
Vegyes közlemények. 

— Jelentés a M. N. Múzeum könyvtáráról. A M. N. Mú
zeum könyvtára az 1881. év II. felében összesen 1779 kötet vagy 
füzet nyomtatványnyal, 25 kézirattal és 403 darab és 14 levél
tári csomó oklevéllel és levéllel szaporodott ; és pedig ajándékul 
kapott 393 kötet nyomtatványt, 26 darab és 14 levéltári csomó 
oklevelet és levelet; vásárolt 232 kötet nyomtatványt, 25 kéziratot 
és 377 oklevelet és levelet ; a beérkezett köteles példányok száma 
1154 kötet. 

Könyvek kéziratok, oklevelek vásárlására és kötésre for
díttatott 1854 frt 44 kr. Az olvasók száma 9983-re ment, kik 
20263 köt. nyomtatványt, 610 kéziratot és 4569 oklevelet hasz
náltak. 

— Jelentés a budapesti tudomány-egyetem könyvtárának 
rendezése-, gyarapodása- és forgalmáról 1881-ben. A könyvtár 
rendezését illetőleg: a hittani szak rendezése folytattatott. To
vábbá a kéziratok címtározása befejezéséhez közel áll s az már 
a jövő évben sajtó alá fog adatni. A czímtározással S z á d e c z k y 
Lajos könyvtártiszt van megbízva. A személyzetben történt vál
tozásokat illetőleg: L i t a s s y József Il-od osztályú tiszt aug. 19-én 
meghalván, helyette K u d o r a Károly léptettetett elő másod-
tisztté, s harmadtiszti helyettessé S z á d e c z k y Lajos. A minta 
gymnasium folyó év őszén kiköltözött a könyvtárépület második 
emeletéről, s az ekkép megüresedett termek átalakíttattak könyv
tári helyiségekké. A kőmíves- és asztalosmunkák 1882. első nap 
jaiban be fognak fejeztetni s a hurczolkodás az új termekbe 
már februárban meg fog kezdetni. Az 1880-iki járulékok cata 



352 Vegyes közlemények. 

logusán kívül megjelent a Codexek czímtára is nyomtatásban, 
még pedig egyszerre latin és magyar kiadásban. A R á t h 
György által rendezett könyvkiállításban való részvétel a magas 
minisztérium által elrendeltetvén, az összes hazai nyomtatványok 
1711-ig a rendes könyvtárból kiemeltettek s külön állíttattak 
fel. Adományok által is gazdagodott könyvtárunk. Első sorban 
Rudolf trónörökös 0 fenségéről kell megemlékeznünk, ki összes, 
eddig megjelent munkáival megajándékozta könyvtárunkat ; 
mindenik munkájába sajátkezüleg írván be magas nevét. Továbbá 
IV. Ferdinánd Toscanai főherczeg ö fensége Medici Lorencze 4 
kötete* diszkiadásu munkáival kegyeskedett könyvtárunkat meg
ajándékozni. Ezenkívül B e r g e r Ev. János egy korábbi ado
mányát ezer kötetre szaporítá ; ez adomány azért bír kiválóbb 
becscsel, mert adományozó átvizsgálván könyvtárunkat, azáltal 
észrevett hiányokon igyekezett segítni. T r e f o r t Ágoston val
lás- és közoktatásügyi miniszter úr a velenczei congressus alkal
mával kiosztott munkák gyűjteményét, együttvéve 26 darabot, 
ajándékozott könyvtárunknak. I v á n k a Imre saját munkái 
gyűjteményével s az igen nagybecsű »Königgrätzi Album «-mal, 
régi fogsága kiváló emlékével lepte meg könyvtárunkat; ez album 
a fogságban készített aquarellek gyűjteményéből áll. 

Nem is említve a szerzőket és olyan adományozókat, kik 
egyes munkákkal gyarapíták a könyvtárt, hálával kell megem
lékeznem a magas kormányról, mely több ízben gazdagítá könyv 
tárunkat újabb kiadványok beküldésével. 

A magy. tud. Akadémián kívül a bécsi, brüsseli tudomá
nyos Akadémiák, a japáni egyetem, a keletindiai »asiatic society«, 
az országos és fővárosi statisztikai hivatalok, a római Lincei, a 
bécsi statisztikai központi bizottság, a fiumei tengerészeti ható
ság és a földtani intézet saját kiadványaikkal, a képviselőházi 
és főrendi iroda az országgyűlési naplókkal és irományokkal, a 
magas osztrák kormány az egyes országok törvénytáraival gaz-
dagíták a könyvtárt. 

Az egyetemi és állami nyomdákon kívül a Franklin társu
lat, az Athenaenm, a komáromi, debreceni, kecskeméti, temes
vári, pozsonyi, aradi, nagyváradi nyomdák küldék be kiad
ványaikat. 

Az országos dotation kívül a hittani kar 14 frt 75 kr. ; a 
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jogtudományi kar 1131 frt 4 kr. ; a bölcsészeti kar 831 frt 177 kr. 
áru munkák vásárlásával járultak a könyvtár gyarapításához. 

Az egyetemi könyvtár forgalma 1881-ben. 
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A házon kívül 1088 kikölcsönző 2984 művet használt. 

— A M . Tud. Akadémia könyvtárának állapota, gyarapo
dása és használata 1881-ben. Az 1880-ik évben megkezdett or
vosi és új latin irodalmi szakok rendezése ez évben befejeztetett. 
A világtörténelmi szak az egy két év óta leltározatlanul maradt 
munkák lajstromozásával tetemesen nagyobbodott, úgy, hogy 
jelenleg a 

történelmi szakban . . 4110 munka van, 
az orvostudom. » . . 2144 munka rendeztetett 
az új-latin irod. » . . 545 » » 

A két utóbbi szak teljes rendezésén kívül még más sza
kokba tartozó kisebb járulékok is lajstromoztattak, de ezek 
felemlítését kisebb voltuknál fogva mellőzöm. 

A kézirattár rendezését Jakab E. akad. 1. tag végezte ; főfigy el
mét a Toldy Ferencz hagyatéka foglalta el. Ebből nagy tömeg 
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vált ki, a mi a L e v e l e z é s i T á r-t feles kötettel szaporí
totta. Sok régi scriptor eredeti müve, számos codex és igen 
becses hungaricumok kerültek napfényre. Rendeztetett a Ba
tsányi hagyaték, melyből az egyes szakok ismét több kötettel 
gazdagodtak. Remélhető, hogy az 1882-ik évben a Toldy hagya
ték egészen rendezve, katalogizálva és felállítva lesz. 

A könyvtár gyarapodása 1881. évben következő: 
114 külföldi akad., külf. és hazai 

tud. társulattól és testülettől csere 
útján érkezett 350 mű 348 köt. 103 füzet 

Magánosok ajándékából . . . . 154 » 89 » 97 » 
37 nyomda által beküldött köteles

példány 535 » 261 » 340 » 
Saját kiadásaiból 72 » 64 » 154 » 
Vétel útján 428 » 703 » 94 »__ 

Ö88zesenT539~mű 1465 köt. 788 füzet. 
Ezen gyarapodásban nincsenek beleszámítva a Külföldi és 

hazai folyóiratok. 
A kézirattár is gyarapodott magánosok ajándékából 25 kö

tettel, s néhány becses történeti régiség megvásároltatott. 
A könyvtár látogatásáról és használatáról következő szám 

adatok tanúskodnak : 
Helyben 9915 egyén használt 13,639 művet. Házi haszná

latra 203 egyén 1224 munkát kölcsönzött ki. 
Közli : Hellebránt Á. 

— Olvasóinkhoz. A »Magyar »Könyvszemle« jelen füzete 
elkésve jelenik meg. Mentse késedelmünket azon körülmény, 
hogy hivatalos elfoglaltságunk s az országos könyvkiállítás körüli 
teendőink annyira igénybe vették minden időnket, hogy a füzetet 
a szokott időben ki nem adhattuk. Azon vagyunk különben és 
leszünk, hogy a füzetek késedelmét tartalmasságukkal pótoljuk, 
elvünk levén : csak oly közleményeiket fölvenni folyóiratunkba, 
melyek a hazai bibliographiát és a magyarországi könyvtárak 
történetét ismeretlen adalékokkal gazdagítják. A »Könyvszemle« 
1882-ik évi első füzete kettősfüzeí lesz, s júniusban fog meg
jelenni. Hozni fog czikkeket Fraknói Vilmostól, Szabó Károly
tól, Szilágyi Sándortól, Majláth Bélától és egy tanulmányt az 
országos könyvkiállítás eredményéről és hatásáról. Kérjük addig 
előfizetőink és olvasóink szives türelmét. 




