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jegyzék, hanem bátorító, felemelő, vigasztaló és erőt adó szellemtör
téneti adatgyűjtemény, amely mellettünk áll» és tegyük még hozzá, 
hogy büszkén hirdeti irodalmunk megcsonkíthatatlan szellemi egységét, 
még az erőszakosan készített határokkal szemben is. 

Míg 1924-ben 292 drb. könyv jelent meg, addig 1925-ben már 
415 ; ebből 2 4 % a szépirodalom. Új tehetség önálló kötettel nem 
jelentkezett s mégis «a könyvek száma nemcsak számbelileg nőtt az 
előbbi évhez mérten, hanem szellemi súlyban is gyarapodott». Meg
dönthetetlen bizonyság ez: kultúrfőlényünk nagysága és ereje. 

Dr. K. S. 

Általános magyar könyvjegyzék. Szerkesztették: Pikier 
Blanka és ár. Braun Róbert. Második bővített és javított kiadás. 
37. számú könyvjegyzék. Bp., 1927. Lantos. 8°. VI., 806 1. 

E könyvjegyzék a könyvárusi forgalomban élő, vagy legalább is 
itt-ott lappangó könyvekről emlékezik meg. Tudományos apparátussal 
készült az olvasóközönség részére, de haszonnal forgathatják a külön
böző szakok búvárai is, mert sok, még lappangó könyvadatot ment át 
a jelenbe s a ma könyvviszonyainak vehemenciájáról (minden téren) 
nyújt érdekes képet. 

Szakbeosztása a DEWEY-féle decimális rendszer a maga nehéz
ségeivel és visszatéréseivel, t. i. egy könyv két helyen is szerepel. 
Az első kiadáshoz (1925) mérten kibővült, annyival is inkább, hogy 
az egyes müvek címeit is besorozta a mutatóba. Sok helyen előfordul 
az is, hogy regény a verses müvek közé kerül (TÉREY S. : Visszatérés) 
s viszont, az ilyen hibákat az anyag terjedelmén kívül mentheti az, 
hogy a szerkesztőknek pusztán csak a beküldött címek állanak rendel
kezésre, azonban a kiadói jegyzékekben ezeknek a pontosabb adatoknak 
(mi vers, mi regény, vagy dráma stb.) utána lehetne nézni. Tévedésből 
a Kisfaludy-Társaság nem\. könyvtára cím alatt felsorolják a Társaság 
összes kiadványait, holott e sorozatba csak hat kötet tartozik. 

Dr. K. S. 

A budapesti kir. Pázmány Péter tud. egyetem bölcsé
szeti karán az 1924/25—1925/26-ik tanévben elfogadott doktori 
értekezések kivonatai és az 1919/20—1923/24. tanévekben el

fogadott doktori értekezések jegyzéke. Összeállította a dékán. Bp., 
1925, 1926. A kar kiadása. 8°. 150, 132 1. 




