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A Könyvtár szervezeti szabályzata az elmúlt évben végleges meg
állapítást nyert, mellyel KREMMER Dezső a jövő fejlődésnek is megjelölte 
szabatos útját. Fáradságos munkával tette virágzóvá intézetét s ha a sors 
kegyetlensége nem engedte is meg neki, hogy a főváros könyvtárát a 
már utolsó szegig megtervezett s a Sándor-térre szánt hatalmas könyvtár
palotában helyezhesse el, a magyar könyvtárosok tudatában kétségtelenül 
maradandó, sőt példamutató emléket hagyott maga után. 

DR. NYIREÖ ISTVÁN. 

Grafikai művészetek könyvtára. 3—4. kötet. Budapest, 
1926. Világosság ny. ( 1 4 3 + 2 0 mell. és 135 + 18 mell.) 

NOVAK László szerkesztésében e hasznos szakkönyvtárnak újabb 
két kötete jelent meg, mindkettő egyedülálló még az eddigi szakirodal
munkban. A harmadik kötet a betümüvés\ettel foglalkozik, folytatva a 
sorozat második kötetében eddig összefoglaltakat. A betűk formanyelvét 
az íróeszközök különféleségével indokolja meg és érdekesen vezet végig 
a betűvetésnek, betütervezésnek az újabb időben kialakult sokféle válto
zatán. A negyedik kötet a grafikai rajz és metszés munkaterén ád útba
igazítást, külön foglalkozva a mértani szerkesztésekkel, szabadkézi rajzo
lással, ornamentális és figurális tervezésekkel, diszítőfestéssel, grafikus 
felvázolással és végül a grafikában használatos metszésmódokkal. Különö
sen érdekesen van ismertetve OSTWALD új formatani rendszere. A csinos 
kiállítású köteteket részletes index egészíti ki, mely azonban nem pótolja 
a nagyon is hiányzó tartalomjegyzéket. DR. NYIREÖ ISTVÁN. 

Magyar Irodalmi Lexikon. Fóris Miklós és dr. Tóth András 
közreműködésével szerkesztette Ványi Ferenc. Átnézték dr. Dézsi 
Lajos és dr. Pintér Jenő. Budapest, 1926. A «Studium» kiadása. 
( V f f i + 8 6 4 + 8 mell.) 

SZINNYEI úttörőnek tekinthető 14 kötetes nagy lexikális müve, a 
Magyar irók élete és munkái, melynek első kötete 1891-ben, utolsója 
pedig 1914-ben jelent meg, nagy feladatát általánosabb irodalmi célok 
helyett egyedül a magyar írók életrajzi bibliographiájára korlátozta és 
egyébként is sokkal monumentálisabb, mintsem akár a dr. GULYÁS Pál 
szerkesztésében folytatólagosan megindult részletes Magyar Életrajzi 
Lexikon köteteivel is nyomon követhetné a magyar irodalom újabb 
eseményeit, közölhetné újabb megállapításait. Ha elgondoljuk, hogy 1891 
óta hány újabb író, mennyi régibb adat vált ismertté, bízvást számítha-




