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Könyvtárosi kinevezések és címadományozások. 1944-ben. Az 
Országos Széchényi Könyvtárban dr. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN könyvtárigaz
gatói címmel és jelleggel felruházott főkönyvtárnokot könyvtárigaz
gatóvá, dr. ZOLNAI KLÁRA könyvtárnoki címmel és jelleggel felruházott 
alkonyvtárnokot könyvtárnokká, dr. GYÖRKÉ JÓZSEF I. oszt. könyvtári 
segedőrt alkönyvtárnokká, dr. BERCZEL A. KÁROLY és BERECZKY LAJOSNÉ 
dr. SZOLLÁS ELLA könyvtári segédőrt I. oszt. könyvtári segédőrré, dr. 
SZILÁGYI ERZSÉBETET könyvtári gyakornokká, SASVÁRT DEZSŐ I. oszt. 
könyvtári segédtisztet, könyvtári tisztté nevezték ki. 

HANCSÓKNÉ dr. SÁNTAY MÁRIA könyvtárnoknak a főkönyvtárnoki 
cím és a VI. fizetési osztály jellege, VASS GYULÁNÉ dr. BERTHÓTHY ILONA 
I. oszt. könyvtári segédőrnek az alkönyvtárnoki cím és a VIII . fizetési 
osztály jellege adományoztatott. 

A Budapesti Egyetemi Könyvtárban dr. VÁMOSSY KLÁRA gyakorno
kot könyvtári segédőrré nevezték ki. 

Dr. MIKLÓDYNÉ dr. BUDAY JÚLIA könyvtárnoknak a főkönyvtárnoki 
cím és a VI. fizetési osztály jellege, dr. MÁTRAI LÁSZLÓ és dr. OSZETZKY 
DÉNES alkönyvtárnoknak a könyvtárnoki cím és a VII . fizetési osztály 
jellege adományoztatott. 

A Műegyetem Könyvtárában dr. EDVI ILLÉS GYULA könyvtárnoki 
címmel és jelleggel felruházott alkönyvtárnokot könyvtárnokká, dr. BÓKA 
LÁSZLÓ könyvtári segédőrt I. osztályú könyvtári segédőrré, dr. FODOR 
ÁRPÁDot könyvtári segédőrré nevezték ki. 

A Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban vitéz BALOGH IGNÁC főkönyv
tárnoki címmel és jelleggel felruházott könyvtárnokot főkönyvtárnokká, 
KESSLER EDE alkönyvtárnoki címmel és jelleggel felruházott I. oszt. könyv
tári segédőrt alkönyvtárnokká, dr. FERENCZI MARGITOÍ könyvtári segéd
őrré nevezték ki. 

Dr. vitéz SZÉCHENYI SÁNDOR könyvtárnoknak a főkönyvtárnoki 
címet és jelleget adományozták. 

A Debreceni Egyetemi Könyvtárban dr. SZABÓ ISTVÁN gyakornokot 
könyvtári segédőrré nevezték ki. 

A Pécsi Egyetemi Könyvtárban dr. VÁRKON YI NÁNDOR könyv tárnoki 
címmel és jelleggel felruházott alkönyvtárnokot könyvtárnokká,, dr. L IT-
VÁNYI LÁSZLÓ könyvtári segédőrt I. oszt. könyvtári segédőrré nevezték ki. 

A Szegedi Egyetemi Könyvtárban dr. JEZERNICZKY MARGIT és dr. 
MOLDOVÁNYI IMRE könyvtári segédőrt I. oszt. könyvtári segédőrré ne
vezték ki. 
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A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában dr. FLUDOROVITS 
JOLÁN könyvtári segédőrt I. oszt. könyvtári segédőrré nevezték ki. 

A Közgyűjtemények Országos Főfelügyelőségénél dr. SEBESTYÉN GÉZA 
I. oszt. könyvtári segédőrt alkonyvtárnokká nevezték ki. 

Trócsányi Zoltán könyvtárigazgató, a Magyar Könyvszemle szer
kesztője a budapesti Pázmány Péter tudományegyetem bölcsészettudo
mányi karán az orosz irodalom tanszékére nyilvános rendes tanárrá 
neveztetett ki. Évek óta mint megbízott előadó látta el az orosz irodalmi 
órákat az egyetemen. Most, hogy végre az orosz irodalom tanszéket ka
pott TRÓCSÁNYI ZOLTÁN is elnyerte a rég megérdemelt katedrát. Új 
munkaköre — minthogy az orosz irodalom nem melléktárgy többé az 
egyetem órarendjében — egész embert kíván s TRÓCSÁNYI ZOLTÁN teljes 
felelősséggel átérezve azt a nagyszerű feladatot, amelyet ennek a tanszék
nek betöltése a magyar művelődés jövőjének alakulása szempontjából 
jelent, lemondott a Magyar Könyvszemle szerkesztéséről. Hét esztendeig 
szerkesztette a folyóiratot, amely — ahogy maga mondotta — „szívügye" 
volt. Ezt a hét esztendőt valóban a Magyar Könyvszemle egyik virág
korának tekinthetjük. S amikor TRÓCSÁNYI ZoLTÁNt új munkakörében 
üdvözöljük, aligha tehetnénk méltóbb fogadalmat, mintha megígérjük, 
hogy a Magyar Könyvszemle a jövőben sem lesz hűtlen TRÓCSÁNYI ZOL
TÁN szelleméhez. Egyébként, ha TRÓCSÁNYI ZOLTÁN megvált is a folyó
irat szerkesztésétől, örömmel közöljük, hogy a Magyar Könyvszemlétől 
még sem szakadt el, mert a szerkesztőbizottságnak továbbra is tagja 
marad. 

GYÖRKÉ JÓZSEF, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója, hogy 
a Magyar Könyvszemle, Európa legrégibb ma is élő könyvtári folyóiratá
nak folytonosságát biztosítsa, kieszközölve a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter támogatását, új szerkesztőbizottságot szervezett, amelynek 
tagjai BISZTRAY GYULA, a budapesti Pázmány Péter tudományegyetem 
ny. r. tanára, DEZSÉNYI BÉLA alkönvvtarnok, GYÖRKÉ JÓZSEF egyetemi 
magántanár, a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárá
nak főigazgatója, MÁTRAI LÁSZLÓ egyetemi magántanár, a budapesti 
Pázmány Péter tudományegyetem könyvtárának főigazgatója, TRÓCSÁNYI 
ZOLTÁN, a budapesti Pázmány Péter tudományegyetem ny. r. tanára és 
VARJAS BÉLA, a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyv
tárának könyvtárnoka, aki egyúttal megbízást nyert a folyóirat szer
kesztésére. 


