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tosított tárgymutató hiányzik, hogy a nagy munka készen legyen. 
Részben anyagi nehézségek, részben a nyomda lassú munkája miatt 
azonban lassabban halad a munka, mintsem kívánatos volna. Pedig a 
Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Egyesülete egyik legfonto
sabb hivatásának tarthatná e kereskedelmi és tudományos szempontból 
egyaránt nélkülözhetetlen vállalkozás sürgős befejezését, illetve folytatá
sát, mert ma már 18 évvel élünk e bibliográfiai korszak után és ez a 
nagy távolság kultúránk kárára egyre veszedelmesebben növekszik. 
Reméljük azonban, hogy ez az év meghozza a befejező füzeteket és a 
következő a tárgymutatót is. Akkorára új decennium fog elkezdődni és 
az elmaradt két évtized bibliográfiáját egyszerre kell elkészíteni. Úgy 
tudjuk, hogy a szerkesztő folytonos munkával — melyre utóbb a 
nyomdai késedelmek miatt jutott ideje — 1920-ig már össze is gyűj
tötte a következő kötet anyagát, noha e háborús korszak bonyolult 
könyvtermelési viszonyai gyűjtését rendkívül megnehezítették. Mindent 
meg kell tennünk, hogy e korszak bibliográfiája is mielőbb megjelen
hessék és BARCZA Imre kiváló szakértelmével és szorgalmával nemzeti 
bibliográfiánk jól ismert régi hiányainak mielőbbi pótlására vállalkoz-
hassék. DR. NYIREÖ ISTVÁN. 

Magyar kormányzati bibliographia. Az 1925-ik évi törvé
nyek, kormányrendeletek, önkormányzati rendeletek és bírói dönt
vények alapján. Szerk. dr. Krisztics Sándor. II. évfolyam. Budapest, 
é. n. (1927.) Pfeifer F . ( IV-f 345 1.) 

Társadalomtudományi bibliographia. Budapest közkönyv
tárainak 1925. évi szerzeményei alapján. Szerk. dr. Krisztics Sándor. 
II. évf. Budapest, é. n. (1927.) Pfeifer F. (VIII-(-1297. 1.) 

A Magyar Sociographiai Intézet 4. és 5. kiadványát vesszük kézbe 
a fenti címeken, a két évvel előbb megkezdett nagy bibliographiai vállal
kozás folytatását. Nemcsak nagyobb munkát végzett ez alkalommal a 
szerkesztőség, hanem sikerrel hasznosította az előbbi kiadványoknál szer
zett tapasztalatokat is. 

A kötetek közül az első a törvények, különböző hivatalos rende
letek és bírói döntvényekről ád szak csoportosított áttekintést. A második, 
társadalomtudományi bibliographia címen a szellemi tudományoknak jófor
mán egész nagy területét érinti, ha nem is egyenlő mértékben. A bruxel-
lesi decimális osztályozás számrendjéhez mérve csak a tisztán természet-




