és képet nyújt önmagában a vállalkozás 
nagyságáról, ha tekintetbe vesszük, hogy csak a három világnyelven megjelent irodalom 
került feldolgozásra.2 S itt rögtön felmerül a nyelvi korlátozás kérdése : mennyiben indokolt 
az ENSZ hivatalos nyelvei közül kihagyni az orosz és a spanyol nyelveket (nem szólva a 
kínai és arab nyelvű szakirodalomról), illetve az ezeken a nyelveken kiadott publikációkat, 
és eltekinthetünk-e az egyéb nyelveken (skandináv, szláv, olasz stb.) megjelent kiadványok 
feldolgozásától? Mennyiben tekinthető teljesnek, összképnek egy ilyen irodalom-feldol
gozás? A válasz: nem indokolt és nem is nyújthat összképet, csak részlegesnek tekinthető, 
előmunkálatnak egy valóban nemzetközi igényű ENSZ-ről szóló bibliográfiához. 

A csoportosításról: erőltetettnek tűnik külön fejezetként az ,,Egyház — béke — ENSZ" 
(16), itt a szerzők nem is tudták bontani az anyagot, szemben a többi fejezettel, 22 
tételnyi soványka felsorolás, kirívó aránytalanság. 

Nem bizonyos, hogy az egyes fejezetek bontása valós, így pl. az „ENSZ-tagság" (4) 
csoportjai között szerepelnek ország-relációk is (Kína és az ENSZ, Franciaország és az 
ENSZ stb.), de önkényes válogatásban, azonkívül, hogy a kiadvány német, semmi nem 
indokolja, hogy a Biztonsági Tanács öt állandó tagjának ENSZ-relációi mellett Német
ország is önálló csoportban szerepeljen (nem szólva arról, hogy az ENSZ-terminológia a 
„Deutschland"-fogalmat nem ismeri). De itt is visszatér, akár az ,,ENSZ-diplomácia" 
(7) fejezetben (7. 3. „Krízisek . . .") a kérdés, hogy történelmileg hitelesnek, forrásértékűnek 
tekinthető-e egy olyan nemzetközi bibliográfia, amely a vonatkozó ENSZ-tevékenységet-
kizárólag az angol—francia—német nyelveken megjelent irodalom alapján tárja fel? Ez. 
nem politikai szemlélet kérdése, vagy nem csak az, sokkal inkább a tudományos igényé, 
más szóval, hogy adott nemzetközi kérdésekről sokoldalúan tájékoztasson a bibliográfia» 
a szemléletet pedig bízza a kutatóra. 

A sokoldalú és minuciózus mutató- és függelékrendszer is bizonyos korlátokat tükröz» 
mondhatni „német-centrikusságot". így pl. az LV oldalon megadja (a gondolat és a kivi-

* Klaus H Ü F N E R - Jenis NAUMANN: Zwanzig Jahre Vereinte Nationen. Internationale 
Bibliographie 1945—1965. Berlin 1968, de Gruyter. 519 p. (Beiträge zur auswärtigen 
und internationalen Politik. Band 2.) 

1 Sorrendben a rövidítések: élelmezésügyi, vám, kereskedelemfejlesztési, atomenergiai, 
munkaügyi, pénzügyi alap, kulturális, egészségügyi, menekültügyi szervezetek, illetve 
afrikai, európai, ázsiai, latin-amerikai gazdasági bizottságok. 

2 A német ugyan világnyelvnek tekinthető, de semmiképp nem ENSZ-nyelvnek, német 
kiadványról lévén szó, érthető a német irodalom feldolgozása a többi nyelvű irodalom, 
mellett, de nem azok mellőzésével. 
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telezés is ügyes) néhány ország „depository library"-ját (ENSZ „letéti könyvtár"), fel
tüntetve, hogy azokban milyen mélységben lelhetők fel az ENSZ-dokumentumok (nyom
ta to t t kiadványok, sokszorosítványok, bizottsági jelentések stb.), de . . . mindezt a Német 
Szövetségi Köztársaságra, az NDK-ra (itt már a kiadvány nem ,,Deutschland"-ról szól, 
hanem a két német állam hivatalos elnevezését veszi alapul), Ausztriára és Svájcra vonat
koztatja kizárólag. Es más országok ,,depository library"-jai? Más országok kutatói? Az 
önkényes korlátozás korlátozza a nemzetközi igényű bibliográfia nemzetközi használható
ságát. 

Jóllehet a tartalomjegyzék tükrözi az egyes fejezetek földrajzi bontását, ez nem pótol 
egy alapos földrajzi indexet. 

Technikailag kiválót produkál a bibliográfia: részletesen elmagyarázza a hivatkozások, 
utalások technikáját, a felhasznált periodikák leírása mintaszerű (2. függelék), hasznosak 
kiegészítő mutatói (pl. ,,Developing —countries" bibliográfiák bibliográfiája). 

Mindent egybevetve, a kötet hasznosan egészíti ki a New York-i Dag Hamma?-skjoeld 
Library „Current issues", az ENSZ genfi könyvtárának a Liste Mensuelle des Ouvrages 
Catalogués és a Liste Mentuelle des Articles Sélectionnés című periodikus kiadványait és az 
egyéb hasonló jellegű kurrens, a nemzetközi kérdésekkel foglalkozó kiadványokat, rész
ben többet is nyújt ezeknél azáltal, hogy három nagy nyelv vonatkozó irodalmát a lehető 
teljességgel tükrözi, de egyben kevesebb is ezeknél a maga állította nyelvi korlátok miatt, 
végső soron nem tekinthető nemzetközi igényű bibliográfiai megoldásnak. 

A DHL által kiadott kurrens UNDI, majd UNDEX („Computerrel" előállított ENSZ 
dokumentum-index) jórészt tükrözi a fontosabb ENSZ-dokumentumokat, egy-két sza
kosított nemzetközi szervezet is gondoskodik saját kiadványai indexeléséről (pl. FAO), 
az ENSZ Catalogue Generáljában évenként közreadja publikációinak indexét3 — meg
oldatlan még azonban egyelőre az ENSZ-szel foglalkozó publikációk rendszeres és válogatott 
indexe és a Zwanzig Jahre Vereinte Nationen, ennek megoldatlanságához nyújt egy újabb 
adalékot, továbbá ahhoz a felismeréshez is, hogy egy ilyen vállalkozás valóban nemzetközi 
igényét — minden korlátozás nélkül — alighanem nemzetközi szervezet biztosíthatja a 
legjobban. 

RÓZSA GYÖRGY 

Az állam- és jogtudományok 1967—1969. évi irodalma.* A könyvtáros és a jogász egyaránt 
örömmel veszi kézbe az állam- és jogtudományok irodalmának most megjelent három
éves bibliográfiáját, mert mindkét hivatás körében nélkülözhetetlen tudományos segéd
eszköznek bizonyult a felszabadulás utáni idők jogirodalmának folyamatosan megjelenő 
számvetése. A könyvtáros különösen a referenc-szolgálatban, a jogász a gyakorlati és tu
dományos munkában a lehető legteljesebb tájékoztatást kapja a különböző ciklusokat 
átfogó (az utóbbi időben két-három évenként megjelenő), ma már egyenként is kötet
nagyságrendű bibliográfiai összeállításokból. 

A mintegy másfél évtized jogi irodalmát tükröző bibliográfiák összeállítója: NAGY 
Lajos, kezdettől fogva érvényesíti az alapvetően egységes szerkesztési szempontokat, s 
csak az ésszerű bírálat nüansz-igényeit elégíti ki új kiadásaiban. Örvendetesen egyesül 
ebben a bibliográfiában a könyvtárosi precizitás és a szakmai színvonal. 

3 I t t figyelmen kívül hagyhatjuk a megvalósítás mikéntjét (megjelenés gyorsasága, 
kumulatív indexek stb.), a hangsúly az indexelés teljességén van, az összképen, és nyilván
való, hogy a teljesség az ENSZ-ről szóló bibliográfia esetében nem a fogalom fizikai (vala
mennyi ENSZ-szel foglalkozó publikáció felvétele), hanem, szemléleti értelmét jelenti. 

* Állam- és jogtudományi bibliográfia 1967—1969. Összeáll. NAGY Lajos. Bp. Közgazd. 
és Jogi Kiadó, 1972. 344 1. (ÁJI. tud. ktára. 27.) 
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Hosszú elméleti viták után, hazai viszonylatban ma már elfogadottnak tekinthető a 
jogtudomány tizennégy ágazatra való bontása (államjog, alkotmányjog; államigazgatási 
jog; pénzügyi jog; polgári jog; munkajog; mezőgazdasági jog, földjog, termelőszövetkezeti 
jog; családjog; büntetőjog, bűnügyi tudományok; törvénykezési szervezet; polgári 
eljárásjog; büntető eljárásjog; nemzetközi jog; nemzetközi magánjog; állam- és jogtörté
net). A felosztás időközi árnyalati változásai semmiképpen sem zavarják a bibliográfia 
használóit, mivel a visszakeresés a szerkesztés logikus rendjénél fogva, a különböző 
ciklusokról szóló összeállításokban sem nehéz. Hasonlóképpen az eligazodást könnyíti az 
egyes fejezetcímek részekre való tagolása. Általános szerkesztési szempont az egyes feje
zetek anyagának belföldi és külföldi irodalomra való bontása s ezen belül az összefoglaló 
munkák, a könyvek és tanulmányok különválasztása, amitől az összeállító csak abban az 
esetben tér el, ha azt különös szempontok indokolják (mint pl. az államigazgatási jognak 
általános és különös részre való felosztása). Ugyancsak helyesen szolgálja a gyakorlati 
szempontokat az Altalános résznek (törvénytárak, törvénymutatók, határozatgyűjte
mények, időszaki közlemények, sorozatok, gyűjteményes munkák, bibliográfiák, lexiko
nok), valamint a Jogtudomány, jogi oktatás, jogász szervezetek, jogi dokumentáció, 
események címszó alá felvett — s a jogágazatokba nem sorolható — publikációknak 
külön fejezetben való feltüntetése. 

A gyűjtés tárgya a hazánkban bármely nyelven megjelent, továbbá a külföldön — el
sősorban a szocialista államokban — publikált magyar vonatkozású állam- és jogtudomá
nyi anyag. Válogatás alapján, de ugyancsak helyet kapnak a bibHográfiában a határ
területek publikációi, kivéve a más szakbibliográfiákban tarifáit anyagot. 

A bibliográfia használhatóságát fokozzák hasznos segédletei: maga a tájékoztató be
vezető (magyarul, oroszul, franciául és németül), a névmutató, az idegen nyelvű anyag 
mutatója és a magyar nyelven túli, idegen nyelvű tartalomjegyzékek. Különösen ötletes 
az idegen nyelvű anyag mutatója, amely mindössze két oldal terjedelmű, de utalásaival 
eligazít az egyes idegen nyelveken megjelent publikációk körében. A segédletek közül 
mindössze az angol nyelvű bevezetőt hiányoljuk, ami a széles körű felhasználás érdekében 
meghaladná a francia nyelvű segédletek jelentőségét (annál is inkább, mert az évekkel 
ezelőtt megjelent szelektív angol bibliográfia továbbélését biztosítaná). 

Az Állam- és Jogtudományi Intézet hivatását jól szolgálja azzal, hogy tudományosf 
könyvtára sorozatában folyamatosan helyet ad ennek a bibliográfiának. Köszönettel kell 
fogadnunk a Közgazdasági és Jogi Kiadónak a kiadással kapcsolatos vállalkozását, hi
szen ez a munka inkább hasznos, mint nyereséges, mivel kétségtelen jelentősége ellenére 
sem tarthat igényt a nagyobb példányszámban való kiadásra. 

TAKÁCS JÓZSEF 

Az MTA Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottságának működéséről (1972. 
január—június). Az év első felében, a korábbiakhoz hasonlóan, élénk és eredményes mun
kát végzett a Bizottság. Hat hónap alatt két munkaülést és két felolvasó vitaülést tar
tott , minden esetben az Akadémia főépületében rendelkezésünkre bocsátott termekben. 
Alábbi összefoglalásunkban előbb a bizottsági, majd a felolvasó ülésekről számolunk be 
röviden. 

Február 15. Első napirendi pontként CSAPODI Csaba, a XVI. századi katalogizálási 
albizottság (BORSA Gedeon, HERMANN Zsuzsa és SZENTMIHÁLYI János) elnöke számolt be 
a végzett munkáról. Az albizottság által gondosan kidolgozott elaborátum két részre 
bontotta fel témáját: az általános rész a címfelvételi alapelveket, speciális része pedig a 
részletkérdések megoldási lehetőségeit fogalmazta meg. A beterjesztett javaslatokhoz 
zámos kiegészítő megjegyzés hangzott el, ezek nagy részét módosítás és továb bi fino-
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mítás érdekében el is fogadták (HEEVAY Ferenc, KENYERES Ágnes, MEZEY László, TÓTH 
András, V. KOVÁCS Sándor és a vendégek közül VÉRTESSY Miklós). Mivel az idő előre
haladtával további napirendi pontokra már nem maradt idő, az ülés befejezésül MEZEY 
László elnöki bejelentéseit hallgatta meg a nemzetközi könyvévvel kapcsolatos teendőkről 
és más időszerű kérdésekről. 

Június 16. A Bizottság először a Hungarica-albizottság jelentését hallgatta meg, me
lyet DEZSÉNYI Béla, HAVASI Zoltán és TARNAI Andor nevében SZENTMIHÁLYI János, az 
albizottság elnöke terjesztett elő. A különös gonddal készült tervezet vitája azt mutat ta , 
hogy szerkesztői számot vetettek a bonyolult probléma lehetséges eseteivel és így vázla
tosan megfogalmazott téziseikben sikerült nekik minden kérdésre válaszolniuk. Rend
kívül gyümölcsözőnek bizonyult a hungarica-fogalom definiálása körül kialakult eszme
csere, melynek végleges megszövegezéséhez különösen CSAPOM Csaba, HAVASI Zoltán, 
MEZEY László és TÓTH András hozzászólásai nyújtottak legtöbb segítséget. Az ülés máso
dik napirendjén a, Magyar Könyvszemle 1971. évfolyamának megvitatása szerepelt. 
DEZSÉNYI Béla tömören megfogalmazott, de minden lényeges kérdést magában foglaló 
szerkesztői jelentése sok értékes eredményre mutatott rá, ugyanakkor figyelmeztetett 
arra is, hogy egész sereg probléma megoldására nem került sor, többek között pl. a rend
kívül szűkös ívkeret felemelésére. A beszámolót követő vitában nagy hangsúllyal merült 
fel az összevont számok megszüntetése az élesebb profilírozás érdekében (MEZEY László), 
a Magyar Könyvszemle centenáriumára való felkészülés gondolata (CSAPODI Csaba, H A 
VASI Zoltán, MEZEY László és TÓTH András), a folyóirat egyes rovatainak terjedelmi egyen
súlyba hozása és más szerkesztési problémák, valamint a szerkesztőségi apparátus kiszé
lesítése és munkájának további javítása. (HAVASI Zoltán, MEZEY László, R E J T Ő István és 
TÓTH András.) A Bizottság végül felkérte DEZSÉNYI Bélát, hogy 1972 őszén tartson össze
foglaló beszámolót az utóbbi három évfolyamról, felmérve a végéhez közeledő akadémiai 
ciklus eredményeit ós feladatait a Magyar Könyvszemle szemszögéből. 

Az ülés harmadik napirendi pontjaként elnöki bejelentések szerepeltek. MEZEY László 
örömmel számolt be arról, hogy a Régi Magyarországi Nyomtatványok I. kötete, mely az 
1600-ig terjedő teljes könyvanyagot regisztrálja, elnyerte az Akadémia nagyjutalmát. 
Végül tájékoztatta a jelenlevőket a kéziratkutatási kézikönyv állásáról és a Bizottság 
külföldi kapcsolatairól. 

Január 28. Idei első felolvasó ülésünkön K Ä F E R István tudományos kutató számolt be 
munkájáról Magyar—szlovák és magyar—cseh irodalmi és művelődéstörténeti kapcsolatok 
egy készülő adattár kapcsán címmel. Az előadó rámutatott arra, hogy adattári kötete lé
nyegében elkészült, és megjelenése új lendületet adhatna a kapcsolattörténeti kutatások
nak többféle értelemben is. Egyrészt elhanyagolt területeket tárna fel bibliográfiai appa
rátusával, másrészt lehetővé tenné szubjektív értékelések konkrét adatokkal való szembe
sítését, és — ha kell — kritikáját is. Az előadást követő vitában főképp a gyűjtőkört ille
tően oszlottak meg a vélemények pro (KEMÉNY G. Gábor) és kontra (SZENTMIHÁLYI 
János, SZALATNAI Rezső). Az elnöklő DEZSÉNYI Béla — megerősítve MEZEY László hoz
zászólását — zárszavában elmondta, hogy a kötet itt felmerült s más, ezúttal szóba nem 
került kérdéseivel kapcsolatosan a Bizottság, kiadás előtt, még állást foglal. 

Április 28. Az óv második felolvasó ülésének előadója KovÁCH Zoltán volt, aki Az esz
tergomi Bibliotheca XI. századi, Oláh Miklós nevével jelzett evangelistáriuma címmel tar tot t 
előadást. KovÁCH végső elemzésben azt mutat ta ki, hogy a kódex nem magyar provenien-
ciájú ugyan, de mint Magyarországon őrzött középkori kézirat, mindenképpen nagy érté
ket képvisel. A hozzászólók egy része polemizált ugyan ezzel a felfogással (VÁCZY Péter, 
VÍZKELETY András), mindamellett abban mindenki egyetértett, hogy KovÁCH Zoltán 
alapos kutatómunkája, a kódex tartalmának mélyreható elemzése, nyeresége hazai kodi-
kológiánknak, R. M.—V. K. S. 


