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Rak Anton. Das Mineralbad Krapina-Töplitz in Oroatien. (Braumüllers Bade-
ßibliothek Nr. 73. Bées, Braumüller. 8-r. 72 1. ára 70 kr.) 

Sayous Edouard. Histoire generale des Hongrois. (Paris. 1877. 8-r. I. 498. II.4S2. 1. 
Schüler v. Libloy Friedrich. Aus der Türken- und Jesuitenzeit vor und naeli dem 

Jahre 1600. Historisehe Darstellungen, zumal Fürsten- und Volksgeschichte in 
den Karpathen-Ländern. (Berlin. 1877. Grieben Theobald. 8-r. IV, 268 1.) 

Schwicker J. H. Statistik des Königreiches Ungarn. Nach den neuesten Quellen 
bearbeitet. (Stuttgart. 18;7. Cotta'sehe Bueiihandiung. 8-r. XVIII. 859 1.) 

Statistisches Jahrbuch. 1874. VIII. Heft. 1875. XI. Heft. (Wien. K. k. Statist. 
Central-Commission. 8-r. 101, 24 1.) 

Swistun F. Galieyjskie Beskidy i Karpaty tesiste Zarys orografiezny. (Rrzeszow 
Pelar J. A. 8-r. 52 1. ára 36 kr.) 

Syrsky Simeon. Kelazione sulle osservazioni degh animali esistenti nel mare 
Adriatieo. II. edizione. (Trieste. Tip. di L. Hermansdorfer. 19 1.) 

Toula Franz. Eine geologische Reise in den westliehen Balkan und in die 
benachbarten Gebiete im Spätsommer 1875. (Wien. Holder Alfréd. 8-r. 128 1. 
egy térképpel ) 

Verzeichniss der Postämter, dann der Telegraphen-, Eisenbahn- und Dampfschiff-
Stationen der österr -ungar. Monarchie. Taxirungs-Behelf zur Berechnung der 
inländ. Fahrpost-Gebühren zum Gebrauche f. d k. k. Postamt in Wien. (Bées. 
Waldheim. 8-r. 192 1. kötve, ára 1 frt 50 kr.) 

Vogel Gustav. Der Karpathen-Curort Korytniea. Mit besonderer Berücksich
tigung der Interessen des Cur-Publikums. (Braumüiler's Bade-Bibliothek Nr 
75. Bécs, Braumüller. 8-r. VIII. 101 1, ára 80 kr.) 

Kimutatás a „Könyv-Szemle" 1876-ik évi folyamában felsorolt 
könyvekről. 

A) à m a g y a r n y e l v e n m e g j e 1 e n t m ű v e k s z a k o k s z e r i n t . 
1. Hittudomány 50. — 2. Bölcsészet és szépészet 13. — 3. Neveléstudo

mány 23. — 4. Nyelvészet 9. — 5. Ókori remekírók kiadásai és fordításai 13. 
— 6. a) Történelem (vegyes) 29. — b) Magyarország 85. — 7. a) Földrajz és 
Statistika (vegyes) 4. b) Magyarország 13. - 8. a) Atlaszok 2. b) Tér
képek (vegyes) 1. c) Magyarország 4. — 9. a) Jog- és Államtudomány, Nem
zetgazdaságtan (vegyes) 22. b) Magyarország 110. — 10. Természettudomá
nyok 39. — 11. Orvostudomány 37. — 12. Mennyiségtan 15. — 13. Gazdaságtan 
25. — 14. Hadászat 17. — 15. Kereskedelem 6. — 16. Szépirodalom, o) Ere
deti 84. b) Fordítások 75. — 17. Irodalomtörténet, a) Vegyes 2. b) Magyar
ország 13. — 18. Könyvjegyzékek 5. — 19. Életrajzok 25. — 20. Deák Ferenczre 
vonatkozó művek 20. — 21. Iskolakönyvek és értesítők 303. — 22. Ifjúsági ira-
lok 23. — 23. Különféle beszédek 7. - 24. Egyleti dolgok 20. — 25. Naptárak 
45. —26. Vegyesek 37. — Összesen 1170. Ezekhez járul : Hirlap és folyóirat 217. 

E) N é m e t n y e l v e n m e g j e l e n t : 
M-ű 128. — Budapesti hirlap 42. — Vidéki 39. — Naptár 6. Összesen 215 

24* 
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0) L a t i n n y e l v e n : 
Mű 9. — Direetorium és Schematismus 20. Összesen 29. 
2>),Tót n y e l v e n : 
Mű 32. — Naptár 2. Összesen 34. 
E) O l á h n y e l v e n : 
Mű 10. — Naptár 2. Összesen 12. 
F) Szerb nyeven 15. 
(?) Horvát nyelven 12. 
H) Olasz nyelven 2. 
1) Franczia nyelven 5. 
II) H a z á n k a t é r d e k l ő k ü l f ö l d i m u a k a n y e l v e k s z e r i n t 
Latin mű 3. — Német mű 83. — Franczia úrfi 3. — Spanyol mű 1. — 

Olasz mű 2. — Angol mű 4. — Svéd mű 1. — Lengyel mű 5. — Cseh 
mű 2. — Összesen 104. 

A) Magyar nyelvű mű 1393. 
B) Hazai nem magyar nyelvű 324. 
0) Hazánkat érdeklő külföldi mű 104. 

Összesen , 1821. 

Jelentés a M. N. Múzeum könyvtárának gyarapodásáról és 
használatáról az 1876-ik év második felében. ') 

I. 
A M. N. Múzeum könyvtára az 1876-ik év második felében: 
A j á n d é k b a k a p o t t : 1125 kötet nyomtatványt, 158 kéz

iratot és 3Ibi oklevelet. 
V á s á r o l t : 653 kötet nyomtatványt, 17 kéziratot és 201 ok

levelet, összesen 1605 forinton. 
Köteles p é l d á n y o k czímén beküldetett (a hírlapokat is 

beszámítva) 1895 kötet. 
B e k ö t t e t e t t : 596 darab. 
Az olvasók száma: 6244. Ezek használtak 13,086 nyom

tatványt és 443 kéziratot. 
II. 

Özvegy b. Jeszenák Jánosné ő mlga, midőn f. évi szept. havábani 
levéltárát és kéziratainak egy részét a Múzeum könyvtárának átadta, 
a könyvtárában netán találtató többi kéziratokat ós nyomtatványokat 
az intézetnek rendelkezésére bocsátotta. Ennek következtében a 
múzeumi könyvtár-őr a Pozsonyban elhelyezett mintegy 6000 kötet-

') Az év első feléről"|szóió jelentést lásd a „Könyv-Szemle" 221. lapján. 
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bői álló köDyvtárt átvizsgálván, összesen 39 kötet régi nyomtatványt 
és 54 kötet kéziratot választott ki, melyeket a nagylelkű tulajdonosné 
f. évi november 30-án a Múzeumnak átadott. A nyomtatványok 
közül kiemeljük Ku lcsá r I s t v á n Postillá-jának (Alsó-lindva 1574) 
és Bar ta B o l d i z s á r igen ritka Debreczeni krónikájának (Deb-
reezen 1666) szép példányait, továbbá becses apró nyomtatványokat, 
XVII századbeli dissertatiókat. À kéziratok között külső kiállitás 
tekintetében legfigyelemreméltóbb Franeesco Venerio velenezei dogé 
követutasításainak gyűjteménye, melyet fennebb Emich Gusztáv úr 
ismertet (261. 1.); tartalom tekintetében pedig legnevezetesebb egy 
török kézirat, melyről Sz i lády Á r o n akadémia leirása tag nyo
mán a következőket emeljük ki. 

Alakja — mint a deftereknek rendesen — keskeny ívrét. Kötése, 
kemény, barnabőr ; mindkét tábla külsején középütt keleti izlós szerinti 
levél- s virág-szövedékből alkotott nyomat látható. 

A bőrtábla külsejére ragasztott kisded czímczédulán ez olvas
ható: A budai és n ó g r á d i l ivát uj fő def teré . Ezen ezím 
azonban nem fejezi ki a defter tartalmát. Ugyanis a 9 első levélen 
egészen más liváról t. i. a koppányiról találunk adózásra, hűbér s 
egyéb viszonyokra vonatkozó adatokat. Ezen rész czímlapjának esak 
fele van meg a második levélen, mivel az 1. és 2. levél közt leg
alább egy levél hiányzik, melyen a ezím első felének s előlapján a 
szultán névjegyének kellett állani. Ezen adatok lb7°!\-vől valók. — 
A 10. 1. üres. A 11-en a budai ós nógrádi, legfőbb tisztviselők s 
kisebb és nagyobb hűbéresek száma van feljegyezve. A 12. 1. üres. 
A 13. előlapján áll a szultán névjegye, mely minden fő defter hite
lességének kelléke. A 13—44 levélig a budai livára vonatkozó szám
tételek állanak. Az adók különböző nemei egyenkint a főösszeggel 
elősorolva, köztök a rév- és vám stb. jövedelmek, hűbéresek névsora 
birtokaikkal s bérösszegeikkel stb. 45. 46. 47. 1. üres. 48—56 1. a 
nógrádi livára tartozó hasonló adatok, 57. 1. üres. 58—60 levélen 
hűbéresekre vonatkozó jegyzetek, melyeknek folytatása látható az 
l-ső levélen. Az előforduló évszámok 1560—70 közé esnek. 

III. 
A Hanvay-család levéltára. A „Könyv-Szemle" IV-ik számában 

említettük, hogy a Történelmi Társulat legutóbbi gömörtnegyei kirán
dulása alkalmával, Hauvay Zol tán hamvai közbirtokos úr, a 
Hanvay-család ősrégi levéltárat, hazafias nagylelkűséggel a Nemzeti 



> 
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Múzeumnak felajánlotta. Ma azon örvendetes tényt registrálhatjuk, 
hogy e nagybecsű levéltár nov. 28-án a Nemzeti Múzeum könyvtá
rába szállíttatott, hol a többi családi levéltárakhoz hasonlóan mint 
°rök letótemény fog elkülönítve őriztetni. A levéltár az Árpádházi 
királyok idejéből 10-et, az Anjou-korból 147-et, a Hunyadyak és 
Jagellók korából a mohácsi vészig 87-et, s a mohácsi vésztől a 
XVlH-ik század végéig 436-ot, összesen 6-0 oklevelet, 632 levelet, 
400 másolatot, mindössze 1772 darabot tartalmaz. Legrégibb oklevele 
1254-ik évből való, melyben az esztergomi káptalan bizonyítja, hogy 
Buck özvegye de villa Hunga, Fulkussal Atanázius fiával mint férje 
rokonával, a káptalan színe előtt megjelenvén, a férjétől jegyaján
dékképeit nyert Borkan nevű földnek 2 részét, Fulkus és a többi 
szomszédok beleegyezésével, 15 márka finom ezüstért, Buda és 
Budulounak, Mikus comes testvéreinek örökbe vallotta. — Mint
hogy a levéltár a kiválóbb magán levéltárak közé sorozható s a ha
zai jogtörténet politikai és közmívelődéstörténethez, de különösen 
Gömörmegye monographiájához becses adatokat tartalmaz, ajánljuk 
azt, folyamatban levő elrendezése után, történetbuváraink figyelmébe. 

IV. 
A Nemzeti Múzeum könyvtára újabban vásárlás útján is becses 

kéziratokkal gazdagodott, melyekből kiemelendőnek tartjuk a követke
zőket: Bártfay László eredeti naplója 1838—1841-ig. 11 vékony 
negyedrétú kötetben, melyek a naplóirónak ismert állásánál fogva az 
említett évek irodalmi,.politikai és társadalmi életére nevezetes vilá
got vetnek. A „Diaetai közlő" 1834-ik évi folyamának ö t v e n h á 
r o m s a Kossuth Lajos által szerkesztett „Országgyűlési Tudósítá
sok" 1834 és 18;*5-iki évfolyamából ha r min ez n é g y szám; báró 
Wesselényi Miklós notizkönyve 1836-ból a báró miniature arezképé-
vel ; báró Wesselényi Miklós 24 levele Kölcsey, Deák ós mások
hoz ! 837—1838-ból, (Vörös Antal másolatában, ki az idétt Wesse
lényinek titkára volt) ; báró Wesselényi Miklós és Kossuth Lajos nota-
pere; Gr. Széchényi István 1 levele Szentkirályi Móriczhoz és 3 levele 
Kossuth Lajoshoz ! 844-ből; Kossuth Lajos 2 levele gr. Széchényi 
Istvánhoz ugyanez évből (mind a hat levél. Bártfay másolatában); 
Kossuth Lajos n é g y eredeti levele gróf Batthyány Kázmérhoz 
1847—1848-ból és Perczel Móricz eredeti levele gr. Batthyány Káz
mérhoz szinte 1848-ból. — Mindezek, a könyvtár tulajdonában lévő 
„Vörös AntaF'-féle kéziratgyűjtemény kiegészítő részét képezik s Ma
gyarország legújabb történetéhez becses adalékot fognak szolgáltatni. 
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V. 
A M. N. Múzeum könyvtárában létező nagy mennyiségű 

(mintegy 20,000 darabra menő) régi és ujabb réz-, aczél- és fa
metszetek ekkoráig egyéb sürgősebb teendők miatt, rendezetlenül 
állottak. A Múzeum Igazgatósága ennek folytán örömmel és köszö
nettel fogadta B u b i c s Zsigmond apát úrnak ajánlatát, ki késznek 
nyilatkozott, tisztán ügyszeretetből és tudományos érdeklődésből ama 
gyűjtemény rendezésére szentelni idejét. 

A munka immár két hónap óta van folyamatban, és csak a 
jövő évben fog befejeztetni, a mikor részletes jelentést fogunk tenni. 

A gyűjtemény a következő főosztályokba esoportosíttatik. 
I. Fa- és rézmetszetek a XVI. és XVII. századból. (Dürer
től 77, Marc Antoniótól 17, Oranachtól 7, Eembrandtól 
11 darabot birunk.) 
II. Arezképek. 

a) Magyar királyok, erdélyi fejedelmek. 
b) Magyar főpapok és egyháziak. 
c) Magyar főurak és vitézek. 
d) Magyar irók és művészek. 
e) Külföldiek. 

III Képek a török világból. (Csaták, várak, térrajzok.) 
IV. Koronázási s egyéb ünnepélyek 
V. Szent képek. 

VI. Jelmezek. 
VII. Külföldi várak és városok. 

Jelentés a M. Tud, Akadémia könyvtárának gyarapodásáról és 
használatáról 1876-ban. 

A könyvtár folyó évben számos munkával gyarapodott részint 
a külföldi társulatokkal folytatott csereviszony, részint magánosok 
ajándéka és a köteles példányok által, részint pedig vásárlás utján, 
mint azt a következő számadás mutatja. 

A m. tud. Akadémia f. évben 75 társulattal állt esereviszony-
ban, melyek 294 munkát 366 kötetben küldtek. 

Ajándék utján 161 munkával 162 kötetben ; saját kiadványai
ból 72 munkával-78 kötetben gyarapodott a könyvtár; köteles pél
dányul 24 nyomda 278 munkát 318 kötetben küldött. 

Vétel utján '"02 munka 11 2S kötetben növelte az Akadémia 
könyvtárát. 



sie Jelentés az Akadémia könyvtáráról. 

Az összes gyarapodás tehát 1876 (dec. 12.) 1607 munka 2051 
kötetben. 

A könyvkötést több könyvkötő végezte, de végre Molnár Mi
hálynak adatott, mint a ki több éven át pontosan és hibátlanul kö
tötte a könyveket. 

1876. dec 12-ig köttetett 1041 nyomtatvány és 15 kézirat. 
A könyvtár használatáról következő adatok vannak; a Könyv

tárban 11.253 olv. használt 21,938 munkát; 123-an (tudósok, ta
nárok etc.) hazai használatra kivittek 978 munkát. Összesen 11.476 
egyén használt 22.916 munkát. 

Nem hagyhatni itt érintetlenül azt, a mit a Magy. Könyv
szemle sept.-oct. füzetének 224. lapján felemlítettek ; t. i. a köteles 
példányt. A nyomdászok nagyon rendetlenül teljesítik ebbeli köteles
ségüket ; a fővárosi nyomdák és nyomdatulajdonosok közül vannak 
olyanok, melyek fennállásuk óta egyetlen füzetet sem küldtek be. 
Ha a fővárosi nyomdák nem tartják meg a törvényt, s nem küldik 
be rendesen a köteles példányokat, mit szóljunk az egyes provinciá
lis kisebb nyomdákról, hol sokkal csekélyebb számban és nem is 
oly fontos munkák jelennek meg. Pedig a törvény meg van. Az 
1840. VI. tvcz. 11. §-a elrendeli, miszerint „Magyarországban és 
kapcsolt részeiben nyomtatott munkákból a m. t. Társaságot egy 
példány illeti, s jóllehet az 1848. tvcz. XVIII. 40. §-a hallgatással 
mellőzte, de határozottan el nem törölte. S tapasztalván a hanyag
ságot, az Akadémia 1868-ban kérvényt nyújtott be a ministerium-
hoz, s ez u. a. év jun. 15-ki 7402. számú rendeletében tudósítja 
az Akadémiát, melyben köröztetik, hogy az 1840. VI. tcz. 11. §-nak 
érvényessége felöl az igazság- és belügyminister urak egyetértő nyi
latkozata alapján a magyar- és erdélyországi nyomdászok hatósági
lag felszólíttattak, hogy a nálok megjelent vagy megjelenendő mun
kák egy-egy példányát a m. t. Akadémiának pontosan beszolgál
tassák. 

De ennek sem volt a kívánt sikere, mert 1871. május 22-én 
ismét utasíttattak a nyomdászok kötelességeik teljesítésére. Sajnos, 
azonban az ügy most sem áll jobban. 

Én tehát azon véleményben vagyok, hogy „pénzbírság meg
állapítása mellett" ') a 3 intézet főkönyvtárnoka képezzen egy bi
zottságot a nyilvános intézetek főigazgatójával élén ; ezen bizottság 
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kisérje figyelemmel a megjelenendő munkákat, s az év, vagy félév 
végén mindig terjeszsze elő a ministeriumnak, mely nyomda nem 
küldte be rendesen a példányokat. Ekkor remélhetni, hogy a nyomda
tulajdonosok teljesíteni fogják kötelességeket. H—d. 

Jelentés a budapesti tudomány-egyetem könyvtárának állapotáról, 
gyarapodásáról és forgalmáról 1876-ban. 

A jelen év első heteiben a tiszti személyzet a kézi-könyvtár felál
lítását elvégezvén, hogy az hozzáférhető és kezelhető legyen, a 
könyvek czéduláztattak és számoztattak, a czímjegyzék pedig kinyo
matott ; ezzel a könyvtár márczius 27-én megnyílt a nagy közönség 
számára. A czímjegyzékbe fölvett 4423 műhöz az év második felé
ben 434 új munka osztatott be a kézi-könyvtárba. Az olvasók for
galmát az alább következő táblázat mutatja. 

A könyvtár végleges rendezése június 16-án vette kezdetét ós 
az év végéig két főszak könyvei lettek czédulázva és számozva, még 
pedig egyidőben készült el a betűrendes és a szakkatalógus. A tu
dományszakok következőleg vannak a könyvtárban képviselve; Ter
mészettudomány és mathematika ; a) Mathematika 1200 ; b) Termé
szettan, csillagászat és vegytan 2588 ; c) Természetrajz (ásvány-, 
föld- és őslénytan, növénytan, állattan) 2107 ; d) Technológia, gép
tan, építészet, mezeigazdaságtan 1552, e) Hadtudományok 361; 
összesen 7808 művel. — Orvosi tudományok: a) Boncztan, szövet
tan, fejlődéstan, élettan és élettani vegytan 1371 ; h) Kórboncztan 
kórszövettan, kórtani vegytan, átalános kór- és gyógytan, kórjelzéstan, 
és orvosi történet 2154 ; c) Gyógyszertan, mérejtan, különös kór- és 
gyógytan 1470; d) Sebészet, szemészet és szülészet 596; ej Tör
vényszéki orvostan, törvényszéki vegytan, elmekórtan, közegészségtan, 
orvosi rendészet és orvosi statistika 674 ; f) Állatgyógyászat 123 ; 
összesen 6388 művel. 

Ez évben könyvvásárlásra a szokott 5000 frt dotation kivűl, 
a karok dijalapjából 348 frt 23 kr. fordíttatott. Ebből könyvekre 
2498 frt 46 kr., hírlapok és folyóiratokra 976 frt 83 kr., végre 
könyvkötésre 1872 frt 94 kr., összesen 5348 frt 23 kr. jutott. 

Az újonnan érkezett művek száma, ide értve az ajándékul 
nyerteket 1108, ezenkivűl 170 miscellanea ; a hírlapok és folyóiratok 
száma 186, (ezek közül 98 hazai hírlap és folyóirat). 

') Ezt azonban csak törvény állapíthatná meg. Szerk. 
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Az egyetemi könyvtár forgalma 1876-ban. 

Hó" 
I 

1 rí 
>> S 
•3 
te 

í s 
O A 

ha
sz

ná
lt 

m
űv

ek
 s

zá
m

a 03 
M S 
-o -a i m > 
O o 

Legtöbben 
voltak 

Legkeve
sebben 
voltak 

Jegyzetek 

Márezius 

Április 

Május 

Június 

Septemb. 

Oetober 

Novemb. 

Deoemb. 

5 

25 

30 

13 

27 

31 

27 

27 

1059 

3488 

3535 

762 

2956 

4602 

5305 

4442 

1186 

4054 

4162 

780 

3543 

5732 

5938 

5105 

211 

139 

117 

58 

109 

148 

196 

166 

márcz. 28. 
244 

április 8. 
199 

május 18. 
152 

június 8. 
85 

sept. 26. 
176 

oetob. 21. 
198 

nov. 17. 
234 

dee. 9. 
247 

márez. 31. 
191 

április 30. 
60 

május 7. 
75 

I június 15. 
; 9 

sept. 8. 
36 

octob. 3. 
99 

nov. 22. 
122 

dee. 17. 
92 

Az uj könyvtár 
megnyittatott 
márcz. 27-én 

Jun. 16-tól sept. 
3-ig a könyvtár 

zárva volt 

1 
Összesen 

[ 
185 26149 30500 141 Dee. 9. 

247 
Jim. 15. 

9 

Nyitvatartási idő hétköznapokon d. u. 2-től 6-ig ; ünnepnapokon 
d. e. 9-től 12 óráig. 

A házon kivűl kikölcsönzött művek száma 866 volt. 
Sz innye i József. 

Vegyes közlemények. 
F e l h í v á s . 

Kétségtelen, hogy a könyvtárak története a tudományos műve
lődés történetének jelentékeny fejezetét ; a könyvtárak száma, álla
pota és használata a nemzetek műveltségi állásának egyik biztos is
mertető jelét képezi. 

A könyvtárak történetének és állapotának megismertetése tehát 
fontos és tanulságos feladat. 

Ez irányban nálunk eddig alig történt valami. A hazánkban 
létező nagyszámú köz- és magánkönyvtárakról igen hiányos isme
reteink vannak, egy részökről úgyszólván semmit sem tudunk. 

A „Könyv-Szemle", mint az országos könyvtár közlönye, egyik 
feladatául tűzte ki e hiányt pótolni. 




