
SZAKIRODALOM. 

À Magyar Nemzeti Múzeum Múltja és Jelene. Alapítá
sának százéves évfordulója alkalmából írták a Magyar Nemz. 
Múzeum tisztviselői. Budapest, 1902. — X L . + 384 1. 2-r. 
Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája. 

A Nemz. Múzeum százéves jubileumának irodalmi emléke 
a szerkesztőkhöz és a munkatársakhoz való közeli viszonyunknál 
fogva, e helyen nem részesülhet beható méltatásban. Azonban meg 
kell emlékeznünk róla mégis s a könyvtári rész tartalmának 
rövid ismertetését méltán elvárhatja tőlünk a magyar bibliográfiai 
irodalom iránt érdeklődő közönség. 

Az emlékkönyv jelentőségét s a czélt, melyet szolgálni 
kíván, Fejérpataky László könyvtári osztály-igazgató az ünne
pélyes díszülésen megfelelő szavakkal ismertette. A múzeum egész 
anyagán végig kalauzolnak az egyes czikkek, mindenütt a száz
éves fejlődés történetének áttekintésével. Az egészhez pedig 
tájékoztató bevezetésül szolgál Szalay Imre nemz. múzeumi 
igazgatónak dolgozata, mely az intézet alapítójának és százéves 
történetének főbb mozzanatával ismertet meg több eddig ismeret
len adat felhasználásával. Tekintve, hogy a Nemzeti Múzeum 
alapját a Széchényi-könyvtár képezi, ennek a tanulmánynak külö
nösen első része a könyvtári osztály története szempontjából 
is igen fontos. 

Az egyes osztályok általános ismertetései, a képtár kivételé
vel, melynek külön tisztviselő kara pár év óta nincs, — az osztály
igazgatók tollából erednek, az osztályok anyagának egyes csoportjait 
pedig a megfelelő szakkal foglalkozó tisztviselők irták. 

A könyvtári rész Fejérpataky László: »A könyvtár múltja 
és jelene« czímű bevezető czikkével kezdődik. Ezt követik 
Kollányi Ferencztől »A nyomtatványok osztálya«, Varjú Elemér
től »A régi magyar könyvtár«, Sebestyén Gyulától a »Középkori 
kéziratok«, Esztegár Lászlótól az »Újkori kéziratok«, id. Szinnyei 
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Józseftől »A hirlapkönyvtár«, Schonherr Gyulától a »Levél
tár és Aldásy Antaltól a »Czímeres nemes levelek« czímű 
közlemények. A könyvtári részben összesen liarminczhat illusz-
tráczió van. 

Az emlékkönyvnek kiállítása. — s erről e helyen is beszél
hetünk — általános tetszést aratott Hornyánszky Viktor nyom
dája és Weinwurm Antal sokszorosító műintézete mindent 
elkövettek, hogy a nevezetes alkalomra készült mű ez alkalom 
jelentőségéhez méltó külső alakban láthasson napvilágot. —ó. 

A Magyar Nemz. Múzeum Széchényi Országos Könyv
tárának Történeti és Irodalomtörténeti kiállítása. Budapest. 
1902. 139 1. 8-r. 

A Nemz. Múzeum jubileuma alkalmából és emlékére a 
könyvtár által rendezett történelmi és irodalomtörténelti kiállítás 
első katalógusa rövid jellemzések kíséretében sorolja fel a kiállí
tott tárgyakat. Összesen 456 darabot. Az anyag a különböző 
szekrényekben így oszlik meg : I. Magyar nyelvemlékek. II . Magyar
országi középkori egyházi könyvek. I I I . Magyar érdekű kódexek. 
IV. Idegen érdekű kódexek. V. Nyomatok. Keleti kéziratok. 
T I . Ősnyomtatványok. VII . Magyarországi kötések. Magyar 
vonatkozású régi könyvek. VII I . Magyarországi kötések- Régi 
magyar könyvek. IX . Történeti emlékek a középkorból. X. Korvin
kódexek. X I . Czímeres nemes levelek. Középkori pecsétek. 
XII. Történeti emlékek a X V I — X V I I I . századból. X I I I . Törté
neti emlékek a X I X . századból. XIV. Irodalmi emlékek. Ezen 
kívül néhány értékes darab felfüggesztett keretekben van elhe
lyezve. A katalógust Fejérpataky László osztályigazgató szerkesz
tette Aldásy Antal, Kováts László, Schönherr Gyula és Varjú 
Elemér közreműködésével. A tetszetős kiállítás Hornyánszky 
Viktor nyomdáját dieséri. —ó. 

Szabó Ervin. A budapesti kereskedelmi és iparkamara 
könyvtárának katalógusa. 1902. Catalogue de la bibliothèque de la 
chambre de commerce et d'industrie de Bp. — Budapest. 1902. 
Pesti könyvnyomda r.- t. 4-r. X X X , 891 1. Ara ? 

Nem régiben e czínien egy szinte pazar fény nyel kiállított 
vaskos kötet jelent meg a könyvpiaczon, mely nem annyira a fel
dolgozott művek bibliográfiai becse, mint inkább a feldolgozás 
módja által vonja magára a könyvtári tudományokkal foglalkozók 
figyelmét. Maga a szerző is utal erre előszavában, midőn az általa 
hazánkban először alkalmazott s utóbbi években Európa-szerte 
nagy port fölvert katalógus-rendszert röviden ismerteti s számos 
ellenségével szemben védelmébe veszi. Ezen rendszer, talán mon
danunk sem kell, Dewey Melvünek, a newyorki State library könyv
tárosának u. n. tizedes osztályozási rendszere (deeimal classifica-




