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A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁ

RÁNAK I925. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL. 

Az elmúlt év a Széchényi-Könyvtár elhelyezésének kérdésében 
igen jelentős és örvendetes fordulatot hozott. Az eddig özv. KRENNER 
Józsefné által lakott, a múzeumépület földszintjén lévő lakás ugyanis 
felszabadult, minthogy nevezett özvegynek a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr Őexcellenciája a minisztérium egyik bérházában más lakást 
adott. Az így megüresedett földszinti 35. számú helyiségek evvel a 
Könyvtár rendelkezésére állanak s azok a jelen 1926-ik évtől a könyv
tári tisztviselők dolgozó helyiségeiül fognak szolgálni; a levéltár új 
elhelyezése után pedig a földszinten megürülő összesen 14 szoba fogja 
e célt szolgálni, amivel elérjük majd azt, hogy szemben az eddigi gya
korlattal, — a tisztviselők dolgozószobái nem a raktárhelyiségekben 
lesznek, s így a raktárak elzárása s ezáltal a bennük őrzött anyag teljes 
biztossága megvalósítható lesz. 

A Könyvtár új elhelyezésének azonban ez csak kiinduló lépése, s 
a természettudományi táraknak a központi — a könyvtárat is magában 
foglaló — épületből való, már folyamatban lévő kitelepítésével kapcsolat
ban remélhetőleg megoldást nyer a hirlaptár, nyomtatványosztály és 
levéltár égető helykérdése is. A jövő, i92é-ik évre e programmunk 
keresztülvitele lesz az elhelyezés megoldásában főfeladatunk. 

Amily örvendetes és boldogabb jövővel kecsegtető a helykérdés
ben a vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr támogatása mellett a Nem
zeti Múzeum Főigazgatósága és a könyvtár Igazgatósága együttes mun
kásságával elért eredmény, mégis nehézségekkel küzd a Széchényi-
Könyvtár egyéb feladatai teljesítésében anyagi eszközeinek elégtelen 
volta s a tisztviselői és altiszti létszám csekély száma miatt. Vásárlá
sainkat lényegesen redukálnunk kellett. Pedig Könyvtárunk feladatai s az 
ezek megvalósításához szükséges kiadások az ország feldarabolása óta 
tetemesen megnövekedtek. A megszállott területeken egyre örvende-
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tesebben izmosodó magyar irodalom termékeit — mint hungaricum-
könyvtárnak — okvetlen meg kell szerezni. Az erdélyi anyagot a buda
pesti STUDIUM rt. és GYÖRGY Lajos kolozsvári tanár úr fáradozásával 
csaknem teljesen össze tudtuk gyűjteni, szintúgy a felvidéken termelt 
magyar nyomtatványokat SIKABONYI Antal múzeumi könyvtáros önzet
len buzgólkodásából. Mind e gyűjtések azonban igen tekintélyes kiadá
sokkal járnak, mert az eddig kötelespéldányként e területekről kapott 
nyomtatványokat a trianoni béke óta pénzen kell megvásárolnunk. 

Igen nagy anyagi terheket ró a könyvtárra, mely — könyvmúzeum 
s nem népkönyvtár vagy kölcsönkönyvtár lévén —• elsősorban az össze
gyűjtött könyvek konzerválását kell hogy feladatának tekintse, a könyv
kötés, melyet a minimumra kellett redukálnunk. Feltétlenül szükséges 
ezenkívül az erősen fatartalmú papirra nyomott újabb könyv- és hirlap-
anyag konzerválására szolgáló eljárások bevezetése is. Ez utóbbira a 
kezdötárgyalások folyamatban vannak. 

Emellett anyagunk kötelespéldányok, ajándékozás és — bár kis mér
tékre szabott — vásárlás útján rohamosan, nagy tételekben gyarapszik. 
Ez vezet rá a könyvtár mostani helyzetének másik nehézségére : a könyv
tári személyzet csekély számára. Megnövekedett anyagunk feldolgo
zásához, megsokasodott feladataink végzéséhez jelenlegi, a B listák alkal
mával ismételten csökkentett tisztviselői és altiszti létszámunk nem ele
gendő. A rendes folyó könyvtári munkálatok elvégzésére alig elegendő 
személyzetünk mellett félős, hogy a jelenleg folyamatba tett átköltözés 
végzése a rendes könyvtári munkálatokat akadályozni fogja. 

A Könyvtár gyarapodásában legelsösorban természetesen az 1925. 
április havában elhunyt gróf APPONYI Sándor fejedelmi könyvtárajándékát 
kell kiemelnünk. Ilyen méretű és értékű adomány a Könyvtár ötne
gyedszázados történetében páratlanul áll. Az adomány jelentőségét 
ezúttal nem akarom méltatni, minthogy arról HÓMAN Bálint, a nemzeti 
múzeum Főigazgatója, a Magyar Könyvszemle 1924. évfolyamában ava
tott tollal a legméltóbb beszámolót adta. Ezenkívül megvásároltuk vagy 
csere útján megszereztük a következő ősnyomtatványokat és régi 
magyar könyveket: SZELEPCHÉNYI Georgius Propositiones theologicae, 
Róma, 1634, CARACCIALUS, Opus quadragesimae Coloniae. I473,GUILLERMUS, 
Postula. (S. 1. et a.), CLUSA Jac, De apparitionibus. Burgdorf 1475, VALLA 
Laur: De liberó arbitrio (S. 1. et. a.), AUGUSTINUS De doctrina. Mainz. 
Fust, AQUINO Th., Summa cath. fidei. Venetiis, 1478, Biblia latina. 
Venetiis. 1480, Aeneas Sylvius, Epistolae familiäres. Nürnberg, 1480, 
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BoETHius, Consolatio Coloniae, 1481, AQUINO Th. Summa teológiáé. P. I. 
Venetiis 1484, Sermones, Thesauri növi, Argentorati, 1484, CLEMENS V. 
Constitutiones. Nürnberg, i486, Spéculum exemplorem, Argentorati, 1487, 
AUGUSTINUS, De trinitate. Basileae, 1489, AUGUSTINUS, De civitate Dei 
Basileae, 1489, Vocabularius breviloquus. Argentorati 1489, Biblia latina. 
Basileae, 1491, BONAVENTURA. Perlustratio. Nürnberg, 1491, CARCHANO 
Mich. Sermones. Venetiis, 1492, Biblia latina. Venetiis. 1494, BLONY 
Nie. Sermones. Argentorati 1494—95, KEMPIS Th. Opera. Nürnberg, 1494, 
TRITTENHEIM Joh. De seriptoribus eccl. Basileae 1494, BONAVENTURA. 
Opuscula. Argentorati. 1495, BIEL, Sermones P. 1. 2. Tubingae, 1499, 
AMBROSIUS Operum P. 3. (S. 1. et. a.) BONAVENTURA. Opus super primo 
libro Sententiarum. Nürnberg. Calendarium 1619, Unicum, csonka, TEMES-
VÁRY Pelbárt Pomerium Paris 1521. 5 kötet. 

A kézirattár szintén páratlan értékű darabbal gyarapodott. A Nemzet
gyűlés ugyanis megvásárolta az eddig EHRENFELD-kódex néven ismert, 
a múlt évi JÓKAi-centenárium alkalmából JÓKAiról elnevezett első ma
gyar nyelven irott könyvet s azt örökletétkép a SzÉCHÉNYi-Könyvtárban 
helyezte el. Ez adomány méltánylása dr. JAKUBOVICH Emil főkönyvtáros 
avatott tollából a Magyar Könyvszemle 1925. évfolyamában jelent meg. 
A rendkívül becses darabnak a Múzeumban való elhelyezése alkalmából 
a kormányzó úr Őfőméltósága könyvtárunkat látogatásával tisztelte meg. 
(1925. április 4-én.) Megszereztük ezenkívül HEINRICH Gusztáv és CSEN-
GERY Antal kézirati hagyatékát. 

A Levéltár is sok értékes darabbal gyarapodott részben vásárlás 
és ajándék, részben örökletét útján. Különösen kiemelendő egy 1302-ből 
való oklevél, mely úgylátszik KÁROLY RÓBERT legelső ránk maradt okle
vele és egy másik 1307-böl, mely palaeographiailag érdekes. Örök-
letéteményként vagy régebbi letétemények kiegészítéseként kerültek a 
Múzeum birtokába a SZÉCHÉNYI, FORGÁCH, PÉCHY, SZÁDECZKY, KARDOSS, 

REVICZKY, ABAFFY, SIMONYI, ZÁMORY és FEJÉRPATAKY családok levéltárai, 

vagy azok részei. 
Külön meg kell emlékeznem LEFFLER Béla stockholmi tanár úr 

szíves adományáról, aki egy egész sorozat svéd JÓKAI-fordítást juttatott 
a Könyvtár birtokába. 

A rendes könyvtári munkálatok a normális mederben folytak. 
A nyomtatványi osztály ez évben is HAVRAN Dániel osztályigazgató 
vezetése mellett működött, aki az osztály folyóügyein kívül vezette 
a II. számú növedéknaplót s az ajándék, vétel és csere útján beérkező 
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anyagot feldolgozta. Dr. SIKABONYI Antal könyvtáros intézte a vásárlá
sokat, nyilvántartja már harmadéve a hiányzó könyveket s kiválogatta 
a másod-, illetőleg a harmadpéldányokat. Előkészítette a Könyvtár 
aukcióját s tovább folytatta a felvidéki magyar nyomtatványok gyűj
tését. Dr. PÁNITY Vukoszava könyvtárnok kezelte a háborús és proletár 
gyűjteményt, rendezte az 1897 óta beérkezett falragaszokat, illetőleg 
azokból kiemelte a színházi, zenetörténeti vonatkozású és művészi jel
legű képes plakátokat. PUKÁNSZKYNÉ dr. KÁDÁR Jolán könyvtáros ren
dezte a Régi Magyar Könyvtár III. részét, kezelte az első és második 
részt s az ebben megállapított hiányok kiegészítését intézte. Dr. NYIREŐ 
István egyetemi könyvtárör végzett vegyes könyvtári ügyeket és az 
új gyarapodás szakbeosztását. HÓMAN Borbála könyvtártiszt írta az 
összes beérkező anyag céduláit s a kartothék-rendszerü cédulákat is 
készítette. A kölcsönzést SOHÁR Lajos, az olvasótermi felügyeletet EPER-
JESY János könyvtártisztek látják el. A nyomtatványosztály könyv
kötéseit eddig intéző dr. GARDA Samu nyugalomba vonulván az ő 
teendői végzésével LAVOTTA Rezső zeneművészeti előadót bíztam meg. 

A hirlaposztály dr. FITOS Vilmos főkönyvtáros vezetése mellett 
dolgozott, aki ezenkívül kezelte a beérkező kötelespéldányokat, dr. BOR
ZSÁK István könyvtáros kezelte a külföldi folyóiratokat, vezette a II. 
növedéknaplót és feldolgozta a nem-kötelespéldányként beérkező hír
lapokat. Azonkívül kezelte a megszállott területi anyagot s intézte a 
kölcsönzést. Dr. GORIUPP Alisz alkönyvtáros végezte a kötést helyet
tesítő fedéllappal való ellátását a hírlapoknak s ezt az anyagot cédu-
lázta is. Intézte a hírlapok kötését és a 48—49-es hirlapgyüjtemény 
kiegészítését. A XVIII. századi, az 1848—49-iki, a proletárdiktatúrái s 
az ú. n. «emigrációs» hirlapgyüjtemények folyómunkáit ellátta. A FESTE-
TiCH-istálló lovászszobájának januárhavi átadásakor a kiköltözési mun
kálatoknál dolgozott. Az ugyanott elhelyezett magyar és német anyag 
jegyzékét felvette dr. GÁSPÁR Margit könyvtári s. tiszt, készítette a 
végleges cédulákat s közreműködött a hírlapok fedőlappal való borí
tásában. Résztvett a FESTETiCH-istálló január havi átadásakor a kiköltö
zési munkálatokban. 

A kézirattár dr. JAKUBOVICH Emil főkönyvtáros vezetésével műkö
dött, aki ezenkívül folytatta a középkori kódexek bibliográfiai leírását, 
a TAGÁNYI és ÉRDY gyűjtemények feldolgozását. Dr. RÉDEY Tivadar 
könyvtáros kezelte az újkori kéziratokat s résztvett azok feldolgozásában, 
intézte a vételügyeket, idevágó becsléseket. Dr. RÉDEY Tivadarné, dr. HOFF-
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MANN Mária könyvtáros a kézirattár új anyagát kezelte és dolgozta fel, 
közte a Magyar Tört. Társulat letéteként külön feldolgozásra kerülő 
SZILÁGYI Sándor-féle levelezés anyagát, valamint folytatta az Irodalmi 
Levelestár leíró címjegyzékének sajtó alá rendezését. 

Levéltár. Dr. SULICA Szilárd vezetésével működött, aki a vásárlá
sokat és a folyóügyeket intézte, tanulmányozta a levéltár múltját s a 
levéltári helyzet javítására tervezetet készített. Dr. ZSINKA Ferenc könyv
táros rendezte a családi levéltárakat, résztvett a folyómunkálatokban, 
könyvtárbecslésekben s előkészítette a Múzeum sporttörténeti kiállításának 
könyvtári anyagát. ERNYEY József I. o. őr folytatta és befejezte a céh
levelek rendezését és feldolgozta az új gyarapodást. Dr. CZOBOR Alfréd 
vm. főlevéltáros írta a végleges növedéknaplót, rendezett családi levél
tárakat s feldolgozta a beérkező törzsanyagi iratokat. 

A Kötelespéldányosztályt dr. GULYÁS Pál főkönyvtáros vezette, aki 
nyilvántartotta és ellenőrizte a kötelespéldányok beérkezését is. Dr. GREXA 
Gyula alkönyvtáros naplózta, részben törzskönyvbe vezette a beérkező 
kötelespéldányokat és reklamálta a hiányokat. E munkálataiban ISTVÁNFI 
Károly könyvtári főtiszt segédkezett neki. 

A Zenei osztályt dr. Isoz Kálmán vezette. LAVOTTA Rezső zene
művészeti előadó katalogizálta az összes magyar zenei könyv- és kóta-
kiadványokat. 

A TODORESZKU-HORVÁTH könyvtárt az adományozó dr. SCHÖFFER 
Aladárné szerető gonddal gyarapította, AKANTISZ Viktor könyvművészeti 
előadó segítségével. Házi könyvkötészetünk is ez utóbbi vezetése alatt 
állott, melynek munkásságát a pénzhiány erősen bénította. 

A központi adminisztrációval járó teendőket dr. BARTONIEK Emma 
alkönyvtáros, dr. PARÁDY Lászlóné könyvtártiszt és RAKSSÁNYI Anna 
kezelőnő látták el. Előbbi kettő megírta a KOSSUTH Könyvtár karthoték-
céduláit (sajtóra). 1925. év tavaszán a JÓKAi-centenárium alkalmából a 
SzÉCHÉNYi-Könyvtár nagysikerű JÓKAi-kiállítást rendezett, melyet dr. RÉDEY 
Tivadar könyvtáros nagy tudással és buzgalommal rendezett. Könyv
tárunk immár e harmadik kiállítása oly szép erkölcsi és anyagi sikerrel 
járt, hogy az időleges kiállítások rendezését állandósítani fogjuk. 

A) A könyvtar használata a) A könyvtár helyiségében. 1. A nyom
tatványosztályban 12.344 kutató 32.809 müvet használt; 2. a hirlap-
tárban 3930 kutató 5631 kötetet használt; a kézirattárban 293 kutató 
674 kéziratot, 1210 irodalmi levelet, 44 zenei kéziratot és 1 analektát 
használt; 3. a levéltárban 337 kutató használt 65.232 oklevelet és kéz-
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iratot, b) i. A könyvtáron kívül a nyomtatványosztályból 4159 kutató 
6410 müvet kölcsönzött. 2. a hirlaptárból 66 kutató 179 hirlapot köl
csönzött ; 2. a kézirattárból 20 kutató 73 kéziratot kölcsönzött ; a levél
tárból 18 kutató 603 oklevelet kölcsönzött. 

B) Kötésre a nyomtatványi osztályból 1648 müvet adtunk. A hir
laptárból 30 kötet hirlap köttetett és 1197 kötet borítékoztatott. 

C) Gyarapodás. i .A nyomtatványi osztály a) kötelespéldány útján 
10.226, b) ajándék útján 2598 darabbal, c) vétel útján 1599, d) áttételi 
útján 4, cserével 58 darabbal, összesen 14.842 darabbal gyarapodott. 
(Ide nincs beszámítva a még fel nem állított APPONYI Könyvtár.) 2. A 
hirlaposztály a) kötelespéldány útján 35.687 számmal, b) ajándék útján 
1270 számmal és 363 kötettel, c) vétel útján 6 számmal és 15 kötettel, 
összesen 36.963 számmal és 387 kötettel gyarapodott. 3. Kézirattár a) 
ajándék útján 220 darab, b) vétel útján 439 darabbal és 25 fényképpel, 
c) áttétel útján 1480 darabbal gyarapodott. Összesen 2164 darabbal. 
4. A levéltár a) ajándék útján 1985 darabbal és egy láda irattal, b) vétel 
útján 1105 darabbal és 7 fényképpel, c) áttétel útján 304 darabbal és 
egy láda irattal gyarapodott. Újabb letétek, illetve azokhoz kiegészítés 
a gróf SZÉCHÉNYI, gróf FORGÁCH, PÉCHY, SZÁDECZKY-KARDOSS, REVICZKY» 

ABAFFY, SIMONYI, ZÁMORY, FEJÉRPATAKY családok levéltáraival, vagyis 
1474 darabbal és négy láda irattal. 

A könyvtár tisztviselői az 1925. évben a következő irodalmi mun
kásságot fejtették ki : 

D R . LUKINICH IMRE 
könytárigazgató, egyetemi ny. r. tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 

1. A szatmári béke története és okirattára. (Budapest. 1925.) 
2. Rákócziné életéből. (Gróf Klebelsberg Emlékkönyv 1925.) 
3. Szelepcsény György mint rézmetsző. (Magyar Bibliofil 

Szemle 1925.) 
4. A Budapesti Szemle történetéből. (U. o.) 
5. A Zrínyiek családi története. (Turul 1924.) 
6. Nagy Péter orosz cár és a szatmári béke. (Akadémiai Érte

sítő 1925.) 
7. A Magyar bibliografiaírás első kísérletei. (Magyar Könyv

szemle 1925.) 
8. Szerkesztette a Gróf Klebelsberg-Emlékkönyvet. (Budapest, 1925.) 
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HAVRAN DÁNIEL 
osztályigazgató. 

1. Nekrolog. (Magyar Könyvszemle 1925.) 
2. Könyvismertetés. (Magyar Bibliofil Szemle 1925.) 

D R . ISOZ KÁLMÁN 
főkönyvtáros. 

1. Buda és Pest zenei művelődése I. k. nyomás alatt. 
2. Az O. M. K. Liszt Ferenc Zeneművészeti főiskola Liszt szo

bájának Kalauza 1925. 
3. A magyar szépliteratura virágos kertje. (Magyar Könyv

szemle 1925.) 
4. A müncheni állami könyvtár astrologiai-astronomiai kiállí-

|tása. (U. o.) 
5. Kacsó Pongrác hagyatékának árverezése. (Magyar Bibliofil 

Szemle 1925.) 
6. A lipcsei Musikbibliothek Pethers. (U. o.) 
7. Bogeng: Die grossen Bibliophilen. (U. o.) 
8. Múzeumi kiállítások. (Protestáns Szemle 1925.) 
9. Filharmonikus hangverseny. (U. o.) 

10. Filharmonikusok háborúsága. (U. o.) 
11. Az operaházi zűrzavar. (U. o.) 
12. A Zenei szemle. (U. o.) 
13. Művészi zene templomainkban. (U. o.) 
14. Zenei beszámoló. (U. o.) 
15. A filharmonikusok első hangversenye. (U. o.) 
16. A zenei szemle. (U. o.) 
17. Ifj. Somssich Andor: Liszt Ferenc élete. (U. o.) 
18. Az O. M. K. Zeneművészeti Főiskola jubiláris emlékkönyve.(U.o.) 
19. Incipit . . . (Szózat 1925.) 
20. A müncheni közlekedésügyi kiállítás. (Budapesti Hirlap 1925.) 
21. A müncheni Deutsches Museum. (U. o.) 

D R . FITOS VILMOS 

főkönyvtáros. 

Jövőbe látó gondolkodás. 4 közlemény. (A Nemzet 1925.) 
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DR. SULICA SZILÁRD 
főkönyvtáros. 

1. A múzeumi levéltár és legújabb gyarapodásai ; Kossuth Lajosra 
vonatkozó újabb adatok. (Magyar Könyvszemle 1925.) [Erről külön
nyomat is.] 

2. A Magyar Nemzeti Múzeum családi levéltárai. (Turul 1925.) 
[Erről külön lenyomat is.] 

D R . JAKUBOVICH EMIL 
főkönyvtáros, a Magyar Tud. Akadémia 1. tagja. 

i. Az Ehrenfeld kódex a Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárában. 
(Magyar Könyvszemle 1925.) 

2. Az eredeti Bonfini kódex második töredéke. (Magyar Könyv
szemle 1915.) 

3. A legrégibb kéziratos magyar könyv a Magyar Nemzeti Mú
zeumban. (Magyar Nyelv 1925.) 

4. Adalékok a legrégibb nyelvemlékes okleveleink és krónikáink 
íróinak személyéhez. II. r. (U. o.) 

5. A legrégibb magyar nyelvű missilis levél. (U. o.) 
6. P. mester Adalékok az Anonymus kérdéshez. Akadémiai szék

foglaló értekezés. (Klebelsberg Emlékkönyv 1925.) 

D R . GULYÁS PÁL 
főkönyvtáros, ny. rk. egyetemi tanár. 

1. Magyar Életrajzi Lexikon, Budapest, 1925. 1—3. füzet. Aachs— 
Altmann 1—384. sz. 

2. Ady Endre élete és munkái, Budapest, 1925. 
3. A könyv sorsa Magyarországon a középkortól a trianoni békéig. 

1—10 közlemény. (Néptanítók Lapja.) 
4. Franz v. Kazinczy und die ungarische Buchkunst. (Mainzi 

Gutenberg Festschrift.) 
5. Kazinczy Ferenc és a magyar könyvművészet. (Magyar Bibliofil 

Szemle 1925.) 
6. Magyar Könyvészet. (Corvina 1925. évf.) 
7. Elhunytak és folyóiratszemle. (Irodalomtörténet 1925.) 
8. Francia nyelvi és irodalmi cikkek. (Révai lexikon.) 
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DR. RÉDEY TIVADAR 

könyvtáros, a Magyar Irodalmi Társaság tagja. 

i . A félszázados Magyar Könyvszemle. (Magyar Könyvszemle 
1925. 1—4. sz.) 

2. Apponyi, Alexander, Graf: Hungarica. (U. 0.) 
3. Klebelsberg Emlékkönyv. (U. o.) 
4. Vegyes Közlemények. (U. o.) 
5. Arany János egy ismeretlen levele. (Magyar Nyelv 9—10. sz.) 
6. Két Jókai Mór egy színházi bemutatón. (Napkelet 1. sz.) 
7. Surányi Miklós irodalmi tanulmányai. (U. o.) 
8. Színházi Szemle. (U. o. 1—2. sz.) 
9. Kozma Andor. (U. o. 3. sz.) 

10. Nagy Emma verseskönyve. (U. o. 4. sz.) 
11. Ady koszorúja. (U. o.) 
12. Mécs László. (U. o. 5. sz.) Megjelent a Prágai Magyar Hirlap 

1925 május 20-iki számában is. 
13. Mihályfi Károly. (U. o.) 
14. Erdélyi József. (U. o. 6. sz.) 
15. Környey Paula drámai költeménye. (U. 0. 7. sz.) 
i é . Verses-könyvek. (U. o.) 
17. Reményik Sándor lyrája. (U. o. 8. sz.) 
18. Egy posthumus könyvről. (U. o. 9. sz.) 
19. Én, az asszony. (U. o.) 
20. Babits Mihály legújabb lyrai kötete. (U. o. 10. sz.) 
21. Zsigmond Ferenc: Jókai. (Századok 1925 1—3. sz.) 
22. Jókai és a történelem. (U. o. 4—6. sz.) Különlenyomatban is. 
23. Jókai emlékkiállítás. (A Magyar Nemzeti Múzeum Kiállításai 

3. füzet, u. ez megjelent 2., 3. és 4-ik kiadásban is.) 
24. Szerkesztette a Magyar Könyvszemlét és Bulletin c. melléklapját. 
25. Felolvasás a Magyar Történelmi Társulat febr. 18-án tartott, 

Jókai emlékének szentelt ünnepi ülésén Jókai és a történelem címmel. 

D R . R É D E Y N É HOFFMANN MÁRIA D R . 
könyvtáros. 

1. Adalék a magyar emigrációhoz. (Századok 1925.) 
2. Muzsafiak százévvel ezelőtt. (Protestáns Szemle 1925.) 

Magyar Könyvszemle. 1926. I—II. fűzet. I I 
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3. Egy régi halasi diák emlékeiből. (Az Erő 1925.) 
4. A magyar lovas nemzet. (Magyar Nyelv 1925.) 
5. A magyar lovas nemzet. (Felolvasás a Magyar Nyelvtud. Tár

saságban 1925.) 

ERNYEY JÓZSEF 
I. o. múzeumi őr. 

1. Morvaország magyar urai. (Turul 1925.) 
2. Hathalmiak címere. (U. o.) 
3. Armalisok a körmöcbányai levéltárban. (U. o.) 
4. Bonyodalmak a Vellesz armális körül. (U. o.) 
5. A Magyar «Angel Gold». (Közegészségügyi Értesítő. 1925.) 
6. A lakás fűtése a múltban. [Bevezetés Ordódy J. és Gyulay J. 

könyvéből: Korszerű szabad kályhák szerkezete.] (Budapest, 1925., kiadja 
a Tüzelőberendezések kiállítása.) 

7. Pragensia : Pick, Friedel három könyvének ismertetése. (Szá
zadok.) 

8. Szláv lapszemle. (Hadtört. Közi. 1925) 
9. Az akác vándorlása. (Előadás a Természettud. Társ. botanikai 

szakoszt.) 
10. A nagyszombati egyetem orvosai és gyógyszerészei. (Két elő

adás a Gyógysz. Tudom. Társban.) 
11. Cseh nyelv és irodalom. (Előadás heti 6 órán a Közgazd. 

Egyetemen.) 
12. Altalános terminológia. (A székesfővárosi droguista akadémia 

halig, előadás heti 1 órában.) 
13. A pharmakopoeák műnyelve. (Előad, a Gyógyszerészgyak.-tan-

folyamon heti 2 óra.) 
14. Bajmócz vára. (Négy közlemény. A Nép. 1925.) 

SiKABONYi ANTAL 
könyvtáros. 

1. Szerkesztette a Magyar Bibliofil Szemlét. 
2. Ugyanott cikkek. 
3. Jókai és szülővárosa. A komáromi Jókai Emlékkönyvben (külön

nyomatban is). 
4. Cikkek a Pesti Hírlapban. 
5. A Romain Rolland hatvanadik születésnapjára Parisban alakult 
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szerkesztői bizottság tagja s az Emlékkönyv munkatársa. (Romain Rol
land a magyar irodalomban). 

6. Herczeg Ferenc jubileuma Orsz. Nagybizottságának tagja. 
7. Az Athenaeum megbízásából sajtó alá rendezett egy Rákosi 

Jenő kötetet (megj. 1926.). 

D R . ZSINKA FERENC 
könyvtáros. 

1. Szerkeszti a Protestáns Szemlét. 
II. Ismertetések : 1. a Századokban. 
2. Protestáns Szemlében. 
3. Az Erőben. 

DR. PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR JOLÁN 
könyvtáros. 

1. Krecsányi Ignác hagyatéka a Magyar Nemzeti Múzeumban. 
(Magyar Könyvszemle 1925.) 

2. Szinésztörténeti vonatkozású pesti nyomtatványok a XVIII. szá
zadból a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárában. (Magyar Bibliofil 
Szemle 1925.) 

3. Az Országos Széchényi Könyvtár. (Magyar Lapok 1925.) 
4. Könyvismertetés (Magyar Bibliofil Szemle 1925.) 
5. Két szinészettörténeti vonatkozású cikk. (Új Nemzedék 1925.) 

D R . BARTONIEK EMMA 
alkönyvtáros. 

1. Az Árpádok ércpecsétjei. (Turul 1924—25. évf.) 
2. Tudományos Akadémia és Nemzeti Múzeum. (Magyar Könyv

szemle 1925.) 
3. Könyvismertetések. (Századok.) 
4. Könyvismertetések. (Magyar Könyvszemle.) 

D R . GORIUPP ALISZ 
alkönyvtáros. 

1. Irodalomtörténeti repertórium 1925.1. f.é.(Irod.-tört.Közi. 1925.) 
2. Lapszemle. [Hazai Hírlapokból.] (Századok 1925.) 
3. Adalékok az 1848—49-iki hírlapok bibliográfiájához. (Magyar 

Könyvszemle 1925.) 
1 1 * 
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DR. GREXA GYULA 
alkönyvtáros. 

Hoffmann tábornok könyvének bírálata. (Századok 1925.) 

LAVOTTA REZSŐ 
zeneművészeti előadó. 

1. Magyarországon 1875-ig megjelent régi zenemüvek biblio
gráfiája. (Kéziratban.) 

2. Jókai és a zene. (Az Est Hármaskönyve. 1925.) 

DR. GÁSPÁR MARGIT 
I. o. könyvtári s. tiszt. 

Ujabb elméletek a pleistocenről és azok alkalmazhatósága Magyar
országon. (Megjelent a budapesti kir. Pázmány Péter tud. egyetem 
által kiadott Doktori Értekezések kivonatai között.) 

D R . C Z O B O R A L F R E D 

beoszt, vm, főlevéltáros. 

1. Országos Levéltár felállításának terve 1701-ben és az ország 
iratainak korábbi megőrzése. (Levéltári Közi. 1925.) 

2. Közreműködött a Monumenta Ecclesiae Strigoniensis III-ik 
köteténél. 

DR. NYIREÖ ISTVÁN 
egyetemi könyvtárőr. 

Könyvismertetések, bírálatok és apróbb cikkek: 
1. A Magyar Könyvszemlében. 
2. Magyar Bibliofil Szemlében. 
3. A Protestáns szemlében. 

LÜKINICH IMRE. 




