
Előszó.
1. Az 1916. esztendő könyvtermése már vigasz

talóbb. Legalább is az előző évivel szemben jelenté
kenyen gazdagabb, majdnem eléri az 1914. évi ter
melést, s az Évkönyv békés éveinek átlagát határozot
tan túlszárnyalja. Egyébként a termelési statisztikát 
szakonként a következőkben adjuk. Nem egészen a mi 
szakmutatónk, hanem hogy nemzetközi egybevetésre 
alkalmassá tegyük, a Szerzői jog berni nemzetközi 
irodájának lapja, a Le Droit d’Auteur sémája szerint:

1914 1915 1916
1. Bibliográfiák. Lexikonok. Gyűjtemények} 185 40 57
2. Művészet. Művészettörténet _ ... .. j 22 39
3. Hittudománv. Ájtatossági művek....... . ... 316 232 285
4. Társadalomtudomány. Közgazdaság. Jog.

Pénzügy. Közigazgatás. Statisztika ... ... 427 390 420
5. Orvostudomány. Egészségügy. Állatorvostan 203 96 138
6. Természettudományok. Mennyiségtan........ 106 93 118
7. Bölcsészet. Teozófia........... ............. ... 48 33 32
8. Nevelés. Testnevelés1.. ........  ... —............ 192 86 79
9. Nyelvtudomány.Irodalom. Irodalomtörténet 78 126 129

iO. Történelem. Régiségtan. Mitológia. Életrajz.
Emlékirat. Levelezés ... ... ......... ... ... 162 104 115

11. Földrajz. Néprajz. Utazás. Térképek_ ... 101 43 48
12. Hadtudomány. Hadtörténeti 61 64 114
13. Sport. Játékok....... . .. . 4 10 9
14. Ipar. Kereskedés. Közlekedés. Biztosítás-. 187 112 '181
15. Technológia. Bányászat... .................... ... 62 25 54
16. Földnlívelés. Állattenyésztés. Háztartás.

Vadászat. Halászat. Erdészet .............. ... 125 64- 79
17, Költészet ... ......... ... . . . .  ......... . . .. 80 76 84
18. Regény. Novella. Humoros irodalom... ... 182 149 235
19. Színművek ... ... ... ...........— ... ......... 86 42 41
20. Ifjúsági iratok. Képeskönyvek... .............. 83 29 38
21. Évkönyvek. Naptárak. Címtárak ............. 34 39 80
22. Vegyes... ... ..................-  .............. .... ... 15 5 8

Összes............— 2713 1880 2383
Az emelkedés tehát 26‘6%-os.

2. A teljesség kérdésében való szokásos beisme
résünket ezúttal is meg kell tennünk. De talán elébe 
▼águnk munkánk helytelen megítélésének, ha ide
iktatjuk idejében statisztikánk egynémely adatát arra 
vonatkozólag, hogy a címeket honnan szerezzük be.. 
E szerint a könyvkereskedők és kiadók által beküldött
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887 címmel szemben 1492 címhez egyéb úton jutottunk. 
Jutottunk pedig 526 címhez a Központi statisztikai 
hivatal köteles példányainak feldolgozása révén • 966 
címhez úiságok és folyóiratok figyelemmel kisérése (innen 
ered a kb. 80-ra rúgó hiányos címfelvétel!) és a Városi 
könyvtár szállítóinak, legelsősorban á Benkő cégnek 
figyelmes szívessége révén jutottunk, úgy, hogy a meg- 
tekintéses újdonságokat nekünk külön is beküldték. Ez 
a körülményes apparátus tehát eleve kizárja a töké
letes munkát s egészen kétségtelen, hogy kisebb fáradt
sággal sokkal tökéletesebb munkát végezhetnénk, ha 
ugyanis a Nemzeti Múzeum köteles példányaihoz ide
jében hozzáférhetnénk.

3. Folyóiratjegyzékünk ezúttal is kimarad az 
Évkönyvből. A háború ugyanis hatalmas rendet vágott 
folyóirataink sorában s az alapul szolgáló különben 
is avult régi jegyzék helyébe teljesen új felvételre van 
szükség. Ámde azok a forrásul szolgáló kimutatások, 
amelyeket évről-évre a Magyar Könyvszemlében tesz 
közzé a Nemzeti Múzeum hírlaptára, 1914. évvel kez
dődően — tehát éppen a tömeges lapmegsziinések 
idején — kimaradtak. A tényeknek megfelelő új jegy
zéket tehát csak a Hírlaptár kéziratos katalógusa és 
az összes háború előtt megjelent lapokhoz intézett 
kérdőiv alapján lehet összeállítani. Erre a költséges 
feladatra, mely a jövő Évkönyvvel együtt készülne, elő 
kell készíteni a Magyar Könyvkereskedők Egyesüle
tének érdemes vezetőségét.

4. A Magyar Könyvkereskedők Egyesületének be
vonásával állami feladattá emelni a kurrens könyvé- 
szet megjelenését, ez ép olyan át nem léphető feladat, 
mint a magyarországi könyvtárak egyetemes reper
tóriumának legutóbb újból felvetett terve, csak éppen 
sürgősebb emennél, mert nagyrészt rajta múlik könyv
táraink használhatósága. Ezt a megoldást most harmad- 
izben szögezzük le az Évkönyv használói előtt, de 
a megúnásig való ismétlése sem fog elriasztani minket 
a további propagandától.

Kőhalm i Béla és P ik ler B lanka.


