
SZAKIRODALOM 249 

tárai felmutatnak, és céloznom kellett azokra a teendőkre, amelyeket csonka 
földünkön sem hanyagolhatunk el teljesen. 

KULTSÁR élete ragyogó példa. Az író, a tudós, a szerkesztő mellett 
a könyvgyűjtő, aki egész életén át gyűjtött s szívéhez nőtt könyvtárát 
a köznek adományozza. Nemes tette most termi igazán gyümölcsét ott 
az elszakított területen. Neve méltó rá, hogy a nagy könyvtáradomá
nyozók, a SzÉCHENYiek, ToDOREszKuk, AppoNYiak sorában szerény helyet 
kapjon. ALAPY könyvével becsületesen szolgálja KULTSÁR nagyságát, 
szűkebb hazájának könyvtárügyét és egyben a magyar kultúra ügyét 
is. Kár, hogy könyvének nyelve pongyola. Azonban rá példát sem hozok 
fel, mert tz müvének jelességéből nem sokat, könyvtári munkásságának 
érdemeiből pedig semmit sem von le. SIKABONYI ANTAL. 

Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája 1927. év. Össze
állította: Dr. FerencziMiklós. (Erdélyi Tudományos Füzetek, 18. szám.) 
Cluj-Kolozsvár, Lapkiadó Nyomdai Müintézet r.-t, 1929. 8°, 21 1. 

Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája 1928. év, pótlá
sokkal az 1919—1928. évekről. Összeállította: Dr. Ferenczi 
Miklós. (Erdélyi Tudományos Füzetek, 21. szám.) Cluj-Kolozsvár, 
Lapkiadó Nyomdai Müintézet r.-t. 1929. 8°, 36 1. 

FERENCZI Miklós folytatja lelkiismeretes és pontos bibliográfiáját az 
erdélyi magyar irodalomról. A megjelent müvek számában három év 
óta állandóan nagyobbodó apadás mutatkozik, 1926-ban 400 munka jelent 
meg, a csökkenés az első évhez képest 375°/o volt. 1927-ben 376 munka 
szerepel a kimutatásban, a csökkenés 6°/o. 1928-ban pedig jelentékeny, 
i6°/o-os csökkenésről kell számot adnia a felsorolt 332 müvei. FERENCZ 
a nehéz gazdasági helyzettel magyarázza a könyvkiadás hanyatló ten
denciáját, amely remélhetőleg csak átmeneti lesz. A kisebbségi sorsra itélt 
magyarság minden erejét megfeszítve fenn kell hogy tartsa a magyar 
nyelvü irodalmi munkásságban nyilvánuló kulturális színvonalát, mert a 
könyvekkel nemzetiségi önbizalmát és létét is védelmezi. 

A második füzet 386 darabbal kiegészíti a tíz évről eddig közzé
tett adalékokat és táblázatos áttekintést ad az összeredményről, 3186 
megjelent munkáról. H. G. 

Dr. Kristóf G y ö r g y :A% első vidéki (székely) magyar hírlap s 
irodalmi melléklapja. Különlenyomat a Székely Nemzeti Múzeum 
Emlékkönyvéből. (1929.) 16 1. 




