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A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi-Könyvtára törté
netében a lefolyt 1926. esztendő több tekintetben jelentős. A könyvtár 
vezetői által hosszú időn át fölpanaszolt helyszűke sok tekintetben 
enyhült. A könyvtár levéltári osztálya, mely a letétbehelyezett családi 
levéltárak gyarapodása következtében az utóbbi évtizedekben nagymér
tékben megnövekedett és állandóan a helyszűkével küzdött, az 1926. év 
folyamán megfelelő elhelyezést nyert az Országos Levéltár palotájának 
egyik szárnyában. Az új Országos Levéltár ma egyike a legmodernebbül 
berendezett levéltári épületeknek Európában, amelyben egy úgynevezett 
kis raktári emelet teljesen berendezve bocsáttatott a levéltári osztály 
rendelkezésére, három hivatali helyiséggel együtt. Remélhető, hogy a 
múzeumi levéltár történetében ez átköltözés a fellendülés korszakát 
fogja jelenteni, mert ezzel elhárult a tudományos levéltári munka egyik 
legnagyobb akadálya, a helyszűke és remélhető az is, hogy a családi 
levéltárak tulajdonosai a jövőben fokozottabb készséggel fogják igénybe 
venni levéltári helyiségeinket a letétbehelyezések által, mert hiszen a 
levéltár anyagát emberi számítás szerint itt veszedelem nem érheti. 

Igen fontos mozzanat a múlt év történetében a herceg FESTETICH-
istállóban éveken át elhelyezett hirlaptári anyagnak a főépületbe való 
visszaköltöztetése. Ezzel ugyanis az anyagot megóvtuk a további rom
lástól, melynek nyomai már jelentkeztek, s amennyiben a már kijelölt 
helyiségekben való felállításuk valóra fog válni, az anyag a közönség 
rendelkezésére fog bocsáttatni, és pedig a legrövidebb idő alatt, ami 
azért válik lehetségessé, mert a hirlaptári anyag rendezése és tervszerű 
feldolgozása állandóan folyik. 

Nagyjelentőségű mozzanat a Könyvtár történetében gróf KLEBELS-
BERG Kuno vallás- és közoktatásügyi Miniszter Úr Önagyméltóságának 
közvetlen érdeklődése a Könyvtár elhelyezése iránt, amely Önagyméltó-
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sága többszöri látogatásában, a rendelkezésre álló és a terjeszkedés szem
pontjából tekintetbe jöhető helyiségek közvetlen megtekintésében és 
mérlegelésében nyilvánult meg. Könyvtárunk történetében példa nélkül 
álló, hogy a magyar közoktatásügy legfőbb képviselője ilyen közvetlen, 
megértő és meleg érdeklődést tanúsítson ez intézmény iránt. A főigaz
gatóság által gondosan kidolgozott belső átalakítási és átrendezési tervek 
Könyvtárunk jövő fejlődését évtizedekre biztosítják, annyival is inkább, 
mert a miniszter úr Önagyméltósága elhatározásából a jövő év folyamán 
a rendelkezésünkre bocsátandó helyiségekben modern vasállványrendszer 
fog alkalmaztatni, amely lehetővé teszi a férőhelyek leggazdaságosabb 
kihasználását. Ugyancsak a jövő esztendőre marad a gróf APPONYI 
Sándor- és a ToDOREszKU-HoRvÁTH-könyvtárnak részben a volt levéltári 
helyiségekben, részben a volt úgynevezett kiállítási teremben való fel
állítása. 

A Könyvtárban tudatos és tervszerű munka folyik, főleg azon 
vonatkozásokban, melyek a múltban nem részesültek kellő figyelemben, 
így a Régi Magyar Könyvtárban szinte teljes befejezést nyert a könyv
anyag átszámozása és a magyarországi szerzők külföldön megjelent 
müveinek (SZABÓ III.) felállítása és számozása. Ezzel az úgynevezet1: 

Régi Magyar Könyvtár felállítása és revideálása befejezést nyert, ami 
PUKÁNSZKYNÉ KADAR Jolán érdeme. 

Nagy arányokban bővült a megszállott területek irodalma, amit 
azáltal érhettünk el, hogy a megszállott területeken közvetlen meg
bízottakkal állandóan összegyüjttettük a sajtótermékeket. Meg kell emlí
tenem, hogy a gyűjtés körül SIKABONYI Antal könyvtárnoknak vannak 
kiváló érdemei, aki készségesen vállalkozott arra, hogy a helyszínén 
gyűjti össze a bennünket érdeklő irodalmat s e vállalkozásának több 
ízben nagy eredménnyel eleget is tett. 

Megkezdődött és örvendetesen halad előre a Könyvtár plakátanya
gának a rendezése, illetőleg felvételezése, amellyel régi hiányt igyek
szünk pótolni, mert tudvalevőleg ez az anyag eddig egyáltalán nem 
vétetett figyelembe. A munkát PÁNITY Vukoszáva végzi nagy szakérte
lemmel, amelyet sok tekintetben kiegészített a folyó évben Bécsben 
avégzett tanulmányi útja is. 

Megemlítendő még az is, hogy a még 1925-ben kezdeményezett 
arcképgyüjtemény a múlt év folyamán jelentékenyen gyarapodott. 
E gyűjtemény a jelen Magyarország tudományos, irodalmi, gazdasági, 
politikai, egyházi stb. életében vezető szerepet játszó képviselőinek arc-
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képeit van hivatva összegyűjteni, rövidre vont életrajzi adataikkal együtt, 
hogy azok a jövő kutatók számára rendelkezésre álljanak. E gyűjte
mény már eddig is több száz darabból áll, dobozokban van felállítva és 
kartoték-katalógussal ellátva. E gyűjtemény, amennyiben azt rendszeresen 
folytathatjuk, — idővel egyike lesz a legjobban használt gyűjtemé
nyeinknek. 

Mindezen örvendetes és megnyugtató jelenségekkel szemben azon
ban vannak sürgős természetű és aggodalomra méltán okot adó hiányok is. 
Ilyen elsősorban a könyvkötés fogyatékossága. Az anyagárak és a munka
bérek utóbbi években történt nagyarányú emelkedésének következménye 
volt, hogy a könyvtár szűkre szabott javadalmazásából, — melyet az 
év elején szabályszerűen előkészített aukciónk sem gyarapított jelentéke
nyebb mérvben, — könyvkötési szükségleteit képtelen volt fedezni s 
ennek következtében a kötésre váró anyag (hírlapok, könyvek, folyó 
iratok) rendkívül nagy mértékben fölhalmozódott. Ma a könyvkötés 
kérdése a legsürgősebb probléma, melynek mielőbbi megoldásától függ» 
hogy tudjuk-e a gondjainkra bizott anyagot a jövő számára megmenteni. 

Megoldásra váró probléma az olvasótermi szolgálat kérdése is, 
amely állandóan két tisztviselőt köt le, akik ennek következtében a 
szorosabb értelemben vett könyvtári munkában alig vesznek részt. 
Az olvasótermi szolgálat főleg a levéltár kiköltözése óta vált terhessé, 
mert a levéltári osztály tisztviselői ezen szolgálatban nem vesznek részt 
s ennek következtében teljesen a könyvtár többi tisztviselői karára esik 
e szolgálat teljesítése. 

Erősen érezzük az altiszt hiányt is, amely még inkább megnöve
kedett azzal, hogy a levéltári osztály számára külön altiszt kirendelése 
vált szükségessé, holott korábban a levéltári altiszt egyéb könyvtári 
munkát is végzett. 

Készségesen elismerjük mindamellett, hogy e bajok, főleg a könyv
kötést illetőleg, annyiban nem katasztrofális jellegűek, amennyiben belát
ható időn belül gondoskodás történik az anyag védelméről. Erős meg
győződésünk, hogy ez mielőbb be fog következni. 

A folyó évben két fiatal munkaerőt nyertünk dr. FEKETE NAGY 
Antal és dr. KOZOCSA Sándor személyében. Előbbi mint kinevezett 
szakdíjnok (1926 július 6.) szolgálattételre a levéltári osztályba osztatott 
be, utóbbi mint önkéntes gyakornok a nyomtatványi osztályba (1926 
szept. 21.). 1926 szeptember i-től két hónapi gyakorlatra ugyancsak a 
könyvtárhoz osztatott be PAPP László kecskeméti városi múzeumi gya-
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kornok. Ezzel szemben azonban elveszítettük dr. Frros Vilmos főkönyv-
tárnokot, aki február 16-tól a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
könyvtárát vezeti. Dr. BALOGH László ideiglenesen a főigazgatósághoz 
osztatott be. Dr. TÓTH László pedig egy évi tanulmányi szabadságot 
nyert, melyet levéltári kutatással tölt el. 

Áttérve a könyvtár gyarapodására, elsősorban azon adományokat 
kell kiemelnem, melyekhez a múzeum könyvtárának a barátai útján 
jutottunk. 

így SZUCHY József perth-ansboi (Amerika) plébános 45 ládát kitevő 
amerikai magyar háborús ujsággyüjteményt ajándékozott könyvtárunknak, 
amely hirlaptárunk amerikai anyagának jelentős gazdagodását jelenti ; 
Gabriel WELLS newyorki könyvkiadó egy pergamenre írt, díszesen 
illusztrált, 24 lapos, magyar vonatkozásokat tartalmazó, valószínűleg a 
XV. század közepéről származó flamand naptárt, valamint Michael 
Ritius Parhenopeius «De regibus Galliarum, Hispániáé, Hierusalem, 
Siciliae et Hungáriáé» c. 1503-ban Rómában irt, díszes bőrkötéses 
kódexét ajándékozta kézirattári osztályunknak, SIKLÓSSY László közve
títésével. 

A Könyvtár egyéb nevezetesebb szerzeményei ez év folyamán : 
Nyomtatványt osztály : SMERTNIK Benignus : Kunst dobre umriti, 

Nagyszombat, 1697. JULIUS CAESAR: Practica Arithmetica, Lőcse, 1701. 
GEORGIEVICS Bartholomaeus : Von der Türken gebreuchen. Nürnberg, 
1545. LIPPAY jános : Gyümöltsös kert, Bécs, 1667. Gregorius COELIUS 
PANNONIUS Collectanaea in sacram Apocalipsim, Paris, 1571. 

A kézirattár anyaga WELLS úr fentebb említett értékes ajándékain 
kívül egy XVIII. századi német nyelvű anabaptista cronicával és theológiai 
kézirattal, egy XVIII. század elejéről való szakácskönyvvel, NÉMEDY 
Anna 1785. évi ezüstveretes német imakönyvével gazdagodott. Újkori 
kézirataink gyűjteménye VÖRÖSMARTY, JÓKAI, DEÁK, GÁRDONYI, MIKSZÁTH, 

ARANY László, BLAHA Lujza, gróf APPONYI Sándor, KOSSUTH Lajos, 
MADÁCH Imre, SZÉCHÉNYI István leveleivel és HERMÁN Ottó kézirati 
hagyatékával gyarapodott. 

A levéllár is sok értékes darabbal gazdagodott részben vásárlás, 
részben örökletét által. A gyarapodás jelentékeny része a hazai iratok 
csoportjára esik. Az újonnan letéteményezett családi levéltárakon kívül 
(SZENTGYÖRGYI, gróf HUGONNAY, katomi és szulyói SYRMIENSIS, szulyovszky 
és komoróci és császári KOMORÓCZY család) a régebben letéteményezett 
családi levéltáraknak egy része is újabb letétekkel gyarapodott. így a 
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gróf SZÉCHÉNYI, FEJÉRPATAKY, PÉCHY, REVICZKY, SIMONYI, BUGARIN-HORVÁTH, 

BONIS stb. 

A rendes könyvtári munkában ez évben sem volt fennakadás. 
A nyomtatványt osztály HAVRÁN Dániel osztályigazgató vezetése 

mellett működött, aki az osztály folyóügyein kívül intézte a vásárlások, 
ajándékok, vételek naplózását és feldolgozását. Végezte az osztály folyó-
ügyeit, beszerzések felvételét a központi címjegyzék részére. A kefelevo
natok átnézését a régi múzeumi anyag megjelölése céljából. 

Dr. SiKABONYi Antal könyvtárnok végezte a szakbeosztást, naplózást: 

vásárlást, az elszakított részek nyomtatványainak gyűjtését és feldolgo
zását. Ebben a munkájában dr. KOZOCSA Sándor önkéntes gyakornok 
segédkezett. 

Dr. PÁNITY Vukoszáva könyvtárnok a háborús-, proletár-, emigrá
ciós-, irredenta-, illetőleg területvédő-mozgalom gyűjteményeit gondozta, 
az új gyarapodást feldolgozta, az aprónyomtatványokat csoportosította. 
Megkezdte a plakátanyag feldolgozását és kiegészítését. 

Dr. PUKÁNSZKYNÉ KADAR Jolán könyvtárnok a Régi Magyar Könyv
tár és régi aprónyomtatványok kezelését és rendezését végezte. A Régi 
Magyar Könyvtár III. kiemelte és katalogizálta. 

Dr. NYIREÖ István beosztott egyetemi könyvtárör végezte a köte
les példányok szakbeosztását HÓMAN Borbála könyvtártiszttel együtt. 

LAVOTTA Rezső zeneművészeti előadó vezette a könyvkötést. 
Dr. Isoz Kálmán fökönyvtárnok végezte a zenei osztályban fel

merült összes teendőket (naplózás, vásárlás, feldolgozás), az év na
gyobb részében LAVOTTA zeneművészeti előadó is közreműködött e te
kintetben. 

A hirlaptàrban dr. BORZSÁK István könyvtárnok vezette a köteles
példányok naplózását, átvette és cédulázta az anyagot, a hiányosan be
küldött anyagot reklamálta, kezelte a külföldi folyóiratokat, intézte a 
hirlapkölcsönzést, végezte a folyóiratok és hirlapok ügyében szükséges 
levelezéseket, a kutató közönségnek felvilágosítással szolgált. Résztvett 
szeptember ié-tól október 16-ig a FESTETiCH-palotabeli fiókhelyiség köl
töztetésében és az anyagnak új helyiségben való elhelyezésében. 

Dr. GORIÜPP Alisz alkönyvtárnok végezte a hirlapok cédulázását, a 
hírlapoknak fedőlappal való ellátását, feldolgozta az ajándékként érkező 
anyagot, résztvett a FESTETiCH-raktár költöztetésében, a régi cédulák 
alapján új kartoték lapokat írt (A—G-ig magyar lapok). 

Dr. GÁSPÁR Margit könyvtári segédtiszt végezte a régi hirlapok új 
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cédulázását, résztvett a hírlapok új fedőlappal való ellátásában, köteles
példányok átvételében, intézte a reklamációkat, résztvett a FESTETICH-
palotai raktár költöztetésében, a kőnyomatos lapokat rendezte és részt
vett a könyvtári inspekciós szolgálatban. 

A kézirattárban dr. JAKUBOVICH Emil főkönyvtárnok, az osztály 
vezetője, végezte a középkori kódexek lajstromozását és TAGÁNYI Károly 
gyűjteményének feldolgozását. 

Dr. RÉDEY Tivadar könyvtárnok intézte az osztály kölcsönzési, 
vásárlási ügyeit, résztvett a kutatók kiszolgálásában, időnkint megbízást 
nyert egyes könyvtári ügyiratok elintézésére, szerkesztette a könyvtár 
folyóiratát, a Magyar Könyvszemlét. 

Dr. RÉDEY Tivadarné HOFFMANN Mária dr. könyvtárnok, a kézirat
tár napi munkáján (kölcsönzés, kutatók kiszolgálása, naplózás stb.) kívül 
az utolsó évek gyarapodásának és egyes nagyobb gyűjtemények feldolgo
zásával foglalkozott s az Irodalmi Levelestár regestázását folytatta. 

Dr. BARTONIEK Emma alkönyvtárnok januártól októberig az admi
nisztrációhoz volt beosztva, május—júniusban olvasótermi felügyeletet 
és könyvkölcsönzést végzett, novembertől a kézirattárban nyert beosztást 
és rendezte a facsimile gyűjteményt (rendszerezés, cédulázás kartonokon, 
számozás, minden egyes darab eredetijének megállapítása). 

ERNYEY József I. oszt. múzeumi őr feldolgozta a SZULYOVSZKY-
levéltárat, ODESCALCHI Artúr herceg hagyatékát. 

A levéltári osztályt dr. SULICA Szilárd főkönyvtárnok vezette. 
O irányította az osztály költöztetését a múzeum épületéből a levéltár 
épületébe, intézte a vásárlásokat, résztvett az anyag naplózásában, fel
dolgozásában, a felek kiszolgálásában. 

Dr. ZSINKA Ferenc könyvtárnok, résztvett a levéltári költözködési 
munkálatokban, végezte részben az anyag rendezését, revízióját s a kuta
tók kiszolgálását. 

Dr. FEKETE NAGY Antal szakdíjnok végezte a családi levéltárak 
részbeni feldolgozását, a Vác-városi és a SZALAY Ágoston-féle gyűjte
mények feldolgozását, az érdeklődőknek felvilágosítással szolgált és 
résztvett a kutatók kiszolgálásában és az adminisztrációban segédkezett 
(másolási munkák). 

EPERJESY János I. o. múzeumi segédtiszt 1926 okt. 15-ig inspek
ciós szolgálatot végzett (délelőtt), okt. 15-től a levéltárba osztatván be, 
végezte a bélyegzést, revíziós és gépírásos munkálatokat. 

A köUlespéldányok osztályát dr. GULYÁS Pál egy. c. rk. tanár, fő-
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könyvtárnok vezette, ő törzskönyvezte a beérkező kötelespéldányokat s 
tartotta nyilván az évi könyvanyagot. 

Dr. GREXA Gyula alkönyvtárnok a kötelespéldányosztályban végezte 
a naplózást, sorozatos kiadványoknál a törzslapreviziót, közreműködött 
a plakátanyag rendezésében, végezte részben a reclamációt és a törzs
könyvezést. 

ISTVÁNFI Károly könyvtári főtiszt készítette a bibliográfiai cédulá
kat, szintén résztvett a kötelespéldányok átvételében és törzskönyvezé
sében, kezelte a nyomdai kimutatásokat s az iskolai értesítők gyűjte
ményét. 

Dr. CZOBOR Alfréd vm. főlevéltárnok 1926 októberig a levéltárban, 
azontúl a könyvtárban végzi az olvasótermi délelőtti inspekciót. 

SOHÁR Lajos irodasegédtiszt a könyvkölcsönzést intézte. 
Dr. PARÁDI Lászlóné könyvtártiszt és RAKSSÁNYI Anna kezelőnő az 

adminisztrációs szolgálatot végezték. 
Dr. FITOS Vilmos főkönyvtárnok a vallás- és közoktatásügyi minisz_ 

térium országos pedagógiai könyvtárát rendezte. 
A) A Könyvtár használata, a) A könyvtár helyiségében. 1. A nyom-

tatványi osztályban 11.950 kutató használt 26.318 művet; 2. a hirlap-
tárban 3490 kutató 6662 kötetet; 3. a kézirattárban 505 kutató 236 
középkori, 669 újkori és 1 zenei kéziratot, 1196 drb és 16 tok irodalmi 
levelet és 2 irod. analektát; 4. a levéltárban 58 kutató 8641 oklevelet 
és iratot, b) A könyvtáron kívül. A nyomtatványi osztályból 5549 
kutató 9339 müvet kölcsönzött ; a hirlaptárból 103 kutató 313 darabot; 
a kézirattárból 38 kutató 104 darabot; a levéltárból 19 kutató 2555 
darabot. 

B) Kötésre a nyomtatványi osztályból 1139 kötet került, javítás és 
aranyozás alá 171 drb, a hirlaptárban 25 kötet köttetett és 1431 kötet 
borítékoltatott. 

C) Gyarapodás. A nyomtatványi osztály a) kötelespéldány útján 
17.410, b) ajándék útján 2151, c) vétel útján 806, d) áttétel útján 91 
e) hivatalos kiadványból 1. f) csere útján 3 darabbal, összesen 20.462 
darabbal gyarapodott. 2. A hirlaptár a) kötelespéldány útján 35.329 
számmal, b) ajándék útján 524 kötettel és 77 számmal, c) vétel útján 
12 kötettel és 3 számmal, d) áttétel útján 4 kötettel, összesen 540 
kötettel és 35,409 számmal gyarapodott. 3. A kézirattár a) ajándék útján 
321, b) vétel útján 640, c) áttétel útján 30 darabbal, összesen 991 
darabbal gyarapodott. 4. A levéltár aj ajándék útján 773, b) vétel útján 
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1491 darabbal és 70 fascikulussal, c) másolás útján 4, d) áttétel útján 
556, ej letét útján 862 darabbal, összesen 3686 darabbal és 70 fasci
kulussal gyarapodott. 

A könyvtár tisztviselői az 1926. évben a következő irodalmi mun
kásságot fejtették ki : 

DR. LUKINICH IMRE 
könyvtárigazgató, egy. ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. 

1. Szerkesztette a Mohácsi Emlékkönyvet. (Bp. 1926.) 
2. Szerkesztette a Nagyenyedi Albumot. (Bp. 1926.) 
3. A M. Tud. Akadémia és a magyar történetírás. (Bp. Szemle 1926.) 
4. Preussische Werbung in Ungarn. (Ung. Jahrbücher. 1926.) 
5. A Bethlen fiúk iskoláztatása 1620—1626. (Nagyenyedi Album.) 
6. Kossuth Országgyül. Tudósításainak történetéhez. (M. Könyv

szemle 1926.) 

HAVRÁN DÁNIEL 
osztályigazgató. 

1. Harsányi István : Miskolczi Csulyak István élete és munkái. 
(M. Könyvszemle 1926.) 

2. Iványi Béla : Mossóczy Zakariás és a magyar Corpus Juris kelet
kezése. (U. o.) 

D R . ISOZ KÁLMÁN 
főkönyvtárnok. 

1. Buda és Pest zenei művelődése. I. köt., 8. r. IV, 227, 1 1. (A M. 
Tud. Akadémia a Fővárosi díjjal tüntette ki). 

2. Pray György értekezése a magyarok zenéjéről. (Zenei Szemle, 
X. évf. 208—212. 1.) 

3. Pray és Laborde. (U. o. XI. évf. 12—20. 1.) 
4. Bognár Ignác. (A Zene. VIII. évf. 45—47. 1.) 
5. Liszt Ferenc három kiadatlan levele Mosonyi Mihályhoz. (Magyar 

Könyvszemle XXXIII. k. 309 — 315. 1.) 
6. Kremmer Dezső. (Nekrolog. U. o. 426. 1.) 
7. Gutenberg Festschrift. (U. o. 181 —182. 1.) 
8. Die Deutsche Bücherei nach dem ersten Jahrzehnt ihres Be

stehens. (U. o. 182—185.1.) 
9. Zenei Szemle rovata a Protestáns Szemlében. (XXXV. évf. 

123—125., 275—278., 347., 534— 535-> 594—595- és 659—660. 1.) 
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D R . SULICA SZILÁRD 
főkönyvtárnok. 

1. A múzeumi levéltár gyűjteményeiről. (M. Könyvszemle 1926. 
Külön lenyomatban is.) 

2. Történetírás és történeti segédtudományok Romániában. (Fel
olvasás a Heraldikai és Genealógiai Társaság 1926 jún. 11-iki ülésén.) 

3. Történetírás és történeti segédtudományok Romániában. (Turul, 
1926. Külön lenyomatban is.) 

D R . JAKÜBOVICH EMIL 
főkőnyvtárnok, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a M. Nyelvtud. Társaság titkára. 

1. A gróf Zichy-nemzetség zsélyi levéltárának magyar nyelvemlékei. 
(M. Nyelv 1926. 143. 1.) 

2. A váradi püspökség XIII. századi tizedjegyzéke. (U. o. 220., 
298., 357. 1. Külön lenyomatban is.) 

3. A Pray-kódex kiadása. (U. o. 226. 1.) 
4. Titkári jelentés a M. Nyelvtud. Társ. 1925. évi működéséről. 

(U. o. 150. 1.) 
5. G. Wells kódex-adománya. (M. Könyvszemle 1926. 427. 1.) 
6. Zalán Menyhért: Árpád-kori magyar vonatkozású kéziratok az 

osztrák kolostorok kézirattáraiban. (U. o. 187. 1.) 
7. Adalékok az Anonymus-kérdéshez. (Kivonat 1925 nov. 9-én 

felolvasott akadémiai székfoglaló értekezéséből és felelet dr. Sebestyén 
Gyula bírálatára. Akad. Értesítő 1926. XXXVII. k. 434. füz. 143—171.1.) 

8. Ómagyar olvasókönyv. (A pécsi Tudományos Gyűjtemény egy 
kötete. Sajtó alatt.) 

9. Cikkek a Révai Nagy Lexikona pótköteteiben (Anonymus, Gesta 
Ungarorum, Kálti Márkus, újabban felfedezett magyar nyelvemlékek stb.) 

D R . GULYÁS PÁL 
főkönyvtárnok, c. ny. rk. egy. tanár. 

1. Magyar életrajzi lexikon. (I. k. 3—5. füz., 257—640. hasáb.) 
2. A m. kir. belügyminisztérium könyvtárának betűsoros címjegy

zéke. (Szakok szerint rendezett katalógus. Bp., 1925. [1926] 8r., 4232 1 
Név nélkül.) 

3. Nekrológok és folyóiratszemle az Irodalomtörténet 1926. évf. 
minden számában. 

Magyar Könyvszemle. 1927. I—II. fűzet. 12 
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D R . RÉDEY TIVADAR 

könyvtárnok, a Magyar Irodalmi Társaság tagja. 

i . Szinházi szemle. (Napkelet. IV. évf. i . sz.) 
2. Reményik Sándor: Atlantisz harangoz. (U. o. 2. sz.) 
3. Két lírikus. (U. o. 3. sz.) 
4. Szinházi Szemle. (U. o.) 
5. Mihály László versei. (U. o. 4. sz.) 
6. Mécs László előadóestje. (U. o.) 
7. Szinházi szemle. (U. o. 5. sz.) 
8. Huszonöt év a magyar társadalmi dráma történetéből. (U. o. 6. sz.) 
9. Blaháné mint Shakespeare-szinésznő. (U. o.) 

10. Egy «nagy nő» élete és halála. (U. o. 7. sz.) 
11. Sárközi György: Angyalok harca. (U. o. 8. sz.) 
12. Kürthy György: Mars. (U. o. 9. sz.) 
13. Oláh Gábor új versei. (U. o. 10. sz.) 
14. Verő György : A Népszínház Budapest szini életében. (Száza

dok. LX. évf. 7—9. sz.) 
15. Tizenhárom vegyes közlemény. (M. Könyvszemle. XXXIII. 

1—4. sz.) 
16. Mohács emléke költészetünkben. (MohácsiEmlékkönyv.Bp. 1926.) 
17. Csathó Kálmán : Földiekkel játszó égi tünemény. («A XX. szá

zad magyar irodalma kritikákban» c. anthologiában. Bp. 1926.) 
18. Hamvazó c. költeményének angol fordítása W. N. Loew Modern 

Magyar Lyrics c. anthologiájában. (Bp. 1926.) 
19. Bemutatók és felújítások. (Bp. Szemle 1926. 592. sz.) 
20. Szerkesztette a Magyar Könyvszemlét és Bulletin c. melléklapját. 
21. Mohács emléke költészetünkben. (Felolvasás a M. Tört. Tár

sulatban 1926. ápr. 29-én.) 
22. Gyulai Pál és a történetírás. (Felolvasás u. 0.1926. dec. 16-án.) 

D R . R É D E Y N É H O F F M A N N M Á R I A DR. 

könyvtárnok. 

1. Barabás Miklós a Lánchidról. (Magyar Művészet 1926.) 
2. Ács Gedeon bujdosó évei. (Három közlemény. Napkelet. 1926.) 
3. Egy bujdosó naplójából. (Népéleti adalékok. Három közlemény. 

Népélet. — Ethnográfia. 1926.) 
4. Irodalmi Levelestár, 2. kötet (A M. N. Múzeum Könyvtárának 

Címjegyzéke IX.). Sajtóra készen. 
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ERNYEY JÓZSEF 
I. o. múzeumi őr. 

1. Régi cseh telepítések hazánkban. (Föld és ember. 1926. 2. sz.) 
2. A borsod-bánfalvi kastély virágos kertje 1787-ben. (Term. Tud. 

Közlöny 1926. 4. sz.) 
3. Egy sárospataki jogász könyvei 1764-ben. (M. Könyvszemle 

1926. 3—4. sz.) 
4. Comenius Labyrinthusának első magyar fordítója 1716. (Elő

adás az Irodalomtörténeti Társaság májusi ülésén.) 
5. A Szivy-család ismeretlen armálisa. (A Turul sajtó alatt levő 

számában.) 
D R . SIKABONYI ANTAL 

könyvtárnok. 

1. Szerkesztette a M. Bibliofil Szemlét. 
2. U. o. cikkek és könyvismertetések. 
3. Cikkek és vers a Pesti Hirlapban. 
4. Romain Rolland dans la littérature hongroise. (Liber Amicorum 

Romain Rolland, Zürich, 1926). 
5. Szerkeszti a Bibliofil Könyvtárt. 
6. Résztvett Rákosi Jenő müvei jubiláris kiadásának (Franklin 

Társ.) sajtó alá rendezésében (tárcák két kötete.) 
7. Cikkek a Révai Lexikon XIX. kötetében és a Tolnai Világ

lexikonban. 

DR. ZSINKA FERENC 
könyvtárnok. 

1. Szerkesztette a Protestáns Szemlét. 
2. Cikkek, nekrológok. (U. o.) 
3. Könyvismertetés a Magyar Könyvszemlében. 

DR. PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR JOLÁN DR. 
könyvtárnok. 

1. Egy felsömagyarországi szcenárium a XVII. századból. Fel
olvasás az Egyetemet és Főiskolát végzett Nők Egyesületében. 1926. 
jan. 18. 

2. A Bűvös Vadász pesti bemutatója. (Zenei Szemle 1926.) 
3. Könyvismertetések az Egyetemes Philologiai Közlöny és a 

M. Könyvszemle 1926. évfolyamában. 
12* 
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4, Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I., II. és 
III. kötetéhez. (M. Könyvszemle. 1926. 1—2. füzet.) 

5. Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának III. köte
téhez. (U. o. 3—4 füz.) 

DR. BARTONIEK EMMA 
alkönyvtárnok. 

1. Mohács Magyarországa. Br. Burgio pápai követ jelentései. For
dítás. (Bp. 1926. Napkelet Könyvtára 12. sz.) 

2. Az Árpádok trónöröklési joga. (Századok 1926. 9—10. sz.) 
3. Pais Dezső Magyar Anonymusa. (Napkelet 1926. 9. sz.) 

DR. GORIUPP ALISZ 
alkönyvtárnok. 

1. Adalékok a külföldi magyar sajtó bibliográfiájához 1919—1925-ig. 
(M. Könyvszemle 1926.) 

2. Irodalomtörténeti repertórium. (Irodalomtört. Közlemények 1926. 
I., II. és IV. sz.) 

3. Néprajzi könyvészet. (Ethnográfia 4. sz.) 

DR. TÓTH LÁSZLÓ 
alkönyvtárnok, egyetemi magántanár. 

1. Humbertus de Romanis reformtervei a pápaválasztásról. (Törté
neti Szemle 1926. 92—102. 11.) 

2. Zwei Berichte des Wiener Nuntius Garampi über die kirch
lichen Verhältnisse um 1776. (Römische Quartalschrift 1926.330—54.11., 
megjelent különlenyomatban is.) 

3. Magyar vonatkozás a római sajtó történetében. (Magyar Könyv
szemle 1926. 367—9-11.) 

4. A vegyesházasságok ügye Magyarországon. (Budapesti Szemle 
1926. augusztus, 311—4. 11.) 

5. Steier Lajos: Görgey és Kossuth. (Századok 1925-6. 188—93.11.) 
6. Steier Lajos : Az 1849-i trónfosztás előzményei és következ

ményei. (Századok 1925-6. 188—93. 11.) 
7. Mohácsy Béla : A m. kir. államvasutak a világháború alatt. (Száza

dok 1925-6. 410—1. 11.) 
8. Radványi Nikolaus : Die Archive in der Podkarpatska Rus. 

(Századok 1925-6. 527—9. 11.) 
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9. Miskolczy István: Anjou Károly balkáni politikája. (Századok 
1925-6. 530—1. 11.) 

10. Pethő Sándor: Világostól Trianonig. (Századok 1925-6. 
632—9. 11.) 

IX, Rackl Michael: Die griechischen Angustinusübersetzungen. 
(Századok 1925-6. 754—6. 11.) 

12. Nel I centenario dalla morte del Card. Ercole Consalvi. (Századok 
1925-6. 759—61. 11.) 

13. Hubert Bastgen : Der Zustand des Katholizismus in Preussen 
im Jahre 1833. (Századok 1925-6. 761—3. 11.) 

14. Hubert Bastgen: Vatikanische Akten aus den Jahren 1835/36. 
(Századok 1925-6. 761—3. 11.) 

15. Huszti József: Platonista törekvések Mátyás király udvarában. 
(Magyar Könyvszemle 1926. 404—5.11.) 

16. Zolnai Béla: II. Rákóczi Ferenc könyvtára. (Magyar Könyv
szemle 1926. 405—6. 11.) 

17. Végh Gyula : Rariora et curiosa gróf Apponyi Sándor gyűjte
ményéből. (Magyar Könyvszemle 1926. 400—1. 11.) 

18. Neue österreichische Biographie 1815—1918. (Magyar Könyv
szemle 1926. 402—4.11.) 

19. Armando Lodolini : Elementi di diplomatica. (Turul 1926. 32. 1.) 
20. Zsinka Ferenc : Bethlen Gábor címeres levele papok részére. 

(Turul 1926. 36. 1.) 
21. Történelmi és régészeti közlemények. (Turul 1926. 36—-7.11.) 
22. Virginio Prinzivalli: Gli anni santi. (Katholikus Szemle 1926. 

502—3. 11.) 
23. Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése. (8 órai 

Újság 1926. 74. szám.) 
24. Folyóiratszemle a Századok 1925-6. évfolyamában. 
25. A készülő olasz nemzeti lexicon részére összeállította a fel

veendő magyar történeti címszavak jegyzékét. 

DR. FEKETE NAGY ANTAL 
szak díjnok. 

1. A magyar-dalmát kereskedelem. Bp. 1926. 8. r. 90 1. (Eötvös 
Füzetek VII.) 

2. Ugyanennek olasznyelvü kivonata Relazioni commerciali tra 
l'Ungheria e la Dalmazia cimmel Corvinában, 1926. 179—182 1. 
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D R . KOZOCSA SÁNDOR 
önk. gyakornok, az Auróra-Kör M. írod. Társaság titkára. 

i . A szeretet költője. (Bácskai Élet 1926.) 
2. Rákosi Jenő. (U. o.) 

D R . CZOBOR ALFRÉD 
beoszt, vm. főlevéltárnok. 

1. Az első hazai hivatalos névbélyegző. (M. Könyvszemle 1926.) 
2. Lósy püspök levele Pázmány Postilláiról. (U. o.) 
3. A könyv mint zálogtárgy. (U. o.) 
4. Iványi Béla: Gönc története. (Turul 1926.) 

D R . NYIREŐ ISTVÁN 
egyetemi könyvtárőr. 

1. Könyvtártudományi cikkek a Studium Irodalmi Lexikonában. 
2. Folyóiratok szemléje a M. Könyvszemle 1926. 1—4. füzetében. 
3. A Főv. Nyilv. Könyvtár Értesítője. (M. Könyvszemle 192e. 

3—4. füz.) 
4. Az O. M. Iparműv. Múz. és Isk. Könyvtárának címjegyzéke. (U. o.) 
5. Grafikai Művészetek Könyvtára. (U. o. 1—4. füz.) 
6. Haebler: Handbuch der Inkunabelkunde. (U. o. 1—2 füz.) 
7. Magyar Irodalmi Lexikon. (U. o. 3—4. füz.) 
8. M. Sociographiai Intézet kiadványai. (U. o.) 
9. Schneider: Handbuch der Bibliographie. (U. o. 1—2. füz.) 

10. Ung. Jahrbücher, Bücherschau. (U. o. 3—4. füz.) 

LuKiNicH IMRE. 




