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M A G Y A R  B I B L I O F I L !  A

e v é s  bibliofil könyv 
jelent meg ebben 
az évben. S e kevés 
bibliofil könyv kö
zött még kevesebb 
az igazán szép 

könyv. Most hagyta el a sajtót az 
életbölcsességnek indiai tankönyve, 
a Pancsa-tantra. Szanszkrit eredeti
ből Schmidt József fordította, s Kner 
Izidor adta ki Gyomán. A bibliofilek
nek igaz örömük telhetik e híres mű 
kiadásában, amelynek külső kiállítása 
a közösmerten szép Kner-féle kiad
ványok közül is kimagaslik. Az egész 
Kner-család összefogott, hogy az iro
dalomnak meglepetéssel szolgáljon. 
A könyvdíszeket Kner Albert rajzolta 
és metszette fába. S megmutatta, mint 
lehetnek a könyvdíszek modernek, 
de amellett stílszerűek és a kor han
gulatát lehellők. S mindenekfölött 
szépek. A nyomda-technikai kiállítás 
Kner Imre fejlett ízlését, a kötések 
pedig Kner Erzsébet finom kezemun- 
káját dicsérik. Mindössze ötszáz pél
dányban jelent meg, s ezenfelül hu
szonöt példány készült valódi kézzel 
merített papiroson. S a díszes köntöst 
megérdemelte Schmidt József for- 
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dítása. Az utóbbi éveknek iparsze- 
rűen űzött fordítási tömegcikkei kö
zött az a műgond és elmélyedés, 
amellyel Schmidt József a fordítás 
nehéz munkáját végezte, mindig elő- 
kelőhelyetfogbiztosítaniirodalmunk” 
bán a világhírű ind mese- és rege
gyűjteménynek. Hasonlókép jólesik 
dicsérni a másik Kner-kiadványt, 
amely ugyancsak most hagyta el a 
sajtót. Másodszor adta ki a Kner-vál- 
lalat Byron Mazeppá-\éd Kosztolányi 
Dezső fordításában. A címlap, ame
lyet Divéky József rajzolt, szép és 
művészi, Mazeppa lovának vágtatá- 
sában az egész mű hangulatát híven 
érzékíti meg. A kötet külső megjele
nésében s belső tartalmában külön
ben teljesen megegyezik az első ki
adással. Mindenkép örvendetes, hogy 
Byron költeménye rövid pár év alatt 
elkelt. S ez a siker nemcsak Koszto
lányi Dezső pompás fordításának az 
érdeme, hanem nemkevésbbéaKner- 
nyomda vállalaté is, amely a régi 
Elzevirekhez hasonló törekvéseivel 
mindjobban megnyeri a bibliofilek
nek s a nagy közönségnek is a rokon- 
szenvét.



A Kner-kiadványokkal mindenben 
vetekszik a Franklin Társulat-nak 
két, most megjelent, bibliofil kiad
ványa. Az egyik, Arany Toldi triló
giája, amely hártyavékonyságú „bib
lia" papíron ötszáz számozott pél
dányban készült, külön e könyv szá
mára öntött betűkkel. A díszeket s 
az egyes fejezetek elé a képeket Ja- 
schik Álmos rajzolta, a tőle megszo
kott s a mű tárgyától áthatott igaz 
művészi képességgel. AmásikFrank- 
lin-kiadvány Gyulai Pál beszélye: 
Nők a tükör előtt. E könyvből, ugyan
csak e célból öntött betűkkel ötszáz 
példány készült, száz velin, négyszáz 
pedig famentes papiroson. A díszek 
s az egyes beszélyek előtt a kis raj
zok — Jaschik Álmostól — stílusos, 
művészi munkák és nagy melegség
gel érzékeltetik nemcsak Gyulai be- 
szélygyüjteményének, hanem az 
egész kornak régi, kedves bieder- 
meieres hangulatát. A könyvkötések 
is, különösen Aranynál a pergament 
kötésre nyomott színes rajzokkal, 
méltóak a belső kiállításhoz. Nem 
emlékszünk rá, hogy a Franklin Tár
sulat eleddig ennyire szép kiállítású 
amatőr könyveket bocsátott volna 
ki. Már-már nem is olvasásra, csu
pán szobadísznek valók az ilyen hat
százezer koronás könyvek. Bibliofil 
nézőpontból mindenesetre örvende
tes jelenség, társadalmi vonatkozá
sában azonban kevésbbé. Kár az is, 
hogy e minden elismerésre méltó 
Franklin-kiadványok nem szolgál
nak az irodalom számára egyszer
smind újdonsággal is. Az Arany-kia
dást még csak védi a klasszikusság, 
azonban Gyulai kedves, szép, de 
mégsem klasszikus irodalmi becsű 
műve helyett bizonyára akadt volna

élő íróink müvei között is legalább 
hasonló értékű és hasonló kiadásra 
méltó munka. Ily módon a Franklin- 
féle pazar kiállítású könyvek inkább 
képviselnék könyvkultúránk fejlő
dését.

Ady Endre kisebbségi folyóiratok
ban s napilapokban megjelent írásai
ból az Amicus kiadóvállalat bibliofil 
sorozatot bocsát a könyvpiacra. Az 
első füzet eredeti fogalmazásában 
közli aMorituri-i, amely először a Fi
gyelőben, majd később, átdolgozott 
formában, a Vallomások és tanulmá
nyok című kötetben jelent meg, 
„Ismeretlen Korvin-Kódex margójá
ra" cím alatt. A kis füzethez Reiter 
László írt tájékoztató előszót, amely
ben bejelenti a kis sorozat folytatását. 
A szép kiállítású füzet ezer számozott 
példányban merített, huszonöt pél
dányban^Van-Gelder papíron készült. 
A Morituri eredeti és átdolgozott 
formában megjelent kiadása között 
mintegy öt év telt el. S már magában 
a Morituri átdolgozása hűen mutatja 
Ady prózájának fejlődését. Mikor a 
Morituri-1 írta: előszörjártPárizsban. 
Ekkor volt leginkább francia hatás 
alatt. Már az első oldalon találunk 
olyan rövid három mondatot, amely
ből később az átdolgozott formában 
egy mondatot csinál Ady.

Á sorozat második füzete két ugyan
csak régi írását közli Adynak. Címük: 
Levél az apámhoz és Újházi Ede. Az 
első eredetileg a Nagyváradi Napló
ban jelent meg 1903 március 1-én, s 
az Ady-Múzeum is közli az „Amicus 
engedélyével." E második füzet is az 
elsőhöz hasonló bibliofil kiadásban s 
ugyancsak ezer számozott és huszon
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öt Van-Gelder papírra nyomott pél
dányban jelent meg. Kár, hogy a fü
zetek külső borítéklapja a belső ki
állításhoz nem méltó. A kiadó mind
két füzeten megjegyzi: Készült 1924 
karácsonyára. Tehát ünnepi ajándék. 
Azonban bármennyire is jellemző és 
örvendetes, hogy ennek az évnek 
csak utolsó hónapjaiban hat Ady-kö- 
tet jelent meg, nem szabad elfelejte
nünk, hogy más karácsonyi ajándék 
is került az irodalom asztalára. A 
Franklinnál megjelentVoinovich Gé
za kiadásában Arany János. S mintha 
az irodalom avarján : csillag esik, föld 
reng. S készül ugyancsak a Franklin
nál ötven kötetben Jókai. Bizonyára 
egyik sem csupán bibliofil kiadásban 
s ezer példányban.

Ugyancsak az Amicusnál jelent 
megbibliofil kiadásban, de az említett 
Amicus könyveknél alig valamivel 
ízlésesebb címlappal Ady Párizsi 
noteszkönyve. A kötet elején Ady 
Lajos előszavában magyarázza, mint 
engednek e gondolat-fragmentumok 
betekintést Ady műhelytitkaiba. Két 
notesz-kötetkemaradt fenn Ady után. 
Egy vastagabb, amelybe párizsi tar
tózkodása első ideiéből írt jegyzete
ket s egy vékonyabb, amelyet máso- 
dikpárizsiútjaalatthasznált. Az utób
bit az Ady-Múzeum közli. Az első most 
kerül először nyilvánosságeléa költő 
édesanyjának megbízásából.

A Geniusnál szép bibliofil kiadás
ban jelent meg, ezer számozott pél
dányban Goethe naplója, Kosztolányi 
Dezső fordításában, Hermán Lipót 
négy rajzával. Két éve Babits Mihály 
fordításában is megjelent a Napló, 
ugyancsak díszes, számozott, biblio
fil kiadásban, Prihoda István rajzai
val. így a magyar olvasók Goethe
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öregségbe hajló korának szépséges, 
életvidám költeményét két kitűnő 
műfordítónknak a tolmácsolásában 
is élvezhetik. Élvezhetik egyfor
mán mindakettőt, csak ne vessék 
össze: egyik-másik stanzánál nehéz 
elhinni, hogy ugyanazon szöveget 
használták a fordítók.

Az 1924. évnek legdrágább biblio
fil kiállítású könyve a Dante-emlék- 
könyv, amelyet a Magyar Katholikus 
Dante-Bizottság adott ki. Reiner Já
nos szerkesztette. S a budapesti 
Egyetemi Könyvtár Dante-Korviná- 
jából vett színes reprodukciók díszí
tik a kötetet. A pazar kötés bizo
nyára Daniénak szól s kevésbbé a kö
tet tartalmának.

Még két könyvről kell megemlé
keznünk, bár egyik sem bibliofil ki
adás. Az egyik arról szól, aki egész 
hosszú életén át a szép könyvek kul
tuszát hirdette, a másik arról, aki a 
legtöbb szép könyvvel ajándékozta 
meg a nemzetet. Jókairól szól Zsig- 
mond Ferenc müve, s Jókai leghívebb 
kritikusáról, Beöthy Zsoltról Kéky 
Lajos kötete. Az utóbbi szebb, mele
gebb írás, azonban mindakét könyv 
méltó ahhoz, akiről szól. S mindakettő 
jókor jött. Hirdeti a közelgő cente
náriumra Jókainak s vele a másik ko
máromi fiúnak nagyságát. s. a.

*

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM 
KÖNYVTÁRA CÍMJEGYZÉKEINEK

sorozatában rövid idő alatt gyors 
egymásutánban öt kötet jelent meg. 
A bibliofileket különösen a sorozat 
VII. és VIII. kötete érdekli. Az iro
dalom és a tudomány munkásainak



azonban mind egyformán nélkülöz
hetetlen segédeszköz kutatásaikhoz. 
A VII. kötet dr Todoreszku Gyula és 
neje Horváth Aranka régi magyar 
könyvtárának a leírása. Bibliofileink 
előtt nem ösmeretlen az a nagyszerű 
hungarikum-gyűjtemény, amelyet dr 
Todoreszku Gyula pár évtized alatt 
anyagi áldozatokat nem sajnáló fá
radhatatlan munkával s nagy szak
értelemmel hordott egybe. A kata
lógus összeállítását Akantisz Viktor, 
az Orsz. Széchenyi Könyvtár könyv- 
művészeti előadója végezte minden 
elismerésre méltó tudással és lelki
ismeretességgel. A felsorolás tíz cso
portra tagozódik. I. Magyar nyelvű 
nyomtatványok (Szabó I.) ; II. Nem 
magyarnyelvű hazai nyomtatványok 
(Szabó II.) ; III. Külföldi nyomtatvá
nyok magyar szerzőktől (Szabó III.) ; 
IV. Magyarországi nyomtatványok 
1712-től; V. Ősnyomtatványok; VI. 
Külföldi nyomtatványok (XVI—XIX. 
század) ; VII. Szláv (cyrill) betűs 
nyomtatványok ; VIII. Kéziratos mun
kák; IX. Hasonmás kiadások; X. 
Könyvészeti forrás- és segédmunkák.

A páratlanul becses gyűjteményt, 
amelynek gazdagságáról e felsorolás 
is tájékoztat, közvetlen a kommün 
után, 1919. év végén, özv. Todoresz
ku Gyuláné szül. Horváth Aranka, 
pár héttel előbb elhunyt férje végső 
kívánságához híven, az Orsz. Szé- 
henyi Könyvtárnak adományozta. 
Történelmünknek legszomorúbb em
lékű idejét követő napokban e nagy
lelkű adományozás különösen fel
emelő hatással volt nemcsak Múzeu
munkra, amely nemzeti katasztrófánk 
éveiben is megingathatatlanul haladt 
hagyományoktól megszentelt útján, 
hanem annál lázasabban ingadozó

egész társadalmunkra is, amelynek 
e nem is magyar vérből származó 
egyszerű könyvgyüjtő szinte egye
dül álló nemes mozdulattal megmu
tatta, mint kell minden ősökre hivat
kozás és minden hangos szó nélkül 
szeretni kultúránkat s szolgálni nem
zeti érdekeinket.

A katalógus-sorozat VIII. kötete 
Széchenyi István gróf könyvtárának 
a címjegyzéke. A Múzeum nagy ala
pítója fiának, a „legnagyobb ma
gyarénak könyvtára a nyugatma
gyarországi eseményekkel kapcso
latban került az Orsz. Széchenyi 
Könyvtárba. A Hóman Bálint elősza
vával megj elent kötetet Bár tf ai Szab ó 
László látta el komoly tanulmánnyal, 
aki különben a könyvtár leírását is 
végezte. A tanulmány nem szól 
„Széchenyi olvasmányainak kimu
tatható, sokszor inkább csak érezhető 
hatásáról az ő szellemére vagy lel
kére", hanem csupán a könyvtár tör
ténetét ismerteti. S bár így is feltárul 
előttünk történelmünk egyik legna
gyobb alakjának könyvgyűjtő szere
tete és egész szellemi fegyverzete, 
mégis úgy hisszük, az első feladat
nak a megoldása is, egy későbbi 
számunkban, érdekelni fogja biblio- 
fileinket.

Ugyancsakamúltévbenjelentmeg 
e katalógus-sorozatban a Múzeum 
Könyvtára címeres leveleinek 2-dik 
kötete dr Áldásy Antal egyetemi ta
nárnak, volt könyvtári osztályigaz
gatónak leírásában.

Külön eseménye irodalmunknak 
a VI. és IX. kötet. AIX. kötet, amely 
még ugyancsak a múlt évben jelent 
meg, a Múzeum Könyvtára irodalmi 
levelestárát hozza dr Váczy János és 
Rédeyné dr Hoffmann Mária leírá

205



sában. Úgy ez, mint a VI. kötet, amely 
a napokban került ki a sajtó alól, s 
a Múzeum zenei kéziratainak jegy
zékét tartalmazza dr Isoz Kálmán le
írásában, mintaszerűen tünteti fel, 
mint kell az ilyen munkát elvégezni. 
Az egyes levelek kivonatai és ma
gyarázatai pompásan tárják elénk 
irodalmi és zenei életünk benső vi
lágát. Dr Rédeyné Hoffmann Mária 
ez első kötetben az A kezdőbetüs 
levélírók 847 darab levelét ismerteti, 
dr. Isoz Kálmán pedig Lányi Ernővel 
folytatja e második kötetben a zenei 
kéziratok leírását, s 1449. számú da
rabbal be is fejezi a sort. Dr. Rédeyné 
munkája a magyar tudományos vilá
got érdekli, dr Isoz Kálmán kötete 
azonban, amelynek hosszú, komoly 
bevezető sorait külön is ki kell emel
nünk, a zene nemzetközi vonatkozá
sainál fogva a külföld figyelmére is 
érdemes. Az utolsó három kötethez 
dr Hóman Bálint írt előszót, s. a.

*
A. DE HEVES Y : La Bibliothèque 

du roi Mathias Corvin. (Publications 
de la Société Française de Repro
ductions de Manuscrits à peintures). 
Paris, 1923. 4°, 103 1., LU. kép.

Míg nem sikerül megtalálnunk Má
tyás könyvtárának katalógusát, ame
lyet a budai kir. udvar humanistái 
(BartolomeodellaFonte 1489-ben; Jo- 
hannes Capellanus 1502-ben) olasz- 
országi barátaiknak megküldöttek, 
addig a Corvina Könyvtár történeté
nekmegírásában első sorban maguk
ra af öntmaradt és Európa-szerte szét
szórt Corvin-kódexekre vagyunk 
utalva.

Mozaikszerű adatok ezek és csak 
sejtetik velünk, minő könyvtárnak
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volt az ura a renaissance magyar ki
rály. Könyves házának fönnmaradt 
példányait a tova tűnő idő megvi
selte, mindamellett így is visszatük
rözik azt az ízlést, mely fejedelmi 
uruk egyéniségét áthatotta.

A budai könyvtár kiválóságának 
jeles volta állandóan ébrentartotta a 
bibliofil világ érdeklődését. Hevesy 
neve sem ismeretlen e téren.

Ugyanezen vállalat (P. S. F.) 1911. 
évf. megjelent Le Bréviaire de Sigis- 
mond de Luxembourg c. értekezése. 
A Revue de l’Art Chrétien-ben Les 
miniaturistes de Mathias Corvin c. ta
nulmánya olvasható (1911). A múlt 
évben pedig a Gazette des Beaux- 
Arts egyik essay-jét közölte Une hi
stoire turque enluminée címmel.

E munkái a magyar renaissance- 
kor művészettörténelménekrendsze- 
res kutatójának mutatják.

Említett dolgozatai szerves kap
csolatban vannak jelen munkájával, 
melynek bevezetésében elénk tárja 
azokat az erőket, melyekben Zsig- 
mond és Hunyadi János korabeli 
művészeti és irodalmi életünk ténye
zői megnyilatkoztak. Rámutat a mi
lánói udvar hatására, ahol a fehér 
lovag (Hunyadi János) két éven át 
szolgált, mint fizetett csapatvezér. 
Majd a Félsziget gócpontjainak: Fló- 
rencnek, Rómának, Nápolynak jelen
tőségét példázza. Elvonultatja sze
münk előtt a renaissance képviselői 
közül azokat, akik Itália kék ege alól 
a hideg Ister partjára vetődtek. Be
mutatja azokat is, akik műveik meg
küldésével állottak szolgálatára a 
Maecenas magyar királynak.

Művének második fejezete a budai 
udvar humanista világát eleveníti 
meg. F elsorakoztat j a a könyvtár szer



vezése körül tevékenykedő tudó
sokat.

A Mátyás szolgálatában állott mi- 
niátorokról és könyvfestő művészek
ről szól a következő fejezet: kevés 
változtatással a szerző fentemlí- 
tett három francia nyelvű tanulmá
nyának átdolgozása.

Majd a könyvtár pusztulásával és 
történelmének az irodalomban való 
rekonstrukciójával foglalkozik. To
vábbá a Corvina történetére vonat
kozó irodalmat összegezi, aztán ki
adatlan okmányokat nyújt a flórenci 
és bolognai könyv- és levéltárakból.

Figyelemreméltó része a munká
nak a hetedik fejezet. Benne akönyv- 
tár maradványainak lajstromátnyújt-. 
ja: 156 kétségtelen, 81 csak címről 
ismert, lappangó kéziratot és 3—3 
Mátyásnak és Beatrixnek ajánlott ős- 
nyomtatványt sorol föl.

Végül részletes indexet fűz hozzá 
és 52 műmellékletet a különböző 
Corvin-kódexek címlapjairól és kö
téseiről.

A szerző széleskörű készültséggel 
dolgozott és fölhasználta a publikált 
hazai és külföldi anyagot egyaránt. 
Itt és ott azonban egy és más elke
rülte figyelmét.

A 18. lapon azt írja, hogy Fran- 
cesco Bandini, a budai plátói sympo- 
sionok rendezője, a Pazzi-féle össze
esküvés (1479) után jött Budára, me
nekülvén Flórencből. A flórenci Ar- 
chivio di Statóban őrzött levelei sze
rint azonban Bandini már 1477 ta
vasza óta Budán tartózkodik és az 
összeesküvésben nem volt semmi ré
sze.

Akövetkező lapon (19) azt mondja, 
hogy Filippo Valori Plátó-fordítását 
ajánlottaMátyásnak. Valori sohasem

fordította Plátót. Ő csak a Ficino-féle 
fordítást juttatta el a magyar király
hoz. Ugyanitt a Bonfinio utján Bu
dára küldött kéziratokat Valorinak 
tulajdonítja, holott ezeket Taddeo 
Ugoleto bízta Antonio de Bonfinisre, 
hogy azokat magával hozza Magyar- 
országba (1486). A 31. laponLorenzo 
de Medicinek javára írja azt az isme
retes kijelentést, hogy a magyar ki
rály halálával olcsóbbak lesznek a 
kéziratok. Pedig ezt Pietro írta aty
jának, aki ép’ ekkor fürdőn időzött.

A kétségtelen Corvin-kódexek laj
stromából törlendők: a boroszlói 
Horologium, mert a benne levő be
jegyzés, mely szerint ez a budai Bi- 
bliothecából került volnaLáng János
hoz, a XVI. század második feléből 
való, tehát nem egykorú. Hasonló
kép elhagyandó az oxfordi Bodleiana 
Liber Sancti Albani-\a, úgyszintén a 
lavanthali bencések Valerius Maxi- 
mus kódexe. Ez utóbbinak „M“ „A“ 
siglái teljesen elütnek a Mátyás „M“ 
„A“ sigláitól. A veronai káptalani 
könyvtár Titi Livii Patavini Historia- 
rum decas prima c. kézirata soha
sem volt a Corvinában. Címere az 
Orsini családé, kötése pedig nem 
Corvin-bőrkötés.

A fölsorolt 156 kétségtelen Cor- 
vin-kódexen kívül még 14 drb, He- 
vesy által nem ismertetett, Corviná
ról van tudomásunk, melyek ép oly 
joggal foglalhatnak helyet a kataló
gusban, mint a bemutatott darabok 
bármelyike. (Ezeket az új Corvinákat 
egy más alkalommal fogom a Magyar 
Bibliofil Szemlében bemutatni.)

A hatodik fejezetben közölt okmá
nyok szövegébe kellemetlen sajtó
hibák kerültek bele.

Mindezektől eltekintve a szerző
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derék munkát végzett és az eddig 
megjelent idevágó tanulmányokat 
magasan fölülmúlja.

Fógel József.

*
AUER JÁNOS FERDINÁND po

zsonyi nemes polgárnak hélloronyi 
fogságában írt naplója 1664. Közzé
teszi Dr. Lukinich Imre. Budapest, 
1923. Kiadja a Magyar Történelmi 
Társulat. 8°, XL, 272 1.

Hódoltságkori történetünk emlé
keivel, a török uralom alá került ma
gyar részek külső és belső történe
tével történetírásunk aránytalanul 
keveset foglalkozott az utóbbi évti
zedekben.

A bécsi levéltárak török anyagá
nak feldolgozása a törökség iránt 
meleg szeretettel érző Takáts Sándor 
érdeme; Szekfü Gyula pedig a török 
források értékelésének alapelveit és 
fokmérőjét teremtette meg.

Elismerésre, sőt a tudományosság 
hálájára méltó tehát a Magyar Tör
ténelmi Társulatnak az az elhatáro
zása, hogy az újabbkori magyar tör

ténet forrásai során egy külön soro
zatot indít meg, a törökkori történet
nek egyelőre a hazai és bécsi levél
tárakban felkutatott forrásai közzé
tételére.

Szerencsés gondolat volt ezt a soro
zatot Auer János Ferdinánd pozsonyi 
polgár naplójának közlésével meg
indítani. Auer mint a pozsonyi vá
rosi nemesség századának hadnagya 
1663 augusztus 7-én Párkánynál esett 
török fogságba.

Fogságának súlyos napjait igye
kezett a naplóírással megrövidíteni. 
Naplója nem csupán érdekes és hű 
képe a Héttorony szomorú, keserű
ségekkel teli életének, de írójának 
kétségtelenül meglévő szépírói kész
sége miatt, mint írásmü is, élvezetes.

Lukinich Imre nagy felkészültség
gel, elismerésre mindenkép méltóan 
oldotta meg munkáját. Nem szorít
kozott kizárólag a műnek filológiailag 
pontos közzétételére és magyaráza
tára, hanem széles alapokra fekte
tett kutatások alapján a terjedelmes 
bevezetésben megírja Auer életraj
zát is. Tóth László.

A K Ü L F Ö L D  R Ó L U N K

ILIPPO SACCHI: 
Cittá. (A város.) Mi
lano, Casa editrice 
Alpes. 1923.8°, 211 
lap.

Szellemes módon 
megoldott útleírás. A könyv fejezetei 
a kontinens egy-egy városa. A vá
rosnak egy-egy jellegzetessége a fe
jezet címe. Jellegzetességek, ame
lyekről fölismered a várost, anélkül, 
hogy meg volna nevezve.
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„Minden városnak megvan a maga 
távlati nézőpontja", így vezeti be 
Sacchi könyvét, amelynek első feje
zetében Antwerpent eleveníti meg 
„Rubens" cím alatt, a nagy mester
hez méltó színekkel.

„Szél, kövek és politika" a Bel- 
grádról szóló fejezet címe; „Az ol
vasztó kemence" Essen városának, 
a németnagyipar fellegváránakszen- 
telt fejezeté; Hága: „A mosható 
város", a holland arisztokrácia, az


