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gyarapodás válogatott jegyzékét (27—1971.), majd a rendszeresen járó folyó
iratok (199—205 1.) lajstromát találjuk. Az Értesítőt egy a keresést meg
könnyítő névmutató (207—231 1.) zárja be. ENYVVÁRI Jenőnek a könyvtár 
kitűnő igazgatójának jelentéséből értesülünk arról a valóban nagyarányú 
használatról, melynek a Fővárosi Könyvtár örvend s arról a megerőltető 
munkáról, amelyet az elégtelen számú alkalmazottnak a használat lebonyo
lítására kell fordítania s amiről legjobban a számok beszélnek. 1929-ben 
a könyvtár egymillió kötetnél többet juttatott olvasói kezéhez. A könyv
tári rendes munkákon kívül serényen folytak az új otthonba, a WENCKHEIM-
palotába való átköltözés előmunkálatai, amelyeket az épület átalakítási és 
berendezési munkái — amelyekre a könyvtár igazgatójának döntő befolyása
volt — előzték meg. A gyarapodás képét néhány szám világítja meg, a 
központi Könyvtár 9431, a tizenkét fiókkönyvtár 34,524, összesen tehát 
43,865 darabbal gyarapodott. Könyvbeszerzésre a Központi könyvtárnak 
132,000 P, kötésekre 33,907 P, a fiókkönyvtáraknak beszerzésekre 
120.000 P, kötésekre szintén 33,907 P javadalma volt. Egyéb dologi 
kiadásokra más javadalmi tételek nyújtanak fedezetet. Katalógusok dol
gában — az Értesítőn kívül — az Aktuális kérdések irodalma c. sorozatban 
öt lajstrom, valamint a Budapesti Gyűjtemény Bibliográfiai Munkálatai c. 
sorozat i-ső füzete — melyekről megjelenésükkör megemlékeztünk volt 
— hagyta el a sajtót. I. K. 

Code international d'abréviations des titres de périodiques. 
Paris. 1930. Institut intern, de coop. int. 8r 12 1. 

A szellemi együttműködés nemzetközi intézete egyik albizottságával 
kidolgoztatta a folyóiratok címei rövidítésének nemzetközi szabályzatát. 
Ezt franciául és angolul a fenti cimü füzetkében kiadta. A szabályzat 
kiegészítéséül szolgál az általános rövidítések jegyzéke. A munkának fő-
előnye a világosság, a könnyű áttekinthetőség s hogy kerüli a rövidítések 
túlzásba vivését. Az általános szabályokat hét, a különlegeseket öt pontba 
foglalja össze. Már az első mondat megadja a szabályzat szellemét. Ez a 
mondat így szól: A folyóiratok címét úgy rövidítsük, hogy az könnyen 
legyen kiegészíthető. Nem ismeri azt a fátylat, melyet a céhbeliek a 
mesterség titkosságának emelésére a legegyszerűbb dolgokra szeretnek 
borítani. Célszerű volna e szabályzatot magyar fordításban is kiadni, mert 
ebből nemcsak a rövidítések szabályait lehet megtanulni, hanem azt is, 
hogy hogyan lehet egy szabályzatot világosan megírni. I. K. 
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Pongrácz József : Dr. Antal Géza dunántúli református püspök 
irodalmi munkássága. Pápa, 1929. Főiskolai nyomda. 8° 29 1. 1 mell . 

E bibliográfia kiadására ANTAL Géza lelkész-tanár 40-ik évfordulója 
szolgáltatta a külső alkalmat. Maga a könyvészeti összeállítás azonban 
még hét évvel vissza megy, hogy a nagymunkásságú püspök ifjúkorának 
első költői kísérleteitől kezdve, irodalmi munkásságának egész képét adja. 
A cikkek és értekezések időrendi felsorolása, egy rövid életrajzzal felér, 
mert kiviláglik belőle miként tér át az ifjú ember a szépirodalom meze
jéről a filozófiára, a hitélet, az országos és a városi politika területére, 
mint működik hazája és egyháza érdekében a külföldön. A könyvészet 
öt csoportba különítve sorolja fel a címeket u. m. : I. Önálló művek és 
fordítások. II. Cikkek, értekezések. III. Képviselőházi beszédek. IV. Szer
kesztés. V. (Címe nincs. Tartalmazza : a munkatársi és felülvizsgálói 
működésnek, felsorolását; az ANTAL Gézáról szóló irodalmat; az arc
képeket) Hogy mily lelkiismeretes pontossággal készült ez a könyvészeti 
összeállítás, mutatja, hogy a hibát kereső összesen három helyet talált, 
amelyeknél a lapszám nincs megadva, . . . alighanem azért, mert a szóban
forgó kiadványok nem voltak kézben. Erről a bibliográfiáról el lehet 
mondani — amit minden műről el kellene mondhatni, de sajnos nem 
lehet, hogy — gonddal és szeretettel készült. I. K. 
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