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Seregély Emma : Magyar történeti bibliográfia 1936. évről. 
Budapest, 1937. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 77 [1] I. (Külön
lenyomat a Századok 1937. évi Pótfüzetéből.) 

A Századok ismét felújította azt a hagyományt, melyet H E L -
LEBRANT ÁRPÁD egy évtizeden át a történeti irodalom területén is nagy 
hozzáértéssel folytatott. Az ő munkája azonban sokkal használhatóbb, 
mint az új kísérlet. Főleg azért, mert HELLEBRANT könyvészete a Szá
zadokhoz mint önálló füzet volt csatolva, az új bibliográfia viszont 
kettős lapszámozással használhatóságát nehézzé teszi. Szerencsére a 
különlenyomatban ez a zavaró körülmény kiküszöbölődik. Szükség
telen helypazarlás az illyen folyóirat-repertóriumoknál tételről-tételre 
ismételni az évfolyamjelzést és az évszámot, amit úgyis tudunk, mert 
már a címlap feltünteti, hogy milyen év anyagát nyújtja. A bibliográfia 
szakcsoportosítása áttekinthető és jól használható. Természetesen a 
könnyű tájékozódást nagymértékben segíti elő jó névmutatója. A jegy
zék anyagát folyóiratcikkek, különlenyomatok és könyvek szolgáltat
ják s az elég részletességgel keresztülvitt bírálati anyag. A gyűjtemé
nyes jellegű munkák tartalomjegyzékét adni nem rossz gondolat, de 
akkor következetesen, minden gyűjteménnyel hasonló módon kell el
járni, pl. ha a Magyarország és Lengyelország c. gyűjtemény tartalma 
szerepel, miért maradt el a tudományos szempontból éppen olyan érté
kes A történeti Erdélyé} A gazdag történeti anyag összeállításában 
SEREGÉLY EMMÁnak buzgó munkatársai voltak az oláh, cseh-tót-lengyel-
nyelvű, illetőleg archaeológiai vonatkozású címek kiegészítésében MAR
KAI LÁSZLÓ, BOTTLÓ BÉLA és RADNÓTI ALADÁR. K. S. 

Magyar Tudományos Akadémiai Almanach MCMXXXVIII-ra. 
Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. 1938. 8°. 356 1. 

Az Akadémia idei Almanachjának 356 lapjából kereken 140 ol
dalt foglal el „A tagok munkálatai". Üj tagok egész irodalmi munkás
ságukat, a régebbi tagok közül számosan az utolsó években, vagy év
ben megjelent műveik és tudományos, irodalmi dolgozataik jegyzékét 
teszik közzé. E bibliográfiai összeállítások, melyeket a szerzők maguk 
állítanak össze, nagyon jó szolgálatot tesznek egyes tudósok, írók élete 
munkájával foglalkozó szakembereknek, de egyes tudományos kérdé
sekkel foglalkozóknak is, mert minden szaktudósnak meglévén a maga 
kutatási területe, személyi bibliográfiájában meg lehet találni oly szak
cikkeket, amelyek a hazai szakbibliográfiákból kimaradtak, például 
olyanokat, amelyek külföldi folyóiratokban, gyűjteményes munkákban, 
vagy lexikonokban jelentek meg. Ezenkívül az Almanach számos élet
rajzi adatot tartalmaz az Akadémia tagjairól. Szerkesztése pontos és 
mintaszerű. X. 


