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337
a Munka létrejöttének és hatásának története, illetve a belőlük kialakult mozgalmak,
szellemi csoportosulások jelentőségének bemutatása mellett a kötet a Kassák-élet
műnek a tárgyalt korszakban keletkezett-megjelent darabjait elemző tanulmányokat
sorakoztatja egymás mellé. Az Egy ember életét, a korrajz-regényeket, valamint
a számozott költemények utolsó 35 darabját a korabeli kritikai fogadtatás is
mertetésével együtt, az újabb Kassák-kutatás eredményeit hasznosítva értékeli
újra a szerző.
A tanulmányok "harmadik köre" Vonzalmak és viták összefoglaló címmel
Kassák Ady-képének változásáról, Babits Mihályhoz, Juhász Gyulához, Szabó De
zsőhöz és Bartók Bélához fűződő művészi és emberi kapcsolatának alakulásáról
tájékoztat, és nyújt betekintést a kassáki művészetszemlélet változásaiba egészen
a 60-as évekig.
Sarankó Márta

Csapodi Csaba-Tóth András-Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet.
Gondolat Kiadó, Budapest, 1987. 541 1.
Számos színvonalas részlettanulmány, nagyobb monográfia (Budapesti Egye
temi Könyvtár, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára története) után megszü
letett a sok szempontból hézagpótló mű, a magyar könyvtártörténet. Fontos is, hogy
tudós generációk összegezzék ismereteiket, megteremtsék azt az alapot, amelyről
elindulhatnak. Ilyen a most kézben tartott munka is.
Minden örömünk ellenére azonban rá kell mutatnunk a kézikönyv hiányos
ságaira is.
Elsőként az egyes korszakoknak szánt terjedelem aránytalanságát kell meg
említenünk, hiszen ez az egyes korszakok művelődéstörténeti súlyát is implikálja.
E nézőpontból nagyon elrajzolt a középkor (önmagában nagyon jól megírt) fejezete,
hangsúlyosan is a XVI-XVII. századhoz képest, de a többihez viszonyítottan is.
A koraújkori Magyarország könyvtártörténete így nem igaz, a források többségét
a szerző nem használta, s fejezete nem több Gulyás Pál 1961-ben megjelent könyvé
nél, annak kivonata.
Kimondatlanul ugyan, de jelen van a kötetben az a gondolat, hogy a XVIII.
század legelejéig a könyvtártörténet és olvasmánytörténet csaknem azonos diszcip
lína, a XIX. század második fele, illetve századunk azonban már az intézménykönyvtár korszaka. Ennek megfelelően a kutatásnak, s a könyvtártörténetírásnak
más-más a módszere. Az átmeneti korszak (mint valamennyi más szakterületen is)
mostohagyermek - főleg az 1772 előtti XVIII. század. Sajnos erről az összefoglalás
ról sem mondhatunk el mást.
Az említett hiányosságok természetesen nem jelentik azt, hogy a Magyar
könyvtártörténet nem valóban hézagpótló, régen várt könyv, amely tankönyvként is
jól használható.
Monok István

