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JELENTÉS 

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYV

TÁRÁNAK I928. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL. 

Azok a nagyszabású átszervezési munkálatok, melyek még az 1926-ik 
évben kezdődtek s az 1917-ik év folyamán folytatódtak, átnyúltak az 
1928-ik évre is, mikor részben befejezést is nyertek. így például végle
gesen összeállíttatott és beszámoztatott az új olvasótermi kézikönyvtár, 
kb. 20.000 kötettel. Miután e kézikönyvtár betűrendes és szakszerű új 
címtárának megírása, revideálása és összeállítása, valamint új leltári 
katalógusának megírása elkészült, az olvasóterem első hetében megnyílt 
a nagyközönség részére. 

Az olvasótermi kézikönyvtár anyagának kiemelése és az új 
raktárterem beállványozása természetszerűen szükségessé tette a nyom-
tatványi osztály anyagának teljes átrakását és átrendezését a nyolc 
raktárteremben, valamint a katalógus-teremben. Ezzel az átrendezési 
munkával kapcsolatosan kiemeltetett a folió-anyag egy része is és alak 
és kor szerint állíttatott fel az I—III. raktártermekben. A II—III. terem 
teljesen elkészült, az első teremben is rövidesen befejeződik az átrende
zett anyag felállítása, új beszámozása, az új számok átvezetése a régi 
katalóguslapokra, továbbá ugyanezen számok átvezetése a szakkatalógu
son és a cédulák helyreosztása a nagy katalógusba. Elkészült a betű
rendes cédulakatalógus 1500 tokjának kiegészítése 2000 darabra, a tokok 
átcímzésével és a bennük elhelyezett katalóguslapok arányos szétosztá
sával és részben átrendezésével. 

Befejezést nyert a Balcanica-szak átszámozása, folyamatban van a 
díszművek, editio princepsek külön felállítása és a Res militares-szak 
átszámozása. 

A kurrens folyóiratanyag fontosabb része felállíttatott a katalógus
teremben, valamint felállíttatott a hírlaptár kézikönyvtára is ugyanitt. 

Könyvtárunk ez év folyamán több kiállításon vett részt. Hirlap-
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és Régi Magyar Könyvtár-anyagával a kölni nemzetközi sajtókiállításon. 
Megfelelő gazdag anyaggal vettünk részt a Múzeum által rendezett Uj-
szerzeményi Kiállításon, és pedig hirlap-, könyv-, kézirat- és levéltári 
anyaggal, valamint az elszakított országrészekből származó plakát- és 
könyvanyaggal. Résztvettünk ezenkívül a Népegészségügyi Múzeum 
által rendezett «kuruzslás elleni» kiállításon, valamint az Idegenforgalmi 
Hivatal által a Múzeum előcsarnokában rendezett kiállításon, igen tekin
télyes könyvanyaggal. A kiállítások rendezésében közreműködtek, illető
leg a kiállított anyag összegyűjtését végezték : a kölni nemzetközi sajtó
kiállítás részére dr. Isoz Kálmán, dr. PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán, dr. BOR
ZSÁK István és dr. GORIUPP Alice. Az Ujszerzeményi Kiállítás rendezésé
ben a könyvtár részéről közreműködtek: dr. JAKUBOVICH Emil, dr. Isoz 
Kálmán, dr. RÉDEY Tivadar, dr. SIKABONYI Antal, dr. BARTONIEK Emma, 
dr. PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán, dr. CZOBOR Alfréd és dr. HALÁSZ Gábor. 

A «kuruzslás elleni» kiállítás könyvanyagát dr. Isoz Kálmán és 
dr. SIKABONYI Antal állította össze. 

Ebben az évben indult meg intenzívebben a könyvtár bélyeg- és 
exlibris-gyüjtési akciója. 

Résztvett könyvtárunk a Rádió r.-t. közművelődési előadássoroza
tában a Magyar Nemzeti Múzeumot népszerűsítő előadásokkal. Könyv
tárunkat, illetőleg annak egyes osztályait ismertették: i . Dr. GULYÁS 
Pál : A Széchényi-Könyvtár története, i. Dr. RÉDEY Tivadar : A Magyar 
Nemzeti Múzeum kéziratgyűjtemény'e. 3. Dr. NYIREÖ István : Érdekességek 
és ritkaságok a Magyar Nemzeti Múzeum nyomtatványai között és 
4. dr. ZSINKA Ferenc : Az Országos Széchényi-Könyvtár levéltára címmel. 

Könyvtárunk anyagának örvendetes gyarapodásáról a következők
ben adhatok számot: 

IZABELLA főhercegasszony és FRIGYES főherceg tábornagy házasságuk 
ötvenéves évfordulóján könyvtárunknak 11 darab régi értékes nyomtatvá
nyát, ALBRECHT főherceg pedig külön öt darab régi nyomtatványt és egy 
pergamentre írt héber thora-tekercset adományoztak könyvtárunknak. 

Gyűjtésünkben hathatós támogatást nyertünk KÓBOR Tamás 10 mil
lió koronás adományával, mely az elszakított területeken megjelenő, 
reánk nézve fontos könyv- és hirlapanyag beszerzésére volt fordítandó. 

A Nemzeti Múzeum Barátainak Egyesülete anyagi segítsége lehe
tővé tette, hogy a prágai ZiNK-aukción 11 darab könyvet vásárolhat
tunk 59*05 P értékben, a LANTOS-aukción pedig 23 darab régi magyar 
könyvet 89i"25 P értékben. 
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A DARÁNYi-örökösök könyvtárunknak adományozták néhai DARÁNYI 
Ignác földmívelésügyi miniszter könyv- és kézirathagyatékát. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr a telk-i apátsági könyvtár 15 ládát ki
tevő anyagát, a kecskeméti gör. kel. egyház több XIX. századból szár
mazó könyvét adományozta. Külön ki kell emelnem néhai özv. BENCZÚR 
Gyuláné számottevő, speciális gyűjtésű könyvtárát, melyet «Magyar 
Asszonyok Könyvtára» címen hagyományozott intézetünknek. 

Amikor egyfelől könyvtárunk anyagának ajándékozás útján való 
jelentékeny gyarapodásáról számolhattam be, nem hagyhatom említés 
nélkül azt a sajnálatos tényt sem, hogy könyvtárunknak anyagi fedezet 
hiányában több fontos gyűjtemény megszerzéséről le kellett mondania, 
holott ezek megszerzése elsőrendű kötelességünk lett volna, mint pl. a 
megvételre felkínált, azután aukcióra bocsájtott SZENDREY Júlia-féle kéz-
irati hagyatéké. Ezzel le kellett mondanunk ARANY Jánosnak PETÖFihez 
irt három leveléről is, pedig ezek közül az egyiknek eleje a mi Petőfi
ereklyetárunkban található s a most kínált csonka darab ennek fontos 
kiegészítője lett volna. Le kellett mondanunk továbbá ugyanezen gyűj
teménybe tartozó 10 darab PETŐFI-, illetőleg SZENDREY Júlia-féle kéz
iratról, valamint SZENDREY Júlia naplóiról, bizalmas feljegyzéseiről és 
leveleiről. Hogy ez a szegénységünkből eredő kényszerű lemondás 
milyen fontos anyagtól fosztotta meg intézetünket, azt bővebben részle
tezni felesleges. 

Meg kell még említenem néhány, a tisztviselői státusban történt 
változást is, amelyek részben szintén szegénységünknek beszédes bizo
nyítékai. Az 1927. évben alkalmazott önkéntes gyakornokok közül hár
mat — miután részükre belátható időn belül végleges alkalmaztatást 
biztosítani nem lehetett — elbocsájtottak; ezek: dr. Hevesi András, 
dr. FEJŐS Imre és dr. SALAMON István. Viszont örömmel jelenthetem, 
hogy dr. KOZOCSA Sándor önk. gyakornok a tudományos tisztviselői 
státusban szakdíjnokká, RAKSSÁNYI Anna kezelő és SOHÁR Lajos iroda
segédtiszt a tud. segédszemélyzet státusában a XI. fiz. osztályba könyv
tári segédtisztté neveztettek ki. KERNER Lujza napidíjasi minőségben 
szolgálattételre rendeltetett be. 

Áthelyeztettek a szolgálat érdekében: dr. BORZSÁK István könyv-
tárnok a Néprajzi tárba, RAKSSÁNYI Anna könyvtári s. tiszt a Történelmi 
tárba, SOHÁR Lajos könyvtári segédtiszt a Gazdasági hivatalba és EPER-
JESY János I. o. múz. s. tiszt a Néprajzi tárba. 

Helyettük könyvtárunkhoz osztattak be : dr. KEMÉNY György I. oszt. 
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múzeumi őr, LÁSZLÓ Gyula múzeumi főtiszt és PATAKY Alice áll. polg. 
isk. tanítónő; az első kettő a Néprajzi osztályból, az utóbbi a Gazda
sági hivatalból. 

Kutatási segélyben részesültek ez évben dr. HALÁSZ Gábor és 
dr. HEVESI András. 

A könyvtár ezévi gyarapodásából ki kell emelnünk : 
I. Nyomtatványt osztály : SZENCI P. Részegesek jajos pohara, Debre

cen, 1682. DIÓSZEGI: A generális gyűlésben némely deliberátumok. Debre
cen, 1682 (colligátum). LEHNER Tóbiás: Tabulât directivae divini officii. 
Tyrnaviae, 1692. SZENTIVÁYYI, Martin : Kath. Zweifls Auflösungen. Tyrna-
viae, 1701. Osvaldus de LASKO: Sermones donimicales. Hagenau, 1502. 
Pelbartus de TEMESVÁR : Pomerium sermonum quadragesimalium. Hagenau, 
1515. Pelbartus de TEMESVÁR: Pomerium sermonum de tempore. Hagenau, 
r5i6. HEINRICH, Georg : Hesiodus Graeco-latinus, Basileae, 1580. ZIEGLER, 
Andreas : De signis prognosticis. Wittemberg, 1607. GODECHALCUS, J. G. : 
De conditio afesino Ephesino. Wittemberg, 1678. NÁDASI, Joh. : Aeterni-
tas magna..., Viennae, 1679. ' Missae in festis... Patronorum regni 
Hungáriáé, Herbipoli, 1701. BACZONI, M. Dissertatio de unitate dei. 
Franequenae, 1707. BÉL, M. : Forma sanorum verborum. Halae, 1711, 
SPILENBERGER, Martinus: Geistlicher Psalmenschaft. Danzig, 1641. APPO-
NYIANA: Statuta növi coetus Mariae Matris Morienüum. Viennae, 1647. 
Extract schreiben aus Neutra. 1669. Wahrhaftige Abbildung von Tekely. 
1682. Armistitiae Patent. Viennae, 1704. Articles de paix... du Royaume 
de Hongrie. La Haye, 1706. 

II. A Hirlaptár-nzk sikerült makulatúra papírárban több mázsát 
kitevő folyóiratanyagot megszerezni ALTER Miksa nyirbaktai kereskedő 
útján a br. PoDMANiczKY-DEGENFELD-könyvtár anyagából. A legnagyobb
részt magyarnyelvű hírlapok a múlt század 50-es éveitől a 90-es évekig 
terjedő időből valók s így ez az anyag meglevő hirlapanyagunknak 
fontos kiegészítését képezi. Németnyelvű hirlap mindössze a Pester Lloyd 
és az Augsburger Allgemeine Zeitung 84 kötete. 

III. A Kézirattár gyarapodásából kiemelendök a következő jelentő
sebb darabok: PULSZKY Teréz és körének emigrációkorabeli leveleiről 
készült hiteles másolatok 71 darabot kitevő gyűjteménye özv. SZIRMAY 
Tamásné PULSZKY Henriette ajándékából. Vétel útján szereztük meg 
TOMPA Mihály 3 levelét és JÓKAI Mór egy dedikált fényképét, KOSSUTH 
Lajos 1 levelét, GEORCH Illés jogi müveinek 6 kéziratos kötetét. A FEKETE 
Jozsefné lapszerkesztő özvegyétől megvásárolt anyaggal JÓKAI Mór, 
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HERCZEG Ferenc, MIKSZÁTH Kálmán, Kiss József, REVICZKY Gyula, 
FADRUSZ János, GÁRDONYI Géza, JÁSZAI Mari, MUNKÁCSI Mihály, PROHÁSZKA 
Ottokár, LISZT Ferenc kéziratai kerültek gyűjteményünkbe, a ROZSNYAY 
Kálmántól vásárolt anyaggal pedig JÓKAI, PRIELLE Kornélia, SZIGLIGETI, 
ALMA TADEMA, BAYROS márki, Walter CRANE, HALBE Max, IRVING, KAINZ, 

NORDAU, SALVINI, Ellen TERRY kéziratai, továbbá TOLDY Ferenc útinaplói
nak és feljegyzéseinek 25 darabnyi gyűjteménye. Kézirattári fénykép-
gyűjteményünket jelentékeny mértékben gyarapította egy 279 darabból 
álló, a velencei Marcianából készült sorozat, mely vásárlás és egy HOFFMANN 
Edith ajándékából származó 163 darabból álló kódexfényképsorozat. 

IV. A Levéltár gyarapodásából kiemelendő DARÁNYI Ignác hagya
téka, melyben nagyértékü politikai és titkos levelezésén kívül számta
lan elaboratum, tervezet, memorandum, irat és jegyzet található a 
háború előtti Magyarország nemzetgazdasági, mezőgazdasági, pénzügyi 
és kereskedelemügyi politikájára vonatkozólag. Nagyértékü középkori 
darabokkal gazdagodott osztályunk ERNYEY József közvetítése útján. 
Ezen darabok nagyrésze a SiMONYi-levéltár letéteményezésével került 
hozzánk, köztük a komárommegyei majki premontrei konvent egyet
len ismert, 1289. évi kiadványa és még több mint 300 becses ANJOU-
kori és XV. századi oklevél. Vétel útján jutott birtokunkba a KOLCS-
nemzetségből származó kolcshosszúmezei HOSSZUMEZEY család levéltárá
nak három XIV. sz.-i darabja és a Múzeum-Barátok Egyesületének 
áldozatkészségéből a Méhkerti MiLKOvicH-családnak a kommunizmus 
alatt Bőnyön, Győr megyében elpusztított gazdag levéltárából megmen
tett 4 darab oklevél, melyek közül az egyik ÁRPÁD-kori, 1290. évi, 
győri káptalani kiadván}7, egy másik, 1380. évi nagy országbírói ítélet
levélben pedig 3 ÁRPÁD-kori oklevél van kivonatosan átírva, köztük 
IV. BÉLA királynak a komáromi vár tartozékait Összeíró nagy arany-
bullás oklevele is. Említhető még: Prága, 1602 szept. 29. RUDOLF király 
eredeti címereslevele a ZVONARICH-CS áladnak irodalomtörténetünkből 
ismert tagjai részére. Bécs, 1751, dec. 22. MÁRIA TERÉZIA S. k. aláírású 
hártyaoklevele, mellyel a Bethleni Gr. BETHLEN Imre kövárvidéki fő
kapitányt Doboka vármegye főispánjává nevezi ki. KOSSUTH Lajos atyjá
nak, Lászlónak ügyvédi diplomája (1791) és nemesi igazolványa Turóc 
megyétől (1803); KOSSUTH Lajos nemesi bizonyítványa Zemplén megyé
től (1837); KOSSUTH levele MESZLÉNYI Adolfhoz; ISTVÁN nádor levele, 
(1847); DEÁK Ferenc levele a Pesti Napló szerkesztőségéhez br. KEMÉNY 
Zsigmond s. k. pótlásaival stb. 
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Címeres levélgyüjteményünk a következő darabokkal gyarapodott : 
I. LIPÓT királynak 1682 ápr. 30-án Laxenburgban Moósi LANZER Jakab 
Vilmos és testvérei részére kiadott armálisa, továbbá egy 1573 dec. 
19-én Bécsben kelt festett címerképpel ellátott eredeti címereslevél, 
melyben MIKSA király néhai BEDEGHI NYÁRY Lőrinc fiai : Péter, István, 
Pál és Lőrinc, úgyszintén néhai NYÁRY Lajos fiai : Bernát, János és 
Imre számára átírja I. FERDiNÁNDnak 1535 aug. 16-án Bécsben BEDEGHI 
NYÁRY Ferenc várkapitány részére adományozott bárói diplomáját és a 
fentnevezettek címerét is megbővíti. Megemlítendők még: 1645 dec. 11. 
Linz. III. FERDINÁND címereslevele Sárospataki PATAKY Mátyás és György 
részére. ( i8i8.évi hiteles másolat.)—Ugyanezek címerkérő folyamodványa, 
eredeti festett címerképpel. — 1687 okt. 5-ről CSIRBÉSZ Mátyás fiai: 
Péter és János, REVICZKY János és PÉCHY Tamás címerkérő folyamodványa, 
eredeti festett címerképpel. — 1714 aug. 30. III. KÁROLY címereslevele 
Gabellai GABELLICH Péter és Mihály részére. Eredeti festett címerkép
pel. — 1722 márc. 12. Bécs, III. KÁROLY címereslevele MAGYARY Mihály 
részére. Eredeti, festett címerképpel. — 1755 ápr. 28-án, MÁRIA TERÉZIA 
címereslevele CHINORÁNY Lipót és gyermekei részére. Eredeti festett 
címerképpel. — 1632 júl. 11. Bécs, II. FERDINÁND király címereslevele 
a VRAZDA- és BRHLOVicz-család részére. Eredeti festett címerképpel. — 
1695 máj. 5. Laxenburg, I. LIPÓT király címereslevele a KOBÁNYI-, 
STEPHANIDES- és jANKÓ-család részére. Egy címereslevélen, három külön 
címerrel, egyszerű legújabbkori másolat. Festett címerképpel. 

Emigrációs irataink gyűjteménye nevezetes kiegészítést nyert a 
KOSSUTH Lajossal Törökországba, Sumlába emigrált WEPLER Ágoston 
honvédhuszárezredesnek KossuTHtól, DEMBINSZKYÎOI, BEMÍŐI és PERCZEL 
tábornoktól származó magyar- és németnyelvű, továbbá a török ható
ságoktól kiadott töröknyelvü igazoló irataival. STRAUSZ Viktor bielskoi 
(Lengyelország) tanártól magas ára miatt eredetiben nem tudtuk meg
venni, de fényképmásolatban megszereztük KossuTHnak 1849 márc. 
23-án éjjel a hadműveletekre vonatkozólag GöRGEihez intézett nagy-
érdekű parancsát. 

Pecsét- és pecsétmásolat-gyüjteményünk néhai nagynevű diplo
matikusunk, WENZEL Gusztáv fiának, dr. WENZEL Gusztáv h. államtit
kárnak ajándékából 82 darabbal gazdagodott. Köztük több unikum
számba menő, eddig ismeretlen, kiadatlan, vagy rosszul kiadott közép
kori példány van. Ilyen: DÉNES nádor 1233. évi kettős lovaspecsétjének 
töredéke. GUD-KELED István sziavon bán, CSÁK István fia László (pajzs-
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alakú, BÚZÁD Miklós ökörfejes és MAJS nádor 1270 körüli címertöréses 
pecsétje. TVARTKÓ bosnyák király nagy lovaspecsétje és sok más 
XIII—XV. századi nádori, országbírói stb. pecsét és néhány középkori 
királyi, egyházi és városi pecsétünk gipszmásolata. 

Fényképgyüjteményünk több középkori oklevél fényképével gyara
podott, úgymint: DÁVID herceg tihanyi apátságot megajándékozó 1090 
körüli oklevelének Kálmán király SZENT ISTVÁN veszprémvölgyi görög 
oklevelét renováló 1109. évi oklevelének; IV. BÉLA egy 1238. évi, a 
szegszárdi múzeumhan őrzött oklevelének, a csanádi káptalan 1300. évi 
V. ISTVÁN ifjabb királytól 1266-ban PARABUCH comes részére kiadott 
oklevelet átíró oklevélnek; LUPOLD körmöci kamaragróf 1331. évi, 
Körmöcbánya város 14.01. évi okleveleinek és DÜRER rokonságára az 
ajthosi AJTHOSSY családra vonatkozó 1404—1517. évek közti oklevelek
nek fényképével. 

Örökletétül elhelyezték: HÓMAN Bálint főigazgató DARÁNYI Ignác 
hagyatékát, Roffi BORBÉLY György cs. kir. kamarás (Tiszaders) a Róffi 
BoRBÉLY-család és GÁSPÁRDY Géza ny. fökonzul (Rum, Vasmegye) a 
GÁspÁRDY-család levéltárát, továbbá Vitéz Szandai SRÉTER Ferenc föld
birtokos (Szanda) a Szandai SRÉTER-család levéltárát. Kiegészítést nyer
tek a következő levéltárak: a PODHRADSZKY-, ROSTY-FORGÁCH-, ABAFFY-, 
GÁSPÁRDY-, KÖLCSEY-, SIMONYI- és VARSÁNYi-SiMONYi-család, a gróf SZÉCHÉNYI-

nemzetség, a gróf Bethleni BETHLEN-, az Udvardi KOSSUTH-, REVICZKY-, 
SZILASSY- és Vizeki TALLiÁN-család levéltára. 

V. A Zenei Os\taly gyarapodását ez évben is az ajándékoknak 
köszönhetjük. Az ajándékok sorából három nagyértékű adományt kell 
kiemelnünk, ú. m. : gróf SZÉCHENYI Viktorét, melyben nyomtatott hang
jegyeken kívül kéziratok is foglaltatnak. Ránk nézve ezen adomány 
annyival becsesebb, mert a grófi család zenekedvelő tagjának, gróf SZÉ
CHENYI Lajosnak tulajdonából való hangjegyek is vannak e gyűjtemény
ben. HAMPEL Gábor adománya a PULSZKY-HAMPEL-KERN hagyatékból 
származó kóta- és zenei könyvgyűjtemény, mely kb. 2—3 ezer dara
bot számlál. Harmadik nagy ajándékozónk HAJÓS Gergely (Dömsöd), ki 
a kizárólag magyar népdalokból álló 70 kötetes HAjós-féle gyűjteményt 
adományozta osztályunknak. Zenei kézirataink csoportja több nevezetes 
darabbal gyarapodott, melyek közül nagy becsénél fogva külön ki kell 
emelnünk BARTÓK Béla Zongora-S{onátájának és A magyar népdal című 
nagyértékü könyvének eredeti kéziratát, melyekkel az illusztris szerző 
ajándékozta meg a Múzeumot. KODÁLY Zoltán is egy ifjúkori müvének 



io6 TÁRCA 

és egy zongoradarabjának eredeti kéziratával ajándékozott meg bennün
ket. HUBAY Jenő Nostalgie és Eredj, ha tudsi című müveinek, TARNAY 
Alajos 14 dalának és két hegedüdarabjának eredeti kéziratával, RADNAY 
Miklós Orkán vitézének eredeti vezérkönyvével és EISVOGEL Ferenc 
Te Deum-inak eredeti partitúrájával ajándékozta meg a Zenei Osztályt. 

Még a frankfurti Zenei Kiállításon való részvételünkből eredő össze
köttetésünkből kifolyólag a Chickering et Sons newyorki zongoragyár 
a Zenei Osztálynak 100 dollárt küldött ajándékba. 

Az 1928. évben a következők gyarapították ajándékaikkal zenei 
gyűjteményeinket: BARTÓK Béla, CSATKAI Endre (Sopron), EISVOGEL 
Ferenc, GREXA Gyula, HAJÓS Gergely (Dömsöd), HUBAY Jenő, JÁROSY 
Dezső (Temesvár), JEMNITZ Sándor, KODÁLY Zoltán, KREPUSKA Gyula, 
LAVOTTA Rezső, PATÓ Péter, RADNAI Miklós, SZABADOS Béla, SZÉCHENYI 
Viktor gróf, TARNAY Alajos, VAVRINEC Gábor. 

A gyűjtemény anyagával az 1928. év folyamán részt vett az Ott
hon-kör március 15-iki ünnepélyén rendezett kiállításon, a Nemzeti 
Múzeum «Tíz év szerzeményei» kiállításán, azonkívül a kölni Pressa ki
állítására való zenei anyagot állított egybe. 

Javadalom hiján a Zenei Osztály tervszerű fejlesztését évről-évre halo
gatni kell, minek folytán a gyarapodását úgyszólván kizárólag ajándékoknak 
köszönheti. A vételeket legnagyobbrészt szintén ajándékpénzböl fedeztük. 

Az idei gyarapodás az előző évekéit tetemesen fölülmúlja. A jelen
tés végén közölt kimutatásban feltüntetett növekedésben nem foglaltatik a 
gróf SZÉCHENYI-, a HAMPEL- és a HAjós-féle adomány, mert ezek fel
dolgozás alatt állván, darabszámuk csak a munka befejeztével állapít
ható meg. 

Az 1928. évben revideáltatott zenei kéziratok anyaga a rendes 
munkán kívül (amikor ezzel kapcsolatban helynyerés szempontjából 
nagyság szerint, és pedig nagy ívrét, kettedrét, harántketted és nyolcad
rét szerint) állíttatott fel. Ugyanekkor kiemeltetett az elméleti zenei 
kéziratok anyaga is és külön állíttatott fel. 

A Zenei Osztálynak a vezető tisztviselőn kívül más munkaereje 
nincs, így ezidőszerint mindent magának kellett elvégeznie, ezenkívül 
részt vett a könyvtár egyéb munkáiban és a «Tíz év szerzeményei» ki
állításának ellenőrzésében. 

A Zenei Oiztály gyarapodásának kimutatása, amelynek számadatai
hoz a többször említett három nagy ajándék adatai hozzászámítandók 
lesznek, a következők : 
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Hangjegy-
kézirat 

Elméleti 
kézirat 

Zenei 
levél 

Hang
jegy 

Könyv Kép Össze
sen 

Kötelespéldá
nyok — — — 281 54 — 335 

Vétel I I — 27 18 1 48 

Ajándék 27 I — 9 8 6 51 

Csere I — — — — — 1 

Áttétel 4 3 I 2 18 1 29 

Összesen 33 5 I 319 98 8 464 

A rendes könyvtári munka menetében fennakadás nem volt. 

Nyomtatványi osztály. HAVRAN Dániel osztályigazgató vezetése mellett, 
aki az osztály ügyeit intézte, a vásárlásokat, ajándékokat, vételek napló
zását és feldolgozását végezte és több könyvtárbecslést intézett, a kö
vetkező tisztviselők vannak beosztva a nyomtatványi osztályba. 

Dr. SiKABONYi Antal könyvtárnok végezte az elszakított területek 
nyomtatványainak gyűjtését, rendezését és feldolgozását, hiányzó müvek 
összeírását, katalógusok átnézését. 

Dr. PÁNITY Vukoszava könyvtárnok nagyság szerint rendezte, fel
állította, számozta és leltározta a Res Militares szakot. Kezeli a háborús 
nyomtatványokat. 

Dr. PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán dr. könyvtárnok kezelte a Régi Magyar 
Könyvtár I—III. részét, az ősnyomtatványokat és a TODORESZKU-HORVÁTH-
gyüjteményt. 

Dr. GORIÜPP Alisz alkönyvtárnok 1928 április 23-ig a Hirlaptarban, 
utóbb a nyomtatványi osztályban teljesített szolgálatot. A Hirlaptarban 
folyószámozott 14783 kötet hírlapot. A nyomtatványi osztályban átszámo
zott 4643 kötet foliót, elvégezte az ehhez szükséges cédulakeresést, a 
szakkatalógusban átvezetett 2659 tételt. 

LAVOTTA Rezső zeneművészeti előadó vezette a könyvtárban a 
könyvkötést, résztvett az anyag katalogizálásában. 
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ROMAN Borbála könyvtártiszt végezte a beérkezett könyvanyag 
cédulázását. 

Dr. NYIREŐ István egyetemi könyvtárőr folytatta az Orsz. Széchényi 
Könyvtár nyomtatványi osztályának átrendezését. Az új gyarapodásból 
kiegészítette az olvasótermi kézikönyvtár leltározását, befejezte és fel
állította a betű- és szakrendes indexeket. A Könyvtár betűrendes cédula
katalógusát 500 tokkal kiegészítette 2000 tokra, azokat átcímeztette és 
részben átrendeztette. Intézte a bélyeggyűjtemény rendezésének ügyét 
és az év közben felmerült kisebb hivatalos ügyeket. 

A könyvkölcsönzést a Gazdasági hivatalba való áthelyezéséig 
(október 1.) SOHÁR Lajos könyvtári segédtiszt intézte, akitől LÁSZLÓ 
Gyula múzeumi főtiszt vette át e munkakört. E munkában segédkezett 
dr. FEJŐS Imre önk. gyakornok, aki ezenkívül részt vett a könyvtár 
revíziós munkálataiban is. 

Dr. KUMLIK Emil ny. könyvtárigazgató az olvasótermi felügyeletet 
látta el. 

EPERJESY János múzeumi segédtiszt az olvasótermi átszervezési 
munkálatokban vett részt. Október i-töl áthelyeztetett a Néprajzi tárba. 

A hirlaptárban dr. BORZSÁK István könyvtárnok végezte a folyóirat-
anyag kiegészítését, a számonként érkező anyag átvételét, külföldi 
folyóiratok kezelését. Vezette a II. sz. növedéki naplót és intézte a 
hirlapkölcsönzést. Október i-töl áthelyeztetett a Néprajzi tárba. 

Dr. KEMÉNY György I. oszt. múz. őr október i-ig a Néprajzi tár
ban teljesített szolgálatot; ekkor átvette a hirlaptár vezetését s mint 
ilyen intézte az általános reviziós és adminisztrációs munkákat. 

Dr. GÁSPÁR Margit könyvtári segédtiszt felállította az olvasótermi 
hirlapanyagot, 2293 drb hírlapot újonnan cédulázott, 530 drb utólapot 
írt, 9600 drb hírlapot számozott, az új kartoték-katalógust rendezte és 
egyeztette az újonnan felállított és beszámozott teljes hirlaptári anyagot 
az új kartoték-katalógussal, a régi cédula-katalógussal és a felvett hely
rajzi katalógussal. 1400 tételt másolt a helyrajzi katalógusból. 

Dr. SALAMON István önk. gyakornok résztvett a hirlaptári köteles
példányok felvételében, azok ideiglenes cédulázásában. 1928 decemberé
ben eltávozott könyvtárunk kötelékéből. 

A Kézirattárban dr. RÉDEY Tivadar könyvtárnok osztályvezetői 
minőségben végezte a kézirattár levelezését, vétel- és meghatározási 
ügyeit, vezette az osztályban folyó munkálatokat. Szerkesztette a könyvtár 
hivatalos közlönyét, a Magyar Könyvszemlét és ennek Bulletin c. mellék-
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lapját. Segédkezett A\ Országos Széchényi Könyvtár Tudományos kiadvá
nyai c. sorozat szerkesztői munkáiban. A budapesti rádió stúdiójában 
rendezett Múzeumi Séták c. sorozatban felolvasott A Magyar Nemzeti 
Múzeum kéiiratgyüjteménye címmel. 

RÉDEYNÉ dr. HOFFMANN Mária könyvtárnok vezeti az ideiglenes és 
végleges növendék naplót, az idevágó anyagot megcédulázta és beosz
totta. Folytatta az Irodalmi Levelestár anyagának a Címjegyzék részére 
való regesztázását. 

Dr. ZSINKA Ferenc könyvtárnok végezte a Fol. Hung. anyagának 
katalogizálását 1—899 számig, DARÁNYI Ignác hagyatékának rendezését, 
a BETHLEN-levéltár rendezését, a keleti kéziratok rendezését. 

Dr. BARTONIEK Emma alkönyvtárnok készítette a középkori kéz
iratok részletes leíró katalógusát. Elvégezte a theologiai kéziratok 
leírásából ideiglenes cédulákon a következő csoportokat : szertartás
könyvek, bibliák, szentek életiratai, egyházi beszédek, összesen 101 drb. 
Az újonnan beérkezett facsimiléket (55 drb) feldolgozta. Átvételezte a 
BENCzuR-könyvtárat. Résztvett a kézirattári feldolgozatlan anyag rende
zésében. Megírta a könyvtár 1924—27 évi jelentését. Bevégezte a KOSSUTH-
iratok rendezését. A kézirattár elsöemeleti helyiségében állandó inspekciót 
tartott, a kutatókat kiszolgálta. 

Dr. HALÁSZ Gábor önk. gyakornok befejezte herceg ODESCALCHI 
Artúr és a KORONGHII-LIPPICH Elek hagyatékának feldolgozását, rendezte 
THALLÓCZY Lajos iratait, résztvett a Nemzeti Múzeum újszerzeményi 
kiállításának előkészítésében. Megbízásból kisebb adminisztrációs munká
kat is végzett. 

A Levéltári osztályban dr. JAKÜBOVICH Emil fökönyvtárnok osztály
vezetői minőségben végezte az osztály adminisztrációs munkálatait. 
Vezette a szerzeményi és letéti naplót. Átnézte és felbecsülte a vételre 
felajánlott, áttett és ajándékozott anyagot. Résztvett a kutatók és érdeklő
dök fogadásában. Készíti a levéltár ismertető leírását. A Turul hivatalos 
értesítőjében a levéltár 1927. évi szerzeményeinek leírását és a levéltári 
osztály mutatóját és ismertető leírását készítette. 

Dr. CZOBOR Alfréd vármegyei főlevéltárnok feldolgozta az újabban 
érkezett családi levéltárakat és regesztázta az újabb szerzeményeket. 
Átrendezte a nyár folyamán a levéltári osztályt s elkészítette annak 
tájékoztatóját. Résztvett az újszerzeményi kiállítás levéltári anyagának 
rendezésében. 

Dr. KOZOCSA Sándor szakdíjnok feldolgozta SZEBETIC Raymund 
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gárdakapitány iratait és levelezését, a GÁSPÁRDY-, ABAFY-, Vizeki TALLIÁN-, 
KORONGHI-LIPPICH-, a Rofti BoRBÉLY-családok levéltárait, illetve azok 
kiegészítéseit. 

TÁBORSKY Ottó állami reálgimnáziumi r. tanár végezte a családi 
levéltárak rendezését, intézte a kölcsönzést, gépelést, a kutatók kiszol
gálását, a báró NOPCSA családi levéltárának a felregestázását. 

A Kötelespéldány-ositályban dr. GULYÁS Pál főkönyvtárnok, mint az 
osztály vezetője törzskönyvezte a beérkező kötelespéldányokat. A Corvina 
Nagykönyvkereskedök Közlönyében összeállította az 1918. évi bibliográfiát. 

ISTVÁNFI Károly könyvtári főtiszt készítette a bibliográfiai cédulákat, 
résztvett a kötelespéldányok átvételében és törzskönyvelésében, végezte 
a nyomdák ellenőrzését. 

Zenei osztály. Dr. Isoz Kálmán főkönyvtárnok, az osztály vezetője, 
végezte az osztállyal kapcsolatos összes teendőket, gondozta az Erzsébet 
királyné emlékmúzeumot. Résztvett a kölni Pressa-kiállítással kapcsolatos 
zenei anyag összeállításában és az új szerzemények kiállításában. Ren
dezte az Otthon-kör március 13-iki ünnepélyének kiállítását. 

Az adminisztrációhoz voltak beosztva PARÁDY Lászlóné könyvtár
tiszt, a történelmi osztályhoz való áthelyezéséig (augusztus 1.) RAKSSÁNY 
Anna kezelőnő, augusztus i-től KERNER Lujza napidíjas. 

A) A Könyvtár használata : a) A könyvtár helyiségében : 1. A nyom-
tatványi osztályban 10.683 esetben 28.793 kötetet használtak; 2. a Hir-
laptárban 3360 kutató használt 9567 kötet hírlapot; 3. a Kézirattárban 
189 kutató használt 10 középkori, 415 újkori iratot, 2705 drb és 2 tok 
irodalmi levelet, 1 analektát és 8 fényképet ; 4. a Levéltárban 442 kutató 
használt 245.623 iratot. 

b) A könytáron kívül: 1. a Nyomtatványi osztály 3416 téritvényen 
5194 kötetet; 2. a Hirlaptárból 169 téritvényen 386 kötetet és 45 füzetet; 
3. a Kézirattárból 35 térítvényen 18 középkori kódexet és 2 Corvinát, 
70 újkori kéziratot, 30 irodalmi levelet, 5 Petőfi relikviát és 7 fényképet; 
4. a Levéltárból 105 térítvényen 11.805 drb iratot kölcsönöztek ki. 

B) Kötésre a nyomtatványi osztály mindössze 298 kötetet adott. 
Hirlaptári anyagot nem kötöttek, csupán borítékoltak. 

C) Gyarapodás: 1. A nyomtatványi osztály a) kötelespéldány útján 
11.012 drb könyvvel és 13.312 apró nyomtatvánnyal; b) ajándék útján 
1543 drb, hozzáértve 14 drb színlapot és 150 drb térképet; c) vétel 
útján 767 drbbal; d) hivatalos kiadvány útján 2 drbbal; e) csere útján 
77 kötettel, összesen 26.873 drbbal gyarapodott. 
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2. A hirlaptár: a) kötelespéldány útján 37.847 számmal; bj ajándék 
útján 106 kötettel és 169 számmal; c) vétel útján 5 számmal, 526 
kötettel és 101 drb ujságkivágattal ; dj áttétel útján 5 kötettel, összesen 
38.127 számmal, 831 kötettel és 101 ujságkivágattal gyarapodott. 

3. A kézirattár: aj ajándék útján 338 drbbal; bj vétel útján 717 drbbal 
és 2 köteggel; ej áttétel útján 165 drbbal, összesen 1071 drbbal és 
2 köteggel gyarapodott. 

4. A levéltár: aj ajándékozás útján 941 drbbal; b) vétel útján 219 
drbbal; c) letét útján 4749 drbbal, 17 köteggel és 3 ládával; d) másolás 
útján 18 drbbal; ej áttétel útján 2527 drbbal, összesen 8454 drbbal, 
17 köteggel és 3 láda anyaggal gyarapodott. 

5. A zenei osztály: aj kötelespéldány útján 335 drbbal; b) vétel 
útján 48 drbbal; ej ajándék útján 51 drbbal; d) csere útján 1 drbbal; 
ej áttétel útján 29 drbbal, összesen 464 drbbal gyarapodott. 

A Könyvtár tisztviselői a következő irodalmi munkásságot fejtették ki : 

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

1. Die polnische Krone und die Fürsten von Siebenbürgen. 
(Conférence des Historiens des Etats de l'Europe orientale. (War-
sovie, 1928.) 

2. La littérature historique hongroise. 1921—26. (Bulletin d'infor
mation des sciences historiques en Europe orientale. (Warsowie, 1928.) 

3. Gróf Teleki László életéből. (Budapesti Szemle, 1928.) 
4. Dürer Albert származása. (Századok, 1928.) 
5. Jelentés az 1928 július 21—22-ikén Rigában tartott szerkesztő 

bizottsági ülésről. (Akadémiai Értesítő, 1928.) 
6. Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései. (Budapest, 1928.) 

D R . ISOZ KÁLMÁN 
főkönyvtárnok. 

1. A Nemzeti Múzeum zenei gyűjteményeinek kialakulása. (Magyar 
Könyvszemle, 1928. 11—27 lap. Különlenyomat is.) 

2. A Filharmóniai Társulat 75 éve. (A m. kir. Operaház zenekarából 
alakult Filharmóniai Társaság jubiláris emlékkönyve. 1853—1928. Buda
pest, 1928.) 

3. A cenzúra és az első pest-budai könyomdászok. (História, Pest-
Budai Emléklapok, 1928. 22—28 1.) 
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4. A pesti hangszerkészítők küzdelme a külföldi behozatal ellen. 
(História, Pest-Budai Emléklapok, 1928. 79—81 1.) 

5. Laborde forrása a magyar zenéről. (Zenei Szemle, 1928. 69—78 1.) 
6. Bihari és a katonafogdosás. (Zenei Szemle, 1928. 122—23 1.) 
7. Schubert Galope-ja mint kiadói jogsérelem tárgya Pesten 1826-ban. 

(Könyvbarátok Lapja, 1928. 324—25 1.) 
8. A hetvenöt éves Filharmóniai Társaság. (Protestáns Szemle, 1928. 

710—12 1.) 
9. Zenei Szemle. (Protestáns Szemle, 1928. 62—3, 144—145, 

223—225 305—306, 373—374, 540—542, 747—50. 1.) 
10. A Székesfőváros Népszínházi Bizottmányának megbízásából: 

Pest és Buda zenei művelődése. 2. kötetét írja. 

D R . JAKUBOVICH EMIL 
főkőnyvtárnok, a Magyar Tud. Akadémia levelező tagja, a Magyar Nyelvtudományi 

Társaság titkára. 

1. Ó-magyar olvasókönyv. (Sajtó alatt. Irta dr. Pais Dezsővel.) 
2. Zalán Menyhért. (Nekrolog.) Magyar Könyvszemle, 1928. 
3. Titkári jelentés a Magyar Nyelvtudományi Társaság működé

séről. Magyar Nyelv. 1928. 

D R . GULYÁS PÁL 
főkőnyvtárnok, egyetemi c. ny. rk. tanár, a Szent István Akadémia rendes tagja. 

1. Chanádi Demeter históriás énekének 1571. debreceni kiadásáról. 
Irodalomtörténet, 1928. 

2. Kultsár György Postillájának állítólagos 3. bártfai kiadása. 
U. o., 1928. 

3. Mikor jelent meg az Életnek kútfeje c. könyv brassói kiadása? 
U. o., 1928. 

4. Nekrológok. (4. közlemény.) U. o., 1928. 
5. Nagyszeben vagy Kisszeben? Könyvbarátok Lapja, 1928. 
6. Az Orthographia Hungarica 1549 előtti kiadásairól. Magyar 

Nyelv. 1928. 
7. Bornemisza Péter prédikációi Istennek irgalmasságáról. Prot. 

Szemle, 1928. 
8. Némethy Ferenc zsoltárforditó halálához. U. o., 1928. 
9. A galgóci nyomda problémája. Felolvasás a Magyar Nyelvtud. 

Társ.-ban. 
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10. A kolozsvári nyomda első korszaka. Felolvasás a Szent István 
Akadémiában. 

11. A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században. 
(Kézirat.) 

12. Egyetemi előadások a magyar könyv történetéről. 1526—1772. 

D R . RÉDEY TIVADAR 
könyvtárnok, a Magyar Irodalmi Társaság tagja. 

1. Az Orsz. Magyar Szépművészeti Múzeum évkönyvei. Magyar 
Könyvszemle, 1928. 1—4. sz. 

a. Argentinai magyarok könyvtárának címjegyzéke. Brazíliai magya
rok könyvtárának címjegyzéke. U. o. 

3. Vegyes közlemények. U. o. 
4. Színházi Szemle. Budapesti Szemle, 606. sz. 
5. Színházi Szemle. U- o., 610. sz. 
6. Új regény Balassa Bálintról. U. o., 611. sz. 
7. Színházi szemle. U. o., 613. sz. 
8. Kosztolányi Dezső új versei. Napkelet, 2. sz. 
9. Schöpflin Aladár: Balatoni tragédia. U. o. 

10. Hódolat. (Kisléghy Kálmán verses könyve.) U. o., 3. sz. 
11. Beethoven és a magyarok. U. o., 4. sz. 
12. Harsányi Kálmán. U. 0., 7. sz. 
13. Az új magyar líra. U. o., 10. sz. 
14. Neonacionalizmus : A színházi közönség kultúrája. U. o., 12. sz. 
15. Kortársaink. U. o. 
16. Színházi szemle. U. o. 
17. Színházi szemle. U. o., 14. sz. 
18. Berde Mária új novelláskönyve. U. o., 20. sz. 
19. Ady a modern individualizmus sodrában. U. o., 21. sz. 
20. Tóth Árpád. U. o., 22. sz. 
21. Színházi szemle. U. o. 
22. Színházi szemle. U. o., 24. sz. 
23. Tizenhét apró cikk. U. o., 1—24. sz. 
24. Reggeltől estig. (Kisbán Miklós regénye.) Könyvbarátok Lapja, 

2. szám. 
25. Öt világrész a Szajna partján. U. o., 3. sz. 
26. Tragikus táj és Lélekharang c. költeményei a Magyar Költők, 

Szemelvények hétszáz esztendő dalterméséből c. anthologia II. kötetében. 
Magyar Könyvszemle. 1929. I—II. füzet. 8 



114 TÁRCA 

27. Szerkesztette a Magyar Könyvszemlét és Bulletin c. melléklapját. 
28. A Magyar Nemzeti Múzeum kéziratgyüjteménye. Felolvasás 

a bp. rádió .stúdiójában, a Múzeumi Séták sorozatában. 
30, A Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása. Magyar Művészet, 

IV. évf. 6. sz. 

D R . KEMÉNY GYÖRGY 

• • I. O. múzeumi őr. 

1. A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi tárának Értesítőjéhez 
1928-ig bezárólag betüsoros név- és tartalommutatót készített. 

2. A Budapest-Kőbányai Kápolna Egyesület kultúrestéjén előadást 
tartott a magyarországi népviseletekről. (Vetített képekkel.) 

3. Az Erzsébet Népakadémia tanfolyamain 1928 febr. 14., 21., 28. 
és márc. é-án előadásokat tartott a következő tárgykörből: I. Néprajzi 
előismeretek. II. Primitív kultúrák, különös tekintettel Új-Guineára. 
III. Óceánia néprajza. IV. A majáli szigetvilág néprajza. (Vetített képekkel.) 

4. Ismertette dr. Kovács Alajosnak a kairói nemzetközi statisztikai 
kongresszusról írt beszámolóját az Ethnographia 1928. évfolyamában. 

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

köáyvtárnok. 

Folyóiratokban közlemények. 

D R . SIKABONYI ANTAL 
könyvtárnok. 

1. Szerkesztette a Könyvbarátok Lapját. 
2. Cikkek, könyvismertetések. U. o. 
3. A belügyminiszter megbízásából összeállította és kiadta az argen

tínai és brazíliai magyarok könyvtárának címjegyzékét. Bp., 1928. Pátria 
nyomda. 

4. A Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása egy csoportjának leírása 
a katalógusban. 

D R . ZSINKA FERENC. 

könyvtárnok. 

Szerkesztette a Protestáns Szemlét, ugyanitt főként kritikai mun
kásságot fejtett ki. 
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DR. PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR JOLÁN 
könyvtárnok. 

1. Az Orsz. Széchényi Könyvtár színészettörténeti forrásanyaga. 
I. Magyar Könyvszemle, 1928. 1—4. sz. 

2. Adalék Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. kötetéhez. U. o. 
3. A színészettörténet újabb fejlődése Németországban és a magyar 

színészettörténet. Budapesti Szemle, 1928. 

DR. BARTONIEK EMMA 
alkönyvtárnok. 

1. Megírta egy olasz enciklopédia számára az Árpád I. II. III., András 
L, II., III., Béla, Bél Mátyás és Kálmán király címszók szövegét. 

2. Magyar történeti forráskiadványok. Magyar Történettudomány 
Kézikönyve I. 3/b. (Sajtó alatt.) 

D R . GORIUPP ALISZ 
alkönyvtárnok. 

Egy ismeretlen német újság a XVIII. században. Könyvbarátok 
Lapja, 4. sz. 

D R . KOZOCSA SÁNDOR 
szakdíjnok, az Aurora-Kör M. írod. Társaság tagja. 

1. Bársony Isván. A Falu, 1928. 4. sz. 
2. A Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása. U. o., 6. sz. 
3. Neonacionalizmus. U. o., 7—8. sz. 
4. Bartóky József. U. o. 
5. Bakó László. U. o., 9. sz. 
6. Doktori értekezések kivonatai. Magyar Könyvszemle, 34. k. 

1—2. füz. 
7. Szeibert János : Sárvár monográfiája. U. o. 
8. Biró Lajos: A Föld. A Falu, 1928. 4. sz. 
9. F. Szabó Géza : Muskátlis ablakok. U. o., 5. sz. 

10. Somfay Margit. Vénus jegyében. Magyar Helikon, 1928. május
június. 

11. Palásti László és Ernyei Frigyes: Aeropolis. A Falu, 1928. 6. sz. 
12. Megyery Ella : Világvándora hercegnő. U. o. 
13. Flórián Kata: A kassai német színészet története 1816-ig. Zenei 

Szemle, 1928. 5—7. sz. 
8* 
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14. Karl Benyovszky : Das alte Theater. U. o. 
15. Benyovszky Károly: A pozsonyi magyar színészet története 

1867-ig. U. o. 
16. Rexa Dezső : A Nemzeti Színház megnyitásának története. U. o. 
17. Móricz Zsigmond: Úri muri. A Falu, 1928. 7—8. sz. 
18. Szász Károly : Képek és történetek. U. o. 
19. Bartóky Gyula: Egyedül. U. o., 9. sz. 
20. Pékár Gyula: Az ezüsthomlokú vándor. U. o. 10. sz. 
21. Zilahy Lajos: Valamit visz a víz. U. o., 11. sz. 
22. Magyary Zoltán : A magyar tudománypolitika alapvetése. Magyar 

Könyvszemle, 1928. 1—4. füz. 
23. Lechner Jenő: A Magyar Nemzeti Múzeum épülete. U. o. 
24. Lázár Béla : Zichy Mihály élete és művészete. U. o. 
25. Klimits Lajos: Rohan az élet. A Falu, 1928. 12. sz. 
26. K. Csapó Róza : Szivemből. U. o. 
27. Zilahy Laios művei. Bibliográfia. Kortársaink, 6. sz. 43—441. 
28. Irodalomtörténeti repertórium. 1928. Irodalomtörténeti Köz

lemények, 1928. 3—4. sz. 
29. Vajda János érzelmi élete. (Felolvasás.) 
30. Drámaírásunk válságának problémái. (Felolvasás.) 
31. A XX. sz. magyar irodalma. ÖsszefogL irod. történet. Teljes 

bibliográfia. (Kéziratban.) 

D R . GÁSPÁR MARGIT 
könyvtári segédtiszt. 

Az 1900—1925. évben megjelent magyar nyelvű chémia, állattan, 
növénytan, ásványtan és földtan bibliográfiája, mely a cikkeket is magába 
zárja. (Kéziratban.) 

D R . HALÁSZ GÁBOR 
önk. gyakornok, a Magyar Irodalmi Társaság tagja. 

1. Paul Bourget: A parkettáncos. Napkelet, VI. évf. 2. sz. 
2. Révész Béla munkái. U. o. 
3. Ady-Hatvany levelezés. U. o., 6. sz. 
4. Kassák Lajos : Egy ember élete. U. o., 9. sz. 
5. Romok és alkotások. A Nemzeti Múzeum újszerzeményi kiállí

tása. U. o., 12. sz. 
6. Neonacionalizmus. Válasz a Napkelet körkérdésére. U. o., 14. sz. 
7. Rafael Sabatini: Borgia Caesar élete. U. o., 20. sz. 
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8. Arany János egyetemi tanársága. U o., 21. sz. 
9. José Ortega Y Gasset. U. o. 

10. Áruló írástudók. U. o., 22. sz. 
11. Magyar és külföldi folyóiratszemlék a Napkelet egyes számaiban. 
12. Rozsnyai Dávid: Horologium turcicum. Magyar Könyvszemle, 

XXXV. 1—4. sz. 
13. Boldog Margit legendája. U. o, 

D R . CZOBOR ALFRÉD 
vm. főlevéltárnok, a M. Herald, és Geneal. Társ. jegyzője. 

1. Ismertetések a Turul-ban. 
2. Deák Ferenc levelezése irattárszerü anyagának ismertetése. 

(Kézirat.) 
3. A Vékey- és Helmeczy-családok középkori története. (Kézirat.) 

D R . TABORSKY O T T Ó 
állami reálgimnáziumi rendes tanár. 

A Partium visszacsatolásának története. (Feldolgozás alatt.) 

LUKÍNICH IMRE. 




