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Lavotta Rezső : Kéziratos hangjegyek. A Magyar Nemzeti Mú
zeum Könyvtárának Címjegyzéke VI. II . kötet. Kiadja az Országos 
Széchényi Könyvtár, Budapest. (Dunántúl nyomda, Pécs.) 1940. 8°, 
VI + 237 lap. 

A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának címjegyzéksorozata 
egy újabb kötettel gyarapodott. 1924-ben jelent meg Isoz KÁLMÁN 
feldolgozásában e sorozat Zenei kéziratok című VI. számának I. kö
tete: Zenei levelek jegyzéke. Most a II. kötetben LAVOTTA REZSŐ a 
Kéziratos hangjegyek jegyzékét adta közre. 

Régóta nélkülözött munka kerül ezzel a zeriei kutatást végzők 
kezébe. Megkönnyíti a kutató munkáját az egyes kéziratokról adott 
bibliográfiai leírás. E jegyzék túlnyomórészt magyar zeneszerzők 
műveit tartalmazza, mivel a Magyar Nemzeti Múzeum célja ezeknek 
a gyűjtése, azonban nagyszámban szerepelnek idegen származású, de 
Magyarországon élt zeneszerzők művei is. 

Nem csupán a szerzők eredeti kéziratait találjuk az Országos 
Széchényi Könyvtár Zeneműtárában, hanem sok másolatot is, melyek 
szintén értékesek, mivel előfordul, hogy egy-egy zenemű sohasem jele
nik meg nyomtatásban s ha az eredeti kézirat elveszett vagy esetleg 
magánkönyvtárak őrzik, a kutató ez esetben is megismerheti a máso
latokból a szerző zenei megnyilatkozásait. A magyar zeneszerzőknek 
műveik kiadása mindig nagy nehézséget okozott és okoz még ma is, 
különösen a nagyobb műveké (szimfóniák, operavezérkönyvek), így 
a ma még élő zeneszerzők kéziratait is igyekszik a Múzeum meg
szerezni, hogy a jövő zenetörténetíróinak a munkáját megkönnyítse. 
Ennélfogva nemcsak az elmúlt századok, hanem több ma is élő zene
szerző kéziratát megtaláljuk e jegyzékben. Visszafelé pedig XVII . 
századig terjedő anyagból látunk jelentékeny anyagot. Az ennél régeb
biek az Orsz. Széchényi Könyvtár Kézirattárában találhatók s azok 
két más — már régebben megjelent — jegyzékben foglaltatnak. 

A kéziratok elsősorban a szerzők neve szerint vannak felsorolva; 
ismeretlen szerzők műveit vezérszavuk alatt találjuk meg. Külön név
sor van a szövegírókról, ami — tapasztalatból tudjuk — igen fontos 
és szükséges. E címjegyzék összesen 1937 darab zenei kézirat leírá
sát adja. 

Reméljük, hogy ez a most megjelent munka, mely megkönnyíti 
a kutatók munkáját, serkentőleg fog hatni a zenetörténeti kutatásra. 

KAMPISNE DEDINSZKY IZABELLA. 

Dr. Witzmann Gyula : A városi könyvtárügy. Különlenyomat 
a Városi Szemle XXVI. évfolyamából. Bp. 4 r . 23 [1] 1. 

WITZMANN GYULA értékes tanulmányában két alaptételt szögez le, 
melyek köré mondanivalóit csoportosítja. 


