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TÁRÁNAK I 9 2 7 . ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL.
Az a jelentős átszervezési és átalakítási munka, amely az évek óta
helyszűkével küzdő Országos Széchényi-Könyvtár anyagának kényelme
sebb és célszerűbb elhelyezése érdekében a levéltári osztálynak az Orszá
gos Levéltár épületébe való átköltöztetésével már 1926-ban kezdetét
vette, az 1927. évben szisztematikusan tovább folytatódott.
Időrendi sorrendben haladva, ez év tavaszán vette kezdetét a hirlaptári anyag átköltöztetése II. emeleti, ideiglenes helyéről az időközben
elkészült s a modern könyvtártechnika követelményeinek megfelelő
SCHLICK-VAjDA-féle vasállványzattal berendezett I. emeleti terembe és
folyosóra, amely helyiségeket a Történeti- és Régészeti-Osztály engedett
át az Országos Széchényi-Könyvtárnak.
A Hirlaptár költözködésével majdnem egyidőben vette kezdetét a
Széchényi-teremmel szomszédos, eddig a Zenei- és Háborús-gyűjtemé
nyek elhelyezésére szolgáló terem kiürítése, hogy oda az adományozó
eredeti kikötése értelmében a ToDOREszKU-HoRvÁTH-könyvtár helyeztes
sék el. Ennek a teremnek átalakítási és berendezési költségeit az ado
mányozó SCHÖFFER Aladárné HORVÁTH Aranka úrnő semmi áldozatot
nem kímélő bőkezűséggel fedezte és a gyűjtemény átköltöztetésénél és
felállításánál fáradságot nem ismerve, személyesen is segédkezett.
Az eddig a tisztviselők dolgozóhelyéül szolgáló úgynevezett nagy
terem is kiüríttetett, mihelyt a földszinten a tisztviselők új dolgozó
helyiségeiül szolgáló tíz szoba elkészült. E nagy terem is a Hirlaptár
új raktárhelyiségének megfelelően, szintén vasállványozással láttatott el
s benne az eddigi raktártermekben csak a legnagyobb zsúfoltsággal fel
állított könyvanyagnak egy jelentős része nyert elhelyezést; ezáltal a
raktártermekben kellő férőhely biztosíttatott a könyvanyag közeljövőben
várható gyarapodásának.
A nagy teremmel szomszédos kisebb terem, melyben eddig a szűk,
rosszul világított kutatóhelyiség volt elhelyezve, szintén gyökeres vál-
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tozáson ment át. Ide helyeztettek el könnyen hozzáférhető módon, pul
pitusokon és részben a terem oldalfalán felállítva a cédulakatalógusok, vala
mint itt maradt a könyvkölcsönzést lebonyolító tisztviselő munkahelye is.
Az Olvasóterem is teljesen új képet nyert. Az eddigi alacsony,
körülbelül 5000 kötetet magukbafoglaló könyvszekrények helyét új
bútorzat foglalja el, amelyen emeletmagasságban galéria fut a terem
három oldalán végig. Az új bútorzat beállítása lehetővé tette az eddigi
kis kézikönyvtárnak körülbelül 30.000 kötetre való kiegészítését. Ez új
kézikönyvtár felállítása úgy történt, hogy a gyakrabban használt müvek
a földszinten, a sorozatos müvek, folyóiratok pedig a galérián' vannak
elhelyezve. A kézikönvvtárról az olvasók által is hozzáférhető helyen
külön, könnyen kezelhető s áttekinthető katalógus áll a kutatóközönség
rendelkezésére.
Azzal, hogy az emeleti helyiségek egy részébe, így az olvasó
terembe is bevezettük a villanyvilágítást, elértük azt, hogy a könyvtár —
régi óhajtásának megfelelően — az esti órákban is a közönség rendel
kezésére állhasson, mihelyt megoldódik az inspekciós olvasótermi tiszt
viselő és altiszt kinevezésének eddig anyagi nehézségek miatt el nem
intézett kérdése.
Örvendetes javulás tapasztalható a B-lista következtében leapadt
tisztviselői létszám emelése terén is. Ez évben négy önkéntes díjtalan
gyakornok osztatott Könyvtárunkhoz : dr. Alapi SALAMON István, dr. HEVESI
András, dr. FEJŐS Imre és dr. HALÁSZ Gábor.
Saját kérelmére távozott intézetünk kötelékéből ideiglenesen dr. GREXA
Gyula alkönyvtárnok, aki helyett TABORSKY Ottó reálgimnáziumi tanárt
rendelték be szolgálattételre.
ERNYEY József I. oszt. múzeumi őr ez év tavaszán Könyvtárunk
ból az Éremtárba nyert beosztást.
1927. év folyamán nyertek kinevezést a tudományos segédszemély
zet státusában rendszeresített fizetési osztályba dr. GÁSPÁR Margit és
dr. BALOGH László I. osztályú könyvtári segédtisztek.
A Könyvtár ezévi gyarapodásából ki kell emelnünk az olasz nem
zet által a magyar nemzetnek adományozott két KoRviK-kódexet, vala
mint megemlítendőnek tartjuk HORVÁTH János, Lipcsébe szakadt magyar
könyvkötőmesternek végrendeletileg az Országos Széchényi-Könyvtár
részére hagyományozott verseskönyvének és regényének egy gépelt pél
dányát, valamint 134 pengő 65 fillér készpénzét. Egyéb nevezetes szer
zeményeink a következők :
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Nyomtatványt osztály. 1. Biblia-töredék a vizsolyi kiadás betűivel.
2. Országgyűlési articulusok 1667. (hely és nyomda nélkül). 3. Ország
gyűlési articulusok 1782. (hely és nyomda nélkül). 4. Országgyűlési
articulusok 1685. Kolozsvár. 5. Országgyűlési articulusok 1686. Kolozs
vár. 6. Auspicii laetioris... etc. festivitas...
dum. Ladislaus Teleki. Evam
Vaji Sociam sibi jungeret. Klaudiopoli, 1694. (Egyleveles folio.) 7. Jacobus VoRAGiNE : Legenda Sanctorum. Strassburg, 1483.
Kézirattár. SZEMERE Bertalan 1848/49-es belügyminiszter és miniszter
elnök levelezését és kéziratait, valamint REVICZKY Gyula több versének
kéziratát és KOMJÁTHY Jenővel folytatott levelezését szereztük meg. Ezen
kívül JÓKAI, MIKSZÁTH, EÖTVÖS Károly és TÓTH Béla néhány kéziratát

és KOMJÁTHY Jenő irodalmi hagyatékát vásároltuk meg. G. WELLS newyorki könyvkiadó ajándékaként kaptuk meg KOSSUTH Lajos több levelét
George N. SANDE-hez, az 1852/58. évekből. Ezenkívül vásárlás útján
jutottunk az Erdélyi Országgyűlési Akták egy 1696/1744. évekre ter
jedő, egy kötetbe foglalt gyűjteményéhez.
A levéltári gyarapodásból kiemelendők : két darab eredeti, ARPÁDkori királyi hártyaoklevél, melyeket a Magyar Nemzeti Múzeum Bará
tainak Egyesülete vett meg számunkra: 1. V. ISTVÁN király átírja atyja,
IV. BÉLA király 1267. évi adománylevelét Nádasd és Dalmad honti vár
birtokokról, BOGYISZLÓ és testvérei számára báti birtokukért. 2. 1287.
március 27. LÁSZLÓ király ARNOLD-fia TERMÁN kérésére átírja IV. BÉLÁnak 1267. évi adománylevelét, Dras hontmegyei várbirtokról, ARNOLD
bánai falunagy számára. Ajándékba kaptuk még SCHWEIDEL József vér
tanú-honvédtábornok naplójának töredékét, továbbá a budapesti honvéd
menház irataihoz kiegészítést kaptunk. Vétel útján jutottunk a nagy
szebeni lottóhivatal XVIII. századi irataihoz. A RosTY-család levéltára
egyik kiegészítésével Levéltárunkba került GYÓNI Géza szibériai fogoly
táborban írt verseinek egy sajátkezű kéziratkötete, a reá vonatkozó iga
zoló iratokkal. A letéteményezett családi levéltárakhoz kiegészítéseket
kaptunk, és pedig a REVICZKY-, ABAFFY-, báró JESZENÁK-, gróf SZÉCHÉNYI-

és a RosTY-levéltárakhoz. Új örökletétek : a BORONKAY-, báró NOPCSA-,
SEBETIC-családok levéltárai.
A BoRONKAY-levéltár négy ládányi anyagából a következő címeres
leveleket sikerült kiválasztani: 1. 1625 március 13. Bécs. II. FERDINÁND
cimereslevele a már előbb is nemes nagyorosfalusi NAGY János számára,
címerkérő folyamodvánnyal; 2. 1638 március 26. Pozsony. III. FERDINÁND
cimereslevele PERESZLÉNYI János, Pál és Mihály számára; 3. 1651 III. FER-
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DINÁND címereslevele RAPIK János számára (csonka); 4. 1681. szeptem
ber 27. I. LIPÓT címereslevele DIDÁK alias PERESZLÉNYI János neje CSEH

Judit és fiai : János és Imre számára. Ugyanezen családi levéltárral került
őrizetünkbe I. LiPÓTnak 1665 augusztus 5-én kelt magyar indigenatusj
diplomája, NACHODTI LIECHTENBURGI Ferdinánd Lipót gróf számára. A báró
NopcsA-család letéteményezett levéltárának főkép XVIII—XIX. századi
politikai vonatkozású anyaga nagyértékü.
Zenei osztály. A zenei osztály kéziratgyüjteménye a lefolyt évben
is ajándékok útján nagyobb értékű kéziratokkal gyarapodott : nevezetesen
a Filharmóniai Társulat : MOSONYI Mihálynak Gyàs%hangok c. műve ere
deti vezérkönyvét, LECHNER Ödön : DOPLER Ferencnek PETŐFI, A szerelem
vándorai c. költeményére írt férfikarának eredeti kéziratát, SZABADOS
Béla: Hisiekegyének és Nyitányának eredeti vezérkönyveit, FOLLAJTAR
József: GRANZENSTEIN Gabriella 6 szerzeményének kéziratát. VAVRINECZ
Gábor: VAVRINECZ Mór 2. szimfóniája és 3 egyházi zeneművének eredeti
vezérkönyvét ajándékozta gyűjteményünknek. Régibb vásárlásunk ki
egészítéseképpen MOSONYI Mihály Siextett\ènék partitúráját és KÁLDY
Gyula Régi dalok c. ének- és zongorára írt művének eredeti kéziratát
soroztuk autogrammjaink közé.
Nyomtatott anyagunk gazdagítói közül ki kell emelnünk GÓHL
Ödönt 47 és DRESCHER Pált 21 darabból álló adományával.
A rendes könyvtári munka menetében — amennyiben a Könyvtár
átszervezése idején lehetséges volt — nem volt fennakadás.
A nyomtatvânyi ositály HAVRÁN Dániel osztályigazgató vezetése mel
lett működött, aki az osztály folyóügyein kívül intézte a vásárlások,
ajándékok, vételek naplózását és feldolgozását s hivatalos megbízásból
több könyvtárbecslést végzett.
DR. SIKABONYI Antal könyvtárnok végezte az elszakított területek
nyomtatványainak gyűjtését, rendezését, feldolgozását, hiányzó művek
összeírását, katalógusok átnézését. Résztvett az átszervezési és költözködési munkálatokban. A H u n g . L. szakanyagát összeírta az olvasótermi
kézikönyvtár számára.
DR. PÁNITY Vukoszava könyvtárnok rendezte január—május hóna
pokban a szöveges háborús plakátokat, június—december havában részt
vett a könyvtári átszervezési munkálatokban.
DR. PUKÁNSZKY Béláné, KÁDÁR Jolán dr. könyvtárnok, kezelte a Régi
Magyar Könyvtár I—III. részét, az ősnyomtatványokat és a TODORESZKU—
HoRVÁTH-gyüjteményt. A Régi Magyar Könyvtár I—II. részének anyagát
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átszámozta, a III. részt kiegészítette; résztvett a ToDORESZKU-Könyvtár
felállításában.
DR. NYIREŐ István beosztott egyetemi könyvtárőr vezette az Orsz.
Széchényi-Könyvtár nyomtatványi osztályának átrendezését és részleges
átszámozását. Vezette az Olvasóterem kézikönyvtárának átszervezését,
új szakkatalógusának elkészítését és összeállítását, stb. Résztvett a bélyeg
gyűjtemény megszervezésében.
DR. KOZOCSA Sándor önkéntes gyakornok segédkezett a Könyvtár
átalakítási munkálataiban, ahol résztvett a könyvanyag olvasótermi részé
nek lediktálásában és segédkezett az új katalóguscímkék rendezésében.
Berendezte ezenkívül és részben feldolgozta a megszállt területek könyv
anyagát.
LAVOTTA Rezső zeneművészeti előadó vezette a Könyvtárban a
könyvkötést s résztvett az anyag feldolgozásában.
DR. Isoz Kálmán főkönyvtárnok, vezette a zenei osztályt és végzett
minden, a zenei gyűjteménnyel kapcsolatos munkát. Résztvett a könyv
tár rendezési és egyéb munkáiban.
A Htrlaptárban dr. BORZSÁK István könyvtárnok végezte a folyóirat
anyag kiegészítést, a számonként érkező anyag átvételét, a külföldi
folyóiratok kezelését. Vezette a II. sz. növedéknaplót és intézte a hirlapkölcsönzést, az anyag kötés alá készítését s a beérkezett hirlapanyag megcédulázását. Résztvett az áprilistól augusztus végéig tartó költözködésben.
DR. GORIÜPP Alisz alkönyvtárnok résztvett áprilistól november
közepéig a hirlaptár költöztetési munkálataiban, rendezett ezenkívül
13.555 hirlapszámot, fedőlapozott és cedulázott 839 kötet hírlapot, irt
3193 kartotéklapot és 1084 tételben folyószám ózott 8171 kötet hírlapot.
DR. GÁSPÁR Margit könyvtári segédtiszt résztvett a Hirlaptár költö
zési munkálataiban áprilistól november közepéig. November és december
hónapban összeállította és felcédulázta az olvasótermi hirlapanyagot.
Átvett 7084 drb kötelespéldányt, írt 200 utalólapot és 25 drb rekla
mációt, cedulázott 2070 kötet hírlapot az új és 280 kötet hírlapot a régi
cédulakatalógusba.
Dr. Alapi SALAMON István önkéntes gyakornok résztvett a hirlaptári kötelespéldányanyag felvételében, annak ideiglenes cédulázásában és
naplózásában. A hiányokat reklamálta.
Kézirattár. DR. JAKUBOVICH Emil főkönyvtárnok a kézirattár veze
tője 1927. október i-ig. Október i-én átvette a levéltári osztály veze
tését. Intézte a kézirattár, azután a levéltári osztály adminisztrációját és
Magyar Könyvszemle. 1928. I—IV. füzet.
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folyóügyeit. A kézirattárban feldolgozta TAGÁNYI Károly irodalmi hagya
tékát, rendezte a Könyvtár oklevél- és nyelvemlékfényképeit. 1927«
tavaszán Bécsben volt a cs. és kir. udvari gyűjtemények likvidációs tár
gyalásán.
DR. RÉDEY Tivadar könyvtárnok október i-je óta a kézirattári
osztály vezetője. Résztvett az anyag feldolgozásában, intézte a meghatá
rozásokat, vételügyeket, készítette az osztály ügyiratait. Időnként főigaz
gatói- és igazgatói megbízásból egyes általános könyvtári érdekű ügy
darabokat intézett el. Szerkesztette a Könyvtár folyóiratát a Magyar
Könyvszemlét, valamint résztvett A\ Ors^. Széchényi-Könyv tár Tudomá
nyos Kiadványai című sorozat szerkesztői munkáiban.
DR. RÉDEY Tivadarné HOFFMANN Mária dr. könyvtárnok, október
i-ig a kézirattár kötelékében dolgozott, itt a kutatók kiszolgálásán és
a kölcsönzésen kívül végezte az új szerzemények cédulázását és katalo
gizálását, az ideiglenes növendeknapló átírását a véglegesbe, igazgatói
megbízásból időnként intézte a Könyvtár német levelezését. Október
i-töl fogva a kézirattárból kivétetett s a könyvtárigazgató közvetlen
felügyelete alá helyeztetett, de egyelőre megbízatott a kézirattári új
anyag további katalogizálásával. Az Irodalmi Levelestár anyagának reges
tázását is folytatta.
DR. BARTOXIEK Emma alkony vtárnok rendezte és cédulázta a facsimilegyűjteményt. Rendezte és cédulázta, kartonfedőlapok között kötetekbe
kötözte a KossuTH-iratokat, HELFFY- és iRÁNYi-iratokat. Készült az egész
anyagnak körülbelül egyharmadát kitevő régi cédulák felhasználásával
8100-nál több cédula. Szeptember óta az I. emeleti kézirattári helyiség
ben inspekciós szolgálatot teljesít, ott végzi a kutatók kiszolgálását,
a használt anyag kivételét és visszaosztását.
DR. HALÁSZ Gábor önkéntes gyakornok feldolgozta a KOMJÁTHY
Jenő és herceg ODESCALCHI Arthur hagyatékát. Megkezdte a koronghi
LiPPiCH-hagyaték feldolgozását és a THALLÓczY-hagyaték rendezését.
Másodmagával összeállította és francia nyelvre fordította az 1925-ös év
történeti irodalmának bibliográfiáját a Comité International des Sciences
Historiques kiadásában megjelenő Annuaire International de Bibliographie
Historique számára.
Levéltári osztály. DR. SULICA Szilárd főkönyvtárnok vezette az osz
tályt június i-ig. Szabadsága lejártával a Néprajzi osztályba helyeztetett
át szolgálattételre. Mint az osztály vezetője, intézte a vásárlásokat, részt
vett az anyag naplózásában, feldolgozásában és a felek kiszolgálásában.
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DR. ZSINKA Ferenc könyvtárnok október i-ig a levéltári osztályban
teljesített szolgálatot, ahol a családi levéltárak rendezését végezte. Július
tól októberig ideiglenesen vezette a levéltári osztályt, októbertől a kéz
irattárba nyert beosztást, ahol résztvett az osztály folyómunkáiban.
DR. FEKETE NAGY Antal szakdíjnok befejezte az ABAFFY-család levél
tára kiegészítő és befejező részének feldolgozását, feldolgozta SZALAY
Ágoston gyűjteményét, végezte a váci városi anyag kiegészítő részének
feldolgozását. írta a végleges növedéki naplót, feldolgozta az 1926. évi
növedékinapló-tételeket. Rendezte a KOLLER-, MALONYAI- és VAjAY-levélt árakat.
EPERJESY János múzeumi segédtiszt 1927. október i-ig a levéltári
osztályban teljesített szolgálatot, ahol a bélyegzési, reviziós és gépírásos
munkálatokat végezte. Október i-től az átszervezési munkálatokban
vesz részt.
DR. CZOBOR Alfréd vármegyei főlevéltárnok november i-ig a Könyv
tárban, azután a levéltári osztályban teljesített szolgálatot, végezte a Könyv
tárban az Olvasóterem részére a folyóiratok és sorozatos müvek rende
zését és szakkatalógusok alapján az anyag kiválasztását. Végezte SZÉCHENYI
István könyvtárának revizióját, olvasótermi szolgálatot teljesített 1927. év
húsvétig. Résztvett az Egyetemi Nyomda kiállításának előkészítésében és
likvidálásában. A levéltári osztályban végezte a RosTY-levéltár kiegészítésé
nek elrendezését és rendezi a BoRONKAY-család levéltárát.
TABORSKY Ottó berendelt állami reálgimn. rendes tanár résztvett
az olvasótermi rendezési munkákban. November i-én a levéltári osztályba
osztatott be. Itt résztvett a váci városi levéltár kiegészítésének rendezé
sében, megkezdte a báró NopcsA-család levéltárának rendezését, írta az
1927. évi végleges növedéki naplót, vezette a kölcsönzési naplót és
végezte a gépírási munkákat.
A Kötelespéldányok osztályát dr. GDLYÁS Pál főkönyvtárnok, egye
temi c. ny. rk. tanár vezette, törzskönyvezte a beérkező köteles példá
nyokat, összeállította az 1926/27. évi magyarországi bibliográfiát.
DR. GREXA Gyula alkönyvtárnok szeptemberig a kötelespéldány
osztályban teljesített szolgálatot, ekkor az Attila-utcai Werböczi-fögimnáziumhoz osztották be szolgálattételre. A kötelespéldányosztályban végezte
a naplózást, a törzslapreviziót, ellenőrizte a nyomdákat.
ISTVÁNFI Károly könyvtári főtiszt készítette a bibliográfiai cédulá
kat, résztvett a kötelespéldányok átvételében és törzskönyvezésében,
végezte a nyomdák ellenőrzését.
7*
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SOHÁR Lajos irodasegédtiszt a könyvkölcsönzést intézte az olvasó
terem bezárásáig, ezután résztvett a Könyvtár revíziós munkálataiban.
HÓMAN Borbála könyvtártiszt a nyomtatványi osztályban teljesített
szolgálatot, végezte a beérkezett könyvanyag cédulázását.
DR. HEVESI András önkéntes gyakornok segédkezett dr. SIKABONYI
Antal könyvtárnoknak a megszállt területek könyvanyagának feldolgo
zásában s résztvett a könyvtári revíziós munkálatokban.
DR. FEJŐS Imre önkéntes gyakornok résztvett a könyvtári revíziós
munkálatokban.
DR. PARÁDI Lászlóné könyvtártiszt] és RAKSSÁNYI Anna kezelő az
adminisztrációs szolgálatot végezték.
A) A Könyvtár használata, a) A könyvtár helyiségégen : i. A nyomtat
ványi osztályban 4567 kutató használt 5443 müvet, 7785 kötetben;
2. a Hír laptárban 2001 kutató használt 3996 kötetet; 3. a Kézirattárban
286 kutató használt 17 nyelvemléket, 36 középkori kéziratot, 146 újkori
kéziratot, 17 fényképet, 565 drb és 6 tok irodalmi levelet, 312 drb
irod. analektát, 131 drb és 4 fascikulus Kossuth-iratot ; 4. a Levéltár
ban 257 kutató használt 57.675 iratot és oklevelet.
bj A Könyvtáron kívül: 1. a nyomtatványi osztályból 3158 térít—
vényen 4877 kötetet; 2. a hirlaptárból 67 térítvényen 145 kötet hír
lapot; 3. a kézirattárból 28 térítvényen 8 középkori, 4 újkori kéziratot,
493 irodalmi levelet, 27 drb Kossuth-iratot, 38 irodalmi analektát és
59 drb fényképet; 4. a levéltári osztályból 52 térítvényen 1728 drb és
61 fascikulus iratot kölcsönöztek ki.
B) Kötésre a nyomtatványi osztályból 2i46 kötet került, ebböt 246
drb javítás és 11 drb a Régi Magyar Könytárba tartozó mü volt.
A hirlaptárban 1603 kötetet köttettek és 849 kötetet borítékoztak.
C) Gyarapodás : 1. A nyomtatványi osztály aj kötelespéldány utján
7331 drb könyvvel és 7942 drb aprónyomtatvánnyal; h) ajándék útján
1811; c) vétel útján 6 2 1 ; d) áttétel útján 6 ; ej hivatalos kiadvány
útján 1 drbbal, összesen 11.716 darabbal gyarapodott.
2. A hirlaptár: a) köteles példány útján 31.590 számmal; b) ajándék
útján 310 kötettel és 6 számmal; c) vétel útján 33 évfolyammal és 16&
számmal, összesen 31.764 számmal és 333 kötettel gyarapodott.
3. A kézirattár: aj ajándék útján 115 drbbal (ebből 7 drb fénykép);
bj vétel útján 604; ej áttétel útján 8 2 ; dj örökletét útján 4 drb és 2
láda irattal, összesen 805 darab és 2 láda irattal gyarapodott.
4. A levéltár: aj ajándék útján 1845 ; bj vétel útján 962; ej áttétel
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útján 384; d) hivatalos másolat útján 1; ej örökletét útján 246 drb és
15 láda irattal, összesen 3455 drb és 15 láda irattal gyarapodott.
5. A zenei osztály a) ajándék útján 21 kézirattal, 97 nyomtatott
hangjeggyel, 19 könyvvel, 148 darab képpel; b) vétel útján 3 kézirat
tal, 14 nyomtatott hangjeggyel, 10 könyvvel ; c) áttétel útján 148 nyom
tatott hangjeggyel, 26 könyvvel, összesen tehát 24 kézirattal, 259
nyomtatott hangjeggyel» 55 könyvvel és 8 képpel szaporodott.
A Könyvtár tisztviselői a következő irodalmi munkásságot fej
tették ki :
D R . LUKINICH

IMRE

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

1. A bethleni gr. Bethlen-család története. (Bp. 1927.)
2. Kossuth Lajos és a Magyar Történelmi Társulat. (Századok, 1927.)
3. A magyarok egyetemjárása külföldön. (Magyary Zoltán : A ma
gyar tudománypolitika alapvetése Bp., 1927. című műben.)
HAVRÁN

DÁNIEL

osztályigazgató.

1.
szemle,
2.
3.
(U. o.,

The great earthquake of 1923 in Japan. (Magyar Könyv
336. 1.)
Sárospataki Kalauz. (U. o., 338. 1.)
Harsányi István, Gulyás József: Új adatok Károlyi Gáspárról.
339. 1.)
D R . ISOZ KÁLMÁN
főkönyvtárnok.

1. Wagner három partitúrájának verses ajánlása Liszthez. (Könyv
barátok Lapja, 1. sz.)
2. A Beethoven-kultusz Pest-Budán. (Protestáns Szemle, 3. sz.)
3. Beethoven. (Egyházi Értesítő, 17. sz.)
4. A Fidelio első előadása Pesten. (Crescendo, 10. sz.)
5. Beethoven-kultusz fővárosunkban. (Beethoven-Emlékkönyv, 1927.)
6. A pesti hangszerkészítöcéh megalakulása. (Zenei Szemle, 4—5. sz.)
7. Beethoven müvei és a régi pesti hangjegykereskedők. (Litteratura, 3. sz.)
8. Zenei Szemle. (Protestáns Szemle, 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10. sz.)
9. A Nemzeti Múzeum részvétele a frankfurti zenei kiállításon.
(Magyar Könyvszemle, 3—4. sz.)
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I02

io.
tet. (U.
ii.
12.
13.
magyar

Bártfai Szabó László : A gróf Széchényi-család története. III. kö
o., i—2. sz.)
Folyóiratszemle. (U. o., 198—201, 349—351. 1.)
A Napkelet Lexikona részére 930 zenei címszó.
Összegyűjtötte és felállította a Frankfurt a/M-i zenei kiállítás
csoportját.
D R . SULICA

SZILÁRD

főkönyvtárnok, a Pázmány Péter Tudományegyetem megb. helyettes tanára.

1. A Múzeumi levéltár költözködése. (Pécs, 1927.)
2. A leveldi Kozma-család címereslevele. (Turul, 1. sz.)
3. Jelentés a múzeumi levéltár állapotáról. (U. o.)
D R . JAKÜBOVICH

EMIL

főkönyvtárnok, a Magyar Tud. Akadémia levelező tagja, a Magyar Nyelvtudomány
Társaság titkára.

1. Az ambrasi gyűjteményből való-e Béla király névtelen jegyző
jének kódexe? (Magyar Könyvszemle, 1—2. f. és különlenyomat.)
2. G. Wells második kódex-adománya. (U. o.)
3. Két magyar glosszás bécsi kódex. (Magyar Nyelv, 1—2. f.)
4. Viska, Stojszló és Pécel. (U. o. 3—6. f. Szinnyei-Emlékkönyv
és különlenyomatban.)
5. Ó-magyar olvasókönyv. (Pécsi Tudományos gyűjtemény. Sajtó
alatt.)
D R . GULYÁS PÁL
főkönyvtárnok, egyetemi c. ny. rk. tanár.

1. Magyar Könyvészet. (A Corvina 1927. évf.)
2. Szinnyei József tanár élete és irodalmi működése. (Magyar
Nyelv 3—6. f. Szinnyei-Emlékkönyv.)
3. Nekrológok és folyóiratszemle az Irodalomtörténet 1927. évf.
összes számaiban.
4. Magyar Életrajzi Lexikon II. köt. 6. fűz. (Sajtó alatt.)
5. Francia irodalomtörténeti cikkek a Révai Nagy Lexikona XX.
kötetében.
6. Brunetière Ferdinand válogatott irodalmi tanulmányai. A vall,és közokt. min. megbízásából fordította (Kultúra és Tudomány 58. köt.
Bp., 1927.)
7. A könyv és története Magyarországon. A magyar tudomány-
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politika alapvetése. (Szerk.: Magyary Zoltán, Bp., 1927. című műben,
563—570.I.)
8. Néhány cikk a Napkelet Lexikonában.
9. Mátyás király budai könyvtára. Fraknói Vilmos, Fogel József
és Hoffmann Edith társaságában. (Bp., 1927. Szent istván Akad., 171.1.)
DR.

RÉDE Y

TIVADAR

könyvtárnok, a Magyar Irodalmi Társaság tagja.

1. Színházi szemle. (Napkelet. V. évf. 1. sz.)
2. Áprily Lajos a felolvasóasztalnál. (U. o. 2. sz.)
3. Színházi szemle. (U. o.)
4. Egy régi könyvkereskedés új otthona. (U. o. 3. sz.)
i 5. Színházi szemle. (U. o. 4. sz.)
6. Két fogoly. (U. o. 5. sz.)
7. Szőke Sándor: Percek hegyén. (U. o.)
8. Színházi szemle. (U. o.)
9. Prohászka-breviárium. (U. o. 7. sz.)
10. Babits Mihály: Halál fiai. (U. o.)
11. Kőrös Andor: Forgószél. (U. o. 8. sz.)
12. Bartalis János lírája. (U. o. 10. sz.)
13. Marionettek. (U. o.)
14. Ujabb Ady-tanulmányok. (U. o. 11. sz.)
15. Horvai János Kossuth-emlékmüve. (U. o. 12. sz.)
i é . Forrás. (U. o. 13. sz.)
17. Négy apró cikk. ( U . o. 11. és 13. sz.)
18. Elégia egy templom halálára. (Széphalom. 7—9. sz.)
19. Színházi szemle. (Budapesti Szemle. 595. sz.)
20. A Fioretti új magyar fordítása. (U. o. 598. sz.)
21. Vegyes közlemények a Magyar Könyvszemle 1—4. számában.
22. A huszadik századi magyar szépirodalom körébe vágó cím
szók a Napkelet Lexikonában.
23. Tragikus táj. (Költemény Endrődi Sándor: A magyar költé
szet kincsesháza című anthológiájának új kiadásában.)
24. Szerkesztette a Magyar Könyvszemlét és Bulletin című mellék
lapját.
DR.

RÉDEY

TIVADARNÉ

HOFFMANN

MÁRIA

könyvtárnok.

Kisebb publikációkat tett közzé szakfolyóiratokban.

DR.
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D R . SIKABONYI

ANTAL

könyvtárnok.

1.
2.
3.
4.

Szerkesztette a Könyvbarátok Lapját.
Cikkek, könyvismertetések. (U. o.)
Cikkek a Pesti Hírlapban.
Dolgozott a Napkelet Lexikonába.
D R . ZSINKA

FERENC

könyvtárnok.

1.
2.
3.
4.

Szerkesztette a Protestáns Szemlét.
Cikkek, nekrológok. (U. o.)
Könyvismertetések a Magyar Könyvszemlében.
Kiadta a Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár XI. kötetét.
DR. PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR JOLÁN DR.
könyvtárnok.

1. Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának III. köteté
hez. (Magyar Könyvszemle. XXXIV. 1—2. füzet.)
2. A színészettörténet módszertana és újabb haladása Németország
ban. (Felolvasás a Budapesti Philologiai Társaság 1927 novemberi ülésén.)
D R . BARTONIEK

EMMA

alkönyvtárnok.

1. A magyar történeti forráskiadványok bibliográfiája. (A Magyar
Történettudomány Kézikönyve számára. Kéziratban.)
2. Altungarische Erzählungen. (Magyar Könyvszemle. XXXIV. 1—2.
füzet.)
D R . GORIUPP ALISZ
alkönyvtárnok.

1. Irodalomtörténeti Repertórium. (Irodalomtörténeti Közlemények.
1927. I—II. és III—IV. füzet.)
2. Les récentes études bibliographiques. (Revue des Études Hon
groises. 1927. janv.—juin.)
DR. FEKETE NAGY ANTAL
szakdijnok.

i. Apród János küküllei főesperes és családja történetéhez. (Tu
rul. 1927.)
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2. Gárdonyi Albert : A történeti segédtudományok története. (U. o.)
3. La politica marittima dei re d'Ungheria. (Corvina. 1927.)
D R . KOZOCSA SÁNDOR
szakdíjnok, az Aurora-Kör M. írod. Társaság tagja.

1. Áprily Lajos. (Bácskai Élet. 1927. 1. sz.)
2. Gyóni Géza. (U. o. 7. sz.)
3. A magyar új romantikus dráma. (A budapesti kir. Pázmány
Péter Tud. Egyetemen elfogadott doktori értekezések kivonatai.)
4. A koldusok poétája. (Bácskai Élet. 9. sz.)
5. Áprily Lajos: Rasmussen hajóján. (Uj Élet. II. évf. 1. sz.)
6. Szőke Sándor versei. (Bácskai Élet. 1927. 2. sz.)
7. Két kritika. (U. o. 3. sz.)
8. Magyar Irodalmi Lexikon. (Uj Élet. II. évf. 2—3. sz.)
9. Jankovich Marcell : Az udvari bolond. (U. o.)
10. Gragger Róbert: Magyar népballadák. (U. o. 4. sz.)
11. Bartóky József új könyvei. (Bácskai Élet. 5. sz.)
12. Irodalmi Lexikonok. (U. o. 6. sz.)
13. Bibliofil Könyvtár. (Magyar Könyvszemle. 1827. 1—2. füzet.)
14. György Lajos : Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. (U. o.)
15. Altalános magyar könyvjegyzék. (U. o.)
16. Vajda Gyula: Az irodalom szeretete. (U. o.)
17. Orbán István : Mit szólna hozzá a Csákó . . . és más elbeszélé
sek. (Uj Élet. II. évf. 5—6. sz.)
18. Lirai anthologia. (U. o.)
19. György Oszkár: Titkok. (U. o.)
20. Szabó Lőrinc: A sátán műremekei. (U. o.)
21. Fráter Lóránd: Genere Kuli. (U. o.)
22. Verlaine magyarul. (U. o.)
23. Forgács Ferenc: Herczeg Ferenc költészete. (Irodalomtörténeti
Közi. XXXVII. évf. 3—4. sz.)
24. Bethlen: Surányi Miklós könyvéről. (Protestáns Szemle. 37.
évf. 1. sz.)
25. Gróf Klebelsberg Kunó beszédei, cikkei és törvényjavaslatai.
(Magyar Könyvszemle. 1927. 3—4. sz.)
26. A Fővárosi Könyvtár értesítője. (U. o.)
27. Jászai Mari Emlékiratai. (U. o.)
28. Hegedűs Zoltán : Katona József lírai költészete. (U. o.)
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29. Deák Ferenc humora. (Bácskai Élet. 1927. 6. sz.)
30. Zichy Mihály bibliográfiája a Nemzeti Múzeum Könyvtárában.
(Könyvbarátok Lapja. 1928. 2. sz.)
31. Irodalomtörténeti repertórium. 1927. II. r. (Irodalomtörténeti
közi. 38. évf. 1—2. sz.)
32. Zeneirodalmi repertórium. (A Zenei Szemle részére.)
33. A teljes magyar és részben külföldi Ibsen-bibliografia. (Könyv
barátok Lapja.)
34. A magyar dráma története 1867—1896-ig. (Kb. 10 nyomtatott
ív kéziratban.)
35. Szigligeti Ede összes müveinek teljes kritikai kiadása. Jegy
zetekkel és életrajzi bevezetéssel. (Kéziratban.)

D R . ALAPI SALAMON ISTVÁN
önk. gyakornok.

Dr. Tóth, Ladislaus : Zwei Berichte des Wiener Nuntius Garampi.
(Magyar Könyvszemle. XXXIV. évf. 3—4. füzet.)

D R . HALÁSZ

GÁBOR

önk. gyakornok, a Magyar Irodalmi Társaság tagja.

1. Két orosz elbeszélés. (Napkelet. V. évf. 1. sz.)
2. Három könyv. (U. o.)
3. Spinoza levelei. (U. o. 2. sz.)
4. Regényfordítások. (U. o.)
5. II. Katalin cárnő emlékiratai. (U. o. 3. sz.)
6. Oesterreich P. K. : Az okkultizmus és a modern világkép.
(U. o. 4. sz.)
7. Stefan Zweig: Amok. (U. o. 5. sz.)
8. Nagy József: Két filozófus. (U. o. 6. sz.)
9. Regény fordítások. (U. o.)
10. Hatvány Lili : En garde ! (U. o. 7. sz.)
11. G. Papini: Élő halott. H. G. Wells: A halhatatlan tűz. (U. o.)
12. Reményik Zsigmond: Hetedik hónap. (U. o. 8. sz.)
13. Szomory. (U. o. 9. sz.)
14. Egy hasznos folyóirat. (U. o. 10. sz.)
15. A magyar művelődés eszményei. (U. o. 11. sz.)
16. Nagy József: A modem gondolkodás. (U. o. 13. sz.)
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17. Magyar és külföldi folyóiratszemle kéthetenként váltakozva a
Napkelet minden számában okt. 15-től kezdve.
18. Az Ungarische Jahrbücher margójára. (Magyar Szemle.
I. évf. 1. sz.)
19. Válasz az Ung. Jahrbücher szerkesztőségének nyilatkozatára.
(U. o. 3. sz.)
20. Az Ancien Régime új felfogása. (U. o. 4. sz.)
21. A Napkelet lexikona. (Magyar Könyvszemle. 1927. 3—4. füzet.)
D R . CZOBOR

ALFRÉD

beoszt, vm. főlevéltárnok, a M. Herald, és Geneal. Társ. jegyzője.

1. Deák Ferenc irattárszerü levelezési anyagának feldolgozása.
(Kézirat.)
2. Az egri vár 1710-iki kapitulációjára vonatkozó újabb anyag.
(Kézirat.)

LUKINICH IMRE.

