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cédulakatalógusra vezetett, írt ioo új cédulát, átszámozott 250 kötet hir
lapot. A megállapított hiányok kiegészítése végett szerkesztőkhöz, illető
leg kiadókhoz írt 2 5 5 kérőlapot. A megszállt területi hirlapanyágból ren
dezett 3800 számot. Dr. PARÁDI Lászlóné könyvtártiszt szept. i-től át
vette a kötelespéldányként érkezett hirlapszámokat, összesen 23,455 
darabot, írt 527 ideiglenes cédulát. Reklamálta a hiányzó lappéldányokat 
és pedig 207 hirlapot 179 lev. lapon. Rendezte, cédulázta, benaplózta és 
beosztotta az 1927—29. évről elmaradt alkalmi lapokat, számszerint 57-et. 
Cédulázta a beérkező külföldi hirlapszámokat. Vezette a Hirlaptár köl
csönzési naplóját. Végezte a Hirlaptárban előforduló adminisztrációs és 
gépírásos munkákat. 

Dr. HEVESI András önkéntes gyakornok. 1929 szept. i-től ideigle
nes beosztást nyert az osztályba. Rendezte a július és augusztus folyamán 
számonként beérkező fővárosi és vidéki lapokat. Megcédulázott és boríté
kolt 32 köt. hirlapot, megírt 26 reklamációt; az e hóban elküldött 
reklamációt a kötelespéldányosztályban rávezette a megfelelő nyomda
törzslapokra. Rendezett a kőnyomatos lapszámok közül 6000 drb-ot és 
ezt 8 kötetbe osztotta. Okt. 23-tól kezdődöleg három hónapi szabadságra 
Párizsba távozott. 

Használat : 
a) Helyben: 2343 esetben 6827 kötet. 
b) Kölcsönzés: 64 esetben 163 kötet és 74 füzet. 

RÉDEY TIVADAR. 

IV. 

Zenetörténeti osztály. 
Az 1929. év második felében a gyarapodás oroszlánrésze kötelespéldá

nyokból állott. Az ajándékok közül említésre méltók a következők : RADNAI 
Miklós : Tü%es seb vagyok (ADY). Ének-zong, eredeti kézirat. KLEINECKE Hilda : 
RICHTER János ismeretlen festőtől való olajfestésü arcképe (1870 körüli 
időből). A félévi gyarapodást a következő táblázat mutatja : 

Kép Összesen 

— 382 
— *7 

1 30 
— r 
— S 

1 435 

Hangjegy- Elméleti 
kézirat kézirat 

Zenei 
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Nyomtatott 
hangjegy könyv 

Kötelespéldányok .. — — — 299 83 

Vétel — — — 13 4 
Ajándék I — — 28 — 

Csere — — I — — 
Áttétel „ — — — — 5 
Összesen „. I — I 340 92 
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Ehhez számítandó az első félév növekedése : kötelespéldány 24 hang
jegy és 1 könyv. Vétel 1 hangjegykézirat, 22 zenei levél, 2 hangjegy, 
15 könyv. Ajándék: 1 zenei kézirat, 1 elméleti kézirat, 1 hangjegy, 4 
könyv, 2 kép. Áttét: 1 hangjegy és egy könyv, összesen 75 darab. 

A Zenetörténeti Osztályba a vezető tisztviselőn kívül még egy segéd
tisztviselő van beosztva, aki azonban további intézkedésig más múzeumi 
tárban teljesít szolgálatot; így az osztály egyetlen tisztviselője végzi az 
összes teendőket. Július i-töl aug. 15-ig helyettesítette a Könyvtár igaz
gatóját. 

A Zenetörténeti Osztály már évek óta tervezi egy, az Osztály anya
gával foglalkozó, időszakonként megjelenő publikáció kiadását ; ezt azon
ban fedezet hijján mindig el kellett halasztanunk. Idén sikerült azonban ehhez, 
úgyszólván bevezetőként — addig, amíg a viszonyok jobbra fordulnak — a 
Muzsika című zenei szaklap felelős szerkesztőjét, PAPP Viktor urat ama 
tervnek megnyerni, hogy lapjában a Zenetörténeti Osztály részére állandó 
rovatot nyisson. így a Muzsikában, lehetőleg minden számban, egy-két 
lap az A Nemzeti Múzeum Zenei Osztályának Közlései címen a Zenetör
téneti Osztály vezetőjének rendelkezésére áll oly célból, hogy : «legrégibb 
nemzeti közgyűjteményünk, a Magyar Nemzeti Múzeum zenei osztályának 
anyagáról, zenei gyűjteményeinek gyarapodásáról beszámoljon, ismertesse 
az újabb szerzeményeket, a régebbi anyag ritkaságait és kiemelkedőbb 
érdekességeit, továbbá zenetörténeti adalékokat tegyen közzé, mindenben 
szolgálva a Nemzeti Múzeum érdekeit.» Az 1929-ik évben ilyképpen 16 
lapnyi közlemény jelent meg. 

Osztályunk anyaga iránt az érdeklődés állandóan nő s különösen nagy 
az érdeklődés a zenei osztály könyvanyaga, a tudományos munkák iránt. 
A közös könyvtári olvasóteremben — az év utolsó negyedében (statisztikát 
csak ez időtől vezettünk) — 100 kutató 389 művet használt. A kölcsön
zések száma is állandóan növekszik. 

Az ajándékozók névsora: CSATKAI Endre (Sopron), JEMNITZ Sándor, 
KLEINECKE Hilda, LAJTHA László, MAJOR Ervin, MOLNÁR Antal, PROCOPIUS 
Béla, RADNAI Miklós, RUTTKAY Aladár, Society for the Publication of 
American Music (Washington), Vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minisz
térium. 

Isoz KÁLMÁN. 




