
VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

Fejérpataky László könyvtárigazgató negyed
százados szolgálati jubileuma. A Magyar Nemzeti Múzeum 
Széchényi Országos Könyvtárának személyzete őszinte szeretettel 
ünnepelte április hó 12-én nagyérdemű igazgatóját. E napon múlt 
ugyanis huszonöt esztendeje, hogy dr. Fejérpataky László osztály
igazgató, egyetemi tanár, mint levéltárnok intézetünkhöz kinevezte
tett. A jubilánS osztályvezetői minőségben 1895. augusztus 19. óta 
áll a könyvtár élén s hogy az intézet fejlődése az utolsó évtized
ben oly örvendetesen fellendült, első sorban dr. Fejérpataky László 
czéltudatos vezetésének, az intézet érdekében kifejtett buzgóságá-
nak köszönhető. Tisztviselőtársai s a könyvtár alkalmazottai öröm
mel ragadták meg az alkalmat, hogy e jelentős napon kifejezzék 
előtte a nagyrabecsülés, tisztelet és őszinte ragaszkodás amaz 
érzelmeit, melyek mindennél erősebb kötelék gyanánt fűzik hozzá 
az intézet testületét. Fejérpataky László szíves szavakkal köszönte 
meg az ünnepeltetést. 

Aubrey Beardsley kiál l í tása az Országos Magyar Iparművészeti 
Múzeumban 1907 április 27-től május 26-ig volt,nyitva, a közönség legszéle
sebb köreinek érdeklődése mellett. Az alig 27 éves korában, ezelőtt vagy tíz 
évvel Mentoneban elhunyt művész nevét angol barátainak s bámulóinak 
szűkebb körén túl, a kontinensen néhány éve jelentkező, s korunk, ethikai 
elkorcsosodására annyira jellemző Wilde-\áz tette ismeretessé, mint a hírhedt 
Salomé-dráma perverz tónusával mindenkép összevágó 14 illusztráczió készítő
iét. E tusrajzok, melyek technikája különben nagyon hozzásimul a modern 
czinkográfiai eljáráshoz, sajáios vegyülékei a prerafaelisták naivitásának, a 
rokokó bájosan rafinált formaérzékének s a japánoknak a pillanatfényképek 
preczizitásával versenyző rajzbeli készségének. Ez idegen elemekhez járul, 
mint Beardsley egyéni tulajdonsága, a jobbára erotikus tárgyú képek szerep
lőinek fájdalmas, sokszor szinte irtózó arczkifejezése, a miben egyik német 
csodálója T bizonyos ethikai czélzatot keres, de az elfogulatlan szemlélő csupán 
a szadizmns Kai'n-jegyét látja. . • 

Az Iparművészeti Múzeum nem épen kedvező világítása kupolatermé
ben összesen 92 rajz volt kiállítva, a dr. Czakó Elemér szerkesztette csinos 
katalógusban ellenben 102 rajz van lajstromozva. A látszólagos ellentmondást 
elsimítja a 93—102. rajzokról szóló következő jegyzet: »E lapok azonban 
erotikus voltuk folytán a nagy nyilvánosság számára ki nem állíthatók.« 

1 Julius Klein ; Die Kunst. V2 
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A kiállítás rendezőinek erkölcsi aggályait teljes mértékben méltányoljuk s 
részünkről a tényleg kiállított rajzok egynémelyikére is kiterjesztettük volna, csak 
azt nem tudjuk mngérteni, mit keresnek ezek a képek a tényleg kiállított 
rajzok katalógusában ? Ha egyszer nem valók a nyilvánosság elé, ugyan 
minek kell róluk a nyilvánosságnak tudomást szereznie ? Még kevésbbé tudjuk 
azonban megérteni a kiállítás rendezőségének azon eljárását, hogy az ekként 
megbélyegzett képeket mégis kiállította, csakhogy a többitől elkülönítve, a min
denki számára hozzáférhető s főleg az iparművészeti iskola 15—16 éves növen
dékei által sűrűn látogatott könyvtári olvasóterem egyik szögletében. (*) 

A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfe lügyelőségé
nek ötödik könyvtá rnoki szaktanfo lyama. A Múzeumok és Könyv
tárak Országos Főfelügyelősége dr. Fejérpataky László egyetemi tanár, orsz. 
felügyelő vezetésével folyó évi július hó 2-ától 13-ig tartja meg a Magyar 
Nemzeti Múzeum orsz. Széchényi-könyvtára olvasótermében immár ötödik 
könyvtári szaktanfolyamát. 

A tanfolyamnak ezúttal is első sorban az a czélja, hogy a Főfelügye
lőség hatáskörébe tartozó könyvtárak tisztviselőit a sajátképi könyvtárosi 
ismeretekbe elméletileg és gyakorlatilag bevezesse s e czélnak megfelelően a 
Főfelügyelőség eddigi szokásához híven, ezúttal is tíz vidéki intézetének 
tisztviselőjét hívta meg 100—100 korona uti-átalánynyal a tanfolyam meghall
gatására. Azonban e rendes hallgatók mellett, korlátolt számban, önként 
jelentkező érdeklődők is részt vehetnek az előadásokon. Az ily jelentkezők 
felvételéről az Országos Főlelügyelőség esetről-esetre határoz. 

A tanfolyam tárgyai és előadói a következők: 
1. Paleográfia és a kéziratok kezelése. Előadja 16 órában dr. Fejér

pataky László egyetemi ny. r. tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi 
orsz. könyvtárának igazgatója, múzeumi és könyvtári felügyelő. 

1—2. A paleográfia a könyvtári szolgálatban. Az írás anyaga és 
eszközei, különösen a pergamen és papiros. 

3. írott könyvek formája. 
4—5. Az írás fejlődése a középkor elejétől az újkorig. 
6—7. Középkori szórövidítések rendszere. 
8—9. Gyakorlatok az írás korának meghatározására és a rövidítések 

megoldására. 
10—11. Kortani alapismeretek. 
12. Középkori keltezések megoldása. Kortani segédkönyvek. 
13—14. Középkori kéziratok. (A Korvina, magyar vonatkozású kódexek.) 

Kódexek leírása. Nyomtatott katalógusok. 
15—16. Oklevelek és újkori kéziratok lajstromozása. Kezelésüknek és 

megóvásuknak módja. 
II. Könyvtártan (Bibliotheconomia): előadja 12 órában dr. Ferenczi 

Zoltán, egyetemi ez. nyilv. rendkívüli tanár, a budapesti tudományegyetemi 
könyvtár igazgatója. 

J. A könyvtárügy és építkezés áttekintése. 
2. A régibb rendszerű nevezetesebb könyvtári épületek és berendezésük 

ismertetése. 
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3. Az újabb rendszerű nevezetesebb könyvtári épületek és berendezésük 
ismertetése. 

4 A raktár- (magazin) rendszer részletes ismertetése s a hazai viszo
nyok szerinti könyvtárépítészet. 

5—6. A könyvtári berendezés; olvasótermek, hivatalok, bútorzat a 
különböző könyvtári anyaghoz, beosztás. 

7. A könyvanyag beszerzése. Növendéknapló, czédulakatalogus. 
8. Szak- és hely katalógus. Könyvek felállítása. 
9. Egyéb katalógusok. Nyomtatott katalógus. Kézikönyvtár és katalógusa. 
10. Folyóiratok katalógusa és kezelése. Apróbb nyomtatványok. 
11. A könyvtár használata az olvasóteremben és más külön helyisétek

ben. Felügyelet. Kérőlapok. Szabályzat. Néhány könyvtár eljárásának ismertetése. 
12. Könyvkölcsönzés: naplók, térítvények. A könyvtár-vezetés egyéb 

feladatai: jelentések, statisztikák, revízió. 
III. Könyvismerettan (bibliologia); előadja 12 órában Varjú Élettér, 

a Magyar Nemzeti Múzeum segédőre 
1—2. A könyvnyomtatás történetének rövid áttekintése. 
H. Az ősnyomtatványok könyvtári szempontból. Könyvészelük, fel dol

gozásuk, katalogizálásuk. 
ê. A könyvnyomtatás kezdete hazánkban. A mohácsi vész előtti magyar 

könyvkiadók és könyvkereskedők. 
5. A könyvnyomtatás elterjedése Magyarországon a XVI. sz.-ban. 
6. A hazai nyomdászat és termékei 1600-tól 1711-ig. 
7. Az 1711. előtti magyar nyomtatványok könyvészete és feldolgozása. 
8. A magyar nyomdászat a XVIII. és XIX. sz.-ban. 
9. Könyvészeti különlegességek és ritkaságok. Az ilyenekkel foglalkozó 

könyvészeti irodalom. 
10. A könyvillusztráczió. Metszetgyüjtemények és könyvtári kezelésük. 
11. A könyvkötés rövid története külföldön és hazánkban. Könyv

javítás és tisztítás. 
12. A könyvgyűjtés hajdan és most. Híres gyűjtők külföldön és hazánkban. 
IV. Bibliográfia : előadja 12 órában dr. Gulyás Pál a Magyar Nemzeti 

Múzeum segédőre. 
I. A bibliográfia fogalma, felosztása és jelentősége. 
2—4 A könyvek bibliográfiai leírásának szabályai: aj a rendszó meg

állapítása és felvétele; b) a teljes és rövidített czímfölvétel; c) az egyetemi 
értekezések, apró nyomtatványok és hangjegyek könyvészeti feldolgozásának 
sajátos szabályai. (Elmélet és gyakorlat.) 

5—6. A rendszerező bibliográfia fajai és történeti fejlődése. 
7—8. A rendszerező bibliográfia könyvtári alkalmazása. (Könyvtári 

szakezímtárak.) 
9—10. A külföldi bibliográfiai irodalom ismertetése. 
I I . A hazai bibliográfiai irodalom ismertetése, történeti áttekintés kapcsán. 
12. Modern nemzetközi bibliográfiai törekvések. A kötelespéldány a 

bibliográfia szolgálatában. 
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