
JELENTÉS 
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁRÁ

NAK I 9 2 4 . ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL. 

A Magyar Nemzeti Múzeum Orsz. Széchényi-Könyvtárának veze
tését 1924 március 3-án vettem át elődömtől, a Magyar Nemzeti 
Múzeum főigazgatójává 1923 december 19-én kinevezett dr. HÓMAN 
Bálinttól. Dr. HÓMAN Bálint alig egy évig állott Magyarország ezen 
legnagyobb könyvtárának élén s ez év alatt sem szentelhette tudásának 
és munkaerejének teljességét a Könyvtár szolgálatára, mert dr. FEJÉRPATAKY 
László főigazgatónak 1923 március 8-án történt váratlan halála után a 
Magyar Nemzeti Múzeum ügyeinek vezetése is nagyrészt reá hárult. 
Mindamellett könyvtárigazgatóságának rövid szaka jelentős nyomot 
hagyott hátra a Könyvtár fejlődésének történetében. Másfélévtizedes 
könyvtári gyakorlata, a könyvtárügy elméleti vonatkozásainak beható 
ismerete egyaránt arra képesítették, hogy a fejlődés következtében 
természetszerűen előállott szükségleteket ne csak felismerje, hanem 
azok kielégítését a rendelkezésére álló eszközök igénybevételével meg 
is kísérelje. Az igazgatóságához fűződő beruházásokat, átalakítási és 
újjászervezési munkálatait, nemkülönben a Könyvtár tisztviselői kara 
tudományos munkássága emelését célzó vállalkozásait ő maga is fel
sorolja a Könyvtár 1923. évi állapotáról szóló jelentésében. 

Programmjának további megvalósítása az én kötelességemmé lett. 
Felfogásom szerint minden intézmény életében kontinuitásnak kell 
lennie ; az igazgatóváltozásoknak nem kell szükségképen rendszerválto
zást is jelenteniök,, sőt ellenkezőleg ott, ahol korszerű és tudatos 
munkaprogrammról van szó, az utódnak lehetőleg bele kell kapcso-
óldnia az előd programmjába. 

A Könyvtár elhelyezése. Évi jelentéseink állandó panasza, hogy 
azok a helyiségek, ahol anyagunk szorong, már régóta elégtelenek a 
Könyvtár befogadására. Legfontosabb teendő az anyag konzerválása 
szempontjából is a helykerdés gyökeres megoldása. A jelenlegi állapot 
tarthatatlan: nemcsak az új anyag elhelyezése, hanem a régi meg-
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őrzése miatt is. Még a múzeumi épületben sem terjeszkedhetünk a 
lakáshivatal megértése hijján. Az özv. KRENNER Józsefné által lakott 
helyiséget ugyanis nem tudjuk megkapni, mert a lakáshivatal ismételt 
kéréseink ellenére sem utal ki számára lakást. Ez az ügy megint 
aktuális, mert a FESTETICH hercegi palota istállójában elhelyezett anya
gunkat jogerős felmondás alapján rövidesen máshol kell elhelyeznünk 
s a KRENNER-féle lakás lenne az egyetlen, hol azt elraktározhatnánk. 
Ha nem is ily kirívó, de lényegében nem jobb a helyzet a többi 
osztályban sem. 

A Könyvtár gyarapítása. A kötelespéldányok beszolgáltatása rende
sen folyt, ami nem kis részben a nyomdák fokozottabb, a megjelenő 
könyvek állandó szemmelkísérése alapján történő ellenőrzésével volt 
elérhető. Folytattuk hazai nyomtatványaink bibliográfiáját. Nagyjelentő
ségű esemény e téren a «Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők, 
Zeneműkiadók és Zenemükereskedők Orsz. Egyesületé»-vel 1924 május 
i-én kötött szerződésünk, mely szerint az Egyesület által eddig kiadott 
Magyar Könyvészetet ezentúl a Széchényi-Könyvtár fogja szerkeszteni, 
az egyesület pedig vállalja a kiadást. Ezzel megoldást nyer a Könyvtár 
által összeállított bibliográfiai anyag publikálása. A szerkesztést dr. GULYÁS 
Pál főkönyvtárosra bíztam, aki a nemzeti bibliográfiát 1923 óta a 
kötelespéldány-osztály többi tisztviselőinek segítségével készíti. Az osz
tály folyóügyeit, emellett a nyomdák személyes ellenőrzését dr. GREXA 
Gyula alkönyvtáros végzi, kinek ebben EPERJESY János könyvtári segéd
tiszt segédkezett. 

Noha anyagi eszközeink elégtelen volta a legnagyobb nehéz
ségeket gördítette vásárlásaink elé, mégis sikerült a Könyvtárt, főleg 
duplumok eladása és csere útján jelentékeny anyaggal gyarapítani. így 
a nyomtatványosztályt 18 drb régi magyar nyomtatvánnyal — köztük 
unikumokkal—gazdagítottuk, amit nagyban elősegített a régi anyaghiányai
nak az 1923. évben bevezetett rendszeres nyilvántartása. Megemlítendő 
szerzeményeink : KUZERA J. : Thematum philosophicarum fasciculus. Leut-
schoviae 1644. (R. M. K. II., csere.) BREWER J. : Honor senectutis. 
Leutschoviae 1659. (R. M. K. II., csere.) COMENIUS J. A.: Januae lin-
guarum reseratae aureae vestibulum. Leutschoviae 1696. (Unicum. R. M. 
K. II., csere.) COMENIUS : Eruditionis... (2. kiad. ? Csonka. R. M. K. II.) 
KAZAI J. : Disputationii theologicae pars I—IV. Trajecti ad Rhenum 1644. 
(R. M. K. III.) ILLICINUS P . : Ad Transylvanos 1581. (R. M. K. III.) 
Synodi provinciális décréta. Tyrnaviae, 1611., Nagyszombat. 1682 (?) 

Magyar Könyvszemle. 1925. I—IV, füzet. I I 
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LJPPAI: Posoni kert i—3 . Bécs 1664—67. (Csonka. R. M. K. I.) KEGELIUS; 
Tnenkét üdvösséges elmélkedések. Lőcse, 1638. (Unicum.) SZATMÁRNÉMETI 
M. : Halotti centuria. Kolozsvár, 1683. (R. M. K. I.) NÁDASI Joh. : 
Hebdomada. Ed. 13. Bécs, 1676. (R. M. K. III.) Imádságos- és énekes
könyvecske. Kolozsvár, 1700. ; hozzákötve : Imádságoskönyvecske. Kolozsvár, 
1700. és Catechesis. (R. M. K. I.) VOLGNADIUS : Das schöne Confiteminù 

Laugingen, 1614. TRINKELLIUS, LOIOLA : Exercitia spiritualia, Bécs, 1660. 

PADUAI JULIUS CAESAR: Practica arithmetica. Lőcse, 1668. SELYEI BALOG 
J. : Útitárs. Várad, 1657. (R. M. K. I.) HÓDOSY S.: Pállyáját állhatato
san stb. Debreczen, XVII. sz. (R. M. K. I.) 

A\ elszakított területek könyvanyagának beszerzésére már régebb óta 
folytatott tárgyalásaink eredményekép az erdélyi anyagot GYÖRGY Lajos 
kolozsvári szerkesztő úr sziveskedett a Múzeum számára gyűjteni a 
Studium r.-t. anyagi támogatásával. Ugyanígy rendszeresen folyik a 
felvidéki anyag gyűjtése és vásárlása. A bécsi ú. n. emigrációs és 
kommunista sajtótermékek gyűjtését ECKHART Ferenc osztálytanácsos 
úr továbbra is önzetlen szívességgel folytatja. Sikerült azonkívül egy 
magánkönyvtár megvásárlásával eddigi emigrációs anyagunkat — min
denekelőtt a hírlapokat — mondhatni teljessé tenni, nemcsak a bécsi, 
de a német, sőt oroszországi kiadványokkal is. 

A kézirattár 1924. évi szerzeményeiből kiemelendő a M. Törté
nelmi Társulat letétje, mind mennyiség, mind tartalmi érdekesség 
szempontjából. Megemlítendő még HAYNALD Lajos levelezése, ADY Endre 
és VAJDA János eredeti kéziratai. Ide számíthatók még TAGÁNYI Károly 
nagyértékü bejegyzései az özvegyétől megvásárolt könyveiben. Az osz
tály folytatta emellet a régi magyar nyelvemlékek és külföldi Korvin
kódexek fényképmásolatainak rendszeres gyűjtését. 

A levéltár a MAJTHÉNYI, gróf SZÉCHÉNYI, REVICZKY és FÜZESSÉRY 

családok levéltáraival, illetőleg azok kiegészítéseivel gyarapodott. Itt is 
rendszeresen folyik azonkívül a XI—XII. századi eredeti magyar ok
levelek és pecsétek facsimiléinek gyűjtése. Vásárlással mind köztörténeti, 
mind családtörténeti nevezetességű anyaggal, közte egy pár Árpád-kori 
darabbal is gyarapodott a levéltár. 

Az újonnan felállított zenetörténeti osztályban nevezetesebb gyara
podás a SZÉKELY Imre-féle zenei hagyaték. Egy nevezetesebb vételünk 
volt : a néhai JESZENSZKY István-féle hangjegygyüjtemény, mely nemcsak 
kiegészítette régi magyar kótáink sorozatát, hanem néhány becses kiad
ványt is tartalmazott. 
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A folyó könyvtári munka mellett tovább folyt a karthoték rend
szerű szakkatalógus készítése, ami elengedhetetlen előmunkálat a Könyv
tár modern átszervezésére és a kutató közönség munkája megkönnyí
tésére. Minthogy a csekélyszámú tisztviselők egész munkaerejét a folyó 
munkák kötik le, azonkívül anyagi eszközök hijján, ez a munkálat az 
előre tervezett mértéknél valamivel lassabban haladt. Elkészültek a 
Poetae et oratores gallici, História litt er aria, Paedagogia, Politia generalis, 
Philosophia, Philosophia practica, Philosophia speculativa, Vitae sanctorum 
szakok. 

Az 1924. év folyamán is HAVRAN Dániel osztályigazgató látta el 
a nyomtatványi osztály vezetését. Dr. SIKABONYI Antal könyvtárnok 
végezte a megszállott területi könyvanyag gyűjtését és a hiányzó anyag 
nyilvántartását, előkészítette azonkívül a könyvtár által aukcióra bocsá
tandó nyomtatványokat. Dr. PÁNITY Vukoszava könyvtárnok a háborús 
és a proletárgyüjteményt dolgozta fel. Dr. PUKÁNSZKY Béláné KÁDÁR 
Jolán dr. könyvtárnok kezelte a Régi Magyar Könyvtárt, a III. részt 
rendezte és az aprónyomtatványokat dolgozta fel. HÓMAN Borbála 
könyvtártiszt végezte az egész beérkező anyag (kötelespéldányok, 
vásárlások és ajándékok) cédulázását, dr. NYIREÖ István egyetemi 
könyvtárőr a szakbeosztást, dr. GARDA Samu főkönyvtáros intézte a 
könyvkötést. ISTVÁNFI Károly könyvtári főtiszt az olvasótermi fel
ügyeletet végezte és befejezte az iskolai értesítő-gyűjtemény rendezését. 

Az 1924. év folyamán mint a Könyvtár önálló része létesíttetett 
a zenei osztály. Ez magában foglalja a könyvanyagnak e tárgykörbe 
tartozó részét (mus. theoretica-i), a nyomtatott hangjegyeket (mus. prac-
iica-i), a kézirattárból áttett zenei kéziratokat, zenei leveleket, zenei 
analektákat s végül mint kiegészítőrészt, az iconografiai gyűjteményt. 
Célja a hazai emlékek lehető teljes sorának egybegyűjtése és meg
őrzése, továbbá a zenetudomány müveléséhez szükséges anyagnak 
megszerzése. E feladat megoldására dr. Isoz Kálmán főkönyvtáros 
kapott megbízást, aki az osztály vezetését 1924 május i-én vette át és 
LAVOTTA Rezső zenei előadóval végzi az anyag feldolgozását. 

A hirlaptár új katalogizálása a múlt évben kidolgozott új rendszer 
alapján megkezdődött. Az emigrációs hirlapgyüjtemény, mely likvidálás 
alatt álló háborús- és proletárgyüjteményünkből tétetett át a hirlap-
tárba, már el is készült, míg a többi anyagra az előmunkálatok foly
nak. Az új katalogizálás nagy munkája azonban évek megfeszített 
munkáját fogja igénybe venni. 

1 1 * 
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A TodoresxJzu-Horvàth-konyvtârt az adományozó dr. SCHÖFFER 
Aladárné, mint az előző években, az idén is ismert nagylelkűségével 
gyarapította és gondozta AKANTISZ Viktor könyvművészeti előadó segít
ségével. Jól bevált házi könyvkötőműhelyünk is eddigi buzgalmával és 
ügyességével végzi kötéseink és kötésjavításaink tekintélyes részét, 
ennek munkásságát is nagyon megnehezíti a pénzhiány s ennek követ
keztében az anyagbeszerzés nehézségei. 

A levéltárban a megkezdett átszervezési munkálat folytatásakép 
ERNYEY József I. o. múzeumi őr a céhiratok regesztázását végzi. A levél
tár átszervezése azonban az anyag nagy tömege és a teljesen elégtelen 
tisztviselői és altiszti létszám mellett szinte legyőzhetetlen akadályokba 
ütközik. Dr. SULICA Szilárd fökönyvtárnok vezetése mellett dr. ZSINKA 
Ferenc könyvtáros a folyóügyek mellett végezte a levéltári rendezés 
munkálatait; dr. CZOBOR Alfréd vármegyei fölevéltáros pedig feldol
gozta a beérkező családi levéltárakat, míg a kutatók kiszolgálása és 
érdeklődök útbaigazítása az egész levéltári személyzetet igénybevette. 

A kézirattárban dr. JAKÜBOVICH Emil főkönyvtáros, az osztály 
vezetője, megkezdte a középkori kódexek katalogizálását, dr. RÉDEY 
Tivadar könyvtáros az újonnan beérkező anyagot dolgozta fel, dr RÉDEYNÉ 
HOFFMANN Mária dr. könyvtáros pedig folytatta az irodalmi levelestár 
regesztázását. Sajtóra készen áll a .Bű-kezdetű rész, körülbelül 14 nyom
tatott ívre terjedő anyag. Kiadvány tekintetében anyagi eszközök hijján 
csak a Magyar Könyvszemlét tudtuk megjelentetni 10 ívnyi terjede
lemben, azonkívül Isoz Kálmán főkönyvtáros kiadványából a Zenei 
kéziratok jegyzékének III. füzetét 

Szintúgy az anyagi eszközök hiánya nagy mértékben megnehezí
tette a könyvkötést. A hirlaptár anyagának a pusztulástól való meg
óvására a tavaly bevezetett és jól bevált módszerrel ideiglenesen kemény 
kartonlapok közé helyezte el az egyes hirlapköteteket. Dr. FITOS Vilmos 
fökönyvtárnok vezetésével a hirlaptár többi fentebb ismertetett munká
latait és a kartonfedőlapokba való kötést dr. BORZSÁK István könyv
táros, dr. GORIUPP Alisz alkönyvtáros és dr. GÁSPÁR Margit könyvtári 
segédtiszt végezték. 

A központi adminisztrációval járó teendőket dr. BARTONIEK Emma 
alkönyvtáros, dr. PARÁDI Lászlóné könyvtártiszt végezték, a gépírói 
teendőket RAKSSÁNYI Anna kezelőnő látta el. 

1924. év őszén a Nemzeti Múzeum Kossuth Lajosnak a könyv_ 
tárban őrzött iratai felszabadulása alkalmával a Múzeum t öbbi anyagai 
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val kapcsolatban Kossuth-emlékkiállítást rendezett, melyhez a könyvtári 
anyagot dr. BARTONIEK Emma alkönyvtáros állította össze. 

Személyi változások: Az 1924. év folyamán az Országos Magyar 
Gyüjteményegyetem Tanácsa dr. BÁRTFAI SZABÓ László osztályigazgatót 
a levéltári osztály eddigi vezetőjét új, díszesebb munkakör betöltésére a 
M. Tud. Akadémia könyvtárába helyezte át. Ezenkívül dr. JAKUBOVICH 
Emil főkönyvtáros teljesített május i-től a M. Tud. Akadémia könyv
tárában szolgálatot. 1924 januárjában a Könyvtárhoz áthelyezte, illetőleg 
főkönyvtárossá átminősítette dr. Isoz Kálmán múzeumi főtitkárt, aki 
megbízást kapott az újonnan felállított zenetörténeti osztály szervezé
sére és állandó vezetésére. 1923 január havában a Nemzeti Múzeum 
főigazgatósága ERKYEY József I. oszt. múzeumi őrt könyvtárunkhoz 
osztotta be a levéltári osztályba, helyére a Régiségtárba THEISZ Frigyes 
alkönyvtárost helyezte át, ezenkívül a főigazgatósághoz rendelte be 
szolgálattételre dr. TÓTH László alkönyvtárost és STEFFANITS Mária 
könyvtártisztet, míg HÓMAN Borbála könyvtártisztet az Országos Könyv
forgalmi és Bibliográfiai Központból a Könyvtárba osztotta be. 1924 ja
nuárjában a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Őexcellenciája 
dr. BORZSÁK István alkönyvtárost a VII. fizetési osztályba múzeumi 
könyvtárossá kinevezte. 

A) A könyvtár használata, a) A könyvtár helyiségében : 1. a nyomtat
ványosztályban 21.078 kutató 73.045 müvet használt; 2. a hirlaptár-
ban 2919 kutató 5680 kötetet használt; 3. a kézirattárban 253 kutató 
867 kéziratot, 1572 irodalmi levelet, 290 zenei kéziratot és 15 analektát 
használt; 4. a levéltárban 446 kutató használt 43.564 oklevelet és kéz
iratot, b) A könyvtáron kívül: 1. a nyomtatványosztályból 6470 kutató 
9096 müvet kölcsönzött; 2. a hirlaptárból 94 kutató iéo kötet hírlapot 
kölcsönzött; 3, a kézirattárból 32 kutató 637 kéziratot kölcsönzött ; 
4. a levéltárból 26 kutató kölcsönzött 418 oklevelet és kéziratot. 

B) Kötésre a nyomtatványosztályból 2549 müvet adtunk. A hirlap
tárból 181 kötet hirlap köttetett és 1089 kötet borítékoztatott. 

C) Gyarapodás : 1. A nyomtatványosztály aj kötelespéldány útján 
10.634, bj ajándék útján 1698 darabbal és 208 térképpel, c) vétel 
útján 586, dj áttétel útján 10, összesen 12.510 darabbal gyarapodott. 
2. A hirlaposztály aj kötelespéldány útján 30.225 számmal, bj ajándék 
útján 717 számmal és 24 kötettel, ej vétel útján 683 számmal és 
13 kötettel, összesen 31.625 számmal és 37 kötettel gyarapodott. 
3. Kézirattár aj ajándék útján 108 darabbal, b) vétel útján 77 darabbal 
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és 37 fényképpel, c) áttétel útján 18 darabbal gyarapodott. 4. A levél
tár a) ajándék útján 463 darabbal, b) vétel útján 791 darabbal, 7 fény
képpel, c) áttétel útján 115 darabbal és 1 ládával, d) csere útján 1 da
rabbal gyarapodott. Ujabb letétek, illetve azokhoz kiegészítés : MAJTHENYI, 
gróf SZÉCHÉNYI, REVICZKY, FÜZESSÉRY családok levéltárai. 

A Könyvtár tisztviselői az 1924. évben a következő irodalmi 
munkásságot fejtették ki : 

DR. LUKINICH IMRE 
a Könyvtár igazgatója, egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. 

Gróf Pálffy János főparancsnoki megbízatása 1711. (Századok 1924.) 
Auer János Ferdinánd naplója. 1664. Budapest. (A M. Tört. Társulat 

kiadása. 1923.) 
Andronicus Tranquillus életéhez. (Levéltári Közlemények. 1923.) 
A magyarországi ál-Rákócziak. (Levéltári Közlemények. 1923.) 
A magyar gályarabok történetéhez. (Levéltári Közlemények. 1923.) 
Porosz táborozások Magyarországban 1740-íg. (Hadtört. Közlemé

nyek. 1923.) 
A szatmári békekötés előzményei. (Hadtört. Közlemények. 1924.) 
Kossuth irodalmi hagyatéka. (Magyar Bibliofil Szemle. 1924.) 
Gróf Pálffy János leányának tragédiája. (Napkelet. 1924.) 
Könyvtörténeti adatok Pozsony város levéltárából. (Magyar Könyv

szemle. 1924.) 

HAVRAN DÁNIEL 

osztályigazgató. 

A Régi Magyar Könyvtár gyarapodása. (M. Könyvszemle.) 

DR. BÁRTFAI SZABÓ LÁSZLÓ 
osztályigazgató. 

A M. Tud. Akadémia Könyvtárához neveztetvén ki, jelentését a M. Tud. 
Akadémiához terjesztette be. 

D R . ISOZ KÁLMÁN 
főkönyvtáros. 

A M. N. Múzeum Könyvtárának Címjegyzéke VI. k. Zenei Levelek. 
III. füzet. Bpest, 1924. 

A régi Budapest hangjegyeken. (M. Bibliofil Szemle.) 
Le manuscrit original du Rákóczi de Berlioz. (Revue des Études Hongroi

ses et finno-ougriennes, 1924. I. füz.) 
Bignio Lajos önéletrajza. (Zenei Szemle. 1924.) 
Hogyan fejlődött Pest-Buda zenei műveltsége ? (U. o.) 



AZ ORSZ. SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR I 9 2 4 . ÉVI ÁLLAPOTA 167 

D R . FITOS VILMOS 

főkönyvtáros. 

Jövőbelátó gondolkodás. (Öt közlemény a Szózat c. napilapban.) 

DR. GARDA SAMU 
főkönyvtáros. 

Lamartine. Felolvasás a Filológiai Társulat 1924 novemberi ülésén. 
Nyolc eredeti költemény a napilapokban. 

D R . SULICA SZILÁRD 
főkönyvtáros. 

A levéltártan tudománya c. cikk folytatása. A M. N. Múzeum levél
tárának története. (Mindkettő előkészületben.) 

D R . JAKUBOVICH EMIL 
főkönyvtáros. 

A tihanyi alapítólevél olvasásához. (M. Nyelv. 1923—24.) 
Új magyar nyelvemlékek. (U. o.) 
Adalékok legrégibb nyelvemlékes okleveleink és krónikáink íróinak sze

mélyéhez. (U. o. 1925.) 
XII. századi oklevéltöredék. (Levéltári Közlemények. 1924.) 

DR. GULYÁS PÁL 
főkönyvtáros. 

A Corvina könyvészetének szerkesztése. 1924 július i-től. 
A könyvek és könyvtárak hajdan és most. Budapest, 1924. (A Magyar 

Jövő KönyTtára.) 
Cikkek és könyvismertetések a M. Könyvszemlében (A könyv sorsa 

Magyarországon. Befejező közlemény), az Irodalomtörténetben (Nekrológok), 
a német Minervában (Nekrológok), a Szózatban, a Napkeletben (A könyv
nyomtatás feltalálásának problémái), a Bibliofil Szemlében (A világ legrégibb 
bibliofilje) és a Revue des Études Finno-ougriennesben (Dix années de biblio
graphie hongroise). 

DR. RÉDEY TIVADAR 
könyvtáros. 

i. Versek a Pintér Jenő és Sajó Sándor által szerkesztett Mai magyar 
költők c. anthologiában. 

2. A Bibliotheca Apponyiana a nemzet birtokába jut. (Budapesti Hirlap 
252. sz.) 
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3. A füredi magyar játékszín. (Élet 5—6. sz.) 
4. Szabó Károly centenáriuma. (Magyar Bibliofil Szemle, 3—4. sz.) 
5. Szilágyi Sándor levelezése. (Magyar Könyvszemle, 1—4. sz.) 
6. Csánki Dezső (U. o.) 
7. Az Orsz. Széchényi-Könyvtár Kossuth-emlékkiállítása. (U. o.) 
8. Magyar Asszonyok Könyvtára. (U. o.) 
9. Hajnali harangszó. Mécs László verseskönyve. (Napkelet, 1. sz.) 

10. Forbáth Sándor új versei. (U. o. 3. sz.) 
11. Igaz könyv. (U. o.) 
12. Sik Sándor: Csend. (U. o. 4. sz.) 
13. Jó szerencsét. (U. o.) 
14. Babits Mihály : Kártyavár. (U. o. 5. sz.) 
15. Nagy Zoltán: Elégiák. (U. o.) 
16. Verses könyek. (U. o. 6. sz.) 
17. Csathó Kálmán új regénye. (U. o. 8. sz.) 
18. A magyar irodalom a XX. században. (U. o.) 
19. Harsányi Kálmán : Utolsó fölgyulás. (U. o. 9. sz.) 
20. A bús férfi panaszai. (U. o.) 
21. Ady-paszkvillusok. (U. o. 10. sz.) 
22. Gyenes László. (U. o.) 
23. Egy névtelen «Székely asszony» könyvtáradománya a Nemzeti 

Múzeumnak. (8 Órai Újság, 89. sz.) 
24. A balatonfüredi magyar játékszín. Felolvasás a Balatoni Társaság 

tudományos előadássorozatában, febr. 8. 
25. A Magyar Nemzeti Múzeum kéziratgyüjteménye. Négy előadás a 

Népszerű theologiai tanfolyamon nov. 20-tól dec. 2-ig. 

DR. RÉDEYNÉ DR. HOFFMANN MÁRIA 
könyvtáros. 

Sajtó alá elkészítette az Irodalmi Levelestár címjegyzékének II. kötetét. 

ERNYEY JÓZSEF 
I. oszt. múzeumi őr. 

1. Bellona, Zolnierz Polski, Vojenské Rozhledy stb. lengyel és cseh folyó
iratok ismertetése a Hadtörténeti Közlemények XV. évf. 1 — 4. sz.-ban. 

2. Szláv lapszemle. (Katonai Közlöny 1924. 1. sz.) 
3. Ethnographiai cikkek a Révai Lexikonban. 
4. Az új (IV. kiad.) Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztő állami bizottság 

munkálatainak latin fordítója. 
5. A visegrádi váruradalom. (Előadás a Felvidéki Társ. Szövetség ülésén.) 
6. Archaeologiai utazás a Vág völgyében. (Előadás u. o.) 
7. Cseh nyelv és irodalom. (Előadás heti hat órán a Közgazdasági Egye

tem dipl. és külkereskedelmi hallgatói számára.) 
8. Chemiai terminológia. (Előadás heti két órán a Droguista Akadémián.) 
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DR. SIKABONYI ANTAL 

könyvtáros. 

Jókai és Komárom. (Különnyomat Az Est Jókai albumából.) 
A gyermek Jókai. (Jókai-emlékkönyvben.) 
Kisebb közlemények a Budapesti Hirlapban, Magyarságban és Pesti 

Hirlapban. 
Szerkesztette a Magyar Bibliofil Szemlét. (Itt megjelent cikkei : Romain 

Rollandról ; a Nemzeti Múzeum Kossuth-emlékkiállitásáról ; a Nemzeti Múzeum 
Könyvtáráról ; könyvismertetések s apróbb cikkek.) 

Múzeumi vonatkozású cikkek a Világlexikonban. 
Résztvett az Orsz. Jókai centenárium-bizottság munkálataiban. 

DR. ZSINKA FERENC 

könyvtáros. 

Szerkesztette a Protestáns Szemlét. 

DR. PUKÁNSZKY BÉLÁNÉ DR. KÁDÁR JOLÁN 

könyvtáros. 

Könyvismertetések és bírálatok az Egyetemes Filológiai Közlöny 1924. év
folyamában. 

D R . BARTONIEK EMMA 

alkönyvtáros. 

Az Árpádház neve. (Minerva, 1924.) 
A M. N. Múzeum Kossuth-emlékkiállítása. (Napkelet, 1924.) 
A Kossuth-kiállítás katalógusának könyvtári része és a bevezetés. 

DR. GORIUPP ALISZ 

alkönyvtáros. 

Ismertetés a Magyar Nyelvben és a Körösi Csorna Archivumban. (Nyo
más alatt.) 

DR. T Ó T H LÁSZLÓ 

alkönyvtáros. 

A pápai udvar lakásviszonyai. Budapest, 1924. (A Szent István Akadémia 
felolvasásai.) 

Kisebb cikkek, ismertetések a Magyar Könyvszemle, Magyar Kultúra, 
Századok és 8 Órai Újságban. 

D R . CZOBOR ALFRÉD 

vármegyei fölevéltáros. 

A pozsonyi várkápolna festésének történetéhez. (Ars Una 1924.) 
Országos Levéltár felállításának terve 1701-ben. (Kézirat.) 
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DR. NYIREŐ ISTVÁN 
egyetemi könyvtárőr. 

Adalékok, könyv- és folyóiratismertetések a Magyar Bibliofil Szemlében 
és a Protestáns Szemlében. 

A könyvnyomtatás történetének emlékei a Magyar Nemzeti Múzeum 
Orsz. Széchényi-Könyvtárában. (Négy előadás a Népszerű theologiai tan
folyamon.) 

LUKINICH IMRE. 

. 




