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FOL YÓIRA T S Z E M L E
AGYAR KÖNYV
SZEMLE, 1923. 
(Az új folyam 30. 
kötete.)

A Magyar Nem
zeti Múzeum Orsz. 

Széchenyi Könyvtárának folyóirata a 
múlt évinél nagyobb terjedelemben 
jelent meg és a következő nagyobb 
cikkeket tartalmazza:

Dr. Hóman Bálint búcsúszavai az 
Orsz. Széchenyi Könyvtár és a volt 
tanítványok nevében F ejér’p a tak y  
László ravatalánál. — Dr. Gulyás Pál 
Fejérpataky László életrajzában az 
Orsz. Széchenyi Könyvtár fejlesztése 
körül szerzett érdemeit méltatja. — 
Dr. Rédey Tivadar az Orsz. Széche
nyi Könyvtárnak a Petőfi-jubileum 
alkalmából a költő kézirataiból mű
veinek 18 nyelven megjelent, egész 
könyvtárat kitevő kiadásaiból, iro
dalmából és egyéb emlékeiből ren
dezett szépsikerü kiállítással foglal
kozik. — Végh Gyula az 1752-ben ké
szült sümegipüspöki könyvtárszobát 
ismerteti, amelyet Hornig püspök 
ajándékozott az 0 . M. Iparművészeti 
Múzeumnak. — Dr. Gulyás Pálnak 
A könyv sorsa Magyarországon c. 
hosszabb tanulmánya az első össze- 
foglalóbb magyar könyvtörténeti 
munka. I. A középkori fejezet a hiá-
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nyos hazai adatokat a külföldi analóg 
esetekkel egybevetve áttekinthető 
képet vázol a középkori könyvek 
anyagáról, formájáról, előállításmód
járól és forgalombahozataláról. II. 
Hazánk az 1472-ben létesített bu
dai nyomdával a nyugati nemzetek 
jórészét megelőzte ugyan, de csak 
1529-től kezdve találunk kisebb meg
szakításokkal állandóbb műhelyeket, 
protestáns kézben. Az első katholi- 
kussajtótNagyszombatban majdnem 
ötven évvel később létesítették. Ön
álló könyvesboltok nyomait csak a
XVIII. sz. második felétől találhatjuk. 
III. Bessenyei fellépésétől a trianoni 
békéig a könyvnyomtatás techni
kája hatalmasan fejlődött: 1817-től 
1913-ig a magyarországi nyomdák 
38-ról 946-ra szaporodtak. Nagyot 
fejlődött a könyvek kelendősége 
és ennek következtében a könyv
kereskedelem, az írói díj és szerzői 
jog. A könyvművészet szintén ha
ladást mutat. A trianoni béke azon
ban a mai könyvtermelésen is sú
lyosan érezteti hatását s komoly 
veszedelmet jelent, hogy különösen 
a tudományos kiadványok számában 
nagy a visszaesés. — Dr. Holub Jó
zsef a könyvtári és levéltári szakkép
zettség megszerzésének az O. M. 
Gyűjteményegyetem szervezése óta



még fontosabbá vált rendezését sür
geti. — Dr. P. Kádár Jolán Rakod- 
czay Pál irodalmi hagyatékát ismer
teti, melyben érdekes színészettör
téneti adatok vannak. — Dr. Baros 
Gyula a Petőfivel foglalkozó mint
egy 600 magyar és külföldi költe
ményt, színmüvet és szépprózai mü
vet sorolja fel. — Dr. Isoz Kálmán 
az Orsz. Széchenyi Könyvtár XII. 
századi eredetű kettős zenei hang- 
jelzésű glória zenetörténeti vonatko
zásait részletezi. — Dr. Hoffmann 
Edith a Corvin-kódexek címerfesté- 
seibenrejlőhasonlóságokbóligazolja 
be, hogy Mátyás udvarában is voltak 
miniatorok és másolók. — Dr. Bar- 
toniek Emma a könyvtár egyik XV. 
századi kódexét ismerteti, melynek 
érdekességét a benne foglalt koro
názási előírás adja meg. — Dr. Sulica 
Szilárd a levéltártan irodalomtörté
neti fejlődését vázolja Francia- és 
Németországban. — Apróbb közle
mények :Dr. B. Szabó L.: Petőfi-ada- 
lékok. Dr. JakubovicsE.: A gyulafe
hérvári könyvpusztítás 1277-ben. Dr. 
Gulyás P.: Egy elveszettnek hitt, 
valószínűen Corvin-kódexről. Dr. 
Zsinka F.: A Bécsi Képes-Krónika 
török bejegyzése. Dr. Bartoniek E.: 
XIV. Lajos és I. Apafi M. szerződés
levele. Adalékok a Régi magyar 
könyvtár I—II. köteteihez. Jelentés 
az Orsz. Széchenyi Könyvtár 1922. 
évi állapotáról. Dr. Bajza J .:Dr. Me- 
lich János, Dr. Pasteiner I. jelentése 
németországi kiküldetéséről, továb
bá szakirodalmi szemle és vegyes 
közlemények zárják be a kötetet, 
mely anyagát rövid összefoglalásban 
francia és német nyelven is ismerteti.

ZEITSCHRIFT FÜR BÜCHER- 
FREUNDE. 1924. A legelső német 
bibliofil-szemle, a német és bécsi bib
liofil társaságok, valamint a német 
könyviparművészek egyesületének 
hivatalos lapja, az utóbbi szűk évek 
után lassankint újra a békebeli tekin
télyesterjedelmét ölti fel. Witkowski 
György, a jeles irodalomtörténész 
szerkesztésében idén már új soroza
tának is tizenhatodik folyama indult 
meg s mind tartalma, mind külseje 
érthetővé teszi azt az érdeklődést, 
amellyel még a külföldi bibliofil 
körök figyelme is állandóan feléje 
fordul.

Az első kettős füzetben Kirchner 
Joachim a Buchkünstler dér Gegen- 
wart sorozat folytatásaként Georg 
Alexander Mathéy művészetét mél
tatja, kinek litográfiáival Bécsben 
magyarul is megjelent egy névtelen 
szerzőnek „Az örömök kertje" c. 
munkája.

A gépek korszakában — olvassuk
— teljesen elveszett a múlt századok 
művészetében oly jelentős szerepet 
játszó egyénítés. De ma már minden 
korlátozás nélkül kij elenthetjük, hogy 
„diese zivilisatorische Art dér Kunst- 
produktion hat abgewirtschaftet!" 
Az a gondolat vezeti most az inté
zőköröket, hogy a művészeti akadé
miákat, melyek úgyis csak „síny
lődök intézetei (Siechenanstalten)" 
voltak, az időszerű követelmények
nek megfelelően reformálják. A lip
csei Staatliche Akademie für gra- 
phische Künste und Buchgewerbe 
újonnan szervezett könyv- és kőnyo- 
mó-mühelyének vezetésével ezért 
bízták meg Mathéyt, a kiváló festőt 
és grafikust.

Bár Mathéy mint festőművész ön-
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álló kiállításokon is szerepel, művé
szetének nagyobbik felét a könyv
iparnak szenteli. A lipcsei műhely ve
zetését is azzal a határozott vággyal 
vette át, hogy itt valami olyant gyárt
son, ami „megfeleljen a mindinkább 
előtérbelépő minőségi követelmé
nyeknek", „mert a közönség nagy ré
sze még mindig nagyon távol van 
attól, hogy a könyveknél az eszté
tikai követelmények szükségszerű
ségét eléggé felismerhetné." Mint
hogy tehát ezirányban a múltban mi 
sem történt (!),a lipcsei műhely Sha
kespeare Troilus és Cressidájának 
kiadásával megkezdte a munkát. 
Majd az Insel-cég „Holzschnitte 
zűr Bibéi" c. kiadványában nagy 
sikerrel próbálkozott meg a famet
szés technikájával is, de legszebb és 
legkiforrottabb munkája mégis a leg
újabb: a második Daedalus kiadvány 
(Das Hohe Lied), melynek rötel- 
színezésű kőrajzai többet jelentenek, 
mint az Énekek énekének egyszerű 
parafrázisai. Önálló erős melódiájú 
hangok ezek! „Valóságos esemény 
a modern könyvművészet terén" — 
fejezi be Kirchner Mathéy hangos 
dícséretét, — melyet azonban a be
mutatott darabos vonalú és azartisz- 
tikus szedésü könyvoldalakból kirívó 
litográfiák és más rajzok aligha lát
szanak igazolni.

Walzel Oszkár egy gyakran sző
nyegen forgó problémát igyekszik a 
németésfranciairodalombólvett pél
dák segítségével tisztázni. A szerzői 
felelősség nézőpontjából tekintve 
megkülönbözteti egymástól az írók 
átérzett, vagy valójában át nem ér
zett és műveikben közvetlen vagy 
közvetettmódonkifejezett vélemény
nyilvánításait.
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Seuffert Bernát Goethe Faust-töre- 
dékének 1790-ben megjelent első ki
adásával foglalkozik, melynek egyes 
hibás íveit kijavítva újranyomták, de 
hibás példányok is kerültek forga
lomba.

Schwabach Erik-Ernst megszívle- 
lésreméltó módon hívja fel a biblio
filek figyelmét arra, hogy az új írók 
munkájának támogatása és előmoz
dítása erkölcsi kötelesség. A Zeit- 
schrift für Bücherfreunde megértő 
módon karolta fel maga is a gondo
latot és a Dichter dér Gegenwart 
címen nyitott sorozatban művészi 
tipográfiával egy egész ívet szentel 
Rainer Maria Rilke újabb költemé
nyeinek.

Behrend Fritz részletesen foglalko
zik Keller Gottfried utolsó seldwylai 
novellája, a „Verlorenes Lachen" 
méltatásával, mely a nagy költő leg
mélyebb értelmű munkáinak egyike 
és igen sok benne az önéletrajzi vo
natkozás is.

Oehler Richard Nietzsche munkái
nak legújabb szép kiadását ismerteti.

A harmadik füzetbenFörsíer Miksa 
az első teljes Shakespeare-kiadás, az 
ú. n. Shakespeare-Folio megjelené
sének háromszázéves évfordulója al
kalmával megemlékezik a kiadás 
külső körülményeiről. A szinte 1000 
oldalas hatalmas kötet, mely a 
Shakespeare-drámák nagy részének 
ugyancsak első kiadása, a költő ha
lála után hét évvel, 1623 végén, vagy 
1624-ben jelent meg. A címlapon az 
1623 évszám szerepel. A kiadást 
Shakespeare két barátja és színész
társa, John Fleming és Henry Condell 
rendezték sajtó alá, de az ügy lelke 
mégis a kiadó, William Jaggardvolt, 
ki három másik londoni könyvkiadó-



val szövetkezve már 1619-benhozzá- 
fogott a nagy munkához.

Legvalószínűbb, hogy az eredeti 
kéziratok helyett a súgó- vagy ren
dezőkönyvek, illetőleg az addig meg
jelent 18 dráma negyedrétü különki
adásainak színházi használatra itt-ott 
átírt és átjavított házipéldányai vol
tak a Shakespeare-Folio forrásai.

Lindán Hans a két nyolcvanéves 
fiatallelkűbölcselőnek.azepikureista 
Anatole Francénak és a kriticizmus 
nagy képviselőjének, Alois Riehlnek 
gazdag gondolatvilágát hasonlítja 
össze. A füzetet Kühn Gyula költe
ményei és készülő regényének töre
déke zárják be.

A negyedik füzet Röttinger Hen
riktől közöl újabb adatokat a neve
zetes nürnbergi fametsző és rajzoló 
Virgil So//sról, ki Dürer halála után 
közepes tehetsége ellenére is nagy 
népszerűségnek örvendett.

LöfflerK. magyar vonatkozású cik
kében a württembergiLandes-Biblio- 
thek Corvin-kódexével foglalkozik. 
A világ koronás bibliofiljei között 
Mátyás királynak adja az elsőséget, 
ki a csodálatot annál inkább is meg
érdemli, mert remekbekészült kézira
tokból egy oly országban létesített 
világhírű könyvtárat, mely bár előbb 
isőrzöttkolostoraibankönyveket ésa 
humanizmus mozgalmát elismertkép- 
viselőkkel vitte előbbre, „valameny- 
nyire mégis csak kívül esett az európai 
műveltség és tudományosság hatá
rain." Mintegy háromezerre becsüli 
a Corvina kötetszámát, melynek sza
porításán Budán 30, Flórencben pedig 
négy másoló serénykedett.

A nagy király halála után szétszó
ródott könyvtár maradványaiból 22 
hiteles Corvin-kódex került Német

országba. Ezek egyike a stuttgarti 
Augustinus kódex: Enarrationes in 
psalmos l-LVL, mely a legnagyobb 
valószínűség szerint Attavante mű
helyéből való és megőrizte eredeti 
kötését is.

Úgy a kötést, mint a miniált kezdő
oldalt bemutatja Löffler fényképmá
solatban is. A megkopott kötés bükk
falemezekre ■ feszített síma, vörös
barna bőr, kéziaranyozású gazdag 
ornamentikával és címerekkel díszít
ve. A metszés arany, poncolt és szí
nezett szalagdísszel. Akönyv kapcsai 
elvesztek.

A hártyalapok mérete 405X265 
mm., 250X147mm. beírással. Az írás 
régieskedő és gondos munkájú olasz 
renaissance minuscula. A szöveg szín- 
pompás iniciáléi mellett a kódex leg
értékesebb dísze a gazdagon kifes
tett első három oldal, melyek Atta
vante művészi kezére vallanak. Ezek 
közül is kiválik a legépebben maradt 
harmadik oldal — a mű kezdőlapja.

A nem egyenlően széles szalag- 
díszű keret négy sarkában és közepén 
kétoldaltmedaillonba foglalt egyházi 
arcképek vannak, a vízszintes szala
gok közepén felül a farkára tekerődző 
sárkányos, alul pedig a hollós szív
pajzzsal ellátott országcímert két- 
két puttó tartja. A szöveg O betűs 
nagy iniciáléja Szent Ágostont ábrá
zolja, midőn a pusztában egy sziklán 
ülve írja könyvét. A pompás iniciálé 
négy sarkát az Attavantera jellemző 
kéve, hordó, kerekeskút és homok
óra díszítik.

Pontosan kimutatni a kézirat szár
mazását nem lehet. Valószínűleg az 
ellwangeni nagyprépostság könyv
tárának szekularizációja alkalmával 
kerülhetett Stuttgartba. Oda pedig
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talán a Johann Chrístoph Adelmann 
uon Adelmannsfelden nagyprépost 
könyvtárából jutott, aki 1674-1687- 
ben a feljegyzések szerint 20.000 
forintot költött könyvekre.

A codexet Dibdin is megvizsgálta 
és magasztalva említi — „an almost 
matchless book . . .“

Brandio Károly György Goethenek 
az 1799. évi Musenalmanach-bán 
megjelent Euphrosyne c. elégiájával 
kapcsolatban elmondja az Euphro- 
syne-emlékmü történetét, melyet a 
költő kedvence: MadameBecker, az 
ifjan elhalt weimari színésznő sírja 
fölé emeltetett.

Az ötödik füzetben Krasnopolski 
Pál a flórenci Laurentianáról és a 
sienai városi tanács adó- és szám
adási könyveinek az olasz állami le
véltárban őrzött sorozatáról ír, mely 
egyedülálló a maga nemében.

Az ú. n. gabellák és bicchernák 
1258-tól 1682-ig terjedő sorozatából 
89 maradt meg. Tartalmuknál még 
érdekesebb kötésük, melynek fa
tábláira többnyire névtelen, de szá-\ 
mottevő művészek a legkülönfélébb 
tárgyú képeket festették.

Stuhlfauth György Luther,, Erős vá
runk . . . “ kezdetű énekéről megálla
pítja, hogy első szakaszai 1523 előt
tiek; Kreutzer Oszkár E. T. A. Hoff- 
mannak 1808-ban Loden grófhoz in
tézett levelét közli, gr. Pocci pedig a 
Grimm-mesékből való „Fundevogel“ 
1840. évi kiadásáról bizonyítja be, 
hogy litográfiáit Pocci Ferenc raj
zolta.

Különösen érdekes Klenz Henrik 
cikke az irodalmi hamisításokról és 
megtévesztésekről.

A „Dichter dér Gegenwart" soro
zat, mely iránt nagy az érdeklődés,
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Ernst Petrol készülő regényéből és 
verseiből közöl szemelvényeket.

A füzetekhez kapcsolt Beiblatt dér 
ZeitschriftfiirBücherfreunde-ban kül
földi szemlék és könyvismertetések 
növelik a lap adatainak gazdagságát.

a r c h ív  fü r  b u c h g e w e r b e
1924. A már hatvanegyedik évfolya
mába lépő folyóirat ezévi első évne- 
gyedes füzete valóságos kötet és 
Führer dér deutschen Buchkunst cí
men az új német könyvművészetnek 
egész kis monográfiája.

Zeitler Gyula a jelen eredményeit 
összefoglalva örömmel állapítja meg, 
hogy a könyvművészet feléledt há
borúokozta letargiájából és életké
pesebb, öntudatosabb, mint valaha.

A könyvművész feladata nemcsak 
komoly, de sokoldalú is. Erős eszté
tikai önkritikájánakszélesalapú szel
lemi tájékozottságon és nagy tech
nikai szakismereten kell felépülnie. 
A betűk tervezésétől és csoportosí
tásától kezdve az illusztrálás, a pa
piros megválasztásától a kötés leg
apróbb részletkérdéséig mindenben 
meg kell találnia a szellemi tartalom
mal való legteljesebb összhangot. 
És hogy az eszményi cél megköze
lítése mennyire sikerült, arra bőven 
nyújt példát P. Behrenssel élén a né
met könyvművészeknek értékes mun
kássága.

A’oc/z/?«do//'akülönféletermészetü 
müveknél a betüfajok váltogatásá
nak szükségét hangoztatja és a köny- 
nyű olvashatóság érdekében az un- 
ciális írás népszerűsítésére hívja fel 
a figyelmet.

Servaes Ferenc szépen határozza 
meg a jó, tehát szép könyv fogalmát.



„Egy könyvet veszel kézbe: felnyi
tod és mintha titokzatos mélységből 
szólna valami hozzád. Bár nem ol
vastál még egy sort sem belőle, mit 
sem szívtál magadba tartalmának lé
nyegéből — és mégis érzed e könyv 
légkörét. Mintha valami szellemi fu
vallat szállott volna hozzád: olyan, 
ami csalhatatlan. A szerző szelleme 
jelentkezik valamilyen megmagya
rázhatatlan alakban, mely közvetlen 
módon valami fontosat hoz tudtodra. 
Érzed, hogy unszol, érzed, hogy ked
vet kaptál hozzá. És míg egyre nö
vekvő érdeklődéssel leülsz vele egy 
csendes sarokba, egyszerre beszélni 
kezdenek a betűk. Hírt visznek hoz
zád egy távoli gondolatvilágról, me
lyet szomjas érzékekkel szívsz ma
gadba! — Az ilyen könyvet tartom 
én jó könyvnek, vagy talán még he
lyesebben : egy jól készült könyvnek, 
amit közönségesen „szép könyvnek" 
neveznek." Sok példát hoz fel arra, 
hogy a könyv, mint műtárgy, milyen 
kimeríthetetlenül sokféle lehet. Cél
ját azonban nem tévesztheti el. A 
könyv külső megnyilatkozása érté
kes megőrzője, valóságos kincses
ládája legyen szellemi tartalmának. 
Ehhez van szükség művész kezére!

Mathéy G. A. a könyv architektú
rájáról ír, melynek alappillérei a be
tűk és mint sejtekből az élő szervezet, 
úgy épül fel betűiből a könyv is. Ha
bár kényszerűségből ma is az eddigi 
betűtípusokat használjuk, mégsem 
több az, mint „archaikus játék." Ezért 
a régi formanyelv helyett újat kell 
teremteni. Új betűkre van szükség. 
Azúj könyv egységes legyen tartalmi 
és alaki szempontból és legyen rajta 
a jelen bélyege. A törekvés erre meg 
is van. „Vigyázzatok — teszi hozzá

iránya jövőjén maga is aggódva — 
hogy többet ki ne aludjék!"

Ehmcke F. H. és Preetorius Emil 
művészeti törekvéseikről, Flemming 
Miksa León pedig a szép könyvekről 
s a könyvtárról, mint az otthon szí
véről írtak tartalmas apróságokat.

Nyireő István.

*

BULLETIN DU BIBLIOPHILE ET DU 
BIBLIOTHECAIRE. PARIS 1924.

A nagymultú havi folyóirat 1924. 
évfolyama a francia könyvkultúra irá
nyainak élénk képét nyújtja. A biblio
gráfiai és a vele szorosan összefüggő 
könyvművészeti közlemények közül 
tartalom és terjedelem szempontjá
ból kiemelkednek Marcel Duchemin- 
nek Essays bibliographiques sur les 
principales oeuvres de Chateaubriand, 
J. Pollio-nak Bibliographie raisson- 
néedesoeuvresdes Jacques Casanova 
de Seingalt és Francois Montel-nak 
Bibliographie de Paul Verlaine folyta
tásokban közölt értekezései. E három, 
a 18. és 19. sz.-i francia irodalom irá- 
nyáranagyhatásúegyéniségnekmint- 
egy irodalmi fejlődéstörténetét kap
juk e közlemények nyomán. Joseph 
Aynard két közleménye, a L’illustra
tion romantique és a Notes suri’ illus
tration moderne a 19. sz. első harma
dától a legújabb időkig az illusztráló 
művészetfejlődését ismerteti. A vona
las fametszet, amely a tollrajz után
zata, átadta helyétannak a fametszet
nek, amely az angol acélmetszetnek 
imitációjakép igyekszik visszaadni a 
tusraj z vagy aquar ell hatását. Charles 
Nodier 1821-ben megjelent munkájá
ban a Voyage de Dieppe aux Montag
nes d’Écosse-ben látjuk először az il-
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lusztrálás új irányát. A modern illusz
tráció pedigmár nem magyarázó, ha
nem elsősorban díszítő hatásokra tö
rekszik. Julien L’ Hermitte Le plus vieil 
almanach manceau connu címmel J. 
Delespin orvostól származó s a mansi 
városi könyvtárban levő legrégibb 
francia, 1534. évi csillagászati naptárt 
ismerteti. Eduard RahiraSa/sie deliv- 
rés prohibés au XVHe siècle sur Guy 
Patin et Charles Patin son fils-ben a 
két bibliofil orvos zár alá vett tiltott 
könyveiről közli 1666-ból a bírói íté
letet. Aktualitásánál fogva megemlít
jük Maurice Kahn-nak Le père d’ Ana- 
tolFrance Noël France (1806—1890.) 
libraire c. közleményét. A. France a 
„Pier Noziére“- és a „Petit Pierre“- 
ben apját, Noël-Francois Thibaut-t, 
mint „Docteur NozièreM, a „Vie en 
fleurs“-ben pedig tulajdonképeni mi
voltában mint könyvkereskedőt mu
tatja be. Noël Francois Thibaut 1862- 
ben Description LaBédoy ère c. müvet 
adta ki. A közlemény e mű bibliográ
fiai ismertetését közli. A folyóirat 
Chronique c. rovata bibliofil újdonsá
gokkal és könyvtártani kérdésekkel 
foglalkozik.

Revue des Deux Mondes, Paris,
1924.

A folyóirat tartalmas anyagából 
megemlítjük a következő értekezé
seket : Correspondance inédite de Na
poléon III. et du prince Napoléon, 
amely III. Napoléon és Napoléon Je
romos levelezését közli. A Nouvelles 
etudes sur V Odyssée értékes szöveg- 
kritikai tanulmány. A XVIII. sz. kor
történetéhez nevezetes adatokkal 
szolgál a Le Journal de l’ Abbé de 
Véri c. értekezés. Le mort de Byron, 
a nagy angol költő halálának száza
dos évfordulójára van szentelve.
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Le Correspondant, Paris, 1924.
A  szorosan vett társadalmi és 

történelemtudományi közlemények 
mellőzésével két értekezést emelünk 
ki. Ezek: Augustin Cochin (1823— 
1872) Vingt lettres au comte de Mon- 
talemberté s aBeyle Marie Henri-nak, 
álnéven Stendhalnak élettörténeté
hez értékes adalékokat nyújtó Un 
ennemi intime du consul Stendhal.

k ; b .
*

AMERIKA ÉS ANGLIA

nemcsak a világpolitikában, a világ- 
gazdaságban, hanem a bibliofiliá
ban, világkönyvtárügyben, bibliográ
fiában is vezető szerepet küzdött ki 
az emberiség kultúrájában.

A The Library Journal füzete túl
nyomórészben a közkönyvtárak ne
velésügyi problémáinak van szen
telve. A cikkek különválasztják a fel
nőttek nevelésügyét azoktól a peda
gógiai szempontoktól, melyek a gyer
mekkönyvtárakkal kapcsolatban igen 
sok oldalról merülnek fel. A felnőt
tek könyvtári nevelésügyi feladatai 
pedig a müveit és a műveletlen ol
vasóközönséggel való bánásmód kü
lönbözősége szerint tagozódnak.

Különösebb figyelemre tartjukmél- 
tónak Margaret Breed cikkét a gyer
mekkönyvtárak nevelésügyi hivatá
sáról. E téren nálunk is igen sok a 
tennivaló. Eszméit a célkitűzés meg
jelölése, a propaganda szükséges
sége, a különleges vonzóerők alkal
mazása, könyvtárkiállítások, könyv
táron kívüli eszközök, a könyvtárban 
való segédkezés és a statisztika tárgy
köre szerint csoportosítja.

Jellemző az angolok és amerikaiak



egész társadalmi felfogására, hogy a 
könyveknek és könyvtáraknak mily 
nagyfontosságottulajdonítanaknem- 
zetnevelő munkájukban. Már a gyer
mek kibontakozó és fejlődésnek in
duló lelkivilágát is irányítani akarják 
nyilvános gyermekkönyvtárakban.

A Carnegie Corporation és az Ame
rican Library Association pedig he
lyesen észlelve a lakosság között az 
idegenajkúaknak és az analfabéták
nak nagy számát, a felnőttek neve
lésügyét kívánja szolgálni mindegyre 
hathatósabb eszközökkel.

A nemzetközi könyvtárügy érde
kessége, hogy a brüsszeli Nemzet
közi Bibliográfiái Intézet nagy tárgy
mutatójának revíziója alkalmából az 
intézet vezetősége az American Lib
rary Association-hoz fordult azzal a

kéréssel, hogy egy megbízottat küld
jön ki a munkálatokhoz. Az ameri
kaiak Melvil Dewey-1, a könyvtári de
cimális osztályzó rendszer nagynevű 
feltalálóját küldték ki képviseletük
ben, aki azonban fia, Godfrey Dewey, 
útján képviseltette magát. Öntudatos 
fölénnyel tárgyalta az amerikai sajtó, 
hogy a brüsszeliek Melwil Dewey 
helyett azt a Godfrey Dewey-t válasz
tották meg a revíziós bizottság el
nökének, aki az amerikai könyvtári 
rendszert nem is ismeri. Ebből az al
kalomból is élénken foglalkozott az 
amerikai sajtó az európai könyvtári 
intézetek ügyével s megelégedetten 
állapította meg, hogy európai könyv
tári mozgalmat amerikai vezető és 
amerikai pénz nélkül bajos elkép
zelni. H. Gy.
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