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JAVASLATOK ÉS TERVEZETEK A NEMZETI MÚZEUM 
SZERVEZETÉRE VONATKOZÓLAG. 

KoLLÁNYI F E K E N C Z T Ő L . 

(Három hasonmással a szövegben és egy melléklettel.) 

Június havában megtörtént az éremgyűjlemény átadása is. 
Megérkezvén a gróf június első napjaiban Pestre, elküldötte 

egyik emberét Millerhez, felhiván őt, juttassa el hozzá a 
Múzeumban már négy év óta elhelyezett éremgyűjtemény szek
rényeinek kulcsait, mert bizonyos ünnepélyességgel óhajtaná 
átadni ezen ajándékát is az országnak. Miller azzal a kéréssel 
jelentette be Széchényi üzenetét a nádornak, hogy az intézet 
tekintélyének megóvása ezétjából őt hatalmazza fel az átvételre. 

A nádor ezt meg is tette, utasítván Millert, hogy a kul
csokat megelőzőleg szolgáltassa át Széchényinek, a kit ismét 
oly felhívással értesített elhatározásáról, jelentse be, kiknek jelen
létét óhajtaná az ünnepélyes átadásnál. Széchényi ez alatt 
kifogyott az időből, — Somogy vármegye közgyűlésére kel
lett leutaznia — ennélfogva június 10-én arra kérte a nádort, 
hogy a gyűjtemény átadására a maga részéről Liebenberg Jánost 
hatalmazhassa fel. A nádor ehhez hozzájárulván, 1810 június 
9-én reggel megtörtént az átadás és átvétel, a mely után a 18 
igen szép, hazai fából készült szekrényben őrzött és 702 arany, 
1768 ezüst, 193 réz, 12 ón pénzből álló gyűjteményt, mely
nek értéke Miller becslése szerint meghaladta a 40.000 forintot, 
megnyitották a nagyközönség előtt.1) 

József főherczeg-nádor augusztus havában, midőn Almássy 
Pál koronaőr 12 drb kéziratot ajándékozott a könyvtárnak, ismét 

») Országos levéltár. Acta Musaei. A. 1810. Nr. 1343. Széchényi levéltár. 
I. kötet, 13. szám, II. csomag, 68. szám. Miller kéziratgyújteménye. XV. 473. 

Magyar Könyvszemle. 1903. TV. füzet. 
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érdeklődni kezdett az iránt, vájjon a könyvtárnak kényesebb tar
talmú kéziratai nem jutnak-e esetleg avatatlan kezekbe ? 

Midőn tehát Almássy ajándékát leküldötte Millernek. Boros 
Lajos, a nádori kanczeilária igazgatója által kérdést intéztetett 
hozzá, van-e az ily kéziratok használatára vonatkozólag külön 
utasításuk ? Ha pedig ilyennel nem bírnának, kérje el az egyetemi 
könyvtár idevágó szabályzatait és terjeszsze fel hozzá. 

Miller 31-én válaszol Boros soraira, kijelentvén, hogy semmi
féle ily utasítást eddig nem kapott. Ő egyedül esküjéhez és az 
okosság szabályaihoz tartotta magát eljárásában. A nagyközönség 
a kéziratokat eddig is csak kívülről tekinthette meg: ha pedig 
valami államtitokról volt valamelyikben szó, vagy tartalma össze
ütközésbe jutott a felség, vagy az ország jogaival, akkor meg sem 
mutatták az ilyet senkinek, nem még hogy olvasásra kiadták 
volna. Ha valaki ily kéziratot kért, a tisztviselők arra hivat
koztak, hogy nem áll hatalmukban a nádor engedélye nélkül 
kéziratot kiadni. Ö több mindenféle okból nagyon szeretné, ha 
ő fensége határozott, utasításokkal látná el, nemcsak a saját 
igazolására, hanem az intézet érdekében is. Annál inkább, mert 
az egyetemi könyvtár szabályzatát már öt év előtt kivette, de be 
kellett látnia, hogy nem felel meg a Széchényi-országos-könyvtár 
szükségleteinek. Ennélfogva ő már régebben kidolgozta nemcsak 
a könyvtár, hanem az egész Múzeum részére a szolgálati sza
bályzatot, de nem akarta előbb a nádornak jóváhagyás végett 
benyújtani, míg az intézet meg nem erősödik. Azonban be fogja 
mutatni nemsokára, a mikor egyúttal le fog mondani állásáról. 
A mint ugyanis felesége visszanyeri egészségét és ő befejezi a 
kéziratok katalógusának megírását, a mit megígért Széchényinek, 
megunván tovább várakozni valamely vigaszíalásra, azon lesz. 
hogy életének hátralévő napjait csendes pihenésben tölthesse.1 

Miller elkedvetlenedését főképen az okozta, hogy még az 
1809 év tavaszán folyamodott valami udvari kitüntetésért és ezt 
még mindig nem intézték el kedvezően. Kérvénye azzal érkezett 
le a helytartótanácshoz, hogy miután folyamodványához okmá
nyokat nem csatolt, a helytartótanács nyilatkozzék, érdemesnek 
tartja-e őt a kitüntetésre vagy sem? 

1 Múzeumi igazgatóság irattára. A. 1810. Nr. 50. 
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A helytartótanács azt válaszolta erre. hogy a mit Miller, csa
ládja felől mond, arról nincs tudomása, kivévén, hogy atyja, 
mint Budának jegyzője, Mária Teréziától nemességet nyert. De 
mint tanár 25. mint könyvtáros pedig 6 éven át nagy tevékeny
séget fejtett ki. Ha esetleg irodalmi dolgai nem érdemesítenék őt 
az udvari kitüntetésre, felkellene hivni, hogy őseinek, főleg pedig 
a saját, Biharmegyében szerzett érdemeit okmányok alapján iga
zolja.1 A kitüntetés ügye azonban ettől fogva nem jutott előbbre. 

Megszólal Millernek e miatti fájdalmas lehangoltsága egy 
másik felterjesztésében is, a melyet szeptember 19-én intézett 
•a nádorhoz. 

I. Ferencz király még az 1810. év tavaszán 600 forint segélyt 
engedélyezett, 1809 november l-jétől számítva, a Múzeum tisztvi
selőinek. Ennek felosztása ügyében Miller június 10-én azt a 
javaslatot terjesztette a nádor elé, hogy Strázsay lajstromozó 
kapjon lakbér czímén 100 forintot, a két Íródeák Haliczky és 
Kutsera egyenkint szintén 100—100 forintot; a könyvtári szolga 
50 és a háziszolga 24 forintot; 300 forintot pedig juttason a 
nádor neki, miután a tüzelőanyag oly drága lett, hogy eddig is 
800 forintot adott ki fára. Inkább rajta leszi hogy ez a 300 
forint máshonnan megtérüljön. A megmaradt 26 forinton végre 
lámpát szeretne égetni az épület folyosóján. A nádor azonban 
nem tartotta elfogadhatónak Miller felosztási tervezetét, mert a 
legfelsőbb helyen megállapított segély csak azokat illette meg, 
a kik az egyetemi alapból húzták fizetésüket; ennélfogva úgy intéz
kedett, hogy Miller 300. Strázsay 200, a könyvtári szolga pedig 
100 forintot kapjon.2 

A nádor ezen felosztásával viszont Miller nem volt meg
elégedve. Ha ugyanis ő keresztül viszi, a mit a nádor leirata tar
talmazott, akkor a következő állapot jön létre a fizetés tekin
tetében. A könyvtári szolga fizetése az egyetemi alapból 200, a 
Niczky-féle alapítványból pedig 150, összesen 350 forint volt, a 
természetbeli lakáson kívül, a mi szintén megfelelt 150 forintnak. 
Ezzel szemben a második íródeák csak 500 frt fizetést élvezett. 
Ha már most a szolga fizetése még a 100 frt. segélylyel is meg-

1 Országos levéltár. Litter. Polit. Nr. 21765. 
2 U. ott. Acta TVhisaei. A. 1810. Nr. 1313. Múzeumi igazgatóság irattára. 

Nr. 33. 
21* 
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javíttatik, akkor éppen egyformán lesz ellátva az első íródeákkal,, 
a ki évenkint 600 forintot kapott. Miller abból indult ki, hogy 
ez nemcsak nem lenne méltányos, hanem nagy mértékben elked
vetlenítené a tisztviselőket is, a kik közül pedig szerinte Haliczky 
bármikor kinevezhető a régiségtár, Kutsera pedig a termé
szetrajzi osztály őrévé, oly kiváló szakértelemmel és buzgó
sággal teljesítik kötelességeiket. Tekintetbe vévén tehát azt a 
körülményt, hogy a tisztviselői kar fizetésére lett alapítványok 
összege már 45.713 forintra rúgott, a minek évi kamataiból ő 500, 
Strázsay 200 írt pótlékot, Haliczky 600, Kutsera 500, Cservenka 
100, Fischer háziszolga pedig 280 frtnyi fizetést élvezett és emellett 
még mindig fenmaradt a kamatokból 562 frt, azzal a kérelem
mel járult a nádor elé, engedélyezzen a feleslegből Haliczky-
nek évi 300, Kutserának pedig 250 frtnyi tizetésjavítást. Ez nem 
csak a két tisztviselő buzgalmát fokozná nagy mértékben, hanem 
ő is úgy tekintené ezt, mint fáradozásainak megjutalmazását. 
.Miután ugyanis már elérte azt az életkort, a melyben az okos ember 
mit sem vár a jövőtől, a legnagyobb vigasztalódást abban a 
tudatban kell keresnie, hogy másoknak javára szolgált, hazájának 
emléket emelt. Ha mindazonáltal az ő méltányosságból eredő észre
vételei nem vétetnének figyelembe, legalább arra kéri a nádort, 
figyelmeztesse a számvevőséget, hogy a szolgának, miután csak 
1810 április l-jétől van alkalmazásban, ne 1809 november l-jétől 
visszamenőleg fizesse ki a segélyt. 

A nádor, mint mindenkor, a mikor ezt az intézet érdekeivel 
összeegyeztethetőnek találta, úgy most is készségesen teljesítette 
Miller kérelmét; a két tisztviselő fizetését 300, illetőleg 250 forinttal 
felemelte, a szolga segélyösszegét pedig április l-jétől kiutalta.1 

Régóta tapasztalta Miller, hogy az intézetet látogató közön
ség jövése-menése, kalauzolása, az elkerülhetetlen magyarázatok, 
felvilágosítások nyújtása, olyannyira igénybe veszi az összes 
tisztviselőket, hogy hivatalos teendőik végzésére alig marad idejük. 
Ennek orvoslására csak egy utat látott maga előtt, ha az egyes 
gyűjtemények megtekintése bizonyos napokhoz és órákhoz köt
tetik. Azzal a kérelemmel járult tehát október 10-én József főher-
czeg-nádor elé, rendelje el, hogy a látogatók az egyes gyűjtemé-

3 Országos levéltár. Acta Musaei. A. 1810. Nr. 2275. Múzeumi igazgató
ság irattára A. 1810. Nr. 57. 
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nyéket csakis bizonyos napokon délelőtt 9—12, délután pedig 
3—6 óráig tekinthessék meg. Vasár- és ünnepnap pedig zárva 
legyen az intézel, úgyszintén a nagyböjt, utolsó hetétől Húsvét 
másodünnepéig, valamint október végső hetében november 2-áig 
bezárólag, a takarítás czéljából. A nádor azonban nem akart 
erre nézve külön intézkedni, hanem megbízta november 18-án 
Millert, hogy a tisztviselők számára szolgálati szabályzatot dol
gozzon ki, ebbe foglalja bele a látogatási idő szabályozását és az 
egészet terjeszsze fel jóváhagyás czéljából hozzá.1 

Október 22-én a nádor személyesen kívánt meggyőződést 
szerezni az intézet fejlődéséről és Antal főherczegnek, a német
lovagrend nagymesterének társaságában, a délelőtti órákban meg
látogatta a Múzeumot. A közel 3 órán át tartó látogatás alatt 
tüzetesen átvizsgálta a gyarapodási naplót, az egyes gyűjte
mények lajstromait, az irattárt és teljes megelégedését fejezte 
ki a tapasztalt rend felett. A természetrajzi gyűjtemények elren
dezése éppen befejezést nyert a könyvtár-teremhez hasonló nagy
ságú helyiségben, és ő fenségeik nem győzték csodálni és dicsérni 
az itt látottakat. A gyűjtemény rendezését a nagyszombati szüle
tésű ó-budai orvos, Tehel Lajos végezte, nagy szakismerettel. Miller 
a nádor megelégedését arra használta fel, hogy Tehelt a ter
mészetrajzi tár mellé szervezendő őri állásra javaslatba hozza. 
Elfogadván a nádor Miller ajánlatát, ez október 24-én írásbeli fel
terjesztésében is megismétli kérelmét, minek alapján a nádor 
Tehelt november 18-án évi 1200 frt fizetéssel a természetrajzi tár 
őrévé kinevezte.3 

A magas látogatók Millert munkában találták: éppen a kéz
irat-katalóguson dolgozott. A nádor azon óhajtását nyilvánította, 
bár csak már megjelennék nyomtatásban az első kötet. 

Miller siet ezt Széchényivel közölni. Ő mindent el fog követni, 
írja, hogy a gróf* a legközelebbi orsszággyűlésen legalább az 
első kötetet szétoszthassa. De hogy Madarassy Ferencz esztergom
egyházmegyei áldozó pap, budai czenzor, ne okozzon neki nehéz
séget, ajánlja a grófnak, küldje el neki annak az udvari ren
deletnek a másolatát, a melyben engedélyt nyert a katalógusok 
kiadására. Sőt tanácsosnak vélné, ha a gróf a revisort is felkérné, 

J Országos levéltár. Acta Musaei. A. 1810. Nr. 2865. Múzeumi igazgató
ság irattára. A. 1810. Nr. 64. 
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ne tartóztassa fel öt a munkában. Mert ezek az emberek úgy sze
retnek viselkedni, mintha csupa előkelő politikusok lennének, pedig 
ugyancsak távol állanak ettől.1 

Ugyanezen alkalommal arról értesíti Miller Széchényit, hogy 
az éremgyüjtemény katalógusának pótkötetét is nyomják már.2 

Ez a munka úgy jött létre, hogy átvévén Miller az intézet 
nevében Széchényi éremgyüjteményét, minden egyes darabot meg
számláltatott és összevettetett a nyomtatott katalógussal; mely alka
lommal kiderült, hogy úgy a leírásba, mint a metszetekbe több 
hiba, tévedés csúszott be, úgyszintén, hogy az újabb szerzemények 
nem szerepelnek a katalógusban. Hogy ezen addig is, míg Széchényi 
a katalógus többi pótköteteit közzé teszi, segítve legyen, utasította 
Haliczkyt, hogy a pótlásokat és javításokat egy függelékben állítsa 
össze. 

Széchényi Örömmel fogadta Miller gondosságát és abban a 
reményben, hogy a hiányok pótlása magának a katalógusnak is 
csak előnyére válik, és így a közönség is örömmel veszi, felkérte,, 
tudósítsa őt. mennyit fog tenni a nyomdaszámla, hogy ezt 
somogyi pénztárából kiutalványozhassa. 

Abban azonban, hogy a kézirat-katalógus első kötete már 
a legközelebbi országgyűlésen szétosztható legyen, nem nagyon 
bizott, bár a munka siettetése érdekében irt úgy Madarassy czenzor-
nak mint Trattner nyomdásznak. 

Aggályai voltak a szerkesztést illetőleg is. Ámbár - irja 
Millerhez november 8-án Bécsből — ismerem bölcsességét és belá
tását, a melylyel a kézirat-katalógus összeállításában eljár, mégis 
attól tartok, hogy a nemzeti könyvtár kincseinek ismertetését 
czélzó dicséretes buzgalma zavarba fogja ejteni a ezenzort. hogy 
egyet-mást meghagyjon-e ? Szeretném tehát, ha a saját belátása 
szerint is kétséges helyeket csupán a kézirati lajstromba venné 
fel, és nem a nyomtatott katalógusba is. Ez által megszűnnék 
minden nehézség a czenzorra nézve és a tudósok sem vezettet
nének tévútra, ha a nyomtatott katalógusban ez állana: et plura 
alia, majoris vei minoris momenti. Mindazonáltal nem akarok 

1 Széchényi-levéltár. I. kötet. 9. szám, III. csomag, 56. szám. 
2 Appendix ad Catalogum Numorum Hungáriáé ac Transilvaniae Insti

tut! Nationalis Széchényiani. Pesthini, Typis Trattnerianis, 1810. 8° 252 -f 8. 
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önnek utasításokat adni, miután közelebb áll a forráshoz, a hon
nan biztonsággal meríthet. 

Van azonban még egy kívánságom a katalógusra vonatko
zólag. Miután a kézirat-katalógus összes kötetei csak néhány év 
múlva lesznek kinyomatva, mely idő alatt a nyomtatvány! kataló
gus pótkötete, úgyszintén a térképek, metszetek és czímerek 
katalógusa sem fog megjelenhetni, szíveskedjék nekem előterjesz
tést tenni, mit lehetne ezen dolgokban még végezni. Mert hiába, 
kedves Miller, egyikünk sem fiatal már, s talán jobb, ha mi 
végezzük el, a mit még lehet, mint ha utódainkra bizzuk, a kik 
nem hordozzák annyira szivükön az intézet érdekeit, mint mi. 

Hogy a főherczegek mindent rendben találtak, az a Múzeum 
igazgatójának dicsősége s nekem annyiban szolgál örömömre, hogy 
választásom önre esett. De még teljesebbé lesz örömem, ha önt 
egyszer az újonnan felépítendő Múzeumban üdvözölhetem, mert a 
mostaniban az épület hiányai mérséklik megelégedésemet. Ha a 
nádor — mint ezt mindnyájan szívből kívánjuk — soká él s 
magyarjaink készségesebben fizetnek, akkor majd csak létre jön 
ez is ! 1 

Trattner, Széchényi felszólítására, hogy adjon be ajánlatot 
a kézirat-katalogas kinyomatására nézve, időközben úgy nyilat
kozott, hogy az ingadozó árak mellett nem határozhatja meg előre a 
költségeket. Széchényi pedig nem akart ily bizonytalansággal fogni 
a vállalathoz; ennélfogva értesítette Millert, hogy a katalógus 
kiadását kénytelen későbbi, kedvezőbb időre halasztani; ő azon
ban csak folytassa tovább a munkát, hogy a kellő pillanatban 
annál fokozottabb mértékben láthassanak a nyomtatáshoz.2 

Miller hosszabb levélben válaszol Széchényi soraira, a mely
ben a szerénység, a buzgóság, az önzetlenség váltakozó hangján 
szól magáról, az intézetről, s a legközelebbi teendőkről. 

A megelégedés — olvassuk e levélben, — a melyet Kegyel
mességed a Nemzeti Múzeum gyűjteményeinek rendszeres felállí
tása felett nyilvánítani méltóztatott, nagyon hízelgő rám nézve. 
Gyermekkorom óta hozzá vagyok szokva, hogy előbb mindent 
komolyan megfontoljak, illő-e. helyes-e, és csak azután intézked-

1 Miller levelezése. X. 100. 
3 U. ott. 108. 
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jem, legjobb belátásom szerint. Ily módon felelnek meg fáradozá
saim a főherczeg-nádor kívánságainak is. Most pedig örömmel 
tapasztalom, hogy a Széchényi-név megörökítésére irányzott fárad
hatatlan tevékenységemet Kegyelmességed is méltányolja, ámbár 
a rend fentartásán kívül semmi egyéb érdemem nincsen, mint
hogy megfelelő, világos itéletű egyéneket választottam munka-
társakul. 

O fensége megbízott, hogy a tisztviselők mindegyike részére 
szolgálati szabályzatot dolgozzak ki. 

A tervezetet elfogadták és a nádori kanczelláriában kiállí
tották. Most tehát nagy mértékben meg van alárendeltjeimben az 
együttérzés és a szolgálati buzgalom. 

Hogy munkámat megkönnyítse, ő fensége a személyzetet igen 
ügyes egyénekkel egészítette ki. így kinevezte előterjesztésemre 
nemrég a természetrajzi osztály őrévé Tehel doktort. Fő czélom, 
hogy az országnak értelmes embereket szerezzek, nem pedig szél
hámosokat és vaskalaposokat, és hogy jó íizetést biztosítsak szá
mukra. Magammal nem törődöm. Megelégszem a reménynyel, hogy 
halálom után ki fog tűnni, mit végeztem. Ü fensége bizalmát és 
Exczellencziád kegyét mindig érdemeim jutalmának fogom tekin
teni. Ebben bízva, hiszem, hogy Kegyelmességed jóindulatát, az 
éremtárhoz adandó pótlék szerkesztésével is megnyertem. Kiss 
és Liebenberg urak mindenesetre átadták már a kinyomott íveket: 
most van szerencsém az utolsó lapokat Trattner úr számlájával 
együtt beküldeni. Két példányt megtartottam a könyvtárnak, egyet 
pedig a magam használatára. Ezen felül egyet ivekben küldöttem 
meg Exczellencziádnak, egyet pedig Engel kért ismertetés czéljából. 
1000 darab be van csomagolva. Méltóztassék intézkedni, hogy 
ezeket a példányokat az itteni urak, tanácsosok és tudósok közt, 
Kegyelmességed nevében, szétoszthatom-e ? Hogy alkalomadtán 
adhatok-e belőlük példányokat? Mennyit küldjünk Sopronba? 
Maradhatnak-e fűzött példányok? A kötetlen példányok szétküldé
sét már csak azért sem ajánlják, mert az ily könyvek több helyet 
foglalnak el és a szükséges gondosságon felül még több alkalmat
lanságot is okoznak. A nádor példánya mindenesetre bekötendő; 
a mintakötet nálam van. Ugyanilyet készíttetek a könyvtár részére 
is. Teljes készséggel várom ezekre vonatkozólag Kegyelmességed 
határozatát. Azt hiszem a katalógus elég érdekes lesz és az új 
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oklevelek hozzáadása váratlan. Ne tekintse ezt a csekélységet 
Kegyelmes Uram úgy, mint fáradozásaim gyümölcsét, hanem mint 
hódolatom jelét, és kérem, tiszteljen meg továbbra is megbízásaival. 

Hogy Exezelleneziád a kézirat-katalógus kiadását jobb időre 
szándékozik halasztani, ezt a főherczeg-nádor is méltányolja, a ki 
elutazása előtt beszélt velem erről. Trattner számlájának láttára 
majd leestem a lábamról. Bár, be kell vallanom, tekintve a 
folyton növekvő árakat, még sem lehet túlzottnak mondani. 
Az egyetemi nyomda egy ívért 85 forintot kér. Ha a viszonyok 
javulni fognak, Exezelleneziád értesítésére tüstént hozzá fognak a 
nyomáshoz. A munka már kész, csak le kell tisztáztatni a czen-
zura és a nyomda részére. 

á mi azonban a térképek, metszetek, látképek katalógusát 
illeti, nagyon kétlem, hogy dicsőséggel állhatnánk elő vele. Alapo
san átnéztem a gyűjteményt és a czimerek arról győztek meg, 
hogy alig van bennük 150 származása, vagy szereplése révén 
kiválóbb család képviselve, legnagyobb részük a II. Lipót és 
Ferencz által nemességre emelt ráczokra, görögökre és egyéb 
jelentéktelen személyekre vonatkozik 

Térképgyűjteményünk is felette szegény. Számos ujabb, álta
lános és részleges térképünk hiányzik. Még rajzaink sincsenek az 
összes vármegyékről. Úgyszintén nincsenek meg a legújabb posta 
és hajózási térképek, a régebbiek pedig könyvekből lettek kiszedve. 

Hasonlóképen kell nyilatkoznom a látképekről is, a melyek 
közt szintén kevés az új, a régiek pedig ugyancsak egyes mun
kákból vétettek ki. 

Kevés a metszetünk is. 1804. óta semmit sem rendeltünk, 
a régiek pedig feltalálhatók Ortelius Viedemannál. Az is kérdés, 
vájjon rendjén van-e azokat is kimutatni, a melyek egyes mun
kákban vannak? Én legalább kénytelen vagyok beismerni, hogy 
ilyen katalógust még nem láttam: szerinten az oly könyvekről, a 
melyekben magyar czimerek, látképek, arczképek vannak, külön 
lajstromot kellene készíteni. Pl. igy: Ortelius redivivus 120. lapján 
Érsekújvár — minden közelebbi leirás nélkül. Külömben szemfény
vesztőknek fognak bennünket tartani. Egyébiránt mint olyan becsü
letes ember, a ki nem szokott bókolni, hanem a Széchényi-név 
dicsőségét és nagyságát mindenkor hirdetni tartozik, bevallom, 
hogy a gyűjteményt nemcsak a főherczeg, hanem mások is 
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látták és ezek mind úgy nyilatkoztak, hogy nem sokat ér. Mind
azáltal ezekre nézve is megtörténtek már az előmunkálatok, és 
ha Kegyelmes Uram úgy akarja, ez a katalógus is napvilágot 
láthat, 

A nyomtatványok katatogusához a folytatólagos pótlékot 
rftrázsay lajstromozónak adtam át, a ki adósságcsinálásra és holmi 
gépies munkára teljesen alkalmas ember. Éppen ma hagytam meg 
neki, hogy a czédulákat szedje betűrendbe, miszerint láthassam, 
van-e ujabb kötélre való anyag. Az előszót én fogom meg
írni, valamint a szakosztályozást is én végzem el, hogy Exczellen-
cziád teljesen meg legyen elégedve. Az én kötelességem munkál
kodni, hogy Kegyelmes Uram minden gondtól meg legyen kiméivé, 
és megmutatni, hogy hálás vagyok. 

Nem vagyok ugyan képes meghálálni azt a kegyességet. 
a melylyel Exczellencziád elhalmoz, de annál inkább érzem, meny
nyivel tartozom. Hizelgek magamnak azzal, hogy az én párt
fogóm és egyetlen jóakaróm bizalmát a jövőben is birni fogom. 
Bjzzék meg Kegyelmességed becsületességemben és én testestől 
lelkestől Exczellencziádé vagyok éltem végső leheltetéig. Amig én 
egy magam intézkedem, az intézetben mindig a legnagyobb rend 
fog uralkodni. Mert lehetetlen, hogy zavarok ne származzanak 
abból, ha ugyanabban a dologban egyszer ez. máskor amaz ren
delkezik. Erről már meggyőztem teljesen a föherezeg ő fenségét is. 

Nem lehet tagadni, hogy már közeledem a vég felé; azon
ban szellemem és testi erőm még nem hagyott el, s én, ha időm 
engedi, a jövő számára is dolgozom. Halálom után meg fogják 
találni a könyvtár valamelyik polczán irodalmi végrendeletemet, 
amelyben kifejtem az intézet felvirágoztatását czélzó terveimet. 
Nem egyszer panaszkodom a sors keserű végzésén, hogy az élet 
természetszerű törvényei megfosztanak attól a szerencsétől hogy 
a létesítendő űj épületet még halálom előtt láthassam; ámbár 
o fensége mindig azzal biztat, hogy legközelebb bizonyosan hozzá 
fognak az építkezéshez. Kevéssel elutazása előtt is rendeletei 
menesztett az egyetemhez, hogy a füvészkertet minden továhbi 
előterjesztés és kifogás nélkül áthelyezzék márczius végéig a hat
vani kapu melletti új telekre. Azonban a szükséges anyag hihe
tetlen drágasága mellett, lehetetlen hogy hozzá fogjanak a/. 
építéshez. 



Magyar Könyvszemle, 1903. évf. 356. lap. 

O r d o D i e r u m 
p r o a d i t u ad 

Museum Nationale Hungaricum. 

V^um in quibusvis recte ordinatis Inftitutis pub-
licis civitate donata fit laudabilis illa Confuetudo: 
vt certi per hebdomadam dies prœfixi habeantur, 
quibus Inítituti Thefauros cum fructu diutius in-
fpicere, commode examinare, íingulorumque Ob-
jectorum explanationem , pro beneplacito poftu-
lare liceat: de Benigno Juílu Se ren i ÍTimi Cœfa-
r e i , a c H u n g á r i a , & Bohemi^e Reg i i Hœ-
r e d i t a r i i P r i n c i p i s , A r c h i - D u c i s Auftrieb, 
D o m i n i J o f e p h i , R e g n i H u n g a r i œ P a l a 
t i n i in Muléo Nationali Hungarico fine praemiflb 
coníututi Tűnt Dies; 

Lunae & Jovis pro infpicienda Bibliotheca. 
Mártis & Veneris pro CimelioRei numma-

ri« & antiquarige. 
Mercurii & Sabbathi pro Camera Naturae 

Productorum \ 
quibus ab hóra noná matutina vsque duodecimam, 
& ab hóra tertia pomeridiana vsque fextam ves-
pertinam per totius anni decurfum aditus patet* 
duntaxat Diebus Dominicis & Feltis, atque tem
pore , quo pulueres excutiuntur, & Scrinia pur-
gantur, Atria claufa habeníur; faluo nihilominus 
legere volentibus, quotidie, horis prœfixis ad 
Lectorium acceffu. 

A d Benignum Suae Caesareo 
Regiae Serenitatis Domini Regni 
Hungáriáé Palatini Mandátum. 

Budae die 3oma Junii 181 J. 

Ludovicus Boros m. p. 

N a p i - R e n d 
A' Magyar Nemzeti 

Gyűjteményes Tárnak Szemlélésére. 

lYJLinthogy minden jól elrendeltt Köz - Intézetek
ben azon ditl'éretes fzokas, átaljában bé vagyon 
véve: hogy hetenkent bizonyos napok légyenek 
meghatározva, a' mellyeken az Intézetnek Ritka-
fágait, 's Gyüjteménnyeit tetfzes fzerént fzem-
lélni, közelebbrol-is visgálni, s felölök magyara-
fcatot-is kivanni lehefien : ugyan é végett 0 C fá fzá r i 
's K i r á l y i F 6 - H e r c z e g f é g é n e k , Josef , 
M a g y a r Orfzág N á d o r I s p á n nyá r i ak ke
gyelmes Parantsolatjából, a' Magyar Nemzeti 
Gyűjteményes Tárnak fzemléléfére e' következendő 
Napi-Rend határoztatott meg, úgymint: 

Hétfőn és Tsötörtökön láthatni a' Könyvtárt 
Kedden és Pénteken a Pénzeket es Régi« 

fégeket. 
Szerdán és Szombaton a' terméízeti alkot

mányok Gyújteménnyét. 
Ezen napokon reggeli kilencz Órától, tizenkettőig 
délután pedig háromtól, hatig fzabad a' Beme
netel. Egyedül a' Vafarnapokon, Ünnepeken, éí 
a' tifztogatás idejekor zárva tartattnak a' Paloták 
Egyébberánt, a' kinek az a' fzándéka, hogy oL 
vashaíTon : a' fent megjegyzett órák között minder 
nap megjelenhet a Könyvtárban, legottan fzándé-
kát minden akadály nélkül tellyesithetvén. 

OCsász. sKir. Fö-Herczegségéneli 
Magyar Orfzág Nádor Ispánnyá-
nak kegyelmes Parantsolatjára. 

Budán Szent-Iván hava 3odih 
napján 1811. 

Boros Lajos m. p. 
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iubwig *>• Boros m', p./ 



Kollányi Ferencztől 331 

A segélyfoi'inlok után befolyó garasokból mindössze 400.000 
íorint gyűlt össze. Ehhez számítandó az a 87.000 forint, a mit 
magam gyűjtöttem. Ebből 29.220 forintnyi kamat a tisztviselői 
fizetésekre, fűtésre, világításra, irodai költségre, teremberendezé
sekre, javításokra és más hasonló kiadásokra fordíttatik. Néhány 
vármegye ugyan még nem fizette be az állampénztárba a meg
ajánlott segélyt, azonban mindez nem tesz oly összeget, hogy 
azon nagyarányú épületet lehessen létesíteni. Még több hozzá
járulásnak kell tehát történnie, ha valami nagyon akarunk alkotni. 
Maga a nádor is nyugtalanul látja, hogy az intézet nem sokáig 
maradhat meg, a hely szűke miatt sem, a düledező épületben. 
Már az összes folyosókat lefoglaltam. A termek, szobák tömve 
vannak mindenféle tárgyakkal, amelyek oly nagy súlylyal nehe
zednek a falakra, hogy előbb vagy utóbb össze kell roskadniuk. 
Erősebb szélben az egész épület inog, ropog. A falak mindenfelé 
meg vannak repedezve. Mindig attól félek, hogy egyszer majd az 
én csontjaimat is az omladékok alól fogják előkeresni.1 

Széchényit, bármennyire olvadozott Miller az iránta való 
ragaszkodás, a neki tartozó hála érzelmeitől, éppen nem ragadta 
el túlságosan a fentebbi levél. Nem találta őszintének. Gyanúsnak 
tartotta, hogy Müller a maga érdemének mondotta a megfelelő 
munkatársak kiválasztását. Hogy hangsúlyozta, miszerint a nádor 
az ő előterjesztésére nevezte ki Tehelt is. Hogy dicsekedett, misze
rint meggyőzte a nádort arról, hogy csak addig fog az intézetben 
rend lenni, mig ő egymaga intézi az ügyeket. Mindez, kapcsolatban 
azzal az értesítésével, hogy az összes tisztviselők részére szolgá
lati szabályzatot dolgozott ki (ami külömben nem íelelt meg az 
igazságnak, mert eddig még csak a látogatási idő szabályozására 
adott be javaslatot, a mit azonban a nádori kanczellária még nem 
állított ki,) azt az aggodalmat keltezte Széchényiben, hogy Miller, 
a mézédes szavak daczára, bizonyos körülmények közt nem riadna 
vissza az ő kinevezési jogának kijátszásától sem. Már pedig ö 
erről lemondani nem akart, és ezt nyíltan meg is mondotta most 
Millernek. 

Szívből kívánom — irja Bécsből deczember 26-án kelt 

1 Millernek 1810. deczember 13-án Széchényihez intézett levele. Szé
chényi-levéltár, I. kötet 9. szám, III. csomag 56. szám. 
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válaszában — a pénzviszonyok javulását, hogy a kéziratkata-
logust mielőbb közreadhassam. Bármily jelentéktelen legyen is 
azonban a térképek, metszetek és czimerek gyűjteménye, azt 
hiszem, ezek lajstromát is ki kell nyomatni, részint hogy e 
téren is megvessük az alapokat, amelyeken Ön azután szokott 
buzgalmával tovább munkálkodhassak, részint pedig hogy eleget 
tegyek az őfelsége és az ország előtt tett ígéretemnek; mert 
nyomtatott bizonyítékok hiányában könnyen azt mondhatná valaki, 
hogy kevesebbet tettem, mint a mennyit Ígértem. Az újabb tér
képek, ha a hiányzókról tudomást szerzek, könnyen pótolhatók 
lesznek. De talán a régebbi czimereket is meg lehetne szerezni, ha 
előbb mutatványnyal szolgálunk. Abban teljesen osztom nézetét, 
hogy az egyes munkákból kivett metszetek és térképek csupán 
tárgyuk rövid megjelölésével lennének beillesztendök a katalógusba. 

A tisztviselők létszámának az Ön ajánlatára történő szapo
rítása, ezeknek tisztességes díjazása, újabb érdemei Önnek, a 
haza és az irodalom szempontjából. Ebben magam is biztosítékát 
látom annak, hogy rólam sem fog megfeledkezni, ha az a két 
kisebb állás megüresedik, amelyeknek betöltését a királyi intéz
kedés nekem és gyermekeimnek tartotta fenn. Nem hiúságból 
kívánom én ezt, s nem azért beszélek erről, hogy Önt erre emlé
keztessem, hanem mivel Pesttől távol vagyok, s nem tudhatom, 
mikor jön üresedésbe egyik vagy másik állás. Nekem utóvégre 
arra az időre is biztosítani kell magamat, amikor a becsületes 
Miller már nem lesz az élők közt. Meg fogja tehát bocsátani, hogy 
ezt bizalmasan feltártam Ön előtt. 

Levelének befejező része nagyon aggaszt; mert mi rendíthet 
meg jobban egy hazája felvilágosításán munkálkodó egyént, mint 
az a hir. hogy az épületnek, amely e felvilágosodás eszközeit 
rejti magában, s annak a férfiúnak, aki ezen eszközöket a legjobban 
tudja alkalmazni, állapota aggodalomra ad okot? Ez valóban fáj
dalmas dolog! De mivel semmi sem tökéletes az ég alatt, s mert 
Olaszországban is — sajnos — nagyon sok mestermüvet láttam 
romban, abban a gondolatban kell vigasztalódást keresnem, 
hogy a tisztességesen gondolkozó emberek emléke és az általuk 
létesített jó haláluk után is fenmarad, s ha — Isten akaratából -
összeomlik is az épület, s ha elpusztulunk is mindketten, a kata
lógusok hirdetni fogják, hogy mi a jót akartuk, és ennek meg-



Kollányi Ferencztől 333 

valósulásán erőnkhöz mérten munkálkodtunk. Szerencsére, nádo
runk fiatalabb, mint mi, s nem kevésbé buzgó és fáradhatlan, 
mint magunk vagyunk. Országunk tehát virágozni fog, ha mind
járt mi az épülettel együtt elporladunk is !x 

Miller, akinek ekkor már meg voltak állapítva tervei a 
jövőre nézve, nem akart ezekből semmit elárulni Széchényi előtt, 
és válasz nélkül hagyta levelét. Annál könnyebben megtehette ezt, 
mert alig három nappal előbb — deezember 28-án — úgyis írt 
a grófnak, kérvén, szerezzen meg egy érmészeti munkát az intézet 
részére. A régészeti munkákat mind a Múzeum pénzalapjának 
terhére lesznek kénytelenek — úgymond — megvásárolni, ha csak 
a gróf nem segít a bajon egy újabb alapítvány nyal. Hálás köszö
netet mond a Somogyból küldött 2 hordó vörös borért is. Az elhalt 
Marczibányi — a budai újságok hire szerint — nagylelkűen meg
emlékezett a Múzeumról. Ö hivatalosan mitsem tud erről. Míg 
életben volt, igérte ugyan a? nádornak, de hogy beváltotta-e 
ígéretét, azt majd csak a végrendelet fogja megmutatni stb.2 

Miller nemcsak Széchényinél kopogtatott minduntalan ilyen 
és hasonló kérelmekkel, hanem egyebütt is. Sőt buzgalma néha a 
kellő határon is túl ragadta. Egy ízben pl. a nádori kanczellária 
igazgatója kénytelen volt őt a nádor megbizásából meginteni, hogy 
a jövőben tartózkodjék a múzeumi alap növelése czéljából a ható
ságokhoz felhívásokat intézni. Ám irjon egyes magánosoknak, bár-
jobb lenne ezeket is élőszóval keresni meg. De semmi esetre se 
engedjen meg magának olyan kifejezéseket, aminőkkel a pesti 
zsidóhitközséghez intézett soraiban élt, és ne hivatkozzék mind
annyiszor a nádorra: hiszen a józan észnek kell megállapítania, 
mit és mennyit vehet át leveleibe az ő fenségétől hallottakból/' 

Mindazáltal el kell ismernünk, hogy ha Miller nem lett volna 
olyan, amilyen volt, az intézet pénzalapja és gyűjteményei lassúbb 
növekedést mutattak volna fel. 

Az 1810. év alapítványai még az eddigieknél is jobban 
mutatják Miller buzdításainak hatását. 

Niczky István mindjárt az év legelején 8000 forintos ala
pítványt tesz le, melynek 6°/0-os kamatait ekként rendeli felosztani. 

1 Miller levelezése. X. 118. 
3 Széchényi-levéltár. I. kötet, 9. szám, III. csomag, 56. szám. 
1 Múzeumi igazgatóság irattára, A. 1810. Nr. 87. 
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A könyvtár lajstromozója eddigi 600 forintjához kapjon még 200 
forintot. Az egyik kanczellista. az eddigi 500 frlhoz 100. a másik 
az eddigi 400 írthoz szintén 100 forintot. A könyvtári szolga fize
tése 50. a háziszolgáé pedig 30 forinttal javíttassák meg.1 April 
25-én Szemerédy András táblabíró 500 frtos alapítványt tesz. 
hogy ennek évi 30 frtnyi kamata nyomtatványok és kéziratok 
kötésére fordítassék.2 Május végén Valero Tamás pesti polgár 
U566 frtot ajánl fel, hogy ezen összeg kamatait a könyvtár vagy 
könyvek vásárlására, vagy pedig könyvkötésre használja fel.3 

Júniusban Juricskay László 2000 forintos alapítványnyal járul 
a természetrajzi tár őrének fizetéséhez.4 Júliusban Csáky László 
gróf, czimzetes püspök, a nagyváradi káptalan nagyprépostja, 5000 
frtot áldoz ugyané czélra.5 

A gyűjteményeket 38 egyén ajándéka gazdagította: ebből 
230 nyomtatvány és kézirat, a többi pedig régipénz. pecsét, 
szobor, korsó, kard, ásvány, kép, metszet s más mindenféle régi
ség voll, Az ajándékozók nevei közül kiemelhetjük Szögyényi 
Zsigmondét, a ki számos régi pénzt adott; Szentkirályi Lászlóét, 
a ki egy csomó ásványtani munkát, Ceroni Péterét, a ki 210 drb. 
metszetet, Almássy Pálét, a ki 12 kéziratot adott. Bartakovich 
Lászlóét, a ki a Pauhk János főstrázsamester hagyatékából örö
kösödés útján reámaradt 15 kéziratot és 25 régipénzt a könyv
tárnak ajándékozta, lttebei Kiss Antalét, a ki a Radványi csanádi 
kanonok hagyatékából megvett éremgyűjteményt engedte át az 
intézetnek. 

Az intézet iránt való érdeklődés folytonos ápolásában igen 
nagy érdeme van az ország nádorának is, a ki nem elégszik 
meg azzal, hogy 1810 Julius 29-én leiratot intéz a városi és 
megyei hatóságokhoz, a melyben felszólítja az ország lakosait, 
hogy a birtokukban lévő becsesebb tárgyakat engedjék át a 
Nemzeti Múzeumnak, a melynek felvirágoztatásához minden haza
iinak kötelessége hozzájárulni, hanem kész minden egyes alka-

1 Protocollum Donationalium et Fundationalium Literarum Musei Natio
nalis Hung. Igazgatósági irattár, p. 17. 

2 U. ott. 
3 Országos levéltár. Acta Musaei. A. 1810. Nr. 1223. 
1 Protocollum etc. p. 21. 
5 U. ott. 
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lommal személyes befolyását is latba vetni az intézet érde
kében. 1 

Elmondhatjuk, hogy nem volt rá eset, miszerint elmu
lasztotta volna az intézet gyarapítása czéljából valahová meg
keresést intézni, ha Miller valamit figyelmébe ajánlott. Amint 
Millernek tudomására jutott, hogy itt, vagy ott egy ritka kézirat. 
régiség, műemlék fedeztetett fel, biztosra lehetett venni, hogy pár 
nap múlva már a nádor is érdeklődik a dolog iránt, és ha csak 
módját, ejtheti, megszerzi az intézetnek. 

Pedig, hogy mily nehézségeket kellett nem egyszer leküzdenie. 
megítélhetjük abból, hogy még a Múzeum tulajdonában lévő 
tárgyat is szerette volna tulajdonosa visszavenni, ha hiúsága, 
érzékenykedése kellő kielégítést nem nyert. Ez történt pl. Lehoczky 
András ügyvéd kézirataival. Lehoczky még évekkel előbb több 
kéziratot ajándékozott Széchényinek, abban reménykedvén, hogy 
a gróf azokat valamikor kiadja. Miután azonban ezek oly 
csekély irodalmi becscsel birtak, hogy kár lett volna nyomdafes
téket pazarolni reájuk, a mennyiben csupa olyan dolgot tartal
maztak, a mit más írók már hasonlíthatlanul jobban megírtak, 
Széchényi nem akart a kiadásra vállalkozni, hanem beköttetvén 
5 kötetbe a kéziratot, azt a könyvtárnak engedte át. Lehoczky 
annyira megbántva érezte magát a gróf ezen eljárása által, hogy 
visszakövetelte kéziratát. Széchényi — többszöri alkalmatlanko-
dása után — Millerhez utasította őt. Miller pedig azt felelte neki. 
hogy nem áll hatalmában a Múzeumnak ajándékozott tárgyakat 
kiadni, annál kevésbé visszaadni. Ekkor Lehoczky közvetlenül a 
nádorhoz fordult, hogy bizonyos hiányok pótlása czéljából adas
sék ki neki a kézirat. Felvilágosítván Miller őfenségét a dolog 
hátteréről, a nádor oda utasította a könyvtár vezetőségét, adja 
ki a kért kéziratot, de csak úgy, ha Lehoczky írásban kötelezi 
magát annak visszatérítésére.2 

Vásárlásra is elég pénzt fordított, tekintve az intézet 
anyagi viszonyait, a nádor. A nyár folyamán megvette Szirmay 
Antal udvari tanácsos könyvtárát és kéziratgyűjteményét, ezek 
közt pl. az 1622. M. 37. 45. 47. 59. 62. 81-ki országgyűlési 

1 Országos levéltár. Acta Musaei. A .1.810. Nr. 1740. 
- U. ott. Nr. 1807. 
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iratokat, 3000 forintért.1 Szeptember hóban pedig Campe nürn
bergi könyvkereskedő Xylothecájából a magyar részt 353 forin
tért.2 Midőn azonban novemberben Ivanics Zsigmond budai könyv
árus felajánlotta a Múzeum számára az elhunyt Fabehich József 
győregyházmegyei áldozópap és tanár kéziratait s Miller úgy nyi
latkozott, hogy bár kívánatos lenne a kéziratok megszerzése, az 
Ivanics által kért 1500 forintot nem érik meg, József nádor már 
úgy határozott, hogy a Múzeum pénzügyi viszonyai nem engedik 
meg a kéziratok megszerzését.3 

Az 1810. év végén, az utolsó napok egyikén, deczember 
29-én, délután 2—3 óra tájban, nagy rémületet keltett a Múzeum
ban a központi papnevelő épületében támadt kéménytüz. Látván 
Miller, hogy az erős szél a templomon keresztül a Múzeum tető
zetére hajtja a szikrákat, katonaságot kért az intézet őrizetére; ő, 
tisztviselőtársai és a szolgák pedig az éremgyűjtemény asztalait, 
a régiségtár becsesebb tárgyait, valamint a ritkább könyveket és 
kéziratokat lehordták a pinczébe, a melynek nyilasait jól betömték. 
Szerencsére időközben a szél más irányt vett és baj nem történt, 
de azért úgy a katonaság, mint a múzeumi alkalmazottak ébren 
töltötték az éjszakát 

Miller jelentést tevén az esetről a nádornak, nem mulasztja 
el hangoztatni, hogy ha nem él annyi elővigyázattal, a nemzet 
kincsei könnyen megsemmisülhettek volna. 

Ez csak még jobban megerősíti őt abban, hogy a külömben 
is rossz karban lévő épületben az ország tulajdonát képező drága
ságok sem a tolvajok, sem pedig a tűzvész ellen nincsenek eléggé 
biztosítva. Ha a nádor megengedné, hogy, mint külföldön hasonló 
intézeteknél történik, katonaság ügyeljen fel az épületre, és éjsza
kánkint lámpás égjen a folyosókon, legalább a tolvajoktól nem 
kellene annyira tartani.4 

Az 1811. évben Miller nemcsak a rendszeres hivatalos eljá
rás apró, óvatos lépéseivel igyekszik előbbre vinni a vezetése 
alatt álló intézet ügyeit, hanem nagy lelkesedéssel, csodálatos 
találékonysággal írja meg egyiket a másik után azon munkála-

1 Országos levéltár. Acta Musaei. A. 1810. Nr. 1315., 1751. 
2 U. ott. Nr. 2240. 
3 U. ott. Nr. 2855. 
' ü. ott. A. 1811. Nr. 60. 
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toknak, a melyekben egyrészt a tisztviselői kar egymáshoz és az 
intézethez való viszonyát akarta szabályozni, másrészt pedig a 
Nemzeti Múzeumot a magyar tudományos és irodalmi élet egye
düli nagy központjává kivánta megtenni. 

A nádor azon készsége, a melylyel több kívánságát telje
sítette, csak fokozta munkakedvét. 

Mindjárt az év kezdetén nagy örömmel értesült arról, hogy 
a nádor közbenjárása folytán a hadparancsnokság elrendelte, 
miszerint január JO-étől kezdve éjjel-nappal egy katona álljon őrt 
a Múzeum kapuja előtt. 

Január közepe táján egy másik felterjesztése nyert kedvező 
elintézést. Az intézet mindeddig 4 öl fát kapott az egyetemtől, a 
mi, bár csak egy kályhát fűtöttek, nem volt elegendő. Ez évben 
már nem egy, hanem két kályha fúlt: az irodában, a mely egy
úttal olvasóteremül is szolgált, és a természetrajzi őr szobájában. 
Miller kérésére most a nádor 145 forintot utalványozott fára, 
miután egy öl fa szállítással és vágással 72 frt. 30 krba került.1 

Márczius 2-án viszont ő jelenthetett örömhírt a nádornak. 
Ezen a napon történt ugyanis, hogy Marczibányi István örökösei 
kijelentették előtte és Haliczky előtt, hogy ők a Múzeum számára 
különféle értékes szobrokat, régipénzeket, és más régiségeket aján
lanak fel. Ezenfelül bizonyos összeget óhajtanak letenni, hogy 
ennek kamataiból a magyar nyelven írt legjobb munka jutalmaz-
tassék meg; egy másikat pedig, hogy kamataiból a Nemzeti 
Múzeum által kitűzendő pályadíj megfejtője dijaztassék, és végül 
bizonyos tőkét a mielőbb szervezendő régiségtári őri állás 
javadalmazására. Igaz, hogy amidőn később a nádor utasítására 
megjelent az Örökösök előtt, hogy a kilátásba helyezett adomá
nyokat átvegye, arra a tapasztalatra jutott, hogy sokkal többet 
ígértek, mint a mennyit adtak, a pénzadomány sorsa pedig függő -
ben is maradt a főörökös zsugorisága miatt.2 

Mialatt ezek történtek, Miller szorgalmasan dolgozgatott szer
vezeti szabályzatain, javaslatain, a melyeknek megszerkesztésére 
a nádor 1810 november 16-ki leiratában őt felszólította, úgy 
hogy april l-jén József nádor elé terjeszthette 1. a szolgálati 

1 Országos levéltár Acta Musaei A. 1811. Nr. 135. 
3 U. ott. Nr. 496. 

Magyar Könyvszemle. 190:>. IV. füzet. 22 
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szabályzat tervezetét, a melybe mindazt felvette, — kapcsolatba 
hozván az intézet szellemével — a mit erre nézve 36 éves katonai, 
irodalmi és politikai pályáján tapasztalt, 2. a tisztviselők eskü
mintáit, 3. az ezek fizetését szabályozó javaslatot, 4. a nagyközön
ség számára megállapítandó napirendet és 5. a Múzeumi Akták 
czímü kiadvány tervezetét.1 

A szolgálali szabályzatot, mely nem csak az ő terveire derít 
fényt, hanem az akkori viszonyokat is megvilágítja, két részre 
osztotta, általánosra és részletesre. 

Az általános rész az összes tisztviselői kar által megszív
lelendő dolgokat foglalta magában, a következő 19 pontban. 

Soha meg ne feledkezzenek a tisztviselők az esküről, melylyel 
lekötötték szolgálataikat a királynak és az országnak, az intézet 
dicsőségére és hasznára. Az ország kincseit felelősség terhe alatt 
tartoznak megőrizni. Hogy még a gyanú se férkőzhessek hozzájuk, 
azon kell lenniük, hogy életük minden tekintetben kifogástalan 
legyen. Óvakodniuk kell tehát az adósságcsinálástól, a kéteshirű 
emberek társaságától, az egyenetlenkedéstől, szóval minden olyan
tól, a mi nem egyeztethető össze a közhivatalnoki jelleggel, és 
a mi az intézetre, vagy a tisztviselőtársakra szégyent hozna. 
Mindnyájan kölcsönös szeretetben, tartós barátságban éljenek egy
mással, többször tanácskozván az intézet érdekeinek előmozdítása 
ügyében, megbeszélvén egymással irodalmi terveiket, hogy valóban 
mindannyian úgy tűnjenek fel a nagy nyilvánosság előtt is, mint 
a kik ugyanazon közös czél szolgálatában állanak, és úgyszólván 
egy tudós társaságot alkotnak. A látogatókkal szemben kész
séges barátságot tanúsítsanak, és óvakodjanak a magas állású 
embereket meghunyászkodással, vagy erőltetett méltósággal, a töb
bieket, főleg az idegeneket pedig lenézéssel fogadni, és kerül
jék a felületességet épp úgy, mint a szőrszálhasogatást, ez által 
is megmutatván, hogy az őrizetükre bízott tárgyakat alaposan 
ismerik. Ajándékot kérni vagy elfogadni, mint a hogy ez az elég 
nem szép dolog külföldön divatban van, nem csak nem íér össze 
a magyar jellemmel, hanem szigorúan tilos is. Az intézet gyara
pítására szolgáló ajándékok késedelem nélkül bejelenlendők az 
igazgatónak, a ki bevezettetvén ezeket a gyarapodási naplóba, átadja 

1 Múzeumi igazgatóság irattára. A. 1811. Nr. 22. 
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az illető őrnek, a megfelelő teremben való elhelyezés és lajstro
mozás czéljából. Tartózkodjanak minden pénzbeli kiadástól. Ha 
valaki a nádor utalványozása nélkül fizet ki valamit, azt saját
jából tartozik fedezni. A szükséges költségek bejelentendő!*: az 
igazgatónak, a ki azok előteremtéséről gondoskodni fog. Az intézet 
színvonalának — úgy a hazai mint a külföldi közönség szemei
ben való emelése czéljából, irodalmi munkálatokkal, kiadványok
kal kell foglalkozniuk. Mielőtt azonban valamely kéziratot czen-
zura alá adnának és kinyomatnának, be kell mutatniok az igaz
gatónak. Elsősorban kötelessége pedig mindenkinek a Múzeumi 
Akták szerkesztésében, az intézet, tulajdonát képező tárgyakról 
irt tudós és hasznos értekezések Írásával, résztvenni. A hivatalos 
órákat akként kell betartaniuk, — nyáron délelőtt 9—12, délután 
3—6-ig, télen pedig — vagyis november l-jétől márezius 19-éig 
délután 2—5-ig, kivévén a vasár- és ünnepnapokat és a takarí
tás idejét, a mikor az összes helyiségek zárva tartatnak. — hogy 
sem későbben nem szabad jönniÖk, sem korábban elmenniök.. 
Tilos magánügyek elintézése czéljából a hivatalból elmaradni. Ha 
valaki 3 napon át kimarad, az igazgató jogosítva van ezt az időt 
tőle számon kérni, kivévén természetesen a betegség esetét. Minden
kinek 6 heti szabadságidő engedélyeztetik pihenés czéljából, 
és pedig akár egyhuzamban, akár több részre osztva. Soha sem 
lehet azonban távol több egynél ; s csak ha ez visszaérkezett, 
távozhatik a másik. A ki szabadságra megy. kérje fel társát a 
helyettesítésre; ez viszont vállalja el azt minden vonakodás nél
kül, és ne éljen azzal a kifogással, hogy valami nem tartozik 
ügykörébe. Az igazgatónak gondja legyen ra, hogy első sorban 
a kanczellisták alkalmaztassanak helyettesekül, hogy ekként meg
ismerkedhessenek a teendőkkel. Senki se vigyen a Múzeum tulaj
donát képező könyvet, kéziratot, érmet, régiséget stb lakására, 
semmiféle ürügy alatt, sem a maga, sem más használatára, mert 
ily helyen nem lenne kellő biztonságban az illető tárgy. Az inté
zet falain belül azonban mindenki szabadon használhatja a gyűj
teményeket. A város bármely részében üssön ki tűz. mindenki 
haladéktalanul a Múzeumba siessen, és mindaddig ott marad
jon, míg a legkisebb veszedelem el nem múlt. A vész növekedté-
vel az ország kincseinek megmentésére, felelősség terhe alatt 
kövessenek el minden lehetőt. A magasabb helyről esetleg elrendelt 
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munkálatokat ne húzzák-halaszszák fontolgató késedelmeskedéssel. 
hanem mielőbb lássanak hozzá. Minden időben és alkalommal 
szemeik előtt lebegjen az intézet érdeke, és ha valahol érdekesebb 
tárgyra bukkannak, el ne mulaszszák azt az igazgató tudomására 
hozni. A hivatalokban szokásos versengés elkerülése czéljából 
mindenki vegye tudomásul, hogy az őrök és segédőrök közt van 
ugyan különbség, a czím és fizetés tekintetében, de nincs a 
hivatali kötelességekben. Úgy az őrök. mint a segédőrök és kan-
czellisták közt a szolgálati idő állapítja meg a sorrendet. A laj
stromozó a segédőrök után következik. Az előléptetésnél, a fize
tésjavításnál és kitüntetéseknél azonban elsősorban a szorgalom, 
a rátermettség, az irodalmi munkásság és szakismeret, jön tekin
tetbe, nem pedig a szolgálati évek száma. 

Â szabályzat másik része egyenkint foglalkozik az igazgató, 
a könyvtári, régiségtári és természetrajzitári őrök és segédőrök, 
a lajstromozó, a kanczellisták és szolgák teendőivel. 

Az igazgató számára elég tág hatáskört biztosít. Mindenek
előtt lelkére köti, ne téveszsze soha szem elől, hogy az ország 
kincseinek őrizete az ö belátására, tudására, vezetésére bízatott; 
fordítsa ennélfogva minden igyekezetét arra, hogy az ország és 
király által belehelyezett várakozásnak megfeleljen. Ha valamit 
az intézet érdekében előnyösnek vél, azt el ne mulaszsza keresztül
vinni, esetleg felterjesztéssel fordulván a nádorhoz. Másrészről 
azonban a lehetőségig takarékos legyen, nehogy az intézet pénz
ereje mértéken túl igénybe vétessék. A pénzkezelésbe ne ártsa 
magát, hanem minden egyes pénzadományt utasítson a szám
vevőséghez. Mindazonáltal ne szakítson meg minden összeköttetést 
az országos pénztárral, sőt kívánja meg. hogy a számvevőség 
időnkint értesítse az intézet vagyoni állásáról, részint, hogy a 
nádort oly javaslatokkal ne terhelje, a melyek nem állanának 
arányban a Múzeum vagyoni erejével, részint pedig, hogy a 
Múzeumi Aktákban a pénzalapról évenkint beszámolhasson az 
országnak. A hagyományokat, alapítványokat egy példányban ter-
jeszsze fel a nádorhoz, egy másik példányt pedig helyezzen el az 
intézet irattárában. Addig is, míg az intézetnek magának lesz 
ügyésze, jogügyi kérdésekben forduljon a közalapítványi ügyigaz
gatósághoz. Ha az épületben valamit építeni, javítani kellene, 
avagy új szekrények lennének beszerzendők, készíttessen előbb a 
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végzendő munkáról költségvetést és ezt jóváhagyás és kiutalás 
ezéljából terjeszsze fel a nádor elé. Minden kiadás kiutalványo-
zását a nádortól kérelmezze, és semmit ne előlegezzen a saját 
erszényéből. Ha valaki könyvet, kéziratot, érmet, régiséget stb. 
ajándékoz a Múzeumnak, vagy pedig ő vásárol ilyesmit az intézet 
pénzén, mielőtt azt megőrzés végett átadná az illető osztály 
őrének, tegyen jelentést a tárgy részletes leírásával és az aján
dékozó nevének felemlítésével a nádornak, a lajstromozóvá! 
vezettesse be a gyarapodási naplóba, és ha jelentékenyebb dolog
ról van szó, a lapoknak is küldjön értesítést. 

Az igazgatónak jogában áll a megüresedett tisztviselői és szol
gai állások betöltésére vonatkozólag javaslatot tenni, azzal a kötele
zettséggel, hogy megelőzőleg kellő tájékozódást szerezzen magának az 
illetők szakképzettsége, jelleme, szorgalma, nyelvismeretei felől, meg 
nem elégedvén e tekintetben egyszerű" ajánlatokkal, nehogy meg nem 
felelő egyének jussanak az intézet kötelékébe. Alárendeltjei iránt 
legyen emberséges. Habár nem tartozik is betartani a hivatalos 
órákat, a mennyire az ügyek intézése megengedi, jelenlétével és 
példájával is buzdítsa alantasait szorgalomra. Ha valakinél nyilván
való hanyagságot tapasztalna, figyelmeztesse először négyszem 
közt, barátságosan kötelességére; ha pedig ez nem használnar 
mások előtt keményebben is intse meg. Ha valaki annyira meg
feledkeznék magáról, hogy olyan adósságokat csinálna, a melye
ket nem képes kifizetni, vagy ivásnak adná magát, vagy piszkos 
beszédeket folytatna, vagy más hasonló bűnökbe merülne el. a 
mi nem csak a tisztviselői karnak, hanem az intézetnek is rom
lására vezethetne, és komoly intés után sem mutatkoznék nála 
javulás, az ilyet jelentse fel a nádornál, hogy hivatalából elmoz-
díttassék. Az iszákos szolgákat pedig egyáltaljában ne tűrje megT 
hanem bocsássa el őket a szolgálatból. Figyelemmel legyen arra 
is, hogy a tisztviselők egymással jó viszonyban éljenek. Miután 
óhajtandó, hogy az intézetben kifogástalan jellemű, valóban 
tanult, munkás egyének legyenek, buzdítsa a tisztviselőket az 
irodalmi munkásságra is: hogy lássa a király és az ország, hogy 
hasznos és alkalmas embereknek ad kenyeret. Ne engedjen 
azonban semmit közzé tenni, mielőtt a kéziratot maga át 
nem nézte volna. Ha pedig a Múzeum kézirataiból akarna 
valaki egyetmást kinyomatni, tegyen erről előbb jelentést a nádor-
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nak, nehogy oly dolgok jussanak a nyilvánosság elé, a melyek 
nem oda valók. 

Hogy a Múzeumi Aktákból évenkint megjelenhessék egy kötet. 
a tisztviselőket ösztönözze az írásra, önmaga pedig a szerkesztést 
vegye kezébe, de az anyag megválasztásához a nádor beleegye
zését is kérje ki. Miután úgy illenék, hogy az igazgató »az ország 
könyvtárosa« és »a nádor történetirója« czímmel is fel legyen 
díszítve, kötelességévé tétetnék egyes, a közügyekkel kapcsolatos 
munkálatokat végezni. Úgyszintén, ha egyes vidéki irók vala
mely tudományos kérdésben felvilágosításért fordulnának hozzá, 
már az intézet hírnevének öregbítése czéljából se tagadja meg a 
kívánt választ. Az intézet pecsétjét gondosan őrizze meg, és csakis 
hivatalos ügyekben használja. Távolléte esetén adja át vala
melyik őrnek, a kitől visszatérte után az elintézett ügyekről 
jelentést kívánjon. Az igazgató feladata az őröket szorgalmazni, 
hogy a katalógusokat, leltárakat, indexeket és lajstromokat minél 
lelkiismeretesebb pontossággal vezessék, és ezekbe minden aján
dékot, vételt haladéktalanul beiktassanak. Az ily leltárak és laj
stromok vezetésének módját ő állapítsa meg. Évenkint kétszer, 
vagy többször is, előre meg nem állapított időben, látogassa meg 
az összes tárakat, és az indexek alapján vizsgálja meg, vájjon 
meg van-e minden, nem rongálódott-e meg valami, nem lett-e 
engedély nélkül kikölcsönözve, és tapasztalatairól tegyen jelentést 
az ország nádorának. Az előkelő állású látogatók iránt, kivált 
ha még külföldiek is, a legmesszebb menő figyelmet tanúsítsa. 
És miután az egész nemzeti intézetnek a közjóra szolgáló vezetése 
az igazgató okos belátására van bízva, úgy az alkalmazandó 
egyének megválasztásában, mint az egyes gyűjtemények el rende
zésében, és az ország kincseinek megőrzése körül lelkiismeretes
séget, szakértelmet és hűséget tanúsítson. 

A könyvtár őre és segédőre részére külön 25 pontozatból 
álló utasítást szerkesztett Miller, a szolgálati szabályzat keretében. 

Azonfelül, a mi az összes tisztviselőkre nézve szabályul lett 
felállítva, a könyvtár embereinek még azt is lelkükre köti, hogy 
ne téveszszék soha szem elől, miszerint oly osztálynak őrizete 
bízatott reájuk, a melyben soha sem lehet eléggé ügyelni a vissza
élések meggátlására. 

Ebből kifolyólag 1. miután az egyes könyvpolezok nem zár-
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hatók el külön-külön, gondosan ügyeljenek arra, hogy a köny
vekben s kéziratokban senki kárt ne tegyen, és egyes lelkiismeret
len olvasók azokból valamit ki ne tépjenek. 2. Ha több a látogató, 
főleg az idegenek, a kiket az őrnek vagy segédőrnek a termekben 
körül kell vezetnie, a szolga legyen mindig körülötte, a többi tiszt
viselő pedig helyén maradva gyakorolja az ellenőrzést. 3. Ismeretlen 
egyéneknek tilos a polczokról könyveket leemelni; az e tilalom 
ellen vétőket barátságosan fél kell kérni, hogy alkalmazkodjanak 
a szabályokhoz. 4. Ismeretleneknek nem engedhető meg oly kéz
iratok betekintése, a melyeket nem lenne tanácsos bárkinek kezébe 
adni. 5. Az előkelőbb látogatókat, különösen a külföldieket. ;i 
legnagyobb előzékenységgel kell fogadni, a ritkább, becsesebb 
munkákat készségesen meg kell nekik mutatni, közben szakszerű, 
folyékony előadásban elmondani, mi teszi az illető munkát oly 
ritkává, becsessé, értékessé stb. 6. Éppen azért kellő tájékozott
sággal kell birniok a köz- és magánjogban, a történelemben, 
a földiratban, statisztikában, a diplomatikában és más rokon 
tudományágakban, a melyek nélkül a hazai dolgok ismerete nem 
képzelhető. De nem szabad a nyelvek tanulását sem elhanyagol
niuk, hogy különféle nemzetiségű emberekkel érintkezhessenek. 
7. Nehogy pedig a látogatók fogadása miatt hivatalos teendőik 
végzésében fennakadást szenvedjenek, a nagyközönség előtt csak 
hétfőn és csütörtökön kell a termeket megnyitni: az olvasókö
zönség azonban naponkint használhatja a könyvtárt. 8. A tanulók. 
ha regényt kérnek, vagy oly munkát, melynek megértése értelmi 
erejüket meghaladja, az egyetemi könyvtárba utasítandók, nehogy 
az össze-vissza olvasás miatt tanulmányaikat elhanyagolják, 
í). Tiltott könyvek nem adandók ki használatra, sem az oly 
kéziratok, a melyek a fejedelem jogait, vagy az ország alkot
mányát támadják, vagy a melyeket a czenzúra visszautasított. 
Természetesen kivételnek van helye az oly egyéneknél, a kik 
hűségesküt tettek: a kik közé a főbb kormányszékek tanácsosai, 
a birák, az egyházi és világi méltóságok számítandók. 10. A kuta
tók szigorúan ellenőrzendők, nehogy olyasmit írjanak ki a kézirat-
gyűjteményből, a mire az örök feledésnek kellene borulnia: 
annál is inkább, mert az ilyenek abban a hiedelemben, hogy 
nekik minden szabad, nagyon könnyen engedik magukat vissza
élésekre csábítani, a mi az intézetet rossz hírbe dönthetné. 
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11. Semmiféle halandónak nem szabad sem kéziratot, sem 
nyomtatványt kikölcsönöz ai, még térítvény ellenében sem, ha csak 
a nádor erre megelőzőleg engedélyt nem adott. 12. Igyekezzenek 
az összes helyiségeket alaposan megismerni, hogy a szekrényeket 
és polczokat azonnal képesek legyenek megjelölni, nehogy a 
könyvkeresés órákat vegyen igénybe. 13. A keresés megkönnyeb
bítése czéljából írják minden kötet hátára a szerző nevét és a 
munka czímét. 14. A mennyiben keresztülvihető, úgy a nyomtat
ványok mint a kéziratok tudományszakokba osztandók; az ere
deti kéziratok és ritkább nyomtatványok azonban külön szekrény
ben őrizendők. 15. A könyvekről kétféle lajstrom készítendő, egy 
betűrendes és egy szakbeli. Az elsőbe bejegyzendő a kötés minő
sége, a lapszám, a nagyság, a nyomtatás helye és éve. és a 
szekrény, polcz, a melyen áll. 16. Ugyanez követendő a kézira
toknál is, azzal a hozzáadással, hogy sajátkeztileg irott-e, eredeti-e, 
avagy másolat-e az illető kézirat. 17. A ritka nyomtatványokról 
külön lajstromot kell vezetni, a melybe ezek szakszerű leírása is 
felveendő, hogy esetleg később kiadható legyen. Ennek végére 
azon munkák czímeit lehetne feljegyezni, a melyek a könyvtárból 
még hiányzanak, hogy így nyilvánvaló legyen, mennyire ismerik 
a magyar bibliográfiát. 18. Ügyeljenek arra is. hogy különféle 
tárgyú és alakú füzeteket össze ne köttessenek, mert az ily 
lakarékoskodás csak a keresést nehezíti. A betűrendes lajstromba 
tehát az is beiktatandó, hol kell keresni az ily más munkával 
egybekötött füzetet. Az olyan apró nyomtatványokat azonban, 
a melyek tárgyra is, alakra is megegyeznek, össze lehet köttetni. 
19. Arra is gondjuk legyen a takarítás alkalmával, hogy nem 
szenvednek-e a könyvek a molytól, a szútól, s ha valamit észre
vesznek, jelentsék azt az igazgatónak. 20. Pálmavasárnapján és 
október végén rendeljék el, hogy a szolga porolja ki a könyveket, 
mely idő alatt a könyvtár zárva tartandó. 21. A kettős példányok 
külön helyezendők el és mindaddig megőrzendők, a míg vagy 
be lehet őket cserélni a könyvtárban hiányzó munkákért, vagy 
el lehet őket adni, mely esetben a befolyt összeg a Múzeum napi 
költségeire fordítandó. 22. A könyvtári szolga minden újabb szer
zeménybe üsse bele a könyvtár bélyegzőjét. Az ajándékba adott 
munkákba pedig ezen felül az ajándékozó neve is beleírandó, 
örök emlékezetűi. 23. Ha a kötendő munkák már felszaporodtak, 
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az igazgató, a könyvtár őrének jelentésére, eszközölje ki a nádor
nál, hogy a Szemerédy- és Valero-féle alapítványok kamatai kiutal-
ványoztassanak. 24. Hasonló gonddal, mint a nyomtatványok, 
kéziratok, kezelendők a földabroszok, metszetek, czímerek in. 
a melyekről szintén lajstrom készítendő, a szükséges feljegyzések
kel, és nehogy szétessenek, bizonyos csoportok szerint beköten
dők. 25. A könyvtári őr és segédőr kötelessége az intézetet 
érdeklő eseményekről naplót vezetni, a melybe az előléptetések. 
a tisztviselők által kiadott munkák czímei, a különféle rendeletek. 
az ajándékok évenkint bejegyzendők. 

A régiségtan és természetrajzi osztályi teendők körvonalo-
zása után, a Múzeum lastromozójának a következő ügykört jelölte 
ki a tervezet. 

A lajstromozó ( registrator) gondjaira lesz bízva az intézet 
levéltára, melynek számára az igazgató útmutatása szerint külön
féle mutatókat, elenehusokat és jegyzőkönyveket kell készítenie., 
hogy bármit könnyen elő lehessen adni. Ezenfelül ötféle protoeollu-
mot vezessen: egyet a nádor által utalványozott kiadásokról, egyet 
az összes ajándékokról, egyet a nádori rendeletekről, egyet a nádor
hoz intézett felterjesztésekről és jelentésekről és egyet a múzeumi 
ügyben váltott levelekről. Az összes iratokról idő- és betűren
des mutatót kell készítenie. Az összes nyomtatványokat ő lajstro
mozza, feljegyezvén czédulára a könyv teljes czímét. a szerző 
nevét, a kiadás helyét és évét, az alakot és lapszámot. A czédu-
lákat betűrendben tartsa, hogy az őrök a katalógusok szerkesz
tésénél felhasználhassák. Az írnokok által leírt leveleket és 
kéziratokat összeolvasta. Nem volt szabad azonban a levél
tárból valamint lakására vinnie, vagy az intézeten kívül álló 
egyénekkel valamit közölnie. Kezelte az irodai szereket, leltárt 
készített az intézet bútorzatáról, a hiányokat az igazgatónak 
bejelentette, szóval ő volt a Múzeum gazdasági felügyelője. Vala
mint őt szemelte ki a szabályzat arra is. hogy az esetleg tartandó 
irodalmi ülések jegyzőkönyvét vezesse. 

Az Írnokoktól (cancellistae) megkívánta a szabályzat, hogy 
ne csak a szépírásban gyakorolják magukat, hanem a hazai dol
gok ismeretében is előhaladást tanúsítsanak. Azért, ha csak nem 
akarták magukat később mellőztetésnek kitenni, nagy szorgalom
mal kellett a bibliográfia, diplomatika, statisztika, jog, pecséttan. 
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czímertan, régészet, vagy pedig a természettudományok tanul
mányozásához látniok, hogy annak idején Őrökké kineveztethesse
nek. Hogy a gyakorlati ismereteket is elsajátíthassák, és az egész 
intézetet mintegy játszva megismerjék, azokon a napokon, a melye
ken a gyűjtemények a nagyközönség számára is nyitva voltak, 
csatlakozniuk kellett az őrökhöz, hogy ekként a felügyeletet is 
gyakorolva, hallgassák magyarázataikat, tágítsák ismeretkörüket, 
helyismeretüket növeljék, miszerint az őrök távollétében őket helyet
tesíteni képesek legyenek. Ugyanígy hozzá kellett látniok a nyelvek 
tanulásához, a régi írások olvasásához is, hogy az okleveleket 
hibátlanul olvasni és az érmek feliratait kibetűzni képesek legye
nek. A hivatalos idő alatt az igazgató és az őrök által reájuk 
bízott munkát végezték, és a leltárakat, jegyzőkönyveket, kataló
gusokat tisztán, olvashatóan leírták. Ha ily irányban nem vol
tak elfoglalva, a könyvtárnak leírás czéljából megküldött kéz
iratokat másolták. Hogy pedig idejekorán irodalmi névre tegye
nek szert és magukat az előléptetésre érdemeseknek mutassák, 
szabad idejüket irodalmi munkálkodásra kellett szentelniük. Dol
gozataik tárgyát vagy maguk választották meg, vagy az őröket 
kérték meg, hogy számukra ily kérdéseket kijelöljenek, miszerint 
a Múzeumi Aktákban is lehessen valamit közölni az ő tollúkból, 
így mozdíthatták elő legjobban előléptetésüket. A reájuk bízott 
munkákat nem volt szabad magukkal vinni lakásukra, hanem a 
hivatalos helyiségben kellett elvégezniök. Ha sürgős volt a munka, 
hivatalos időn túl is tartoztak dolgozni, ekkor azonban más alka
lommal szabadságidő engedélyeztetett számukra. Hivatalos dolgokat 
olyanokkal, a kik nem tartoztak a nádor közvetlen joghatósága 
alá, tilos volt közölniök. 

Kétféle, általános és részletes utasításokat tartalmaz a sza
bályzat a szolgák részére is. 

Az elsőben intetnek, hogy esküjükhöz híven, gondosan kerül
jenek mindent, a mi az intézet károsodását vonhatná maga után. 
Éjjel úgy mint nappal józanok legyenek, hogy mindig, kivált 
pedig veszedelem idején, képesek legyenek a reájuk bízott dol
gokat elvégezni. Az iszákosok rövid úton elbocsáttatnak. Ha a 
városban bármely időben, bármely részen tűz üt ki, tüstént 
jelenjenek meg az intézetben. A fűtés körül a legnagyobb 
elővigyázattal járjanak el, és a hivatalos órák végén a még 
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égő parazsat oltsák el. (iyanús embereket, koldusokai, zsidó
kat sem a folyosón ácsorogni, sem a termekbe lépni ne enged
jenek, és ilyenekkel szóba se álljanak. Az intézetben lakás
sal bírók soha se legyenek valamennyien egy időben távol, 
hanem egyikük maradjon mindig odahaza. Szállást sem nappalra, 
sem éjjelre nem adhatnak senkinek, az igazgató tudta nélkül; a 
ki ez ellen vét. elbocsáttatik. A reájuk bízott helyiségeket tisztán 
tartsák. Az okozott károkat tartoznak megtéríteni. Félórával a 
hivatalos idő előtt kérjék el az igazgatótól a kulcsokat, és az 
őrök jöveteléig hozzanak mindent rendbe; azonban senkit, be ne 
bocsássanak. Ha látogatók vannak valamely tárban, ne álldogál
janak tétlenül, hanem iparkodjanak az őrök segélyére lenni, kisér
jenek mindenkit figyelemmel, és ne engedjenek semmit érinteni. 
A hivatalos idő végével a tisztviselők jelenléiében zárják be az 
ajtókat és a kulcsokat vigyék le az igazgatóhoz. Hivatalos időn 
kívül mindegyik gyakorolhatja a maga mesterségét, csak ne a 
múzeumi teendők rovására. A tisztviselőkkel szemben tisztelet
teljes, szolgálatkész magaviseletet tanúsítsanak. A látogatóktól 
ajándékot kérniök nem szabad, de a mit önként adnak, elfogad
hatják. 

A könyvtári szolgára vonatkozó rész a következő 13 pont
ban van megfogalmazva. Alkalmazkodjék szigorúan a fentebb 
előadottakhoz és őrizkedjék mindentől, a mi öt abba a gyanúba 
hozhatná, hogy a könyvekkel üzérkedik. Az őr, vagy más tiszt
viselő távollétében senkit sem szabad a könyvtárba vezetnie, 
annál kevésbé a gyűjteményt valakinek megmutatnia. Igyekezzék 
magát a helyiségekben teljesen tájékozni, hogy a kívánt munkákat 
hosszas keresgélés nélkül előadhassa. Lapozgasson sűrűbben a 
katalógusokban, hogy körülbelül kívülről is tudhassa, mely munkák 
vannak meg a könyvtárban, s melyek hiányoznak. A könyvtár 
bejárójánál foglaljon helyet, hogy a ki- és bemenőket szemmeltart
hassa. A vendégek előtt keljen fel helyéről és vezesse őket az 
őrhöz. Az olvasóknak csak akkor adjon ki könyvet, ha az őrtől 
erre utasítást nyert. A kiadott munka czímét jegyezze fel egy 
ezédulára, nehogy mást adjanak vissza, vagy teljesen nyoma 
vesszen. Ügyeljen gondosan az olvasók kezeire, nehogy ezek vala
mit kivágjanak a könyvekből. Ha észreveszi, hogy valaki a könyvet 
befirkálta, vagy abban valami kárt okozott, tegyen erről jelentést 
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az őrnek, hogy az illető a könyvtárból kitiltassék. Azt is jelenteni 
tartozik az őrnek, ha valaki meg akarja őt vesztegetni, oly czélból. 
hogy kiadjon neki valamely nyomtatványt, vagy kéziratot, Ha meg
hagyja magát vesztegetni, legyen elkészülve a legsúlyosabb bünte
tésre. Ha észreveszi, hogy a moly vagy szú megrongált valamit, 
ezt haladéktalanul hozza tudomására az őrnek. Főként a húsvét 
előtti és októberi nagytakarítás alkalmával kell erre vigyáznia. 
Nehogy a hivatalos órák idején, a mikor esetleg sem vendégek 
nincsenek, sem pedig más teendője nem akad, tétlenül kelljen 
vesztegelnie, ilyenkor az őr utasítására másoljon kéziratokat. 
A távozó olvasóktól nem elég a könyvet visszavennie, hanem azt 
is vizsgálja meg, nem rongálták-e meg azt. Egyébként pedig kerül
jön mindent, a mi panaszra adhatna okot.1 

A szolgálati szabályzathoz csatolta Miller a már meglevő 
és a még kinevezendő tisztviselők fizetésére vonatkozó költség
előirányzatot is. 

Ezt azzal vezeti be, hogy az ország méltósága, az intézet 
czélja és hírneve megköveteli, miszerint az alkalmazottak fizetése 
az uralkodó drágaságnak, a meglévő pénzalapnak, az egyes 
tisztviselők teendőinek megfelelő legyen és megszabadítván őket 
bizonyos mértékben a megélhetés gondjaitól, munkás szorgalmat 
lehessen tőlük kívánni. 

Ennélfogva az igazgató, a ki egyúttal »az ország könyv
tárosa« és »a nádor történetírója« czímet is viselné, kétszer annyi 
fizetést kapna mint egy őr, vagyis 2400 frtot és az irodai költ
ségekre 100 frtot. 

A három őr, a kik közül eddig csak a könyvtár és a termé
szetrajzi osztály őre volt kinevezve, évi 1200 frtot élvezne. A 3 
segédőr kinevezése egyelőre nem lenne szükséges; ha a könyv
tár őre igazgatóvá lép elő és új, könyvtári, valamint régiségtárj őr 
fog kineveztetni, egyideig elegendő munkaerő lesz. A segédőrök 
fizetését 1000—1000 forintban kellene megállapítani. A lajstro
mozó úgy mint eddig 800 frtot, az első írnok 600, a második 
500 forintot kapna. Most a könyvtári szolga végzi a teendőket 
valamennyi gyűjteményben. Ha a pénzviszonyok megengedik, a 

1 Könyvtári irattár. A. 1826. dd. 8. Jun. A. 1811. Nr. 1944. Úgyszintén 
Miller kéziratgyüjteménye. XVII. 171 
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másik két osztályhoz is egy-egy szolgát kellene kinevezni 365 frt 
íizetéssel és lakással. A háziszolga havi 14 formt fizetéssel, 
lakassál és ruhával díjaztatik. A képtár őrének kinevezését az 
osztály fejlődésétől kellene függővé tenni. A portásra pedig szintén 
elég lesz akkor gondolni, ha felépül a Múzeum. 

Az összes személyzet járandósága e szerint 12.245 frtot 
tenne ki. Míg a pénzalap így állott. Az eddigi hét alkalmazott 
fizetése 6300 frtot emésztett fel a mihez az egyetemi alap 2350 
forinttal járult, az alapítványok kamataiból pedig befolyt 3950 frt. 
E kamatoknál még évi 530 frt felesleg mutatkozott. Ehhez szá
mítva a legújabban megajánlott 13.950 frtnyi adományok kamatait, 
nem csak a könyvtárőr 1200 frtnyi évi fizetésére lett volna ele
gendő fedezet, hanem a régiségtári őr fizetésére is maradt volna 
még 167 frt,1 

A Múzeumi Akták kiadására vonatkozó javaslatát is gondosan 
igyekezett megindokolni Miller. Az egész országot elözönlő regények 
olvasása — úgymond — annyra megmételyezé az emberek Ízlését, 
hogy a komolyabb irányú munkák úgyszólván teljesen elveszítették 
olvasóközönségüket. Ennek szomorú következményeként a haszon
talan könyvek olvasása még általánosabbá vált. a latin nyelv 
mivelése és használata számkivettetett, és a hazai dolgok ismerete 
keresetté, haszonleső foglalkozássá sülyedt. Természetes, hogv ennek 
hatása alatt a tudományos törekvések is elestek a meczenások támo
gatásától. Ugy, hogy ma már alig mer valaki nagyobb munka kiadá
sara vállalkozni, előre látván, hogy sem vevő, sem olvasó közön
ségre nem számíthat. Németországban nemrég figyelemmel kezd
tek lenni a baj terjedésére, és ellenszerűi újból hozzá fogtak az 
írok időszaki kiadásához, a mi egy időben Svájczban, Belgiumban, 
Angliában, Franczia- és Olaszországban oly gazdag gyümölcsöket 
termett. Hazánkban ez időszerint csak egy olv intézet van, melv 
az áradatnak gátat vethetne, és az ország lakosainak szellemét 
kigyógyíthatná, t. i. a Nemzeti Múzeum, a melynek már terveze
teben is szó volt az Akták megindításáról. 

Ezen Aktákból évenkint egy kötetet kellene megjelentetni, 
nagyobb nyolczadrétű alakban, 32 -36 íven, az egvetemi nyomda 
kiállításában. A kötetet lehetőleg olcsón kellene árúba bocsátani. 

1 Könyvtári irattár. A. 1826. dd. 8. Jun. 
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csak hogy éppen hogy a kész kiadások megtérüljenek. Az ezenfelül 
befolyó pénzt az intézet ezéljaira lehetne fordítani. A munkatársak 
5 vagy több példányt kapnának dolgozataik fejében. Az egyes 
czikkek a hazafiak kívánságainak megfelelően latin vagy magyar 
nyelven lennének írandók. A terjesztés czéljából legczélszerűbb 
lenne felhívást intézni az egyházi és világi hatóságokhoz, hogy 
előfizessenek. Az első kötetet az országgyűlésnek lehetne ajánlani, 
a többit pedig olyanoknak, a kik a Múzeum kiváló pártfogóinak 
mutatták magukat, és ezeknek arczképeit is lehetne adni. A pél
dányokat a lajstromozó kezelné. A könyvkereskedői visszaéléseknek 
elejét veendő, az összes hazai és bécsi lapokban hirdetni kellene, 
hogy példányok csakis a Múzeumban kaphatók. Gyűjtők minden 
10 példány után egy tiszteletpéldányban részesülnének. 

Az egyes kötetek tartalmát így lehetne beosztani. Az első 
helyen jönne az intézet története, évről-évre, minden nevezetesebb 
esemény felemlítésével és az ajándékok felsorolásával. Ezt rövid 
kimutatás követné az intézet pénzalapjáról, a befolyt adományokról 
és az alkalmazottak létszámáról. A tudományos részt kiadatlan 
okiratok közlése, részint a múzeumi tisztviselők, részint más 
tudósok tollából kikerült különféle értekezések, újabb találmányok 
ismertetése stb. alkotná. A személyi hírekben egyes nevezetesebb 
egyének kitüntetéséről, haláláról lehetne megemlékezni. Végül az 
egészet a magyar emberek által közzétett munkák felsorolása, 
rövid ismertetése zárhatná be. 

A szerkesztés teendői az igazgató vállaira nehezednének, a 
ki az összes kéziratokat tartoznék megelőzőleg a nádornak bemu
tatni és tőle azok kinyomatására engedélyt nyerni, nehogy olyasmi 
tétessék közzé az Aktákban, a minek nyilvánosságra hozását vagy 
a czenzura, vagy pedig a politikai tekintetek meg nem engednék.1 

Voltak Millernek ezen felül még más tervei is; ezekről azon
ban ezúttal hallgatott és megelégedett azzal, hogy kisérő levelében, 
a melylyel munkálatait a nádorhoz felterjesztette, jelezte, miszerint 
egyéb, az intézet szervezésével összefüggésben álló nézeteit is kész 
előadni, ha ő fenségétől erre nézve parancsot kap. 

Az országos viszonyok azonban a lehető legkedvezőtlenebbek 
voltak minden oly tervezgetésre, minden oly fejlesztésre, mely a 
tisztviselői létszám emelésével hozatott kapcsolatba. 

1 Könyvtári irattár. A. 1826. dd. 8. Jun. 
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Financziáink az utolsó évtizedben a végső zavarba jutottak. 
Hazánk pénzügyi viszonyainak egyensúlya már 1808-ban annyira 
megrendült, hogy 223 papírforintot kellett űzetni 100 pengő ezüst 
forintért. Az 1809. évi szerencsétlen háború után még jobban meg
növekedtek a terhek, és még inkább apadt a jövedelem, úgy hogy 
az állami háztartás fentartása, miután kölcsönt már nem lehe
tett kapni, csak a bankóprés segélyével történhetett Természetesen 
a papírpénz értéke ennek arányában kevesbedett. Végre a bukás 
már nem volt elodázható. Az 1811. február 20-án kelt és már-
czius 15-én kihirdetett rendelettel a kormány kimondotta a deval-
vatiót, a melynek értelmében a papírpénz névleges értéke egy 
ötödére szállíttatott le. 

Az állam bukását egyformán megszenvedte szegény és gaz
dag. Kimondhatlan veszteség sújtotta a Múzeumot is, a mennyiben 
479.514 frtot tevő alaptőkéje ettől fogva csak 95.9081/5 forintot 
ért. József nádor úgy segített az intézet kétségbeesett alkalma
zottjain, hogy évdíjukat ötszörösen fizettette ki. De arra már 
igazán nem gondolhatott, hogy Miller javaslatait megvalósítsa. 

Ezt Miller is kénytelen volt belátni. Nem sürgeti tehát egy 
ideig a többi tervezet megvalósítását, hanem arra kéri a nádort 
1811. június 5-én, hagyja jóvá legalább azt a szabályzatot, a mit a 
látogatókra vonatkozólag benyújtott, miután a vendégek nagyon 
sok idejét veszik igénybe a tisztviselőknek. Egyúttal, minthogy a 
helytartótanács többszöri rendelete daczára sem lehetett elérni, 
miszerint a köteles példányok pontosan beküldessenek, az e körűi 
tapasztalt hibák kiküszöbölése czéljából terjeszt a nádor elé 
javaslatot, 

Az a tapasztalat indította őt e lépésre, hogy bár a ható
ságokhoz intézett felsőbb rendeletek szigorúan meghagyták a köte
les példányok beküldését, ez távolról sem történt meg; hanem 
ellenkezőleg számos visszaélés burjánzott fel a helytartótanács ren
deleteinek kijátszása czéljából. Egyedül a pesti egyetemi nyomda 
képezett kivételt, mely összes nyomtatványait pontosan beküldötte, 
félévenkint közvetlenül, az országos könyvtárba. 

Hogy a helytartótanács intézkedéseinek betartása körül annyi 
mulasztás történt, nagy része volt benne Füskuti Landerer Mihály
nak, a ki még 1804-ben kinyilatkoztatta, hogy nemes ember létére 
nem fogja tűrni, miszerint oly terhet rójanak rá, a mely nem gyöke-
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rezik hazai törvényben. így azután a pozsonyi, pesti, kassai és 
budai Landerer-nyomdák mit sem szolgáltattak be köteles példá
nyok czímén. Példájukat követték Gottlieb váezi, Weber pozsonyi, 
Klapka temesi, Steribig győri, úgyszintén a zágrábi, sárospataki 
stb. nyomdatulajdonosok. 

így állott elő az a szégyenletes állapot, hogy azok a könyvek, 
a melyek az országban jelentek meg és itt közkézen forogtak, 
éppen az ország könyvtárában nem voltak meg. Miután pedig 
semmi pénzalap nem volt megszerzésükre, hét év alatt nagyon 
felszaporodott a hiányzó munkák száma. Legfőbb ideje volt tehát, 
hogy a felsőbb rendeletek végrehajtása czéljából bizonyos a kül
földön is gyakorlatban lévő intézkedések léptettessenek életbe. 

Ezek közül a következőket ajánlotta Miller. A mint valamely 
könyv, vagy füzet stb. tekintet nélkül tárgyára, nyelvére, nagysá
gára, alakjára, ezenzura alá kerül, a könyvvizsgáló ne csak azt 
írja rá a kéziratra nyomtatható — »admittitur«, — hanem azt 
is, hogy ebből négy nyomtatott példány szolgáltassék be a hely
tartótanácshoz, így a szerzők és nyomdászok egyaránt emlékez
tetve lesznek kötelezettségükre. 

A nyomdászok nem a mikor nekik tetszik, hanem azonnal 
a mint a sajtó alól kikerült, szolgáltassák be a köteles példányt 
a helyi hatóságnak. 

Akik ez ellen vétenek, tartozzanak a négy példányon felül 
még ezeknek árát is büntetés fejében lefizetni. 

Miután a nyomdászok az egyes munkákat gyakran mellékle
teik nélkül küldik be a helytartótanácshoz, amelyeket nem lehet 
így a könyvtári használatnak átadni, magyarázzák meg a ható
ságok a nyomdáknak, miszerint teljes munkákat kötelesek beszol
gáltatni; nemkülömben, hogy a szerzők vagy kiadók, akik met
szeteket készíttetnek, csak úgy tartoznak ezt is beszállítani, mint 
a nyomtatványokat. A helyi hatóságok vizsgálják meg tehát, teljes 
példányokat kaptak-e kézhez, és ha valami hiányt tapasztalnak, 
ennek pótlásáról gondoskodjanak, nehogy csonka dolgok kerüljenek 
a könyvtárba. 

A köteles példányok kezelését bízzák a hatóságok irodal
milag képzett, alkalmas egyénre. Ilyen hiányában ruházzák át a 
nyomdákra vonatkozó rendeletek végrehajtásának ellenőrzését tel-

Magyar Könyvszemle. 1903. IV. füzet. 23 
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jes joggal a könyvvizsgálókra, és támogassák őket odaadással 
működésükben. 

Nehogy a nyomdászok arra hivatkozhassanak, hogy nem 
ismerik a íelsobb rendeletek intézkedéseit, a hatóságok hiteles 
másolatban közöljék velük ezeket. 

Ezen felül az ide vonatkozó rendeleteket, valamelyik ható
sági kiküldött magyarázza meg a nyomdászoknak. Némelyek 
ugyanis abban a véleményben vannak, hogy csakis azokat a 
nyomtatványokat tartoznak beszolgáltatni, amelyek az ő költsé
gükön jelennek meg; az oly nyomtatványokra azonban, amelyeket 
a szerzők nyomatnak náluk, a nyomdaköltség megtérítése fejében, 
nem vonatkoznak a királyi rendeletek. Mások ismét úgy véleked
nek, hogy csak a könyveket kell beküldeniük, de a kisebb 
nyomtatványokat, mint pl. verseket, beszédeket, értekezéseket stb. 
nem. Vannak viszont, akik nem az önálló nagyobb munkákat, 
hanem csak a legértéktelenebb nyomtatványokat szeretnék beszol
gáltatni. Sőt nem hiányoznak olyanok sem, akik azt hiszik, hogy 
az országos könyvtárba csak a magyar nyomtatványok külden
dők be. Abban azonban mindnyájan megegyezni látszanak, hogy 
a hatóságok által megrendelt nyomtatványok, úgymint a fel
terjesztések, körrendeletek, pásztorlevelek, jegyzőkönyvek stb. 
beszolgáltatása alól fel vannak mentve. Hangsúlyozni kell, hogy 
az ily önkényes magyarázatokból származó kivételeknek, meg
szorításoknak, semmiféle jogosultságuk nincs. Egyedül a könyv
tárnok van hivatva megítélni, mit kell a könyvtár részére meg
tartani és mit nem. 

Ámbár a négy köteles példány beszolgáltatását nem lehet 
tehernek venni, miután minden más országban többet kivannak 
meg, mindazonáltal, figyelembe vévén azt, hogy a többkötetes és 
illusztrált munkák nyomása tetemes költséggel jar, nehogy a nyom
dászoknak vagy szerzőknek panaszra legyen okuk, engedtessék meg 
nekik a négy köteles példány értékét a könyvpiaczra szánt többi 
példány árába beszámítani. 

Ha kitudódik, hogy a köteles példányok be nem szolgál
tatásának a szerzők az okai, amint erre is volt már eset, ellenük 
kell eljárni. 

A köteles példányok beszolgáltatására vonatkozó felsőbb 
rendeletek ellenében semmiféle mentség, ürügykeresés nem 
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állhat meg; de még a nemesi kiváltságra való hivatkozás sem, 
miután nem a nemes embert, hanem a nyomdászt terheli a 
kötelezettség. 

Ennélfogva a helyi hatóság minden negyedév végén kérje 
be a nyomdáktól az ezen idő alatt sajtó alól kikerült nyomtat
ványokat, és küldje fel Budára. 

A szükséges ellenőrzés czéljából a helyi hatóságok köve
teljék meg, hogy a kerületükhöz tartozó nyomdászok évenkint 
pontos kimutatást készítsenek a nyomdáikban napvilágot látott 
összes nyomtatványokról; e kimutatást a helytartótanács juttassa 
el a könyvtárnokokhoz, annak megállapítása czéljából, bekülde
tett-e minden, vagy sem. 

A helyi hatóságok egyaránt felelősek legyenek a köteles pél
dányok és a kimutatás beszolgáltatásáért. 

Nehogy pedig a beküldött nyomtatványok bármiképen 
veszendőbe menjenek, a helytartótanácsnál iktattassanak el, és 
csak ezután küldessenek le — átvételi elismervény mellett — a 
kiadóhivatalba, mely szintén ennek ellenében tegye át késedelem 
nélkül a könyvtárakhoz. 

A kiadóhivatalban egy külön erre a czélra kiszemelt egyén 
kezelje a köteles példányokat, és rendesen iktassa el a könyv
tárakhoz leküldött nyomtatványokat, miután némely nyomdász és 
szerző azt állítja, hogy ők beszolgáltatták amire kötelezve voltak, 
de a kiadóhivatalban elvesztek. 

Miután pedig az országos könyvtár nem csak a nyomtat
ványokat, hanem a földabroszokat, metszeteket és czímereket is 
gyűjti, ezeknek beszolgáltatása szintoly kötelessége legyen az illető 
műintézeteknek, mint a nyomdászoknak a kötelespéldányoké. 

Végül a Pozsonyban megjelenő latin és német lapokat kiadó
juk posta útján közvetlenül a könyvtárba szolgáltassa be heten-
kint,úgy azonban, hogy a szállítási költség az intézet terhére essék.1 

A nádor június 19-én tette át Miller javaslatát a helytartó
tanácshoz, azzal a felhívással, intézkedjék, miszerint a köteles 
példányok a jövőben pontosan beküldessenek, a mi pedig a múlt
ban elmaradt, pótlólag beszállíttassék az illető nyomdák által.2 

A helytartótanács Julius 2-ki ülésében foglalkozott Miller 
1 Országos levéltár. Acta Musaei. A. 1811. Nr. 1614. 
« U. ott. Nr. 660. 

2B* 
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javaslataival és tüzetes megbeszélés után azt határozta, hogy 
miután az országos könyvtár vezetője bizonyos teendőket a helyi
hatóságokra kívánna ruházni, ezekhez kellene a javaslat némely 
pontjára vonatkozólag kérdést intézni.1 Ennek alapján Julius 12-én 
megküldötte mindazon hatóságoknak, amelyeknek területén nyom
dák voltak, Miller javaslatának reájuk vonatkozó pontjait, felszó
lítván őket, mondjanak ezekről véleményt, és járjanak utána, 
mi lehet az oka, hogy a nyomtatványok nem érkeznek be pon
tosan az országos könyvtárhoz.2 

Midőn a nádor értesítette Millert eljárásáról, egyúttal lekül-
dötte neki a napi rend megerősített latin szövegét, oly megha
gyással, hogy ezt nem csak latin, hanem magyar és német nyel
ven is terjeszsze fel a nádori kanczelláriához. 

Eleget tevén Miller e meghagyásnak, József nádor június 
30-án elrendelte, hogy a napirend nyomtatott példányai az inté
zet bejáratánál kifüggesztessenek. s 

E napirend szerint a könyvtárt hétfőn és csütörtökön, a 
régiségtárt kedden és pénteken, a természetrajzi gyűjteményt pedig 
szerdán és szombaton lehetett megtekinteni, délelőtt 9—12, délután 
3—6 óráig, kivéve a vasár- és ünnepnapokat és a takarítás ide
jét. A könyvtári olvasó terem azonban naponkint nyitva volt a 
mondott órákban. 

Millernek már rég kifogása volt az ellen, hogy az egyetemi 
hallgatók, főleg pedig a bölcsészethallgatók, tömegesen szokták az 
intézetet felkeresni, a mi a tisztviselőket a legnagyobb mértékben 
zavarta. Most tehát, hogy a látogatási idő pontosan meghatároz-
tatott, szerette volna az egyetemi hallgatókat is megrendszabá
lyozni, és kérdést intézett a nádorhoz, hogy miután ezek az alkal
matlan vendégek merőben csak kíváncsiságból jönnek a Múzeumba, 
nem pedig hogy tanuljanak, meg kell-e nekik minden nap engedni 
a belépést, vagy sem ? A nádor úgy határozott, hogy az ifjúságból 
hetenkint 6-an jöhetnek a dékán ajánlatával. Tanáraik kíséretében 
azonban bármikor felkereshetik az intézetet. Ily értelemben érte
sítette azután Julius 30-án Miller az egyetemi rektort is.4 

1 Országos levéltár. Protocollum Départ. Rev. Libr. A. 1811. Sess. '27. 
2 U. ott. Rev. Libr. A. 1811. Nr. 45. 
3 Acta Musaei. A. 1811. Nr. 1706. 
4 Fogalmazvány az igazgatósági irattárban. A. 1811. Nr. 49. 
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Közeledvén a Pozsonyba összehívott országgyűlés megnyitá
sának ideje, József nádor, mielőtt erre felutazott volna, két függő
bek maradt múzeumi ügyet intézett el. 

Az egyik a könyvek köttetésére vonatkozott. Miller június 
közepén ismét panaszkodott, hogy tömérdek a köttetlen nyomtat
vány, kézirat, és kérte a nádort, utalványozza ki a Szemerédy- és 
Valero-féle alapítványok 130 irtot tevő kamatait. A nádor 
teljesítette a kérelmet, de nem mulasztotta el megjegyezni, hogy 
bár minden dicséretet érdemel a buzgalom, melylyel Miller az 
intézetet gyarapítani törekszik, mégis figyelmezteti, hogy a mennyi
ben ez lehetséges, csak magyar dolgokat gyűjtsön, és a kéziratok, 
könyvek közül is elsősorban azokat köttesse be, a melyek Magyar
országra vonatkoznak és fontosabbak.1 

A másik, Millernek ápril elsején kelt felterjesztése volt, 
amelyből eddig csak a napirend nyert elintézést. A többinek 
keresztül vitele, életbeléptetése számtalan nehézségbe ütközött. 
Minthogy e nehézségek időközben nem csak nem szűntek meg. 
hanem még inkább szaporodtak, a nádor most egész röviden 
csak annyit válaszolt Millernek, hogy miután a legfelsőbb elhatá
rozás a Múzeum szervezetére nézve már kiadatott, az ő tervezetei 
meghaladott dolgok. Hozzájárul azonban a Múzeumi Akták kiadá
sához, és egyben megbízza, lásson az első kötet összeállításához, 
valamint az egész intézet állapotáról, az országgyűlés elé ter
jesztendő jelentés megszerkesztéséhez.2 

Ha dolgozatainak e sorsa nem fokozta is Miller leleményes
ségét, mely a felmerülő nehézségek eloszlatására folyton újabb 
eszméket vetett fel, nem is apasztotta. Augusztus közepe táján 
újabb terv foglalkoztatja. 

Még június hó 24-én történt, hogy a város felett átvonuló 
nagy égiháború nemcsak az ablakokat zúzta be azon az épüle
ten, a hol a Múzeum elhelyezve volt, hanem a tetőzetet is annyira 
megrongálta, hogy a padlás átázott. A nádor ugyan elrendelte 
«nnek helyreállítását, a mesteremberek azonban, a kik a munkát 
végezték, arra a tapasztalatra jutottak, hogy a gerendák is elkor
hadtak. 

Nagy baj volt az is, hogy a tisztviselőknek nem volt a téli 
1 Igazgatósági irattár. A 1811. Nr. 44. 
2 U. ott. 47. 
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időszakra dolgozószobájuk. Miller tett már egy ízben oly javaslatot, 
hogy az egyetemi épületnek a könyvtárral szomszédos egyik 
helyisége engedtessék át e czélra, miután itt több oly szoba is 
volt, a melyet csak a szolgaszemélyzet hasznait, azonban minden 
eredmény nélkül. Most tehát arra gondolt, nem lehetne-e eset
leg a múzeumi kérdést oly módon előbbre vinni, hogy a legközelebb 
összeülő országgyűlés érdeklődésének bevonásával, a gyűjtemények 
rövid időn belül más alkalmas épületben helyeztessenek el? 

Erre vonatkozó nézeteit körülbelül ezekben mondhatjuk el. 
A herczeg Grassalkovich által ajándékozott telken, az építési 

anyag rendkívül drága volta miatt, nem lehet kevés pénzzel hozzá
fogni az építéshez, annál kevésbé, mert a megyék által megaján
lott összegek még mindig nem folytak be az országos pénztárba. 
Másrészről azonban az is bizonyos, hogy az ország kincseinek 
mielőbb méltó helyre kell jutniok. hogy az intézet kiterjeszt
hesse jótékony hatását az egész országra. Az ajándékok hihe
tetlen mértékben szaporodnak. A könyvtár és a többi osztályok 
már annyira megteltek, hogy a József császár által létesített 
papnevelő azon része, mely a Múzeum részére lakásul és rak
tárul átengedtetett, már szintén elégtelennek bizonyult. Előállott 
tehát annak szüksége, hogy az országgyűlés felkérje őfelségét, 
miszerint a közjó és a nemzeti dicsőség előmozdítása érdekében, 
engedjen át e czélra egy megfelelő, kész épületet. 

A mit a következőképen lehetne megindokolni. A Múzeum 
épületének nem csak tágasnak, jól épültnek. tűz- és betörésmen
tesnek, hanem a magyar névhez méltónak is kell lennie. A mos
tani épület azonban, a melyben több mint egy milliót érő becses 
dolog őriztetik, semmiféle tekintetben nem kielégítő. Az egész 
épületben nincs bolthajtás, hanem csak gerenda, úgy hogy a 
mennyezet a nagy teher alatt már-már összeroskadással fenyeget. 
A tető minden nagyobb esőzésnél beázik, a vakolat hull. a falak 
repedeznek, s ha tűz ütne ki. egy pillanat alatt lángban állana 
az egész ház. A kémények is rosszul építvék. alacsonyak. És nincs 
az épületben egyetlen helyiség sem, a melyet télen a tisztviselők 
dolgozóterem gyanánt használhatnának. 

Mindezt tekintetbe véve, a legegyszerűbben akként lehetne 
e bajokon segíteni, ha a szerviták épülete, a melyben úgyis csak 
legfeljebb 6, jobbára külföldi származású szerzetes lakik, s a melyet 
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a pesti szépítő bizottság úgyis le akar bontatni, hogy ott piaczot 
létesítsen, a Múzeum ezéljaira engedtetnék át. A kolostor falai oly 
erősek, hogy könnyen elbírnának egy második emeletet is, emel
lett az egész épület boltozva van, teljesen szabadon áll, és annyira 
tágas, hogy nem csak a gyűjteményeket lehetne benne elhelyezni, 
hanem a tisztviselők lakásait is. A hatvani-utczai telek eladásá
ból remélhető 100.000 forinton azután kellő díszszel át lehetne 
alakítani az épületet »legfőképen, ha Gömör vármegye Bányáinak 
birtokossai hazai szeretet által bőkezűségre felgerjesztetődnek és 
maguk erejek szerént ezen épületet vassal segíteni el nem 
mulatják«. 

Nehogy pedig a szerviták jogos tulajdonukból egyszerűen 
kiforgattatni látszassanak, birtokukban hagyván egyéb pesti tel
keiket, tőkepénzeiket stb. abba az épületbe kellene őket áthelyezni, 
a melyet a Nemzeti Múzeum jelenleg elfoglal, oly kötelezettséggel, 
hogy ők végezzék a közelben lévő templomban az egyetemi hall
gatók számára az isteni tiszteletet.1 

Ugyanekkor még két más javaslata is lett volna Millernek. 
Az egyikben azt ajánlotta, hogy az országgyűlés József 

főherczeg nádor iránt való háláját tanúsítandó, tekintettel arra, 
hogy főleg az ő íáradhatlan buzgóságának köszönhető az intézet-
létrejötte és folytonos gyarapodása, nevezze el az intézetet így: 
»Museum Statuum et Ordinum Regni Josephinum Palatinale« 
vagyis »A tettes Nemes Statusok és Rendek s József nádor-
ispányi Nemzeti Gyűjteménytár.« Ez a czím megjelölné az intézet 
tulajdonosát, létrehozóját, és legfőbb vezetőjét. 

À másikkal pedig azt a 400,000 forintot, a mely eddig az 
intézet ezéljaira befolyt, s a melynek kamatait a tisztviselők 
fizetésére és a legközelebb felállítandó Magyar Tudós Társaság 
tagjainak jutalmazására óhajtotta fordítani, ingatlanokba kívánta 
fektetni.2 

1 Miller kéziratgyűjtemény ében találtuk meg erre vonatkozó emlék
iratát ily czím alatt : Projectum de monasterio Servitarum Pestiensi in Museum 
Statuum et Ordinum Regni nationale convertendo. XVII. 310. Ugyanez meg 
van magyar nyelven is, úgy látszik Strázsay által fordítva és leírva. Múzeumi 
kézirattár. Fol. Hung. 473. A javaslat sorsáról külömben nem tudunk bó'vebbet, 
úgy látszik félben maradt kísérlet volt az egész. 

2 Miller kéziratgyűjteménye. XVII. 319. 
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Nem lévén semmi kilátás rá, hogy az alkotmányon ejtett 
sérelem orvoslásával elfoglalt Rendek, a szervita-kolostor megszer
zésére lépéseket tegyenek, Miller szeptember havában folyamodott 
a nádorhoz, engedje meg, hogy lakásának egyik helyiségét, 505 forint 
költségen a tél idejére dolgozószobává alakítathassa át és itt egy 
vaskályhát állíttathasson fel; nem lesz ugyan benne — úgymond — 
elegendő világosság, de a fűtött szobában mégis mindenki szive
sebben fog dolgozni. Egyúttal menti magát, hogy a látogatók 
naponkinti alkalmatlankodása miatt nem volt eddig érkezése 
elkészíteni jelentését a Múzeum állapotáról, de a hó végén okvet
lenül fel fogja terjeszteni.1 

A mióta Széchenyi gróf a múlt év deczember havának végén 
oly határozottan kijelentette, miszerint ragaszkodni akar a királyi 
diplomában biztosított kinevezési jogához, nem váltott több leve
let Millerrel, a ki külömben sem tartotta szükségesnek őt terveiről, 
javaslatairól értesíteni. 

A gróf hosszas hallgatásának oka nagyon szomorú körül
ményben rejlett: az a veszély fenyegette, hogy elveszíti látását. 
Szeme világa az utóbbi időben annyira elhomályosult, hogy kevés 
olvasásra is csak meggyengült idegeinek érzékeny megerőltetésé
vel volt képes és attól tartott, »hogy nemsokára a járásban is 
mások segítségére lesz utalva« — mint egyik levelében a nádornak 
írja. Reményiette ugyan, hogy a Beer orvos által a tél kezdetén 
végrehajtandó műtét sikerülni fog, ámde szemei csak annál nagyobb 
kíméletet igényeltek. Erre való hivatkozással, a királyhoz benyújtott 
folyamodásában. 1811 június 12-én összes hivatalairól lemondott. 

Elhatározásáról, augusztus 14~én kelt levelében értesítette 
Millert. Ugyanaz a szomorú ok, — olvassuk ebben — mely arra kény-
szerített, hogy az állami szolgálattól megváljak és a mostani fontos 
országgyűléstől távol maradjak, fog abban is meggátolni, hogy a nem
zeti könyvtárban, és annak eddig szerzett kincseiben életem hátra
lévő napjaiban gyönyörködhessem. Mindazonáltal, minthogy még élek. 
és legalább lélekben oda tudom képzelni magamat, a hová szemem 
világa többé talán már el nem ér, tehetségemhez mérten, és azon 
korlátok közt, a melyeket a mostani kedvezőtlen viszonyok min
den jó szándéknak megszabnak, filléreimet ezentúl is édes hazám 

1 Országos levéltár. Acta Musaei. A. 1811. Nr. 2560. 
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oltárára fogom áldozni. E szándék által vezéreltetve, legközelebb 
ismét egy láda új könyvet és régebbi kéziratot fogok Xántos 
Ignácz ügyvéd úr által küldeni. Ez utóbbiak közt a legbecsesebbek 
a most Bécsben tartózkodó pápai nunczius azon beszédei, a melye
ket Bécsnek a francziák által történt megszállása alkalmával, 
menekülése közben, Magyarország különböző vidékein tartott, 
s a melyeket egy ugyanitt látható Írással együtt, a nemzeti könyv
tár részére nekem átadott. 

Hogy az éremkatalogusom függeléke gyanánt az Ön tollával 
megírt szép munkát csak az országgyűlés alkalmából szándékozom 
szétosztatni, azt még Bécsből jeleztem. Most tehát csupán meg
újítom kérésemet, hogy ezt vagy személyesen végezze el, ha énei
kül is szándéka volt az országgyűlésre felmenni, vagy pedig Xántos 
úr által eszközöltesse; ez esetben azonban szíveskedjék őt a 
szükséges utasításokkal ellátni. 

Óhajtottam volna e munkát a katalógusok mintájára beköt
tetni; de hogy mily aránytalanul drága most minden ily dolog, 
azt Önnek is tapasztalnia kellett s így ki tud engem e tekintet
ben menteni. 

Szeretném, ha Xántos úrnak még egyszer annyi példányt 
adna át, mint a mennyi a bécsi, soproni és győri tudósok és elő
kelőségek közt kiosztandó lesz ; a többit Ön oszsza szét az erdélyi 
és magyarországi tudósok közt. A magam és enyéim számára is 
kérek néhány példányt; hatot finomabb papíron, hogy ebből négyet 
Francziaországba, kettőt pedig Angliába küldhessek. a hova felsőbb 
jóváhagyással katalógusaim is elküldettek. 

Ezekben foglalom össze a világtól elzárt remetének óhajait, 
a ki csak azt fűzi még kérelmeihez, hogy bízvást reményli és 
elvárja, miszerint Ön feleségével együtt, kit mindketten szívélyesen 
üdvözlünk, meg fogja látogatni. Isten Önnel tehát! És ha szemeit 
nagyon megtalálja erőltetni, úgy hogy kénytelen lesz az olvasással 
felhagyni, vagy tollát letenni, gondoljon az Ön barátjára.1 

Miller szintén bizonyos borongós hangulatban felel a gróf 
levelére. Ámbár hallotta már, hogy búcsút mondott az állami 
szolgálatnak, de nem vette addig megtörtént dolognak, míg maga 
nem tudatta vele. Be kell vallania, hogy a legnagyobb fájdalommal 

1 Miller levelezése. XI. 83. 
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olvasta a szomorú hírt, és hogy ezt figyelmeztetésnek vette magára 
nézve is. Ámbár még elég szerencsés, hogy nem kell szemüveget 
használnia, ennek daczára tudja, hogy ő reá sem várhat más sor?. 
Ennélfogva elhatározta magában, hogy követni fogja a gróf pél
dáját. Jövő hó 3-án belép negyvenedik szolgálati évébe; ezt még 
becsülettel be akarja tölteni, azután azonban — a míg a Gond
viselésnek tetszeni fog — a nyugodalmat kivánná élvezni. 

Eddig sem várakozott volna, ha felesége nem esik egyik 
betegségből a másikba. Most is. alig hogy felépült régebbi bajából, 
a sorvadás jelei mutatkoznak rajta. Kénytelen tehát fiatalabb 
korában megtakarított vagyonát az orvosokra elkölteni. Sietne 
Czenkre, hogy a gróf társaságában vigaszt és enyhülést keressen, 
ha ez a körülmény le nem kötné. Ugyanezen okból volt kény
telen a nádort is kérni, mentse fel az országgyűlésen való meg
jelenéstől, a hol arra volt kiszemelve, hogy a nádor részére a felső 
táblán a jegyzőkönyvet vezesse. 

A mi a könyveket illeti, küldje ezeket a gróf egyenesen 
Pestre az ő czímére, hogy ezek is szerepelhessenek a Karok 
és Rendek elé terjesztendő jelentésében. Csak azzal bátorkodik 
még megtoldani kérelmét, hogy kötve küldje ezeket. Most 
is egy egész kamra van telve kötetlen munkákkal, és ezek addig 
fognak itt heverni, míg nem akad valaki, a ki beköttetésükre 
áldozna. Ö neki csakis a kéziratok kötésére áll rendelkezésre évi 
130 frt a Szeinerédy- és Valero-féle alapítványokból. A nyomtat
ványok köttetésére azonban senki sem akar alapítványt tenni, 
mert a könyvtár a gróf nevéről van elnevezve, és mert mindenki 
attól tart, hogy ez által megtalálná sérteni az alapító grófot. 
Legkevesebb 20,000 forintnyi tőkére lenne szükség, a külföldön 
megjelent magyar vonatkozású nyomtatványok megszerzésére és 
beköttetésére. 

Nagyon árt a könyvtár hírnevének az is. hogy az újabb 
írók, mint pl. Lakics, Márton, Engel, Rumi. Farkas, Genersieh. 
Firinger, (iustermann stb. munkái vagy teljesen hiányzanak, vagy 
pedig csak részben vannak meg, mint pl. Hormayer kiadványai. 
Ez az oka annak is, hogy mindig csak a kéziratokat, és soha 
sem a nyomtatványokat keresik. A nádor őfensége e tekinteti ion 
is bízik a gróf nagylelkű áldozatkészségében és hazaszeretetében 
és reményli, hogy a jövőben a legkifogástalanabb teljességgel 
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lesznek kiadhatók neve alatt a katalógusok. A nádor csu
pán kéziratok és régiségek vásárlására szorítkozik. Azóta, hogy ő 
Temesvárról visszatért, 80,000 forinton felül költött e czélra 
őfensége. Úgy látszik a nyomtatványokról való gondoskodást tel
jesen a grófnak akarja átengedni.1 

Szeptember havában végre elkészült Milier a Múzeum álla
potáról írt kimerítő jelentésével, és 30-án felterjesztette azt a 
nádorhoz. 

Kisérő soraiban elmondja, hogy a franezia háború befejezte 
után az intézet, a haza polgárainak nagylelkű áldozatkészsége 
folytán, két év alatt oly rohamosan fejlődött, hogy még az idegenek 
is csak elismeréssel nyilatkozhatnak felőle. Nincs is most más 
egyéb hátra, mint hogy megfelelő épületet kapjon, miután ennek 
hiánya nagyban hátráltatja a további fejlődést. Az az épület, a hol 
a gyűjtemények most elhelyezve vannak, valósággal roskadozik, 
ezen felúl szűk is, úgy hogy sok tárgy ládákban hever; a helyiségek 
sötétek, nem tűz- és betörésmentesek stb. A tisztviselőknek, a kik 
pedig az egész világon benn laknak a hasonló intézetekben, nincs 
benn lakásuk. Addig is tehát, a míg egy új épület létesül, legalább 
arról kellene gondoskodni, hogy a gyűjtemények boltozott helyi
ségekben őriztessenek. 

Azután egyenkint ismerteti a Múzeum három osztályát. 
A könyvtárról szóló rész, az 1803 május l-jétől 1811 október 

1-éig terjedő időt öleli fel. Néhány szóval elmondja a könyvtár 
létrejöttét és azután rátér a gyűjtemény anyagára. 

Az összes anyag 20 kettős és 2 hármas szekrényben nyert 
elhelyezést. Úgy a szekrényeket, mint az asztalokat, székeket stb. 
a nádor készíttette. 

Az A. betűvel jelzett szekrényben vannak a ritka nyomtat
ványok. A B-ben az irodalomtörténeti munkák. C-ben az osztrák 
uralkodóház történetére vonatkozó könyvek. D. E-ben a magyar 
köz- és magánjog. F. G-ben politika és statisztika. H. I. és K. 
L-ben Magyarország, Francziaország, Anglia, Dalmáczia, Horvát
ország, Szerbia, Bulgária, Bosznia, Oláhország, Moldva és Erdély 
története. M. N-ben magyar egyháztörténelem. 0. P-ben bármely 

1 Millernek 1.811 szeptember 4-én kelt levele. Széchényi-levéltár. 1. 
kötet. 9. szám, 111. csomag, 56. szám. 
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vallású magyar vallástanírók. Q-ban természettan, ásványtan, 
orvostan, gazdaságtan. R-ben mennyiségtan és csillagászat S-ben 
nyelvtanok és szótárak. T-ben vegyestartalmú nyomtatványok. 
U-ban illyr és oláh nyelvű munkák. V-ben magyar hírlapiroda
lom. W. X. Y. Z-ben magyar nyelven írt munkák. A. A. B. B-ben 
földabroszok, metszetek, czímerek, C. C. D. D-ben politikai és 
jogi tartalmú kéziratok. E. E. F. F-ben a történelmi kéziratok. 
G. G-ben diplomatikai kéziratok. H. H-ban vegyestartalmú kéz
iratok. 1. I-ben irodalomtörténelmi kéziratok. K. K-ban Autografok. 
Li L. M. M. N. N-ben segédkönyvek, úgyszintén O. 0. P. P. 
Q. Q-ban is. 

Az összes nyomtatványok száma a legutolsó revízió szerint 
7730: ebből kötött 7324, kötetlen 406. 

A nádor parancsából minden ajándékba kapott munka első 
lapjára beírják az ajándékozó nevét, az ajándékozás idejét és 
ráütik a könyvtár ily feliratú bélyegzőjét: Ex Museo Hungarico, 
mint a hogy a Széchényi által ajándékozott munkákban ez a 
bélyegző olvasható: Ex Bibi. Com. F. Széchenyi.1 A lajstro
mozó minden legcsekélyebb ajándékot bevezet a gyarapodási 
naplóba. 

A metszetek, földabroszok, czímerek gyűjteménye kevés kivé
tellel oly állapotban maradt, a mint azt Széchényi az országnak 
ajándékozta. A metszetek 102 kötetben voltak összegyűjtve, a 2019 
darab czímer 28, a földabroszok pedig 40 tékában őriztettek. 

A kéziratok száma meghaladta a 2001 kötetet, a melyekről 
kétféle katalógus készült; az egyikbe jöttek a Széchényi által 
ajándékozott kéziratok czímei, a másikba pedig azokéi, a melye
ket vagy mások ajándékoztak a könyvtárnak, vagy pedig kész
pénzen vásárolt az intézet. 

A jelentés azt is szóvá teszi, hogy a könyvtár semmiféle 
pénzalappal nem rendelkezik; a minek azután az a következménye, 
hogy a külföldi magyar vonatkozású munkák nincsenek meg 
a gyűjteményben. Már pedig nem válik az intézet dicsőségére. 
ha olyan munkák hiányoznak belőle, a melyeket a városban már 

1 Néhány, igen kevés nyomtatványban és kéziratban, ilyen ex librist 
találunk beragasztva: a magyar czímer körül e feliratot: Ex Museo SS-et 
0. 0. Regni Hungarico — mint ez a túloldalon látható. Ez bizonyára Miller 
kísérletezése volt, mindjárt az első' évekből. 
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széltében olvasnak. Erre a czélra egy 20,000 forintos alapot kellene 
létesíteni, a melynek évi 1200 frt kamatait a külföldi magyar 
vonatkozású munkák, valamint ritkább nyomtatványok és kézira
tok vásárlására lehetne fordítani. Ugyanez mondható a könyv
kötési munkálatokról is. A Szemerédy és Valero-féle alapítványok 

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM SZÉCHÉNYI-ORSZÁGOS-KÖNYVTÁRÁNAK BÉLYEGZŐI. 

kamatai mindössze 130 forintot tesznek. A legközelebbi múlt
ban is Ittebei Kiss Antal adott 266 forintot könyvkötésre. 

Végül megemlékezik a jelentés a köteles-példányok ügyéről is, 
s felemlíti, hogy a pozsonyi, pesti, budai és kassai nyomdáktól 
mit sem kap a könyvtár, és hogy a pozsonyi újságok sem 
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érkeznek be. Ezen a bajon törvényhozási úton kellene segíteni és 
a mulasztásokat pénzbirsággal sújtani. 

Hasonló jelentést nyújtott be Miller a régiségtár és a ter
mészetrajzi tár gyűjteményeiről is. Azután felsorolta az összes alapít
ványokat és pénzadományokat. Mellékelte a tisztviselők számára 
már előbb kidolgozott szolgálati szabályzatot. A Museumi Akták 
kiadására vonatkozó javaslatát. S végül a tisztviselők létszámá
nak és fizetésének kimutatását azon kérelemmel, nevezze ki a nádor 
mielőbb a könyvtárőrt. a régiségtár őrét. s a természetrajzi tár 
segédőrét, valamint ide egy szolgát, mert a naponkint szaporodó 
munkát már sem ő. sem pedig a többiek nem képesek elvégezni. 

A napirend ugyan már meg van erősítve, de ez az intézet 
fejlődésére nem elegendő. Már kezdetben kell ugyanis kiválasztani 
az intézethez oly kiváló tehetségű egyéneket, a kik az intézettel 
együtt fejlődvén, ennek szolgálatában öregedjenek is meg.1 

Október havában elterelte kissé Miller figyelmét a hivatalos 
dolgokról, nejének folyton súlyosbodó állapota. A szegény beteg 
asszony ereje napról napra hanyatlott, szenvedései fokozódtak; s 
Miller a szerető férj vigasztalan aggodalmával látta közeledni az 
elválás rettegett, pillanatát 

Ezekben a reá nézve oly szomorú napokban írta meg 
Széchényi válaszát, szeptember 1-én kelt levelére. 

A részvét — irja a nemeslelkű gróf — melyet lemon
dásommal szemben tanúsított, azon baráti ragaszkodásról tanúsko
dik, a melylyel irántam mindig viseltetett, de éppen mivel ezt 
mindig szívélyesen viszonozni törekedtem, kötelességemnek tartom 
Ont példám követésétől visszatartani. 

Az én állásomat s a reám bízott teendőket nem nehéz más, 
épp oly hűséges és nálamnál arra valóbb vállakra ruházni; nem 
mondható azonban ez az Önéről, a mely nem csak alapos készült
séget követel, hanem azt is, hogy az illető egyszersmind felvilá
gosodott, munkás, józan hazafi legyen. Hogy nem hízelgek, mutatja 
az Ön kedves társaságában töltött évek hosszú sora is. Köteles
séget teljesítek tehát, hazám és a felvirulni kezdő magyar iroda
lom iránt, midőn Önt állásában való kitartásra buzdítom. Maga a 
veszedelem, mely azzal fenyegeti, hogy ritka jó feleségét elveszíti. 

1 Országos levéltár. Acta Musaei. A. 1811. Nr. 3000. Igazgatósági 
irattár. A. 1811. Nr. 66. Miller kéziratai XVII. 245. 
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indítsa kérelmem teljesítésére; hiszen szive, lelke szórakozásra 
fog szorulni, és vájjon hol lelhetné fel ezt jobban, mint hivatásá
ban, a melyet közmegelégedésre és haszonnal tölt be. Ön tehát 
maradui fog kedves Miller! S mivel utódja kinevezésénél nekem is 
van szavam, ezennel kijelentem, hogy nem akarok jogommal élni, 
a mig Ön marad. Kedves nejének minden jót! Adja kérem tudtára, 
iiogy rendelkezésére állunk, ha valamiben könnyebbülésére lehe
tünk. Isten óvja és segítse Önt! 

Ha Tibolthot nem akadályoznák a gazdaság körüli teendői, 
liiebenburgot pedig betegsége, akkor az újabban megrendelt köny
veket, kéziratokat és érmeket már rég megkapta volna. így azon
ban várni kell ez utóbbi felépüléséig, és még akkor is egy részük 
kötetlenül, vagy a legjobb esetben fűzve fog elküldetni, mert még 
nem múlt el az az idő, a mely az irodalom művelőit és a meczé-
násokat csábítja a költekezésre, de ugyanakkor vissza is tartja 
attól. Mindenesetre hízelgő rám nézve, hogy őfensége ily kiadásokra 
buzdít, s ebbeli buzgóságom nem is fog halálomig megszűnni; 
de őfensége is be fogja látni, hogy a jelen viszonyok közt a leg
kedvesebb tervekkel is fel kell hagyni, ha az állami szükségletek 
kielégítésére készek lenni akarunk. Ha a régi aranykor visszatér, 
bizonyára nem leszek az utolsók között, a kik filléreiket a haza 
oltárára szentelik.1 

Még el sem jutottak e sorok Miller kezeihez, midőn az 
isteni gondviselés október 30-án kiszólította az élők sorából 
»felejthetetlen nejét«, »egyetlen földi boldogságát.« Vigasztalódást, 
feledést keresni egyik rokonához ment Komáromba, s csak midőn 
innen három hét múlva visszatért, olvasta a gróf levelét, a melyre 
november 29-én a következőkben válaszol. 

Igaz ugyan, hogy az elismerés, a melylyel a gróf az ő 
szolgálati buzgalma felől nyilatkozik, mást mindenkit arra birt 
volna, hogy állásában megmaradjon; nála azonban több oly 
körülmény állott be, mely továbbra is távozásra készti. Ahhoz 
a mérhetetlen fájdalomhoz, hogy elveszítette legdrágább kincsét, 
mely őt annyira lesújtotta, hogy teljesen képtelennek érzi magát 
a további szolgálatra, járul még az is, hogy az ő jó főherczege 
méltónak találta őt szolgálatai megjutalmazása czéljából ő felsé-

1 Széchényinek 1811 október 27-én kelt levele. Miller levelezése XI. 107. 
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gének kitüntetésre ajánlani, és a válasz úgy hangzott, hogy egy 
országos intézet szolgálatában királyi kitüntetésre igényt tartani 
nem lehet. Oly államban, a hol az érdem ezen az alapon mérlegelte
tik, az olyan tisztességes ember, a ki sem nem ex jezsuita, sem 
nem lutheránus, sem nem szabadkőműves, kénytelen mindentől 
visszavonulni. Ő már kérelmezte felmentését a főherczeg nádor
nál, és reményli, lemondása el is fogadtatik, a miről a grófot 
értesíteni el nem mulasztandja. Lelkiismerete azt mondja, hogy 
mint hivatalnok megtette kötelességét, s bízik abban, hogy az 
utókor elismeréssel lesz szolgálatai iránt és elfogja dönteni, kinek 
a szégyene, hogy őt kitüntetés nélkül bocsátották el. az övé-e, 
avagy az előadó államtanácsosé? 

Leveléhez mellékeli annak a kimutatásnak mássát. a melyet 
a Múzeum állapotáról a nádorhoz szeptember végén benyújtott. 
Mindent elkövetett, hogy a könyvtár javára egy alapot létesítsen; 
azonban a féltékenykedés nagyon is nagy mérveket ölt és min
denki a grófra akarja hárítani a költségeket. A íőherczegben igazán 
megvan a kellő méltányosság és ismeri is az állami szükségleteket: 
ennek daczára, bár a többi osztály a jelenlegi kedvezőtlen viszo
nyok közt is egyre gazdagszik, nem csak pénzadományokban, 
hanem mindenféle ritkaságokban, a könyvtár fejlődésése teljesen 
megakadt. Talán szerencsésebb lesz utódja, ha szabad kezet nyer 
annak kierőszakolására, a mit az ö működési köre a könyvtárnál 
nem engedett meg.1 

Miller ez ideig csak Széchényihez irt leveleiben emlegette 
lemondási szándékát, a nádor előtt azonban mélységesen hallga
tott erről. Most elérkezettnek látta az időt a nádornak is tudo
mására hozni, hogy oly nagymérvű elkedvetlenedés vett rajta erőt, 
miszerint a lemondás gondolatával foglalkozik. 

Deczember hó 5-én újabb felterjesztést intéz a nádorhoz, 
a melyben elmondja, hogy mielőtt 38 évi szolgálat után felmen
tését kérné az állástól a melyet — lelkiismerete megnyugtatja ez 
iránt — a mai napig hűségesen és hasznosan töltött be, törek
véseinek mintegy koronájául, még két dolgozattal akarja kiegészí
teni mindazt, a mit szeptember 30-án őfensége elé juttatni szeren
csés volt. Az egyik az intézet szervezetére vonatkozik, a másik 

] Széchenyi levéltár. I. kötet, 9. szám. III. csomag, 56. szám. 
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pedig azok óhajának akar eleget tenni, a kik a Magyar Tudós 
Társaság felállítását szorgalmazzák. 

Az elsőt a már beterjesztett szolgálati szabályzatok kibőví
tése ezéljából állította össze, hogy ezeket a tisztviselők kinevezé
sére, javadalmazására, az intézet pénzalapjának kezelésére, a gyűj
temények gyarapítására és az ügykezelésre vonatkozólag újabb 
javaslatokkal toldja meg, a melyek közt, nem lehet tagadni, van
nak az intézet színvonalának emelésére szolgáló pontozatok is, de 
vannak olyanok is, a melyeknek keresztülvitele sem üdvös, sem 
hasznos, sem pedig jogos nem lett volna. 

Mindenek előtt hangsúlyozni kívánta, hogy a Múzeum nem 
az iskolás fiúk tovább képzésére szolgáló intézet, hanem oly nyil
vános állami intézmény, mely hivatva van a közhivatalokban 
levő polgároknak, vagy a hazai dolgok ismertetésével foglal
kozó tudósoknak segélyére lenni. Oly gyűjteménye tehát a segéd
eszközöknek, a melynek felhasználása az ország politikai, irodalmi, 
történelmi, érmészeti, régészeti, természetrajzi és ipari viszonyainak 
megismerését mozdítja elő, és a melynek segélyével az uralkodónak, 
a főkormányszékeknek és törvényhatóságoknak megbízásából, az 
intézet tiszviselői bármely kérdés megvilágítását, tisztázását meg
adhatják. 

Miután az ily nyilvános intézetek főleg akkor működhetnek 
eredményesen, ha élükön világi emberek állanak, és ha ezek 
a hazai dolgok iránt való érdeklődést népszerűvé teszik, a Múzeum 
kötelékébe sok mindenféle oknál fogva csak oly világi ember 
veendő fel, valláskülönbség nélkül, a ki kiválóbb tehetséggel, haj
lammal rendelkezik a hazai tudományok művelésére. Ekkor is 
csak úgy, ha az igazgató előzetesen tájékozódást szerzett magá
nak az illető képességeiről. 

Nem fogadhat el tehát az intézet oly alapítványokat, 
a melyekben a kinevezési jog valamely állásra fentartatik. Ez, 
az intézet természetéből és rendeltetéséből kifolyólag, egyedül az 
ország nádorát kell hogy megillesse, mert csak így lehet megaka
dályozni, hogy tanulatlan, rest, haszonleső, tapasztalatlan, szélhá-
moskodó vagy szőrszálhasogató egyének jussanak, az érdemesebbek 
kiszorításával, az intézetbe. 

Miután pedig a jól végzett munkának illő jutalomban is 
kell részesülnie, a múzeumi alkalmazottaknak, mint állami köz-

Magyar Könyvszemle. 1903. IV. füzet. 24 
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tisztviselőknek, joguk van ahhoz, hogy egyenlő rangban legyenek 
a főbb kormányszékek embereivel s hogy rendes fizetésükön 
felül, érdemeikhez mért évi személyi pótlékot kapjanak. Ugyan
ezért, a közadakozásból létesített pénzalap továbbra is fentartandó. 
a nélkül, hogy abból valami az adakozók szándékán felül az épít
kezés czéljaira fordíttatnék. A szükségleten felül megmaradt össze
get el kellene elhelyezni kamatozás czéljábóf, hogy a mielőbb szer
vezendő tisztviselői kar számára tisztességes fizetés biztosíttassék. 

A tisztviselők kinevezését a hírlapokban'; kellene közzé 
tenni, az igazgatóét pedig, a nádori körlevél útján, a hatóságok
kal is czélszeríí lenne közölni, az állandó összeköttetés fentartása 
ezéljából. 

Legyen a Múzeumnak is saját pecsétje, a mely a magyar 
ezímert tüntetné fel e felirattal: F. I. Imp. Aust. B. Apóst. 
alul: Art 8. An. 1808; körül pedig: S. Mus. SS. et 00. Hung. 
Joseph. Palatin. 

Miután az őröknek, hivatalos utasításaik értelmében mindent 
el kell követniök a gyűjtemények gyarapítására, a könyvtár őrei 
írják össze az oly kéziratok, nyomtatványok czímeit, a melyek 
hiányoznak ugyan a könyvtárból, de a melyekről tudni lehet, 
hogy itt, vagy ott megvannak, miszerint alkalom adtán a hatóságok 
útján meg lehessen ezeket szerezni. Mert a Múzeum ügyeinek 
előmozdítására kétségkívül a hatóságok tehetnek legtöbbet az által, 
ha a haza polgárait a nyilvánosság előtt is buzdítják egyes tár
gyak átengedésére. És ha a múzeumi tisztviselők ilyen czélból, 
úgynevezett irodalmi utazásokra küldetnek ki a nádor állal, ter
mészetesen a hatóságok vannak első sorban hivatva őket a leg
messzebb menő támogatásban részesíteni. 

A Karok és Rendeknek, mint az intézet alapítóinak, jogát 
biztosítandó, törvényben kellene kimondani, hogy a Múzeum más 
valamely intézettel ne egyesíttessék, és a pénzalap más pénz
tárba ne utaltassék. A pénzt kezelje az országos pénztár, az 
intézkedés pedig a nádor kezében legyen, a nélkül természetesen, 
hogy ezáltal a felség legfőbb felügyeleti joga csorbítást szenvedne. 

Az a viszás állapot, hogy a múzeumi tisztviselőket az orszá
gos névtárban megelőzi az országos pénztár kezelő személyzete. 
a kik a Múzeum pénzeiről elszámolni tartoznak, megszüntetendő, 
és a Múzeum tisztviselői közvetlenül az országos levéltár után 
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sorolandók fel, nemcsak foglalkozásuk rokonsága miatt, hanem 
az alapítók méltóságára való tekintetből is. 

Miután a nemzeti intézet gyümölcseiben az egész országnak 
kell részesülnie, életbe léptetendő lenne, hogy a hazai dolgok 
ismeretébe mélyebben behatolni kívánó ifjúság köréből nevezzen 
ki a nádor, az igazgató javaslata alapján, gyakornokokat az inté
zethez: a kiknek szabad bejárásuk lenne a gyűjteményekbe, s a 
kiket az őrök vezetnének be a szakismeretek sajátságos világába. 
Hogy pedig bármit bátorságosan a kezükbe lehessen adni, a mit 
olvasni, tanulmányozni, összehasonlítani akarnak, esküt tennének, 
miszerint nemcsak nem fognak semmit megrongálni, vagy elide
geníteni, hanem ellenkezőleg, mindenre féltékeny gonddal ügyel
nek. Az őrök viszont a szükséges felvilágosításokkal, útbaiga
zításokkal, irányításokkal támogassák őket törekvéseikben. A techno
lógiai és természetrajzi osztályban pl. minden egyes tárgy ren
deltetését meg kellene nekik magyarázni, annak hozzáadásával, 
mi, hol található. A könyvtárőrök a régi oklevelek olvasásába, 
a diplomaticába, a magyar bibliográfiába, heraldikába, geográfiába 
stb. vezetnék be őket. A régiségtár vezetője az érmészettel, a régi 
szobrokkal stb. ismertetné meg őket. Csakis ez úton lehetne 
elérni, hogy az országban terjedjenek az ismeretek, és növekedjék 
az érdeklődés a Múzeum iránt. 

Ezen intézet foglalván magában az egész ország dicsőségét, 
terjedjen ki a hatóságok gondja arra is, hogy úgy a már kiadott, 
mint a még kiadandó katalógusok, valamint az Acta Musaei czímű 
vállalatnak — mely az 1812. év kezdetén fog megindulni — kötetei, 
levéltáraikban megőriztessenek, hogy ezek segélyével adandó alka
lommal a kivánt felvilágosításokat megadhassák. 

A hatóságoknak, sőt egyeseknek kérelmére is, az intézet 
igazgatója kiadhatná ugyan a nádor külön engedélye mellett, egyes, 
a Múzeum tulajdonában lévő okleveleknek, az intézet írnokai 
által készített másolatát, azonban mindenkor csak a nádori kanczel-
lária hitelesítése mellett. 

A jelenleg csak készpénzből álló alapnak^ kezelése a leg
nagyobb gondot igényelvén, törvényhozásilag [kellene elrendelni, 
hogy valamint más alapítványokra, úgy erre is, a közalapítványi 
ügyigazgatóság ügyeljen fel, és a Múzeumnak a Ludovika Akadé
miával együtt külön ügyésze legyen. '., 

24* 
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Elérkezett annak ideje is. hogy nyugdíj-alapról gondoskod
janak a tisztviselők részére: ezt vagy a már meglévő tőkék kama
taiból kellene létesíteni, vagy pedig erre is külön alapot gyűjteni, 
és ezt gyümölcsözőleg elhelyezni. 

Végre, minthogy a Nemzeti Múzeumot az 1808. törvény 8. feje
zete már megteremtette, most még az van hátra, hogy őfelsége erő
sítse meg az intézet nevét is. mely ez lehetne: Museum SS. et 00. 
Hungáriáé Josephinum Falatinale ; úgyszintén a nádor czímét, mint 
az intézet örökös védnökét, a Múzeum pecsétjét, és a nádor jogait 
a tisztviselők kinevezésére, az intézet szervezésére vonatkozólag.1 

Ügy látszik azonban, hogy Miller nem annyira ezt, mint 
inkább az ugyanezen alkalommal felterjesztett másik dolgozatát 
tekintette törekvéseinek, terveinek betetőzése, koronája gyanánt. 
Ebben ugyanis minden eddiginél nagyobbat, merészebbet terve
zett. Azt akarta, hogy az ország két legelőkelőbb kulturális inté
zete: a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Tudós Társaság 
egy és ugyanazon alapon létesíttessék. 

A mióta az 1790-iki országgyűlés a felállítandó Tudós Tár
saság sorsát egy irodalmi bizottság kezébe tette le, a bekövetkezett 
franczia háborúk miatt az ügy többé tárgyalás alá nem kerül
hetett. Az irodalom azonban nem szűnt meg foglalkozni az esz
mével, hjchedius és Öttinger után. Kultsár István buzdítására Kis 
János, Fánczél Pál és mások szólnak a dologhoz. Majd gróf 
Teleki László teszi közzé 1806-ban a Tudós Társaság felállítására 
vonatkozó terveit, a melyeket 1810-ben javítva és bővítve ismét 
kiad. 1809-ben pedig megjelenik Fejér György értekezése »Egy 
magyar Társaság legkönyebb, leghelyesebb felállításáról« stb. 

Miller nem vesz részt nyilvánosan az eszmecserében, de 
érdeklődik a mozgalom iránt és foglalkozik a kérdés meg
oldásával. Sok tépelődés, fontolgatás után arra a megállapodásra 
jut, hogy legczélszerübb lenne a Tudós Társaságot a Múzeummal 
kapcsolatba hozni. Tervével nem lép a nyilvánosság elé, 
hanem egyenesen .József nádor elé viszi. 

Az eddig felmerült tervek keresztülvihetőségében nem bízott. 
Abban a véleményben volt, hogy a mit eddig összeírtak, a mit 

3 Supplementum ad Organisationen! Musaei Hungarici. Országos levéltár. 
Acta Musaei A. 1811. Nr. 3002. Igazgatósági irattár. A. 1811. Nr. 73. Miller 
kéziratai. XVII. 258. 
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lígyszólván legnagyobb részben a külföldről kölcsönözve a magyar 
viszonyokra alkalmaztak, azt mind nagy élvezettel lehet elolvasni, 
de nem igen lehet megvalósítani. 

Az első nehézség a pénzkérdés. Az ily Tudós Társaságnak 
sok mindenfélével kell rendelkeznie, úgymint: alaptőkével, házzal, 
könyvtárral, természetrajzi osztálylyal, ipari termékek gyűjtemé
nyével, íizikai és mechanikai szerekkel, vegytani szertárral, érem-
és régiségtárral, nyomdával stb. Ehhez járul még az irodai költ
ség, a világítás, fűtés, a tagok díjazása, a tisztviselők, a gazda, 
az igazgatók, titkárok, írnokok, korrektorok, a festő, szépiró, 
nyomdász, a szolgák fizetése, a jutalmak, pályadíjak, a posta
költség, és számos egyéb, alkalmilag felmerülő kiadás. 

Mindez legalább is évi 50,000 forintot igényelne, a mi 
882.000 forint tőkének felel meg. Ezt az összeget az egyik a 
tanulmányi, egyetemi alapból, nyomdai jövedelemből, a másik a 
hírlapok, naptárak egyedárúságából, a harmadik közadakozásból 
akarná létrehozni. Ez mind nehézségekbe ütközik, a mit azonban 
a tudósok nem akarnak belátni, mert azt hiszik, hogy az ő ügyeik
ben mindent meg lehet és kell kisérleni, de arra nem gondolnak, 
összeegyeztethető-e valami az állani érdekeivel, vagy sem. 

Miután azonban csak azt szabad óhajtani, a mi a közjó 
előmozdítására szolgál, valóban érdemes fontolóra venni, tanácsos-e 
Magyarországban Tudós Társaságot alapítani, a mely a tudomá
nyosság örve alatt könnyen mindenféle viszály és versengés tanyá
jává válhatnék, tekintettel arra, hogy a tudósok közül egyik sem 
akar engedni a másiknak, és mindegyik egyeduralmat akar 
gyakorolni az irodalom terén. Azután az ily társaságok révén is 
történhetnek visszaélések, a melyek egyaránt veszélyt hozók az 
irodalomra és az államra, s a mit semmiféle rendőrség nem 
képes megakadályozni; hiszen tapasztalataink vannak arra nézve, 
hogy az irodalom művelése csak ürügy volt, a titkos ülések 
palástolására. Ámbár sokan mosolyognak e félelem felett és alap
talannak tartják, mégis szükséges az igazat megmondani, és az 
ellenkező nézeten lévőktől megkérdezni, vájjon a tudósok ily 
gyülekezete fog-e annyi hasznot hajtani az országra, hogy ezért 
érdemes lenne évi 50,000 forintot elkölteni? 

Távolról sem gondol senki arra, hogy visszautasítván most 
már mindazt a kiváló javaslatot, a melyeket erre vonatkozólag 
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a hazaszeretet eddig létrehozott, a magyar irodalom elhanyagol-
tassék, vagy ellene háború indíttassék. Ellenkezőleg, mindenki azon 
van, hogy a nemzet régi óhaja mielőbb, tartós alapokon, hasznosan. 
és óriási kiadások nélkül létesíttessék. 

Oly intézményt kell azonban alapítani, a mely képes legyen 
évi kiadásait fedezni; a mely rendelkezzék a szükséges segéd
eszközökkel; a mely teljes biztosítékot tudjon nyújtani a király
nak és az országnak, törekvéseinek, szándékainak tisztaságáról; a 
melyben a visszaéléseknek semmi helyük ne legyen; a mely tagjait 
minden részrehajlás nélkül az alapos képzettségű, munkás írók 
köréből válaszsza: a mely nem vallási vitatkozásokkal és bölcsel
kedésekkel tölti idejét, hanem a hazai dolgok fáradhatlan megvilágí
tásával foglalkozik; a mely az érdemes magyar írókat képes juta
lomban részesíteni, és végre, a melynek fennállása a közfelfogás 
szerint is, az egész nemzetre nézve nemcsak hasznos, hanem 
szükséges is lenne. 

Ennek megvalósítását már előkészítette József főherczeg 
nádornak a magyar nemzet iránt való szeretete, a midőn kar
öltve a Karok és Rendek nagylelkűségével, megalapította a Magyar 
Múzeumot, hogy a tudósok mindig feltalálhassák itt a szükséges 
irodalmi segédeszközöket. És az intézet most is szakadatlanul 
fejlődik, gyarapszik, daczára a mindenféle szerencsétlenségnek, 
úgy hogy a Magyar Tudós Társaság alapjai már lehető legjobban 
meg vannak vetve a gazdag gyűjteményekben. 

Mert van-e Európában oly Tudós Társaság, a mely több 
irodalmi segédeszköz felett rendelkeznék, mint a mennyit a Magyar 
Nemzeti Múzeum, már most is, fejlődése első éveiben, nyújtani 
képes azoknak, a kik a hazai dolgok megírására szentelik idejüket ? 
Itt van a gazdag könyvtár és kézirattár; a válogatott ásvány-
és növénygyűjtemény; a régiségek, fegyverek és drágaságok gyűj
teménye: a mechanikai, chemiai, fizikai szerek tára, a melyek 
mindmegannyi nélkülözhetlen segédeszközei az irodalmi munkál
kodásnak. 

Nekünk Francziaország példáját kellene utánoznunk, a hol 
eltörültetvén nem rég több tudós kollégium, a nevesebb, mun
káik révén ismertebb írókat a hírneves párisi nemzeti intézet 
tagjaivá választották meg, az egyiket a történelmi, a másikat a 
természetrajzi, a harmadikat a nyelvészeti osztályba sorozván. 
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az irodalom legnagyobb nyereségére. Ha a Tudós Társaságnak a 
Magyar Nemzeti Múzeummal való egyesítése a hazára nézve üdvös 
és hasznos lenne, bizonyára esak helyeselni lehet ennek az eszmé
nek a felvetését. 

A Múzeumnak nemcsak az a czélja, rendeltetése, hogy az 
irodalom kincsei, a természet és művészet termékei falai közt 
összegyűjtessenek, és a látogatók által megtekintessenek, hanem 
hogy azok által, a kik a hazai dolgok tüzetesebb ismeretére vágyód
nak, fel is használtassanak. Mindaz ide tartozik, a mi magyar. 
vagy a mi Magyarország javára valamely módon kiaknázható. 
Nem lehet tehát száműzve a Múzeumból a nyelvtudomány, a jog. 
politika, világi és egyháztörténelem, természetrajz, érmészel, gazda
ságtan, orvosi tudomány, vegytan stb., hanem ellenkezőleg minél 
tágabb tért kell nyújtani a tudósok kutatásainak. 

A létesítendő Tudós Társaság czélja tehát tökéletesen 
megegyezik a Múzeuméval, mely néni más, mint a hazai dolgok 
ismeretének és a magyar irodalomnak művelése. Kitetszik az 
eddig közzé tett legéletrevalóbb tervezetekből is, hogy a Múzeum 
tisztviselői ugyanazt a munkát végzik, a melyek a Tudós Társaság 
leendő tagjaira várnak. Felesleges tehát rengeteg pénzt fordítani 
két ugyanazon czélt szolgáló intézetre — mint mondani szokás 
»entia multiplicare sine necessitate«, midőn az egyik, a már meg
lévő, minden irányban képes a szükségletet kielégíteni. Nemcsak a 
tudományos társasághoz szükséges személyzet van már meg rész
ben, részben pedig meglesz legközelebb a Múzeumnál, hanem a 
megkívántató pénzalap is rendelkezésre áll, a mennyiben, hála a 
hazafias nagylelkűségnek, évi 30,000 forintot képes arra a czélra 
fordítani, a melyre a Tudós Társaságnak 50.000 frt sem lenne 
elegendő. 

Mindezt tekintetbe véve, el kell ismerni, hogy a nemzetre 
sokkal több dicsőség és előny származnék abból, ha a már meg
alapított intézet tovább fejlesztetnék, mintha egy másik létesí-
tetnék, a rnely nem nyújtana egyebet, mint a fennálló Múzeum. 
Tekintetbe véve, hogy ennek az igazgatón kívül van három őre, 
Ugyanennyi segédőre, egy lajstromozója, két írnoka, festője, szép
írója, szolgái stb. hogy a magyar nyelv és irodalom kellő műve
léséről gondoskodva legyen, nem hiányzik egyéb; mint hogy a 
Múzeum levelező-tagokkal egészítse ki magát. , , ; •• 
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A tagok választása így történhetnék. Miután mindaz, a mi 
a Nemzeti Múzeummal összefüggésben van, komoly és tartalommal 
teljes, és egyaránt hasznos a királyra és országára, természe
tesen ez a tagok választásában sem lenne szem elől tévesztendő. 
A Múzeumban nincs helyük az olyanoknak, a kik többnek akarnak 
látszani, mint a mik. Csakis azok lennének tehát befogadandók. 
a kik tudományos készültségüket bebizonyították. E czélból a 
múzeumi őrök, megbeszélvén egymás közt a dolgot, több pálya
kérdést tűznének ki. Szabadságában állana azonban bárkinek ily 
kérdéseket bármely tudománykörből, az intézetbe beküldeni. Ezek
ből az igazgató kiválasztana négyet, vagy akár többet is, és ezeket 
augusztus vége felé felterjesztené a nádorhoz jóváhagyás ezéljából. 
Minek megtörténte után, annak emlékezetére, hogy a Múzeum 
I. Ferencz király áldásos uralma alatt létesült, október 4-én tennék 
közhírré a pályakérdéseket, részint a nádori hivatal körlevele, 
részint pedig a hírlapok útján. A kérdések kidolgozására egy évi 
határidő engedtetnék. 

Magyar embernek csak magyar, vagy latin nyelven lehetne 
dolgozatát megírni. A nemzeti nyelv művelése ugyanis kötelesség, 
és mindenki igazat fog adni abban, hogy nyelvében él a nemzet. 
Másrészről azonban azt sem lehet tagadni, hogy a latin nyelv 
a forrása minden tudománynak. És bizonyára csak dicséretünkre 
válik, hogy bár máshol már kiszorította az élőnyelv, nálunk még 
a közügyekben és az iskolákban közhasználatnak örvend. Nem 
szabad tehát megengedni, hogy a hazai nyelvről való gondos
kodás folytán a latin elhanyagoltassék, és az országba vissza
térjen az első századok barbársága. Külföldiek használhatnák a 
pályatételek kidolgozásánál a német, franczia és olasz nyelvet is. 

A dolgozatokat negyedrétre írva, tört lapokon, hogy a bírálók 
rájegyezhessék észrevételeiket jeligés levél kíséretében, névtelenül 
kellene beküldeni. A jeligés levél rejtené a szerző nevét, állását, 
lakását. A papírnak azért kellene egyenlő nagyságúnak lennie, 
hogy a pályadíjat nem nyert dolgozatok is beköthetők és az orszá
gos könyvtárban elhelyezhetők legyenek. 

A munkálatokat az igazgató osztaná ki az illető őrök és 
más szaktudósok közt, megbirálás ezéljából, a mint azok kezeihez 
beérkeztek. A bírálók a nélkül mondanának véleményt, hogy a 
szerzők után kutatnának. Megbirálás után visszaküldenek a dol-
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gozatokat az igazgatónak, a ki azokat az eredmény kihirdetéséig 
megőrizné. 

A kihirdetés, örök emlékezetül József nádorra, a kinek a 
Múzeum létrejöttét köszöni, szent József napján történnék, és 
erre az igazgató által az ország nádora is meghivatnék. Akár 
személyesen jelennék meg, akár képviseltetné magát valamely 
főrangú egyén által, a kapuban úgy őt, mint képviselőjét a tiszt
viselői kar és a szolgaszemélyzet fogadná, és a kijelölt terembe 
kisérné. Az ünnepélyen a nádor, vagy képviselője foglalná el a 
főhelyet; tőle jobbra a bírálók és a meghivott vendégek, balra 
pedig az igazgató, az őrök, segédőrök és a lajstromozó ülnének. 

Az igazgatónak, vagy valamelyik őrnek latin vagy magyar 
nyelven tartott alkalmi beszéde után, a lajstromozó, a ki a jegyző
könyv vezetésével is megbízatnék, az igazgatótól átvett jeligés 
levélkéket egy edénybe tenné és átadná az elnöknek. Miután az 
illető őr felolvasta a pályanyertes dolgozatot, a lajstromozó fel
bontaná a jeligés levelet és kihirdetné a szerző nevét. 

Ha egy alkalommal nem lehetne végezni valamennyi dol
gozattal, az ülést másnap folytatni kellene. Ha pedig az egyes 
kérdésekre nem érkeznének be elfogadható munkálatok, ezeket 
újból ki kellene tűzni. 

Meggátolva így minden részrehajlást, a jutalmazásra kerülne 
a sor. 

A Múzeum nemcsak nem akarja ezt a jutalmat kész
pénzben nyújtani, de nem is képes erre. Sőt a nagylelkű 
magyar jellemmel sem fér össze a pénz ily áhítozása, és a 
nemesebb gondolkozású ember inkább felhagy az Írással, mint
sem hogy munkáját aranynyal. ezüsttel megfizettesse. A király 
iránti hűségnek és a hazaszeretetnek kell ösztönzésül szolgálnia a 
pályázatra, a legnagyobb jutalomnak pedig a közelismerésben kell 
rejlenie. A készpénzért való munkálkodásra szolgáló hajlandóság 
és az a lábrakapott szokás, a mely az irodalmat pénzkeresetté 
alacsonyította le, már annyira megrontott bizonyos írókat, hogy 
nem szegyeinek 50, 1G0, 200 forintos díjakra pályázni. Vissza kell 
állítani eredeti tisztaságába azt a régi nemzeti vonást, a mely a 
közelismerést mindennél nagyobbra becsüli. 

Remélni lehet, hogy a pályázók is erre az álláspontra helyez
kednek. Valóban a legnagyobb jutalmul kell tekinteni a tudó-
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Hiányokkal foglalkozó embernek, ha az illetékes bíróság pálya
koszorúval tünteti ki művét, és ez a Múzeumi Aktákban közzé
tétetik; ha az Aktákat ingyen kapja; ha a Nemzeti Múzeum leve
lező-tagjává választatik, mely czímmel bármikor és bárhol szaba
don élhet; ha erről a nádori hivataltól hiteles okmányt kap, és a 
nádor, e kitüntetéséről az összes hatóságokat és irodalmi társu
latokat körlevélileg értesíti és ez a külföldi és hazai lapokban is 
közzététetik ; ha neve és állása beiktattatik az országos névtárba, 
közvetlenül a múzeumi tisztviselők névsora után; ha mindenkor 
szabad belépés engedtetik neki a gyűjteményekbe és ugyanazon 
előjogokkal ruháztatik fel, a melyeket a felesküdt tisztviselők 
élveznek; és ha a pályadolgozatok bírálójává tétetik. 

Minthogy pedig Magyarországban ez időszerint az irodalom 
művelői odáig jutottak, hogy bármily bokros érdemei legyenek is 
valakinek, kitüntetésre nem számíthat, ha csak igen előkelő aján
latokkal nem rendelkezik, és ekkor is nem ritkán csak akkor jut 
hozzá, ha egyik lábával a sírban van, és a hasznos munkál
kodásra képtelen lett, azt kell hinni, hogy bizonyos végzetszerűség 
van abban, hogy egy irodalmi állásban levő nemes embernek le 
kell mondania azokról a kitüntetésekről, a melyekben más pályán 
okvetlenül része lett volna. Mintha csak attól tartanának, hogy 
a tudósok megérdemelt jutalmazásával az udvaronczok rövidséget 
szenvednek. 

Világos, hogy a kiváló elmék ezen mellőzése és a magas ran
gúak ezen indokolatlan politikája hátránynyal jár úgy az udvar, mint 
az állam érdekeire. De egyúttal okul szolgál arra, hogy a nemzet 
pótolja ki, a mit kérelmekkel elérni nem lehet, és módot nyújtson 
arra, hogy a király és haza szolgálataiban kitűnő polgárok meg
jutalmaztassanak. Ez pedig úgy történhetnék, hogy a Nemzeti 
Múzeum választott tagjainak, őfelsége hozzájárulásával, valamely 
megkülönböztető jelvény engedélyeztetnék. Ez sem a lovagrend 
jelvényeihez, sem a katonai, vagy polgári kitüntetés érmeihez nem 
lenne hasonló, hanem tojásdadalakú zománczos pajzsocskából állana, 
melynek vörös felső lapján, középen, az ország czímere lenne 
látható, felül F. R. A. vagyis: Franciscus Rex Apostolicus arany 
betűkkel, alul pedig ezzel a felirattal: Ar. 8. An. 1808. Hátsó, 
zöldszinü lapján két ezüst babérkoszorúval övezve ez a felírás 
állana: Praemium Eruditionis. Köröskörül pedig, ugyancsak ezüst 
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betűvel: Mus. SS. Et. 00. Reg. Hung. Jos. Palát, vagyis: Museum 
Statuum et ordinum Regni Hungaricum Josephinum Palatinale. 
Az aranyozott szélű pajzsocska koronán függne, a melyet két űjnyi 
széles, nemzeti színű selyemszalagon kellene a mellre tűzve viselni. 

A jelvénynyel nem járna semmi udvari előjog, vagy különös 
kiváltság, hanem csak arra szolgálna, hogy megkülönböztető módon 
jelezze, miszerint az illető a király és a haza szolgálatában buz
gólkodott és a magyar irodalom terén jeleskedett. A jelvényt a 
nádor külön okmánynyal adományozná, és általa az illető a Nem
zeti Múzeum tagjává, avattatnék. Halála után az örökösök tar
toznának visszaküldeni a jelvényt a nádori irodába. 

A kitüntetés e módja, bár semmiféle hasznot hajtó előnyök
kel nem lenne egybekötve, a nemzeti szellemnek mégis legmeg
felelőbb jutalom volna, és a tudósokat, írókat nem kevésbé ser-̂  
kentené a munkálkodásra, mint a mennyire Mária Terézia keresztje 
lelkesíti bátorságra a katonát. Miután hazánkban a tanult emberek 
nagyobb része arra az útra szokott lépni, a mely a kitüntetések 
felé vezet, vagy a hol valamely anyagi előnyt lehet kivívni, arra 
is kellene gondolni, hogy az irodalmi foglalkozás is gyümölcsöző 
legyen, és necsak a szegényebb sorsban lévők, hanem a tehető
sebbek is áldozatul hozzák tanultságukat a haza oltárára. 

A tervezett jelvény bizonyára nagyban előmozdítaná ezt, és 
dicsőséget árasztana külföldön is a magyar névre. E mellett, a 
mint nem ellenkezik az állam érdekeivel, úgy nem járna keresztül
vitele nagyobb költséggel sem. Ha minden évben 4—6 tag válasz
tatnék is meg a titkos szavazás útján, a Múzeum pénzalapját 
alig terhelné ez meg évi 1000 forinttal, eltekintve attól, hogy 
talán még jóltevők is akadnának, a kik a költségek viselését 
magukra vállalnák. 

Minthogy a jelvény csakis olyanoknak adományoztatnék, a 
kik irodalmi munkáikkal kitűntek, oly módon, hogy a jelenlévők
nek azonnal mellükre függesztetnék, a távollevőknek pedig elkül
detnék, akár hírneves emberek voltak már eddig is az illetők, 
akár teljesen ismeretlenek, nem szorul külön magyarázatra, hogy a 
kitüntetett erkölcsi életének egyenlő színvonalon kell állania tudo
mányos készültségével. Ha tehát netalán megtörténnék, hogy 
valaki, a ki a Nemzeti Múzeum jelvényével feldíszíttetett, állam
ellenes mozgalmakba keveredett, vagy valamely bűntényt köve-



380 Javaslatok és tervezetek a Nemzeti Múzeum szervezetére vonatkozólag 

tett el, a mi nevét meggyalázná, azt azonnal meg kellene fosz
tani e tiszteleti jelvénytől és minden a Múzeum tagját megillető 
kiváltságtól. 

A mint nem lehet attól tartani, hogy ily sajnálatos bukás 
előfordul, úgy ellenkezőleg remélni kell, miszerint a tagok a 
legnagyobb készséggel teljesítendik kötelességeiket. Ezek a követ
kezők lennének. Szorgalmasan kellene foglalkozniuk az irodalom
mal és a Múzeum ügyeivel. Jelezni a gazdaság, vegytan, íizika 
stb. terén elért újabb eredményeket, a felfedezett érmeket, régi
ségeket, természeti ritkaságokat, valamint, az olyan dolgokat, 
a melyeknek megszerzése az intézetnek érdekében áll. Jelenteni a 
Múzeumnak tett adományokat. Az ajándékokat átvenni és alka
lomadtán beküldeni. Pártfogókat, jótevőket szerezni a Múzeum
nak. A reájuk bízott munkákat elvégezni. Felszólításra a pálya
dolgozatokat részrehajlás nélkül megbírálni. A Múzeum érdekeit 
mindenkor előmozdítani. 

A Múzeum választott tagjainak eme kitüntetéséből nem csak 
dicsőség és fény származnék az egész magyar nemzetre, hanem 
a hazára nézve is hasznos gyümölcsöket teremne. Sok új tehet
ség nyerne szárnyalást sok kiváló ember lépne a nyilvánosság 
elé, a kiknek neve eddig ismeretlen volt. És remélni lehetne, hogy 
a sok csélcsap verselő, a mindenféle regényes, a lelket teljesen 
elpuhító, mesék kiadói, a kik most a Parnassuson követelnek 
maguknak helyet, végre háttérbe szorulnak. S az által, hogy e 
kitüntetés csakis az alapos készültségnek jutna osztályrészül, meg
szűnnék a szélhámoskodás is. Az ország meglátná polgárait, a kik 
ebben vagy abban a tudományban kitűnnek; s a kiknek nem volt 
eddig alkalmuk tudásukat bemutatni. Itt egy nyelvész, amott egy 
történetbúvár, politikus, gazdász, természetkutató tűnnék fel. S a 
különféle kormányszékeknél, hatóságoknál soha sem lenne hiány 
az oly férfiakban, a kikre valamely dolog felkutatása, feldolgozása 
rábízható. 

így fog előbbre jutni — a leghelyesebb úton — a magyar 
nyelv müvelése is. A jövőben magyar, vagy latin nyelven fogják 
a kiváló szellemek elmondani gondolataikat, a kik eddig csak 
azon okból kárhoztatták magukat hallgatásra, mert az írók bizo
nyos osztálya annyira ragadtatta magát a pénzvágy által, hogy 
vevőik számát szaporítandók, nem átallották elméjük szüleményeit 
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német nyelven közzétenni. Bármennyire hangoztassák is ezek 
ajánlásaikban, vagy az előszóban, a hazaszeretetet, senki sem fogja 
elhinni nekik, hogy ez volt irodalmi vállalkozásuk rugója, midőn 
nem egyszer halljuk őket a nemzeti szokások felett gúnyolódni, 
és a külfölddel való összehasonlítás kapcsán ennek, vagy annak, 
haragos éllel nekitámadni. így nem lehet megjavítani az oly népet, 
a melyet dicséretes nemzeti lelkesedés éltet. 

A Múzeum tiszteleti jelvényét a nemzet a felségjogok sérelme 
nélkül adományozhatja, mert sem nem egyenlő a lovagrendekével 
sem különös kiváltságokkal nem jár, hanem egyedül azokat kivánja 
nyilvános megtiszteltetésben részesíteni, a kik a király és haza 
üdvét szivükön viselik. Ha szabad ilyeneket egyes magánszemé
lyeknek megjutalmazni, ki fogja elvitatni akarni e jogot a törvény 
erejével létesített nyilvános intézettől ? 

Senki sem tagadhatja, hogy ez lenne a módja a legegye
nesebb úton, nagy költség nélkül, a nemzet méltóságának meg
óvásával, a közjó előmozdításával, teljesíteni azoknak a kívánságát 
is, a kik az ország boldogságát egy Tudós Társaság felállításában 
látják biztosítva.1 

Bármiként vélekedjünk is mi most, közel 100 év múlva. 
Miller e tervéről, annak kivihetöségéről, azt az egyet nem fogjuk 
tagadhatni, hogy egészen eredeti módon kívánta a vezetése alatt 
álló intézetet a tudomány és irodalom egyetlen nagy központ
jává meg tenni. 

Ugyanazon alkalommal, midőn a nádor előtt mindezt kifej
tette, néhány kisebb jelentőségű ügy elintézéséről jelentést tevén, 
azt is elpanaszolta, hogy Schmelczer tábornok, a ki nem nagyon 
rajongott a magyarokért, és abból indult ki, hogy a Múzeumot, 
nem lévén királyi intézet, a katonaság nem tartozik őrizni, kinyi
latkoztatta, hogy e czélra csak esti 7 órától virradatig ad őrséget. 

Hogy ez nem elegendő, kitűnik abból is, hogy három 
napra rá egy gyanús alak lopódzott be az intézetbe, a ki csak 
akkor futott el, a mikor [ észrevette Miller szolgáját. Deczem-
ber 8-án pedig ebéd ideje alatt, két gyanús ember akarta feltörni 

1 Országos levéltár. Acta Musaei. A. 1811. Nr. 3002. Miller kéziratgyűjte
ménye. XVII. 267.Szász Károly, a ki »Gróf Széchényi István és az Akadémia meg
alapítása« czímű munkájában (Budapest, 1880.) az akadémiai eszme történetét 
hazánkban részletesen ismerteti, nem tudott Miller ezen érdekes tervezetéről. 
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<:uniae valorem reluerunt. • Uni verő, et alii Debitorum classi. id Jou> 
pro biii facilitatione tribuenciurn esset.: ut etocata apud eosdem Capitalia, 
excepto evidenti periculo defectus fundi, per futurum decennium edici 
nunquam possint. 

Anno 1812. die 8-a Januar ti Posonii, sub Sessione Regnicólari Mixla* 
praesens officiosa Relatio: De Statu Academiae Mäitaris Ludoviceae, per Se-
renifßmumA.D Haereditarium Principem, et Regni Palátinum Dominum Dominum 
Josephum, pênes distrtam verbalem Propositionem benigne exhibita est ; quae 
posteaquam per extensum praelecta fuisset, Excelsi Proceres, et II Status ac 
00. diaetaliter congregati, sensa grati sui auimi, Suae Celsitudini Caesareo 
Regiae pro impensa indefesso conatu, in emolunieiitum, et decus Hungarae 
Nationis eximia opéra, medio E. D. A. Episcopi Agriensis L. B. a Fiseher, 
amaene in rem praeloquentis, non secus Illustrissimi quoque Personahs Georg'u 
Majláth Dictionem hanc, ex parte Inclytorum SS. et OO.obsecundantis edide-
runt, uberiusque acclamationibus Vivat! manifeßaverunt. — Sign. Magr. Ju-
sephus Szilassj, Excelsi officii Palat Proterius m. p. 

XLÍl-ik SZÁM L.ik ÜLÉSBEN. 

Ô Táászári Királyi Hercegségének a' Magyar Nemzeti Mu6aeum Cassá-
jának mivoltáról bé nyújtóit Tudósítása. 

Nro. XLUo SESSIONE L-a 

Suae Serenitatis Caesareo Regiae officiosa Rclatio de Statu Cassae Fundi 
Musaei Nationales Iîungarici. 

I E C Ü L I A K I S Cura, ac Providentia Slatuum et 0 0 . Regni Hungáriáé. 
Partiuroque adnexarum, qua semper Nationalis culturae , ac Lilerg-
ttirae florem prosequebantur , anno praeprimis 1808. eminui l , dum in 
Comitiis congregati, praeter militarem Aeademiam Ludoviceam larftjôri«-
bus Oblatis fundatam, de erigendo Musaeo Nationali, eoque dotando 
Concilia inivere, horumqueResultatura, Legum Tabulis intulerunt. 

•Praeter alias, quae articülo 8-vo eatenua condito recensentur 
Dispositioneä j id etiam in eodem continetur, ul Officium, pecunias 
pro Musaeo destinatas percepturura, quotannis Rationes suas exhibeat,. 
earumque Synopsis , cum fine Anni universis Juriidictionibus trans-
fnittatur. 

Anno 1809 beílicosa tempóra obstiterunt, quin pecuniaria Mu
saei Nationalis negotia, ad plenam perducerentui consistentiam, licet fine; 
inducendi requisiti in Raliocinjis Ordinis cum fine Decembris 1808. Cassa 
Regni, cui et Fundi Academiae Ludoviceae, el Musaei Nalionalis adini-
nistratio-concrediia fait, stabilem, atque magis aceommodam accepissef 
Coordinationem , licet praelerea Jnrisdicjiones, ad depurandas oblataj, 
ad ralionem Musaei Nationalis Summás , initio anni 1809. inviatae fuis
sent. Nec relate ad augendamLilerariani suppellectilem, quidpiam tulo 
hoc Anno cum fructu agi putuií , et quae ea in parte accesserunl huic 

Insti-

MAGYAK ORSZAO KÖZ GYŰLÉSÉNEK ÍRÁSAI i s i i . 
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a régiségtár ajtaját. Szerencsére egyikük elejtvén valami szerszá
mot, zajt ütött, mire a figyelmessé lett cselédség elzavarta őket. 
Ettől az időtől fogva kénytelenek voltak a kaput zárva tartani, 
de még így sem érezték magukat az épületben lakók bátorságban. 

A nádor tudomásul vévén Miller összes felterjesztéseit, deczem-
ber 13-án kelt leiratában értesítette, hogy az őrség meghagyása 
végett intézkedett.1 

Ezalatt Pozsonyban, az országgyűlésen, mindinkább nyilván
valóvá lett, hogy a kormány nem képes az ország törvény
telen megterheltetését keresztülvinni. A rendek megtagadták, 
hogy a február 20-iki pátens felől tanácskozzanak, a melyet tör
vényesnek el nem ismerhettek; a hadiköltség felemeléséről pedig 
hallani sem akartak. Felirataikat, a melyekben ezt kifejtették, annyira 
zokon vette a bécsi kormány, hogy az országgyűlést azonnal fel 
oszlatni kívánta, és a mit törvényes úton keresztülvinni nem bírt, 
udvari rendeletekkel szándékozott életbe léptetni. Ennek megaka
dályozása czéljából József nádor Bécsbeutazott, a honnan csak 
1812 első napjaiban tért vissza azzal az eredménynyel, hogy a 
kormány erőszakos terveitől elállott. 

A nádor az ezt követő pillanatnyi nyugalmat a Nemzeti 
Múzeum állapotáról szóló jelentés bemutatására használta fel. 
Január 8-án az 50. ülésben olvasta ezt fel az országgyűlésnek 
Szilassy József tanácsos, a nádori hivatal főjegyzője. 

A jelentés felemlíti az eddig tett intézkedéseket, beszámol 
az intézet pénzalapjáról, elismerést szavaz Millernek fáradhatlan 
buzgalmáért, s azután elmondja, hogy a béke helyreállta után 
1810-ben felszólíItattak az egyes törvényhatóságok is, hassanak 
oda, miszerint az egyes magánkezekben lévő ritkaságok, régisé
gek a Múzeumnak engedtessenek át. Majd midőn Kovachich 
Márton György azt a megbízást nyerte, hogy kutassa fel az ország 
levéltáraiban a bandériumokra vonatkozó anyagot, egyúttal az is 
meghagyatott neki, jegyezze fel egyidejűleg azon írott emlékeket 
is, a melyeket a Nemzeti Múzeum szempontjából becseseknek 
tart, sőt igyekezzék ezeket megszerezni, vagy legalább másolatot 
venni róluk. Ez úton szintén nem egy becses szerzeményhez, 
másolathoz jutott az intézet. 

1 Igazgatósági irattár. A. 1811. Nr. 76. 
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A sok és nagyméretű gyarapodás nemcsak a személyzet 
szaporítását tette szükségessé, hanem egy új épület létesítése is 
elodázhatlanná vált. Az erre vonatkozó újabb tervek, a költség
vetéssel együtt, 1810 augusztus 15-én felterjesztettek a legfelsőbb 
helyre. A döntés azonban a pénzviszonyok közbejött megváltozása 
folytán függőben maradt. 

Az intézet iránt való meleg érdeklődés nem csappant az 
1811. évben sem, sőt az újabb pénzadományok által a múzeumi 
alap oly kedvező helyzetbe jutott, hogy már legközelebb az épít
kezéshez lehetett volna kezdeni, ha a pénzügyi viszonyok kedve
zőtlen volta és az építési anyag megdrágulása nem javalták volna 
a várakozást. Addig is, míg a dolgok jobbra fordulnak, azon kell 
lenni, hogy a már létező gyűjtemények lehetőleg kiegészíttessenek, 
rendeztessenek és a szükséges előkészületek megtörténjenek. 

Hogy az országgyűlés úgy a Múzeum jelen állapotáról, mint 
a jövő teendőiről minél hívebb képet nyerjen, a nádor a Karok 
és Rendek elé terjesztette Miller jelentését a Széchényi-országos
könyvtárról, az éremgyűjteményről szóló kimutatást, a régiségtár 
leltárát és a természetrajzi tárgyak lajstromát. 

A könyvtárra vonatkozólag azonban megyjegyezte, hogy 
a nyomtatványok és kézíratok vásárlására fordítandó összeg csak 
akkor lesz megállapítható, ha az építkezés befejeztével tudni lehet, 
mennyi készpénz maradt fenn az egyes osztályok szükségleteire. 
Addig csak esetről esetre lehet ily czélból pénzt utalványozni, az 
ország könyvtárosának előterjesztése alapján. 

Az intézet szervezésére vonatkozólag bemutatta a nádor 
Miller tervezetét a személyzet létszámáról és díjazásáról, azzal 
a változtatással, hogy a természetrajzi tár választassék el a 
technológiai osztálytól és ennek élére külön őr, segédőr és szolga 
állíttassék. Egyébiránt abban a nézetben volt, hogy a személyzet 
kiegészítésében lépést kell tartani az intézet anyagi erejével és a 
gyűjtemények gyarapodásával. 

Egyelőre, a míg t. i. a Múzeum nem jön más helyiségbe, 
elegendő lenne a könyvtárőrt kinevezni, a kit a régiségtár veze
tésével is meg kellene bízni, azon kívül a természetrajzi osztályba 
egy segédőrt és egy szolgát. Az igazgató fizetését pedig 500 forint
tal kellene megjavítani. 

Ugyancsak mellékelte a nádor Miller szolgálati szabályzatát, 
• Magyar Könyvszemle. 11)03. IV. füzet. 25 
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az eskümintákat, a napirendet, az alapítók, adományozók, jótevők 
névsorát is. 

Mindezek kapcsán a következőket ajánlotta az országgyűlés 
ügyeimébe. 

Az ország érdemes polgárainak hazafias igyekezetei, a ható
ságok jóakarata, egyesek bőkezűsége a nemzethez méltó, sőt lehet 
mondani a maga nemében páratlan intézetet sok segédeszközzel 
látta el, s főleg egy elsőrangú könyvtárhoz juttatta. Ennek daczára, 
még sok a tenni, a kiegészíteni való. A régiségtár és a techno
lógiai tárgyak gyűjteménye teljesen kezdetleges. Sok oly oklevél, 
régiség hever gondozatlanul részint egyesek, részint a hatóságok 
birtokában, a melyek a Nemzeti Múzeumban elhelyezve nagyban 
hozzájárulnának a magyar történelem megvilágosításához. Ha 
a törvény, a Múzeum czéljaira fordítandó pénzbírság mellett szo
rítaná a nyomdákat, kiadókat, feltalálókat arra, hogy munkáik 
egy példányát a Nemzeti Múzeumba beszolgáltassák, ha őfelsége 
hozzájárulásával kimondatnék, hogy a talált régiségeket bizonyos 
méltányos áron a Múzeum váltsa magához, ha az ország lakosai 
arra buzdíttatnának, hogy mindazt, a mi az intézet irodalmi kin
cseit növelhetné, engedjék át a Múzeumnak, akkor a Nemzeti 
Múzeum rövid időn belül oly tökéletességre tenne szert, hogy 
hasonló intézet — tekintve nemzeti jellegét — egész Európában 
nem lenne található. 

A Nemzeti Múzeum szervezetének tökéletessé tételéhez 
pedig, ha már mindaz életbeléptethető lesz, a mit az ország 
könyvtárosa a személyzeti létszámra, a szolgálati szabályzatra és 
a Múzeumi Akták kiadására vonatkozólag javaslatba hozott, még 
három dolog kívántatnék. 

Először, hogy minden év végén közszemlére tegyék ki az 
azon évi gyarapodást. Ez alkalommal azok közt, a kik találmá
nyukkal kitűntek, vagy az irodalmi téren hasznosan működtek, 
jutalmat kellene kiosztani, azok neveit pedig, a kik az intézetet 
valamely módon gazdagították, vagy a kik a nemzeti művelődés 
és irodalom körében kiválót alkottak, meg kellene örökíteni, vagy 
érdemeik nagyságához mérten, a legközelebbi országgyűlésen 
beczikkelyezni. 

Másodszor, hogy az intézet mellett Tudós Társaság léte
síttessék, a melyet két osztályra kellene osztani, úgymint, nyelv-
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tudományi, történelmi, irodalmi és természettudományi osztályra. 
Szabályzatait, alapul véve az országos bizottság és az országgyűlés 
határozatait, tudós férfiak dolgoznák ki, és az országgyűlés jóvá
hagyná. 

Végre harmadszor, hogy egy minden tekintetben megfelelő 
épület emeltessék az intézet czéljaira. Ehhez a telek, Grassal-
kovieh herczeg nagylelkűségéből már meg van. Hogy azonban az 
építkezést mikor és mily arányokban lehet megkezdeni, az a 
pénzalaptól függ. Erre eddig befolyt 400,541 frt 38 krajczár. 
Levonván ebből 93,100 frtot a folyó kiadásokra, az építkezésre 
maradna 303,084 frt. Ez tagadhatlanul kevés. De bizonyára lesz
nek még nagylelkű jótevők, a kik a hiányzó összeget összeadják. 
És remélni lehet, hogy a jövő országgyűlésen a Karok és Rendek 
bölcsessége, jóakarata lehetővé fogja tenni, hogy a megkezdett 
mű befejeztessék.1 

Felolvastatván egész terjedelmében a nádor jelentése, az 
•országgyűlés hálás köszönetet szavazott őfenségének azon fárad-
hatlan buzgóságért, a melyet a magyar nemzet javának és dicső
ségének előmozdítása érdekében kifejtett. 

Azon a napon, a melyen ez Pozsonyban történt, Szé
chényi gróf levelet írt Millernek, hogy lemondási szándékától 
eltérítse. Szándékosan nem válaszolt eddig — úgymond — 
novemberi soraira, mert a seb, melyet a nagy veszteség szivén 
ütött, még nem hegedt be annyira, hogy egy részvéttel viseltető 
jó barát levele azt újból fel ne szaggatta volna. Reményli, jóakaró 
emberei rábírták, hogy felmentését ne sürgesse, mint azt keserves 
fájdalmában tette. Ebben a hitben ismétli ő is kérését, hogy 
tartson ki továbbra is. A válasz, a mely a jóságos nádor aján
lata daczára a felségtől leérkezett, bizonyára nem szolgálhát 
vigasztalására, sem pedig nem serkentheti újabb tevékenységre. 
Miután azonban némely ember a saját öntudatában is megtalálja 
a vigasztalódást, nyújtson ez neki is nagyobb megnyugvást, mint 
a mit bármely kitüntetés adhatna. Érdemes emberek nagyra
becsülése, és munkáinak sorozata, mely nevét oly ismertté tette, 
vigasztalják, meg tehát annyira, hogy a míg csak ereje engedi, 
tartson ki a jó mellett, a melyet már eddig létesített, és még 

1 Magyar Ország Gyűlésének írásai. Pozsony, 1811. 222. 
25* 
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folyton létesíthet. Ez az ö legőszintébb óhaja. Egyébiránt nagyon 
köszöni a megküldött jelentést, és miután időközben ismét szá
mos könyvet és érmet szerzett be, és őt is szeretné már látni, 
jöjjön el Gzenkre, hogy ezeket április vagy május havában magá
val vigye. Millernek ez szórakozás lesz. reá nézve pedig valódi 
élvezet.1 

Csakhogy Milier nem tartozott azon egyéniségek közé. a kik 
a jól végzett munka jutalmát saját öntudatukban is képesek meg
találni. Az ő lelke inkább az elismerés külső jelei, a siker érté
kelhető nyilvánulásai után áhitozott. Még pedig oly régtől fogva, 
és annyira türelmetlenül, hogy végre tökéletesen elveszítette nyu-
godtságát. Ámbár nagyon jól tudhatta, hogy a nádornak elhatá
rozott szándéka a legközelebbi jövőben* igazgatót állítani az inté
zet élére, és hogy ez állásra kivüle^más szóba sem kerülhet, 
nem tudta bevárni ennek megtörténtét, hanem január 29-én 
benyújtotta lemondását a Múzeumnál eddig elfoglalt állásáról. 

Előbb néhány hivatalos ügyről tesz jelentést. A Nagyszom
batban 1000 írton megvásárolt rovar- és lepkegyííjtemény árát 
kifizette. Miután azonban az ily dolgot sem kocsin, sem hajón 
szállítani nem lehet, Stipsics Ferencz kanonok azt a tanácsot 
adta Tehelnek, hogy megbízható emberek vállon hozzák el a 
gyűjteményt Pestre. Kéri tehát a nádort, hogy ezen emberek fel
fogadása érdekében írjon a városi, vagy megyei hatóságnak. 

Tehel, természetrajzi őr már 1810 óta hivatalban van a 
Múzeumnál és neve még mindig nem szerepel az országos név
tárban. Ő már beküldötte egyszer a nyomdának az adatokat, de 
a helytartótanács azon tagja, a kire a névtár összeállítása bízva 
van, azt vetette ellen, hogy felsőbb rendelet nélkül nem iktatható 
be. Kéri erre vonatkozólag is az intézkedést. 

Majd így folytatja. 
Ö fensége még 1810 november 18-án bekivánta tőle a 

tisztviselői kar szolgálati szabályzatát, a mit ö rövid idővel rá 
felterjesztett. 

Meg van róla győződve, hogy ebbe mindaz gondosan fel 
van véve, a mi az intézet szervezésével összefügg. De éppen 
ez okból nagyon fontosnak tartja, hogy a nádor mielőbb életbe 

1 Miller levelezése. XII. 
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léptesse, mert attól lehet tartani, hogy vagy mindjárt kezdetben 
fejetlenség kap lábra az intézetnél, vagy pedig hogy ő, a kinek 
semmiféle hivatalos hatalma nincs, az önkénykedés gyanújába esik. 

Ismételnie kell kérelmét a tisztviselők létszámának szapo
rítását illetőleg is, azon az alapon, a melyet 1811 szeptember 
30-án kelt felterjesztésében megjelölt. Mindenki kénytelen belátni, 
hogy mennyire szükséges lenne egy őr i könyvtárnál, egy a régi
ségtárnál és egy segédőr a természetrajzi osztályban. De első 
sorban mégis ő érzi ezt, roskadozva a teher alatt. 

A könyvtárőri állásra már előbb is ajánlotta az országbíró 
a nádornak, titkárát. Horvát Istvánt, a ki mintha csak erre szü
letett volna. Kiváló tehetsége, éles Ítélete, szorgalma, nyelvisme
retei, történelmi, könyvészeti, oklevéltani jártassága stb. egy idő
sebbnek is becsületére \tálfíék, eltekintve attól, hogy a tudós világ 
már több igen becses dolgozatát ismeri. 

A régiségtár Őrévé Haliczky Antal írnokot oly szerencsés 
eredménynyel képezte ki ő maga, hogy valósággal büszke rá, 
mert tudja, hogy bámulatos szorgalmával, tárgyszeretetével díszére 
fog válni hazájának. 

A természetrajzi osztályban szervezendő segédőri állásra is 
van már kész ember Kutscherfeld (Kutsera) személyében, a ki 
szintén nagyon használható tagja az intézetnek. Annál inkább 
bátorkodik e három kiváló egyént őfensége figyelmébe ajánlani, 
mert attól lehet tartani, hogy ha sokáig nem gondolnak velük, 
más pálya után néznek. 

0 tőle pedig bizonyára nem lehet rossz néven venni, hogy 
változott viszonyaira való tekintettel, állásáról, a melyet legjobb 
igyekezete szerint töltött be, le kell mondania. 

Egyik kényszerítő oka e lépésének az a körülmény, hogy 
nemrég elhalt nejének hosszadalmas betegsége minden vagyonát 
felemésztette, minek következtében a nagy drágaság miatt nem 
képes többé eddigi fizetéséből Pesten megélni, hanem kénytelen 
öregedő korában más kereset után nézni. Növeli baját az a keserű 
tapasztalat is, hogy jószándékú törekvései nem találkoztak az 
udvar tetszésével 
. • Két éve immár, hogy királyi udvarnokságért folyamodott, 

(kevesebbet nem kérhetett) nem annyira saját, mint inkább az inté
zet kitüntetését óhajtván ez által elérni, és daczára a nádor köz-
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benjárásának, nem vétetvén figyelembe őseinek érdemei, az ő 
szolgálatai, kérelmétől egyszerűen elüttetett. Ez a váratlan eset 
és megszégyenítés annyira lesújtotta, hogy kétségbeesésében nem 
képes többé reménylem'. Hálásan ismeri el a nádor kegyességét. 
a melylyel neki még 1809 január 12-én kilátásba helyezte, 
hogy mihelyt a Nemzeti Múzeum felállíttatik, elnyeri méltó jutal
mát. A mi tőle tellett el is követett mindent, hogy ez mielőbb 
megtörténjék. Tanúsítják ezt a mindenféle adományok, többrend
beli munkálatai, a melyek a nádor kezei közt vannak, az a 96,150 
frt és 37 krajczár, a melyet gyűjtött, a 3 krajezáros megadózta
tás, mely szintén keresztűlvitetett; úgy hogy most már igazán 
nincs más hátra, mint a tisztviselők kinevezése, a miért újból 
és ismételten esedezik. 

Az épület befejezését nem engedi meglátnia az emberi élet 
természetes folyása. Mostani viszonyai közt késő lenne munkál
kodásának megjutahnazását reményleni, avagy kérelmezni. A fen
tebbiek által indíttatva, s a sors igazságtalansága által mintegy 
kényszerítve, kéri tehát elbocsáttatását. hogy 38 szerencsétlen 
szolgálati évét az ország valamely zugában megsirassa. Végül 
arra kéri a nádort, hogy a király és haza érdekében kifejtett 
munkásságát, ébren töltött éjszakáit, igyekezeteit, tartsa meg jó 
emlékezetében, és ha távol lesz is a Múzeumtól, ne szűnjék 
meg őt továbbra is pártfogolni. Ő mindenkor hálás lesz azon 
bizalomért, melylyel megtisztelte.1 

József nádor 1812 márczius l-jén válaszol Pozsonyból Miller 
lemondási nyilatkozatára. 

A mi a könyvtárőr és a többi tisztviselő kinevezését illeti. 
erre vonatkozólag az országgyűlésről való visszatérte után fog 
határozni. Reményli, hogy Miller előrelátása, éber őrködése, 
elejét fogja venni, hogy az intézetre valami baj származzék 
abból, ha a szolgálati szabályzat kibocsátása még egy ideig füg
gőben marad. 

Azonban, minél nagyobb örömmel emlékezik vissza a fárad-
hatlan buzgalomra, a melylyel Miller az intézet czéljait minden
kor szolgálta, annál kevésbé van kedvére, ha szándékához, hogy 
megválik állásától, melyet eddig teljes megelégedésére töltött-be, 

1 Országos levéltár. Acta Musaei. A. 1812. Nr. 370. 
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tovább is ragaszkodik. Bízik az irodalom iránt táplált szerete
tében, és abban a ritka készségben, a mit az irodalom segéd
eszközeinek összegyűjtésében tanúsított, hogy most, a mikor 
a Nemzeti Múzeum már létrejött, s a mikor éppen az ő 
munkássága és hathatós közreműködése folytán oly szépen gya
rapszik, s a mikor arról van szó, hogy az intézetben alkalma
zott egyének az ő bölcs vezetése alatt, úgy tudományos készült
ségüket, mint hivatalos teendőik ellátását illetőleg teljesen hiva
tásuk magaslatára jussanak,'nem fogja megvonni segítségét az 
országtól, az ifjúságtól, és azoktól, a kik a Nemzeti Múzeum gaz
dag kincstárából akarják kielégíteni tudományszomjukat, hanem 
a jövőben is kiváló buzgósággal fogja az intézet fejlődését elő
mozdítani. 

Hogy pedig az általános drágaságban képes legyen kiadá
sait fedezni, a mai naptól számítva, felemeli fizetését évi 500 
forinttal és egyúttal kinevezi a Nemzeti Múzeum igazgatójává. 
De ne mondjon le azon reményéről sem, hogy őfelségétől 
ki lesz eszközölhető a kitüntetés, a mely magára az intézetre is 
fényt fog deríteni.1 

A nádor levele — mint ezt előre lehetett látni — meg 
tette hatását. Miller köszönetet mondván a kinevezésért, kinyilat
koztatta, hogy megmarad az intézetnél. 

El volt ugyan tökélve, hogy nyugalomba vonul, és erre 
komoly okai is voltak, sőt mások is tanácsolták ezt neki. A nádor 
jósága és akarata előtt azonban készséggel meghajlik és hódo
latteljes hálával veszi az irányában tanúsított bőkezű nagylelkű
séget, Ígérvén, hogy míg él, azon lesz, hogy mindenkor és min
denben őfensége kívánságai szerint járjon el. Ebben sem a kor, 
sem más egyéb ok nem fogja megakadályozhatni. A mig testi és 
lelki épsége csak engedi, végső lehelletéig igyekezni fog az intézet 
ügyeit a király és haza javára, a nádor utasításai szerint és 
a magyar nemzet iránt érzett szeretetének megfelelően intézni.2 

igazgatósági irattár. A. 1812. Nr. 11. 
2 Országos levéltár. Acta Mnsaei. A. 1812. Nr. 500. Igazgatósági irattár. 

A. 1812. Nr. 11. 



AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM 
EXLIBRIS-KIÁLLÍTÁSA. 

VAKJÚ ELEMÉRTŐL 

(Második közlemény.) 

A XIX. századi magyar könyvtárjegyek kiállított sorozata 
számra nézve alig haladta meg az előző századbeliek csoportját. 
A XIX. század első felében az exlibrisek használata majdnem tel
jesen kiment a divatból, annak pedig, hogy újból szokásba jött, 
nálunk még alig egy-két éve. Éhez képest a túlnyomó rész felé
ben a XIX. század első két tizedéből, fele részben pedig a leg
utolsó évtizedből való; a közbeeső hosszú időt néhány csekély 
jelentőséggel biró darab képviseli. 

Az anyagot nem ártott volna megfelelően elkülöníteni s a 
legújabb, mondjuk az 1890 óta készült lapokat teljesen önálló 
csoportba sorozni. A régibb könyvtárjegyek pusztán gyakorlati 
czélokat szolgáltak: az újakat többnyire a felébredt művészi 
érzék, a szépnek mindinkább terjedő kultusza hozta létre; modor
ban, kivitelben merőben külömböznek az előző kornak szülöttei 
a jelenkoriaktól. 

Mielőtt úgy a régi, mint az új könyvtarjegyek felett szem
lét tartanánk, elsoroljuk azoknak a neveit, kiknek exlibrisei a 
XIX. (és XX.) századból a kiállításon láthatók voltak. 

Alagovich Sándor püspök, két változat (105., E. 10.), Baj
záik György Endre br. háromféle (305 -307.). Bálint Imre 
(350.), Balogh Pál (296.), Balogh Sándor (218.), Baróti Lajos 
(332.), Bátori Ferencz (416.). Battlay Géza (377.), Bedöcs Paula 
férj. Prandau báróné (311.), Beké Géza ár. (405.), Bélik József 
kanonok (114.), Berend Matild, férj. Ábelné (349.), Bernáth 
Mihály (262.), Bojnicic István (329.), Bojnició Iván dr. négy
féle (320—-324.), Brunsvih Antal gr. (37.), Christóffy Ignácz 
László (222.), Csáky Miklós gr. kanonok (E. 59.), Csekonics 
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Endre gr. (316.), Cserna Rezső (389.), Czakó Elemér (414.), 
Czövek Lajos (333.), Dankó József prépost háromféle (308—310.), 
Dimer Gusztáv (417.), Dirsztay Béla (236.), Dobó Gyula dr. 
(397.), Dóczi Jenöné (418.), Domokos László kétféle (343, 408.). 
Drahotuszhy Ferencz kanonok (299.), Du-Pont-Berzeviczy Ilona 
brnö (313.), Ehler Imre (221.), EJclér Mihály (220.), E'mich 
Gusztáv kétféle (300, 426.), Erdödy György Gyula gr. (249.), 
Erdödy Sándor gr. (255.), Erdödy grné szül. Dräsche Lujza 
két nagyság (284, 285.), Ernszt Lajos (338.), Eszterházy Albert gr. 
kétféle (252, 253.). Eszterházy Miklós gr. (251.), Eszterházy gr. 
háromféle (229, 244', 245.), Eszterházy grné szül. Plettenberg grnö 
kétféle (246.), Farkas Imre (396.), Fáy János (258.), Fesietich 
grófok könyvtára Keszthely, ötféle (269—274.), Firtinger Károly 
(429.), Förk Emília (355.), Förk Ernő két nagyság (356, 357.), 
Gerstner Ignácz (419.), Girk Alajos (213.), Gluck Tivadar (385.),' 
Gulyás Pál dr. (335.), Györy Ferencz (203.), Győri püspöki pap
növelde (211.), Győri székesegyház (219.), Gyurgyik Gyula (298.), 
Gyurkovits család (228.), Háberern Pál Jonathan (346.), Hajós 
Edit (359.), Hegedűs József Ferencz (256.), Hemptner Flórián 
(279.), Hevánszky Lipót (E. 111.), Hornig Károly püspök, két
féle (288—289.), Horti Pál (448.), Horvát 'országos levéltár (319.), 
Huber Mariska (420.), Iparművészeti Múzeum és iskola (348.). 
Jacskó Pál (442.), Jancsó Mihály (265.), Jászi Oszkár (436.), 
Jászói premontrei rend (214.), Jordánszky Elek kanonok (E. 143.), 
Karkoványi Ákos (413.), Károly-Ambrus fhg. primas (E. 53.), 
Kelecsényi József (301.), Kiszely Géza (424.), Klinger György 
prépost (E. 154.), Knauz Nándor prépost (E. 155.), Kopácsi 
József hgprimás kétféle (E. 160, 292.), Kovachich Márton György 
(68.), Kovács Ádám kanonok (E. 163.), Kovalik János kanonok 
(133.), Krammer Ferencz kanonok (E. 164.), Krejcsi Rezső (439.), 
Kriesch Aladár (425.), Krotky József kanonok (E. 167.), Krpelecz 
György (242.), Kruppay Imre premontrei kanonok (208.), Kur-
bélyi György püspök (109.), Kuun Géza gr. (341.), Laszovszki 
Emil négyféle (325-328.), Leiningen — Westerburg Ármin gr. 
(342.), Lipcsey József (415.), Lippich Elek (430.), Lisznyay-Damó 
Endre (340.), Lonovics József érsek (290.), Lónyay Erzsébet 
(317.), Lőcsei premontrei rendház (217.), Luby Károly (339.), 
Lukács Pál (378.), Lyka Károly (433.), Maller Imre (344.), 
Margitay Ernő (379.), Marosvásárhelyi főiskola (238.), Mateovich 
József (181.), Meinig Gábor (361.), Mikó Imre gr. (248.), Milkó 
Ferencz (390.), Molnár Ferencz (383.), Nagy Gábor (302.), 
Nákó Kálmán gr. (254.), Nedeczky Imre kanonok (E. 196.), 
Nyáry Rudolf gr. (E. 198.), Nyitrai egyházmenyei könyvtár 
(212.), Ordódy Tivadar kanonok (293.), Pálffy Károly gr. (250.), 
Palkovics György kanonok (E. 214.), Pauer János püspök (225.), 
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Pauer József kanonok (E. 215.), Pénzintézeti tisztviselők orszá
gos egyesülete (362.), Perczel (57.), Piacsek János kanonok 
(E. 221.), Podmaniczky Géza br. és neje Degenfeld-Schomburg 
Berta grnö háromféle (259—261.), Poór Lilli 'kétféle (387, 388.'), 
Posevitz Manda (381.), Pottornyay András (E. 224.), Prikkel 
János kanonok (113), Prónay Sándor br. (33.), Puky József 
(337.), Ráthonyi Ákos (374.), Rauscher Miklós kanonok, három
féle (112, E. 231, E. 232.), Reinitz Adolf (297.), Rudnay Sán
dor hgprimás, kétféle (171, 172.), Sábel István (E. 240.), Schedel 
(Tóldy) Ferencz (204.), Scholtz Róbert (360.), Scitovszky János 
hgprimás kétféle (294, 295.), Segesvári István (241.), Solymossy 
Sándor dr. (422.), Speidl Zoltán (402.), Stipsics Ferencz (268.), 
Szalatnay József Gusztáv (315.), Szana Tamás (303.), Szapáry 
Péter gr. (264.). Széchen Antal gr. kétféle (276. 277.), Szemere 
Miklós (395.). Sztankovits Miklós (209.), Talabér Boldizsár kano
nok (E. 268.)', Tarkó Béla kanonok kétféle (E. 270.), Teleszky 
Stefánia két változat (330, 331.), Térey Gábor kétféle (318, 
351.), Tibolth család (65.), Toldy László (205.), Tomka Móricz 
(283.), Tóth de Csáford (188.), Török János (189.), Török Kor
nél (353.), Tilköry-Falkenberg Paula (334.), Udvary Palika 
(376.), Újfalvi (224.), Ürményi Péter kanonok két váIto:'at (79. 
E. 281.), Valkovics Antal (263.), Vasvári Izsó (394.), Véber József 
prépost (E. 286.), Vurum József püspök (207.), Waltherr László 
(67.), Weisz Pista és Imre (358.), Zerkooitz Béla (412.), Zichy 
.Ferencz gr. (291.), Zilahi Dezső (312.). 

Ha e sorozatot ugyanolyan szempontokból vizsgáljuk, mint 
az előző századit, első sorban az tűnik fél. hogy míg előbb a 
kat. papság járt elöl az exlibrisekkel, a XIX. században a világiak 
vannak túlsúlyban. Az arány a század elején még elég kedvező 
az egyháziakra, majdnem megfelel a XVIII. századinak; később 
egyre fogy a könyveiket exlibrisekkel díszítő főpapok száma s 
velük szemben hatalmasan megnő a világiaké. A század derekán 
túl csupán néhány műkedvelő hajlamairól ismert püspökkel talál
kozunk, a kik felújítják a régi szép szokást. Ugyanez áll a fören-
dűekre nézve is. A tudomány- s az irodalom-pártolás a közép
osztály öröksége lett; ennek megfelelően, minél jobban közele
dünk a jelenkorhoz, annál több középrendű birtokos, tanár, hono-
ratior nevét olvassuk könyvtárjegyeinken, viszont mind kevesebb 
főrangú könyvbarátét. 

Majdnem teljesen hiányoznak a XIX. században a közkönyv
tárak exlibrisei. Természetes dolog, hogy ma, a mikor a kisebb 
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nyilvános könyvgyűjtemények is tízezreket számláló könyvtömeget 
foglalnak magukban, szinte lehetetlen volna az összes könyveket 
exlibrisekkel ellátni; az is kétségtelen, hogy a könyvtárjegy 
korántsem nyújt akkora biztonságot a könyvlopások ellenében, 
mint a könyvre nyomott bélyeg. Ennek daczára nyilvános könyv
tárak is használnak könyvtárjegyet, nem ugyan nálunk, hanem a 
külföldön, csakhogy e mellett még le is bélyegzik könyveiket. 
Közkönyvtáraink közül ujabb időben egyedül az Iparművészeti 
Múzeum könyvtára csináltatott könyvtárjegyet; a tetszetős lapocska 
azonban még nincs használatba véve, valószínűleg azért, mert 
hiányzik belőle a nyilvános intézethez illő komoly jelleg. Kisebb 
s még fejlődésben levő könyvtáraknak nem ajánlhatjuk eléggé, 
hogy exlibrist készíttessenek: a díszes könyvtárjegy, a mellett» 
hogy magán viselhet sok minden, a könyvtár alapítására, korára, 
czéljára, stb. vonatkozó és bélyegzőn semmikép sem alkalmazható 
adatot, egyben növeli a könyv értékét, művészi becset kölcsönöz 
a legegyszerűbb nyomtatványnak is. Azt a czélt is szolgálhatja, hogy 
eszébe juttassa az olvasónak a könyvtár használatánál szem előtt 
tartandó legfontosabb szabályokat. Ilyen exlibrisek mintája lehet 
a Vargas-Macciucca Tamás herczegé, melynek elmésen megírt szö
vege a könyvre ártalmas, pontonként felsorolt dolgoktól óvja a 
használót.1 

1 Az érdekes s tudtunkkal még sehol sem ismertetett lap nyomtatott 
szövege a következő: Leges, volumina ex bibliotheca nostra commodato 
accepta, lecturis. Secundum auspicia lata Lictor lege agito in legirupionem. 
Mas vei foemina fuas, hac tibi lege, Codicis istius usum non interdicimus. 
I. Hune ne mancipium ducito. Liber est: ne igitur nous compugito. II. Ne coesim 
punctimve ferito: hostis non est. III. Lineolis, intus, forisve, quaquaversum, 
ducendis abstineto. IV. Folium ne subgito, ne complicato, neve in rugas 
cogito. V. Ad oram conscribillare caveto. VI. Atramentum ultra primum 
exesto: móri mavult, quam foedari. VII. Puroe tantum papyri pbiluram inter-
serito. VIII. Alteri clanculum palamve ne commodato. IX. Murem, tineam. 
blattam, muscam, furunculum absterreto. X. Ab aqua, oleo, igne, situ, illuvie 
arceto. XI. Eodem utitor, non abutitor. XII. Legere, et quaevis excerpere, 
fas esto. XIII. Perlectum, apud te perennare ne sinito. XIV. Sartum tectum-
que, prout tollis, reddito. XV. Qui faxis, vei ignotus amicorum albo adscribi-
tor: qui secus, vei notus eradetor. Has sibi, has aliis praescribit leges in re 
sua, Ordinis Hyeresolimitani (így!) Eques Dux Thomas Vargas Macciucca. 
Quoi placeas annue, quoi minus, quid tibi nostra tactio est ? Facesse. 
(XVIII. század. Esztergomi főegyházmegyei könyvtár.) 
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A XIX. századi exlibris-tulajdonosok közt a nők száma 
elég tekintélyesnek mondható. A kiállításon 15 hölgy könyvtár-
jegyét láttuk, valamennyit az utolsó két évtizedből, bizonyságául 
annak a versenynek, [a melyet napjainkban a nők minden téren s 
így a könyvgyüjtésben is felvettek a férfinemmel szemben. 

Ha művészi szempontból akarjuk vizsgálni az imént múlt 
száz év exlibris anyagát, úgy el kell választanunk a régebbiek 
csoportját a jelenkoriakétól. 

A század első felének könyvtárjegyei keveset különböznek 
az előző korszakéitól. Többnyire egyszerűek, csupán czimer és 
felirás van rajtuk, meglehetősen művészietlen kivitelben. Minél 
előbbre megyünk korban, annál sűrűbben találkozunk az egyszerit 
nyomtatott lapocskákkal, a melyek mindennemű díszt nélkülöz
nek. Szebb, finomabban metszett darabokat alig van alkalmunk 
látni. Az esztergomi káptalan tagjainak s az ország prímásainak 
könyvtárjegyei a régi mintára vannak készítve: középen czimer, 
körötte tojásdad vonalban a felírás: hasonlítanak ezekhez a főúri 
exlibrisek is. Igazán csinos egyik fajta közt sem találkozik. A leg
tetszetősebbnek egy 1808-ból való kis lapocskát találtunk, a Seges
vári István orvosdoktor könyvtárjegyét, a mely egyszerűsége mellett 
(virágkoszorú, benne a név) finom kivitelével s Ízléses voltával 
tűnt ki. 

A század derekáról csak elvétve találunk könyv tárjegyet, 
úgy, hogy fejlődésről, a mely a mai exlibriseket létrehozta volna, 
szó sem lehet. Az ujabb időbeli lapok ennélfogva merőben elüt
nek mindattól, a mit hazánk a múltban felmutatott: meglátszik 
rajtuk, hogy teljesen idegenből vannak átvéve. 

Az ujab ex-libris divat körülbelül akkor kezdődött, a mikor 
a könyvtárjegy-gyüjtés és készítés külföldi mozgalmainak hire 
folyóiratok és könyvek utján hozzánk is eljutott. A mint a figye
lem felébredt, mind többen akadtak, a kik könyveiket exlibrisek-
kel óhajtották ellátni s művészek és műkedvelők egyszerre elkezd
tek — minden előtanulmány nélkül — könyvtárjegyeket rajzolni. 
Régi magyar minták nem igen állottak rendelkezésükre, tehát oda 
fordultak, ahol legközelebb kaptak eltulajdonítható eszméket és 
lemásolható alakokat: német forráshoz. Tegyük még azt is hozzá, 
hogy az exlibris-divat feléledése a szeczesszió korába esett s aztán 
megmondhatjuk, hogy jelenkori könyvtárjegyeinknek főjellem-
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vonása: a magyartalanság — a mi nálunk a németességgel körül
belül egyértelmű — és a szeczessziós modor. 

Nem lehetett az exlibris-kiállítás modern részét bosszan
kodás, sőt arczpirulás nélkül végig nézni. A mit ott látott az 
elfogúlatban szemlélő, az csak arra való volt, megmutatni, minő 
ne legyen a könyvekbe való lapocska. Értelmetlen, sokat mondani 
akaró, de semmit ki nem fejező képecskék, többnyire a »vad« 
szeczesszió modorában, a melyeknek jó részt még annyi érdemük 
sincs, hogy valamennyire eredetiek volnának. Az eszme, egy-egy 
alak legtöbbön Hildebrandt, Seiler, s más közismert német rajzolók 
exlibris füzeteiből került ki; de van olyan is, a melyik szemér
metlenül le van (a lehető legdurvábban) másolva s alatta ott áll 
a honi »művész« neve. A tűrhetőbbek közül némelyik legalább 
szorgalmas munka benyomását kelti ; akad olyan, a melyiken meg
látszik, hogy készítője igyekezett jót adni; de egy sincs, a melyiken 
a szem örömmel pihenne meg, a melyik ne lenne köznapi, a melyik 
mondana valamit, s többet tanúsítana annál, hogy készítője járatos 
volt a rajztol 1 kezelésében. 

A régiekkel szemben ínég hátrányban is vannak ezek az 
új termékek. Azok legalább (kevés kivitellel) rézbe vannak metszve 
s durvaságaikat, köznapias voltukat enyhíti az előkelő sokszo
rosító modor. A jelenkoriak — nagyon kis kivétellel — a leggyar
lóbb módon vannak reprodukálva: nagy méretű rajzoknak kiseb
bített horgany maratásai. Ügyes, dolgát értő művész tud olyan rajzot 
készíteni, a mely még a horganymaratásról nyomva is fametszet 
hatását kelti. Ilyen azonban alig akadt a kiállításon szereplők 
közt. Volt ellenben olyan, akinek rajza még akkor is gyarló czin-
kografia benyomását keltette, amikor azt Moreili tanár metszette 
fadúczról nyomtatták. 

Sokat, igen sokat itell rajzolóinknak, de a megrendelőknek 
is tanulni, hogy e téren jpt alkothassanak. Először is nem lehet 
eléggé figyelmükbe vésni azt, hogy a könyvtárjegy merőben más 
valami, mint a könyvbe illesztett illusztráczió. Önálló lap, a mely
nek valamely eszmét vagy ábrázolást befejezett alakban, magya
rázatra nem szoruló módon kell kifejezni. Meg kell tanulniok. 
hogy ismét azért, mert az exlibris önálló műlap, nem szabad azt 
másként, mint művészi módon sokszorosítani, tehát fa vagy réz
metszés utján. Arra is gondolniok kell, hogy az exlibrisnek első 
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sorban a tulajdon megjelölésére kell szolgálni; nem szabad tehát 
valamely a könyvvel s a tulajdonossal semmi összefüggésben nem 
álló képecskét könyvtárjegynek elkeresztelni, csupán azért, mert 
véletlenül valakinek a neve is rajta áll a szokásos »Ex libris 
kíséretében. 

Nem hagyhatjuk szó nélkül jelenkori könyvtárjegyeink nyel
vét sem. Hogy a század első feléből való könyvjelzőink közt kevés 
a magyar és sok a latin s hogy főuraink exlibrisei közt van franczia, 
német, angol s csak magyar van igen kevés, az mind nem ok arra 
a zagyva nyelvkeveredésre, a melylyel a jelenkoriakon találkozunk. 
A legtöbb megtartja a régi latin jelzést »ex libris«. De hogyan illik 
ez korunkhoz, hogyan a csupa nem latin nyelvű könyvhöz, a 
szeczessziós rajzhoz, a magyaros keresztnevekhez ? És minő szép 
aztán, mikor a latinhoz nem is konyító megrendelő s a szint' ezen 
bajban szenvedő művész oda irják a lapocskára: Ex libris (például:) 
Kovács János, vagy Ex libris Johannes (igy! alanyesetben) Kovács, 
esetleg, s erre is van példa: Ex libris Kovács János könyveiből. 

Járatlan művészeinknek óhajtottak kezére járni a kiállítás 
rendezői, a mikor a magyar könyvtárjegyek mellett tekintélyes 
számú külföldit is közszemlére tettek ki. Nyílt kérdés azonban, 
elérték-e a kitűzött czélt s hasznos szolgálatot tettek-e, amikor 
a külföldiek sorozatából kizárták a régi exlibriseket és nem hasz
nálták fel csak az angolokat s (kisebb számban) a németeket. 

A laikusra nézve rendkívül tanulságos lett volna egy olyan 
sorozat, amely az exlibris keletkezését s négy századon át való 
fejlődését mutatta volna be, annál is inkább, mert hiszen a magyar 
részben a XV. század egyátalán nem, a XVI. és XVII-ik pedig 
rendkívül kevés darabbal volt képviselve. Látni, mint jutottak az 
első durva fametszetektől fél század alatt Dürer remekeihez, 
hogy használták fel a könyvtárjegyeknél a sokszorosítások minden 
faját, mint változott korszakok s országok szerint az ízlés, miként 
lépett a latin feliratok helyére mindenütt a nemzeti nyelvű, stb. 
igen érdekes lett volna. De még érdekesebb, még tanulságosabb 
lett volna a művészekre nézve meglátni Dürer s Kranach korá
nak eredetijeit, azokat az eredetieket, a melyek mintául szolgál
nak, teknikát s modort szolgáltatnak éppen a német s az angol 
exlibris rajzolóknak, kiknek mülapjait a kiállítás tartalmazta. 

Mert mit is csinálnak tuljdonkép az exlibris rajzoló és kül-
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földi modern művészek ? Másolják, vagy a korhoz idomítják 
a reneszánsz nagy fametszőinek munkáit. Igyekeznek tollal vissza
adni azt, a mit azok a fából véstek ki s a fadúczról nyomtak 
le. Rajzaik megtévesztésre vannak szánva, fametszetnek akarnak 
látszani. Utánozzák a chiaroscurót, a serétnyomást, az érczmet-
szetet (Metallschnitt), az ügyesebbek néha csalódásig hűen. S tudva 
azt, még sem az eredetieket mutatjuk nekik, nem Dürerhez, 
Virgil Solishoz küldjük őket tanulni, hanem a nagy mesterek 
jelenkori utánzóihoz. 

Maga a kiállítás mutatta meg, minő szomorú eredménye 
van a külföldi modernek követésének. Még jobban bele akarjuk 
vinni a rajzolókat a kátyúba? Még inkább eltérítjük az igazi 
forrástól? Félős, hogy az eredmény cseppet sem lesz kielégítő. 

A tiszta izlésű emberre a külföldi sorozat sem tett egészen 
jó benyomást. Egy-két szép darabot lehetett látni a németek és 
az angolok közt; az előbbiek nagy része ezeken felül is tisztes
ségesen megrajzolt dolog volt, ellenben az utóbbiak közt igen 
nagy számmal láttunk elnagyolt vagy erősen affektált lapokat. 
A gyűjtemény egészben véve igen vegyesnek látszott. Mintha nem 
a létezők javát válogatták volna össze, hanem a véletlenül össze-
kerülteket adták élőnkbe. Ha még egyszer exlibris-kiállítást ren
dez az Iparművészeti Múzeum (s reméljük, hogy első ilynemű 
vállalkozása nem volt az utolsó is), úgy kevesebbet, de gondosab
ban megválogatott lapokat kérünk a jelenkori csoportban. 

Az exlibriseken kívül egy szekrényben a sokszorosító művé
szetek három főfajának eredeti szerszámokban való bemutatásá
val kedveskedett a rendezőség a közönségnek. A fametszéshez 
szükséges műszereket, egy dúczot, stb. Morelli Gusztáv tanár, a 
rézmetsző tűket Doby Jenő tanár, a kőnyomás eszközeit a 
Riegler-czég állította ki. 

A kiállításról két. díszes külsejű katalógus adott számot. 
Az elsőt, a törzskiállításról Czakó Elemér, az Iparművészeti 
Múzeum könyvtárnoka készítette. A 117 oldalas, szépen nyomott 
kötet (a Franklin-Társulat nyomása) a szükséges előszón, a bemu
tató sorokon kívül közel 800 könyvtárjegyről számol el. Több 
hasonmás díszíti, a régebbieket már a Magyar Könyvszemle 
1895-iki folyamából ismerik olvasóink, az újabbak pedig részben 
a Magyar Iparművészetben jelentek meg. A kötet maradandó 
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becscsel bír, csak azt sajnáljuk a használhatóság érdekében, hogy 
nincs névmutatóval ellátva. 

Az esztergomi rész katalógusa szintén terjedelmes füzet.1 

Háromszáz ötven könyvtárjegyet ír le meglehetősen kimerítő 
módon. Hibája, hogy benne a külföldi exlibrisek teljesen ösz-
sze vannak keverve a magyarokkal; s az össze nem illő és csupán 
az abc rendjébe szedett darabok közt nehéz eligazodni. Aránylag 
kevés hazai lapról van benne említés, jóval több az idegen, s ez 
utóbbiak közt — sajnos — nincsenek nagy számmal az érde
mesebbek. Értékét nagyban emelik a hozzá csatolt műmellékletek; 
az első szines, Mátyás király czímerét ábrázolja egy az eszter
gomi könyvtárban levő ősnyomtatványról: a többi esztergomi 
kanonokok könyvtárjegyeinek megmaradt rézdúczairól van nyomva. 

Az exlibris kiállítás azok közé a tárlatok közé tartozott, 
melyeknek hatását és eredményét rögtönösen nem lehet meglátni, 
de a melyek annál messzebbre terjedő s mélyebbre ható benyo
mást keltenek. Évek inulva, ha majd az exlibris-ügy haladásáról 
egy újabb kiállítás révén alkalmunk lesz meggyőződni, fogjuk 
csak látni, minő haszna volt ennek a szerény keretben mozgó 
kiállításnak. Azok, a kiknek néhány élvezetes órát szerzett, s a 
kik okultak belőle, felhasználták anyagát, hálásak lehetnek a 
rendezőknek, első sorban Radisich Jenőnek, az Iparművészeti 
Múzeum igazgatójának, a kié a kezdeményezés érdeme, azután a 
tevékeny Czakó Elemérnek, ki a rendezés és a katalogizálás 
fáradtságos munkáját vállalta magára, végül pedig Némethy Lajos 
esztergom-vizivárosi plébánosnak, az eszterg. főegyházmegyei 
könyvtár őrének, a ki az őrzése alatt álló nagy könyvtár ide 
vágó anyagát gyűjtötte össze igen nagy fáradtsággal. 

1 Czíme: Index signorum »ex-libris« dictorum bibliothecae ecclesiae 
metropolitanae Strigoniensis. Az esztergomi főegyházmegyei könyvtár »ex-libris« 
könyvjegyeinek lajstroma. Esztergom, 1903., 8-r., 56 old. és 13 műmelléklet. 
Megjegyzendő, hogy a benne felsorolt lapok nagy része nem volt a kiállításon 
közszemlére téve. 



A V I D É K I KÖNYVTÁRAK 1902-BEN. 
A múzeumok és könyvtárak orsz. főfelügyelősége hivatalos jelentésének a 

könyvtárakra vonatkozó adatai. 

1901 január 10-én erősíttetett meg a múzeumok és könyv
tárak országos főfelügyelőségének új szervezeti szabályzata, minek 
alapján annak megbízatása újabb öt évi időre terjesztetett ki. Az 
új megbízatás második évében kifejtett munkásságról számolnak 
be az orsz. főfelügyelőség hivatalos jelentésében Fraknói Vilmos 
orsz. főfelügyelő, Szalay Imre főfelügyelő-helyettes és dr. Schön
herr Gyula az orsz. főfelügyelőség előadó titkára. 

A főfelügyelőség hatáskörébe az 1902. év folyamán a hiva
talos jelentés szerint a következő 59 gyűjtemény tartozott: 

az árvamegyei Csaplovits-könyvtár Alsó-Kubinban, 
a Kölcsey-egyesület múzeuma Aradon, 
Bars vármegye múzeuma Aranyos-Maróton, 
a beszterczebányai városi múzeum, 
a békéscsabai múzeum-egyesület múzeuma, 
a budapesti könyvtár-egyesület központi könyvtára, 
a debreczeni ev. ref. főiskola gyűjteményei, 
a szolnok-dobokamegyei irodalmi, történelmi és ethnográíiai 

társulat múzeuma Deésen, 
a hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat múzeuma 

Déván, 
az esztergomvidéki régészeti és történelmi társulat múzeuma 

Esztergomban, 
a felkai Tátra-múzeum, 
a városi könyvtár Győrött, 
a békésvármegyei közművelődési egyesület múzeuma Gyulán, 
az alsófehérmegyei történelmi, régészeti és természettudo

mányi egylet múzeuma Gyulafehérvárott, 
az ev. ref. főgimnázium gyűjteményei Halason, 
az ev. ref. főgimnázium könyvtára Hódmezővásárhelyt, 
a hontvármegyei múzeum-társulat múzeuma Ipolyságon, 
a városi múzeum Kassán, 
a városi múzeum és könyvtár Kecskeméten, 
a balatoni múzeum-egyesület múzeuma Keszthelyen, 

Magyar Könyvszemle. 1903. IV. füzet. 26 
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az erdélyi Kárpát-egyesület múzeuma Kolozsvárt, 
a vármegyei és városi múzeum-egyesület múzeuma Komá

romban, 
a városi közkönyvtár Losonczon, 
a mosonmegyei történelmi és régészeti egylet múzeuma 

Magyaróvárott, 
az ev. ref. főiskola könyvtára Máramaros-Szigeten, 
a márarnarosvármegyei múzeum-egyesület múzeuma Mára

maros-Szigeten, 
a borsod-miskolczi közművelődési és múzeum-egyesület 

múzeuma Miskolczon, 
az ág. ev. egyház könyvtára Miskolczon, 
a városi múzeum Nagybányán, 
a Bethlen-főiskola múzeuma Nagyenyeden, 
az erdélyi Kárpát-egyesület múzeuma Nagyszebenben, 
a biharmegyei és nagyváradi régészeti és történelmi egylet 

múzeuma Nagyváradon, 
a kir. jogakadémia könyvtára Nagyváradon, 
a szabolesvármegyei múzeum Nyiregyházán, 
Szabolcs vármegye törvényhatósági közkönyvtára Nyiregy

házán, 
Nyitra vármegye múzeuma Nyitrán, 
a városi múzeum Pécsett, 
a magyarországi Kárpát-egyesület múzeuma Poprádon, 
az orvos- és természettudományi egyesület múzeuma 

Pozsonyban, 
a pozsonyi városi könyvtár, 
a pozsonyi városi múzeum, 
a városi múzeum és könyvtár Selmeczbányán, 
a székely nemzeti múzeum Sepsi-Szentgyörgyön, 
Sopron vármegye és Sopron sz. kir. város régiségi múzeuma, 
a közkönyvtár- és múzeum-egyesület múzeuma és közkönyv

tára Szabadkán, 
a Kölcsey-kÖr múzeuma Szatmári, 
a Somogyi-könyvtár és városi múzeum Szegeden, 
Tolna vármegye múzeuma Szegzárdon, 
a csongrádvármegyei történelmi és régészeti társulat 

múzeuma Szentesen, 
v a szolnoki nyilvános könyvtár, 

. ra vasvármegyei kultur-egyesület múzeuma és könyvtára 
Szombathelyen, 

a délmagyarországi természettudományi társulat múzeuma 
Temesvárott, 

a délmagyarországi történelmi és régészeti múzeum-társulat 
múzeuma Temesvárott, 
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a temesvári városi könyvtár, 
a tiszafüredi múzeum- és könyvtáregylet múzeuma Tisza

füreden, 
a múzeumi tót társaság múzeuma Turóczszentmártonban, 
a váczi múzeum-egyesület múzeuma Váczott, 
a verseczi városi múzeum, 
a bács-bodroghvármegyei történelmi társulat múzeuma Zöm-

borban. 
E gyűjtemények mindegyikével könyvtárak állanak kapcso

latban, melyek vagy nyilvános könyvtárak már, vagy tervbe van 
véve nyilvános könyvtárakká szervezésük, vagy pedig tudományos 
szakkönyvtárak. Csupán néhány gyűjtemény az, melylyel kapcso
latos könyvtár nem áll fenn. így az erdélyi Kárpát-egyesület 
nagyszebeni múzeuma, mely az erdélyi természettudományi egye
sület múzeumában nyert elhelyezést: a szabolesvármegyei múzeum 
Nyíregyházán, mely mellett külön törvényhatósági közkönyvtár áll 
fenn; végül pedig Sopron vármegye és Sopron sz. kir. város régi-
ségi múzeuma. 

Tisztán könyvtári czélokat szolgálnak a következő gyűjte
mények: az alsó-kubini Gsaplovits-könyvtár, a budapesti könyv
táregyesület központi könyvtára, a győri városi könyvtár, a 
hódmezővásárhelyi ev. ref. főgimnázium könyvtára, a losonczi 
városi közkönyvtár, a máramarosszigeti ev. ref. főiskola könyv
tára, a miskolczi ág. ev. egyház könyvtára, a nagyváradi kir. 
jogakadémia könyvtára, a nyíregyházai törvényhatósági közkönyv
tár, a pozsonyi városi könyvtár, a szolnoki nyilvános könyvtár 
és a temesvári városi könyvtár. 

A felsorolt 59 gyűjtemény közül a hódmezővásárhelyi ev. 
ref. főgimnázium könyvtára, a máramarosvármegyei múzeum, a 
miskolczi ág. ev. egyház könyvtára, a nyitravármegyei múzeum 
és a szolnoki nyilvános könyvtár az 1902. év folyamán kerültek 
a múzeumok és könyvtárak orsz. főfelügyelőségének hatáskörébe. 

A múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelőségének az 
1902 évben 90,000 korona rendes javadalom állott rendelkezésére, 
melyet a hatáskörébe tartozó gyűjtemények segélyezésére, kuta
tások és gyűjtések támogatására, beszerzésekre és gyűjtemények 
rendezésére fordított. Rendkívüli kiadása 39,500 korona volt, mit 
nagyobb építkezési és berendezési segélyek esedékes részleteinek 
törlesztésére használt fel. 

A rendes javadalom azon intézetek könyvtári, régiségtári, 
iparművészeti, néprajzi és természetrajzi gyűjteményeinek segélye
zésére használtatott fel, melyek az előbbi években kapott állam
segélyt eredményesen használták fel, a felhasználásról szabály
szerű jelentést tettek, s az államsegély elfogadásával rájuk háramlott 
kötelezettségeknek egyébként is megfeleltek. 

26* 
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A segélyezések rovatában a könyvtárak a következő tételek 
alatt fordulnak elő: 

az aradi Kölcsey-egyesület múzeumának az Atzél-könyvtár 
vételárának folytatólagos törlesztésére 1000 kor., 

a beszterczebányai városi múzeumnak könyvtári osztálya 
gyarapítására 500 kor., 

a békés-csabai múzeumnak könyvtári osztálya gyarapítá
sára 500 kor., 

a budapesti könyvtár-egyesületnek központi könyvtára gyara
pítására 800 kor., 

a debreezeni ev. ref. főiskolának könvvtára gyarapítására 
8000 kor., 

a szolnok-dobokamegyei irodalmi, történelmi és ethno-
grafiai társulat dési múzeumának könyvtári osztálya gvarapítására 
800 kor., 

a győri városi könyvtár gyarapítására 500 kor., 
a halasi ev. ref. főgimnáziumnak könyvtára gvarapítására 

1000 kor., 
a hódmezővásárhelyi ev. ref. főgimnáziumnak könyvtára 

gyarapítására 800 kor., 
a hontvármegyei múzeum-társulat Ipolysági múzeumának 

könyvtára gyarapítására 300 kor., 
a kecskeméti városi múzeumnak könyvtára gvarapítására 

600. kor., 
a losonczi városi könyvtár gyarapítására 600 kor., 
a miskolczi ág. ev. egyház nyilvános könyvtárának gyara

pítására 1000 kor., 
a nagybányai városi múzeumnak könyvtára gyarapítására 

400 kor., 
a poszonyi városi közkönyvtár gyarapítására 2000 kor., 
a selmeczbányai városi múzeumnak könvvtára gyarapítására 

500 kor., 
a sepsiszentgyörgyi székely nemzeti múzeumnak könyvtára 

gyarapítására 600 kor., 
a szabadkai közkönyvtár és múzeumnak a könyvtár gyara

pítására 600 kor., 
a szatmári Kölcsey-kör múzeumának könyvtára gyarapítá

sára 400 kor., 
a szegedi Somogyi-könyvtárnak és városi múzeumnak a 

könyvtár gyarapítására 1200 kor., 
Tolna vármegye szegzárdi múzeumának könyvtára gyara

pítására 500 kor., 
a Szolnokon létesítendő nyilvános könyvtár czéljaira 500 kor., 
a vasvármegyei kultur-egyesület szombathelyi múzeumának 

könyvtára gyarapítására 800 kor., 
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A múzeumok és könyvtárak orsz. főfelügyelősége a szak
könyvek beszerzési rovatából az 1902. év folyamán a következő 
munkákat vásárolta meg a hatáskörébe tartozó vidéki könyvtá
rak számára: a bécsi képes krónika hasonmás-kiadásának 25 
példányát 500 koronáért, a Beöthy-féle képes irodalomtörténet 
II. kiadásának 80 példányát és Horváth Árpád oklevéltani jegyzetei
nek a (hozzávaló hasonmás-gyűjteménynyel) 20 példányát 960 koro
náért, Cserni Béla »Alsófehérvármegye története a római korban« 
czimü munkájának 20 példányát, 120 koronáért, a Magyar Minerva 
II. évfolyamának 100 példányát 400 koronáért, Pulszky Ferencz 
»Magyarország archeológiája« czímű munkájának 10 példányát 
112 koronáért, végül a 80 példányban megrendelt »Magyarország 
történelmi emlékei az 1896-iki ezredéves országos kiállításon« 
-czímü díszmunka vételára 600 koronával törlesztetett. 

A rendkívüli segélyek rovatából a múzeumok és könyvtárak 
országos főfelügyelősége a budapesti könyvtáregyesület központi 
könyvtárának bútorozására előirányzott 5000 koronából 1000 koro
nát törlesztett, a kassai városi múzeum könyvtárának kiegészítésére 
adott 20.000 korona segély utolsó részleteképen pedig 2500 koronát 
fizetett ki. Előirányzatba volt hozva még 4000 korona a mára-
marosszigeti ev. ref. főiskola könyvtárának olvasótermére és a 
pozsonyi városi közkönyvtár kiegészítésére felvett 40.000 korona 
segély törlesztésére 4000 korona, de ez összegek folyósítása egye
lőre függőben maradt. 

Az elősorolt segélyezéseken és adományokon kivfil a múzeu
mok és könyvtárak orsz. főfelügyelősége az 1875-ben feloszlatott 
turóczszentmártoni tót Maticza könyvtárát a nyitravármegyei 
múzeumnak engedte át azzal, hogy annak anyagából a nemzeti
ségi izgatásra és félreértések keltésére alkalmas darabok ki fognak 
választatni, továbbá a Maticza kiadványainak sok példányban 
meglevő készletéből vagy egyéb nyomtatványok többes példányai
ból első sorban a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának anyaga 
nyer kiegészítést, a fenmaradó példánykészlet pedig a főfelügyelő
ség közvetítésével a vidéki könyvtárakkal létesítendő csere utján 
lesz értékesítendő. 

Az 1902. év folyamán és az előző években ajándék és vétel 
utján összegyűlt könyvekből a főfelügyelőség a következőket osz
totta szét a vidéki könyvtárak között : 

a m. k. vallás- és közoktatásügyi minisztérium ajándéká
ból Balogh Pál »A népfajok Magyarországon« czímü munkájának 
39 példányát, 

a m. k. belügyminisztérium ajándékából a Balneológia! Értesítő 
1901. évi folyamának 50 példányát Preysz Kornél »Die Bäder 
am Plattensee« és » Ásvány vizkereskedésünk fejlődése 1878—1900.« 
czimű munkáinak 50—50 példányát, 
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a m. k. pénzügyminisztérium ajándékából »Az Osztrák-
Magyar Monarchia Írásban és képben« czímű munka XX. és XXI. 
köteteinek 89 példányát, 

a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatóságának ajándékából a 
Magyar Nemzeti Múzeum 1901. évi jelentésének 100 példányát 
és a Magyar Könyvszemle 1901. évi 2—1., továbbá 1902. évi 
1—2. füzeteinek 48 példányát, 

gróf Széchényi Béla v. b. t. tanácsos ajándékából a »Gróf 
Széchényi Béla keletázsiai utazásának tudományos eredményei« 
ez. munka I—III. kötetének 27 példányát, a »Széchényi-gyász« 
ez. munka 77 példányát, az »Amerikai utam« ez. műnek 100 pél
dányát, a »Trouvailles de l'âge de la pierre dans le bassin du 
lac de Neusiedl« ez. munkának 49 példányát és e munka német 
fordításának »Funde aus der Steinzeit im Neusiedler Seebecken« 
9 példányát, 

az orsz. főfelügyelőség által megvásárolt munkák közül 
Beöthy Zsolt képes irodalomtörténete I—II. kötetének «SO példányát, 
a Bécsi Képes Krónika 25 példányát, Cserni Béla »Alsófehérvár
megye története a római korban« ez. munkájának 20 példányát, 
Horvát Árpád diplomatikai jegyzetei I—III. füzetének és »Oklevél-
hasonmások gyűjteménye« ez. kiadványának 20 példányát, a Magyar 
Minerva II. évfolyamának 59 példányát és Pulszky Ferencz »Magyar
ország archaeologiája« ez. művének 10 példányát. 

A hazai nyomdatermékeknek a sajtóügyi vádhatóságokhoz 
beküldött köteles példányait a következő könyvtárak kapták meg : 
az erdélyi múzeum könyvtára, a budapesti könyvtáregyesület, a 
a debreczeni ev. ref. főiskola könyvtára, a kassai városi múzeum, 
a nagyváradi kir. jogakadémia könyvtára, Szabolcsvármegye nyír
egyházi törvényhatósági közkönyvtára, a pécsi városi múzeum, a 
pozsonyi városi közkönyvtár, a selmeczbányai városi múzeum, a 
szegedi Somogyi-könyvtár, a vasvármegyei kultur-egyesület szom
bathelyi könyvtára és a temesvári városi könyvtár. 

Az orsz. főfelügyelőség a vidéki könyvtárak fejlődéséről 
egyrészt az állami segélyek felhasználásáról beszámoló évi jelen
tésekből, másrészt közvetlen megfigyelés utján győződött meg. 
Fejérpataky László, orsz. felügyelő, a miskolczi ág. ev. egyház 
nyilvános "könyvtárát, ugyancsak Miskolczon a borsod-miskolczi 
közművelődési egyesület múzeumát, az esztergomi múzeumot, a 
kassai városi múzeumot, a losonczi városi könyvtárt, a selmecz
bányai városi könyvtárt, az alsókubini Csaplovits-könyvtárt és a 
beszterczebányai városi múzeumot látogatta meg ; azonkívül az 
orsz. főfelügyelőség megbizottaként eljárt Túróczszentmártonban 
a tót Maticza gyűjteményeinek a nyitravármegyei múzeum részére 
történt átadásában. 

Az orsz. főfelügyelőség által 1902. július 7—19-ike között 
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tartott harmadik könyvtárnoki tanfolyamról a Magyar Könyvszemle 
múlt évi folyamának 3—4. füzetben számoltunk be. A tanfolyam 
egyik előadója, dr. Ferenczi Zoltán »A könyvtártan alapvonalai« 
ez. művével az orsz. főfelügyelőség megnyitotta a múzeumi és 
könyvtári kézikönyvek sorozatát. 

1902-ben adta ki az orsz. főfelügyelőség a Magyar Minerva 
II. (1901—1902. évi) folyamát, mely 619 könyvtár adatait foglalja 
magában. 

A vidéki gyűjteményekkel szemben a főfelügyelőség tevé
kenysége első sorban oda irányúit, hogy azok véglegesen elhelyez
tessenek, szakavatott munkaerők vezetése alá kerüljenek s a helyi 
tényezők is hozzá járuljanak fejlesztésükhöz. 

Az alsókubini Csaplovits-könyvtár egyike az ország ama köz
gyűjteményeinek, melyek a megfelelő helyiség hiánya miatt csak 
részben felelhetnek meg a reájuk váró feladatoknak. Az önálló 
épületére kért rendkívüli segély az év folyamán vétetett fel az 
állami költségvetésbe. A vármegye a telken kivül 20,000 koronát 
adott az építkezés ezéljaira, az állami segély pedig 30,632 koro
nában állapíttatott meg, melynek első 5000 koronás részlete az 
1903-évi előirányzatba vétetett fel. A könyvtár használata a ked
vezőtlen elhelyezés miatt egyelőre a legszűkebb korlátok között 
mozog s a rendezési munkálatok is csak lassan haladhatnak. 
A könyvtárnoki állást ez év folyamán Rexa Dezső foglalta el, 
ki a kéziratok, ősnyomtatványok, régi magyar nyomtatványok 
és egyéb ritkaságok lajstromozásával a könyvtár használhatóságát 
már is előmozdította. 

Az aradi Kölcsey-egyesület kultúrpalotájának építési tervei 
nem voltak elfogadhatók s az építkezés elmaradt. Ennek követ
keztében a Kölcsey-egyesület kezelése alatt létesítendő nagy nyil
vános könyvtár kérdése is levétetett a napirendről. Az egyesület 
az 1902. évre kapott 1000 korona könyvtári segélyt, mint az előző 
években, az Atzél-könyvtár vételárának törlesztésére fordította, 
magának az értékes anyagnak rendezését alkalmas helyiség hiá
nyában ez évben sem lehetett megkezdeni. 

A beszterczebányai városi múzeum gyűjteményei a régi 
helyiségükből már kiszorulnak. A város intéző körei a Mátyás 
király háza nevet viselő épületnek múzeumi czélokra leendő 
átalakításával remélik a kérdést megoldhatni, s ha ez sikerül, a 
város tulajdonában levő könyvek és a beszterczebányai történelmi 
társulat könyvtára egyesítésével szervezendő nyilvános könyvtár
ban számottevő könyvanyag fog a közönség rendelkezésére állani. 

A budapesti könyvtáregyesület központi könyvtárát eddigi 
szűk helyiségéből a budai vigadónak könyvtári czélokra alkal
masabb termeibe költöztette át. Az így nyert helyiség bebútoro
zásának költségeihez az orsz. főfelügyelőség 5000 kor. rendkívüli 
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butorzási segélylyel járult hozzá, melynek 1000 koronás első évi 
részlete ez év folyamán lett kiutalványozva. A központi könyvtár 
könyvanyaga a vásárlásokon kivül jelentékeny gyarapodásban 
részesült a budapesti nyomdatermékek sajtóügyi köteles példányai
ból, melynek helyi vonatkozású anyaga e könyvtár gyarapítására 
ez évben is az erdélyi múzeum könyvtárát megillető anyagból 
választatott ki. 

A debreczeni ev. ref. főiskola gyűjteményei az év folyamán 
részesültek először állami segélyben. A könyvtár jelentőségének 
megfelelően az orsz. főfelügyelőség az évi segélyt a legmagasabb 
tételben, 8000 koronában állapította meg, mely összeg rendelte
tési ezéljáúl a könyvtár czédula-katalogusának elkészítése jelöl
tetett ki. 

A győri városi könyvtár létesítése érdekében megindított 
mozgalom a város intéző köreinek érdeklődése daczára az év 
folyamán nem tudott látható eredményeket felmutatni. Az e 
czélra rendelkesésre álló könyvanyag kötetszáma már közel áll 
a 10.000-hez, de kellő helyiség hiányában nem adható át ren
deltetésének. A könyvtár gondozása a városi levéltárnokra van 
bízva, ki a szükséges szakismeretek elsajátítása czéljából részt 
vett a főfelügyelőség könyvtárnoki tanfolyamán is. A kapott évi 
segélyt a könyvtár a helyi vonatkozású irodalom beszerzésére 
használta fel. 

A halasi ev. ref. főgimnázium a könyvtára gyarapítására 
kapott 1000 korona segélyt az újabb hazai irodalom legkiválóbb 
termékeinek beszerzésére használta fel. 

A hódmezővásárhelyi ev. ref. főgimnázium könyvtára az 
1902. év folyamán részesült először állami segélyben, melynek 
800 koronát kitevő összege első sorban a könyvtár rendezéséhez 
szükséges bibliográfiai segédkönyvek beszerzésére fordíttatott. 
A tekintélyes könyvtár anyaga egyelőre még nem hozzáférhető 
a közönség számára. 

A kassai városi múzeum könyvtára részére engedélyezett 
20.000 kor. redkívüli segélyből ez év folyamán az utolsó 2500 
koronás részlet is kiulalványoztatván, a rendezés vezetésével meg
bízott miniszteri biztos a főfelügyelőség által előzetesen jóvá
hagyott tervezet alapján hozzáfogott a könyvtár kiegészítéséhez. 
A könyvtár lajstromozása ez év folyamán befejeztetett s a könyv
anyag az orsz. magyar iparművészeti múzeum könyvtárának 
mintájára készült szekrényekben nyert elhelyezést. Ugy a könyv
tár bútorzatát, mint a múzeum többi gyűjteménzeinek befoga
dására szánt szekrényeket a város árlejtés útján helybeli iparo
sokkal állíttatja elő. 

A kecskeméti városi múzeum könyvtára, melynek fejlesz-
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tésére a város jelentékeny áldozatokat hozott, teljesen rendezett 
állapotban várja, hogy a közhasználatnak átadassák. 

A losonezi városi közkönyvtár az 1902. évi javadalomból 
kapott 600 korona felhasználására oly tervezetet nyújtott be, 
mely a könyvtárnak népies irányban eszközlendő fejlesztését 
látszott szem előtt tartani. A könyvtár tudományos irányban 
eszközlendő fejlesztésének biztosítása mellett az orsz. főfelügyelő
ség sürgetőleg lépett fel a könyvtári növedéknapló pótlása és a 
nyilvános olvasóterem kérdésének megoldása érdekében. 

A máramarosszigeti ev. ref. főiskola könyvtára az 1901. 
évben nyert 1100 kor. segély felhasználásáról nem tett jelentést 
s a könyvtárnoki tanfolyamra sem küldött résztvevőt, minek 
következtében az orsz. főfelügyelőség az olvasóterem berendezé
sére megajánlott 4000 korona rendkívüli segélyt egyelőre függőben 
tartotta. 

A miskolezi ág. ev. egyház nyilvános könyvtára ez évben 
először részesült állami segélyben. Az orsz. főfelügyelőség, mél
tányolva az egyház elöljáróságának azon törekvését, hogy a 
könyvtárt önálló épületben a nyilvános használat számára hozzá
férhetővé tegye, 20.000 korona rendkívüli építkezési segélyt aján
lott meg, melynek 2000 koronás első részlete az 1903. évi költség
vetésbe vétetett fel. 

A nagybányai városi múzeum vezetőségének tevékenységét 
ez évben á helyiség kérdésének megoldása vette igénybe. A város 
az u. n. régi városháza földszinti helyiségeit bocsátotta a gyűjte
mények elhelyezésére rendelkezésre. A múzeum könyvtára ez év 
folyamán könyvek beszerzésén kívül könyvtári szekrények beszer
zésére fordította első sorban a kapott állami segélyt. 

A. szabolcsvármegyei törvényhatósági könyvtár szervezetének 
kérdése még nem jutott megoldásra, mert nyilvánossá tétele érde
kében, a vármegye területén megjelenő sajtótermékek köteles 
példányaiban való részesedése daczára, kellő lépések nem tétettek. 

A nyitravármegyei múzeum a legfiatalabb vidéki múzeumok 
közé tartozik. A múzeum szervezeti szabályzata ugyanis az orsz. 
főfelügyelőség véleménye alapján helybenhagyatván, a vármegye 
1902 tavaszán megalakította a múzeumi választmányt és ez meg
kezdte a múzeumi tárgyak gyűjtését. A főfelügyelőség addig is, 
míg a múzeumot állandó évi segélyben részesítheti, az 1875-ben 
feloszlatott tót Maticza gyűjteményeinek átengedésével kivánt a 
múzeum fejlesztéséhez hozzájárulni. A gyűjtemények még a nyár 
folyamán Nyitrára szállíttattak, végleges átadásuk a leltározás meg-
ejtése után fog, a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára és az orszá
gos főfelügyelőség előválasztási jogának fentartása mellett, eszkö
zöltetni. 

A pozsonyi városi közkönyvtár amaz intézmények közé tar-
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tozik, melynek működéséhez az orsz. főfelügyelőség különös remé
nyeket fűz. Felette fontos tehát e gyűjteményre nézve a helyiség 
kérdésének kedvező megoldása, mert a jelenlegi helyiség könyv
tári czélokra teljesen alkalmatlan. A könyvtár az 1.901. évre 2000 
korona rendes segélyben részesült és az év első negyedében utal-
ványoztatott ki az 1901. évi költségvetés terhére a 40,000 korona 
rendkívüli beruházási segély első 4000 koronás részlete. A rendes 
segély a legújabb irodalmi termékek beszerzésére fordíttatott, a rend
kívüli beruházási segély a helyiség kérdésének végleges megoldá
sáig a város részéről gyümölcsözőleg helyeztetett el. A könyvtár 
továbbá ez évben is megkapta a pozsonyi kir. főügyészség terü
letén megjelenő nyomdatermékek sajtóügyi köteles példányait. 

A selmeczbányai városi múzeum és könyvtár fejlesztése 
érdekében a város intéző körei ez évben is tetemes áldozatokat 
hoztak. A könyvtár elhelyezésére szánt helyiség átalakítását a 
város legközelebbi feladatai közé sorozzta. A könyvtári segély első 
sorban a helyi vonatkozású régi irodalom termékeinek beszer
zésére fordíttatott. 

A sepsiszentgyörgyi székely nemzeti múzeum állandó épü
letének kérdése ez évben sem nyerhetett még megoldást, a telek 
megválasztásának kérdése hátráltatta ez ügyet. A gyűjtemények 
rendezésének ügye nagy lendületet vett az által, hogy az új könyv
tárnok részt vehetett a főfelügyelőség könyvtári tanfolyamán. 

A szabadkai közkönyvtár a város által rendelkezésre bocsá
tott helyiségben felállítva ez év folyamán zajtalanul, minden meg
nyitó ünnep nélkül adatott át a közhasználatnak. A végleges elhe-
zés kérdgse ezzel még nem nyert ugyan megoldást, de az eddigi 
eredmények kedvezően hatnak a közönség érdeklődésének ébren
tartására. 

A szatmári Kölcsey-kör gyűjteményei nem nyerhetvén még 
eddig kellő elhelyezést, csupán könyvtára gyarapodott az év folya
mán a kapott állami segélyből. Gyarapítását az orsz. főfelügyelőség 
egyelőre a helyi vonatkozású irodalom összegyűjtése által eszköz-
lendőnek tartotta. 

A szegedi Somogyi-könyvtár állománya oly örvendetesen 
gyarapodik, hogy a kötetek száma eddig már meghaladja a 60,000-et. 
A könyvtár az állami segélyből és a városi javadalomból 
beszerzett könyveken kivül a szegedi kir. főügyészség sajtóügyi 
köteles példányaival is gyarapodott. A köteles példányok beszol
gáltatásában azonban az egyes nyomdatulajdonosok nagy hanyag
ságot tanúsítanak, a mivel szemben a könyvtár igazgatósága a 
főügyészség segélyét volt kénytelen igénybe venni. 

Tolna vármegye szegzárdi uj múzeuma 1902. szeptember 1-én 
nyílt meg s ezzel a könytár is kedvező viszonyok közé jutott. 
A múzeum állapotáról a megnyitásakor szerzett benyomások ked-
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vező képet nyújtottak a gyűjtemények értékéről és a vármegye 
közönségének áldozatkészsége szép reményeket enged fűzni az 
intézet jövőjéhez. 

A Szolnokon létesítendő nyilvános könyvtár czéljaira az orsz. 
főfelügyelőség ez év folyamán Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 
főispánjának kezeihez 500 koronát folyósitott. 

A vasvármegyei kultúregyesület szombathelyi múzeuma szá
mára emelendő kultúrpalota kérdése, bár az állami segély összege 
40,000 koronáról 80,000-re emeltetett, az építési terveken eszkö
zölt változtatások és a telek megválasztása körül felmerült aka
dályok miatt nem nyerhetett megoldást. A gyűjtemények ennek 
következtében ma is jóformán hozzáférhetetlen helyiségekben, 
raktárszerüleg vannak elhelyezve. Gyűjteményei között legszeb
ben fejlődik a könyvtár, mely anyagát két év leforgása alatt meg
kétszerezte. Gyarapításához a pénzbeli segélyen kívül a vasvár
megyei nyomtatványok sajtóügyi köteles példányai is járulnak, 
melyeket a nagyméltóságú m. k. igazságügyminiszter úr enge
délyével a győri kir. ügyészség közvetlenül szolgáltat át a vasvár
megyéi kultúregyesület megbízottjának. 

A temesvári városi könyvtár nyilvánossá tétele a temesvári 
kultúrpalota építésének kérdésével áll összefüggésben, de a főfel
ügyelőség az év folyamán is sürgette, hogy az értékes könyvanyag 
e kérdés megoldásáig is használhatóvá tétessék. A könyvtár gyara
pítására a város az idén jelentékeny összeget áldozott s a temes
vári kir. főügyészség sajtóügyi köteles példányai tekintélyes anyag
gal járultak gyarapításához. 

Uj múzeumok vannak alakulóban Bártfán, Debreczenben, 
Győrött és Veszprémben, mely utóbbi múzeum könyvtárának 
gyarapítására a veszprémi püspök már előzetesen évi 1000 koro
nát ajánlott meg. 



TÁRCZA. 

ÉVNEGYEDES J E L E N T É S 
A MAGYAR NEMZ. MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK 

ÁLLAPOTÁRÓL 

AZ 1903. ÉV III . NEGYEDÉBEN. 

I. 
A nyomtatvány oh osztályának anyaga a lefolyt évnegyed

ben köteles példányokban 1831 drb, ajándék útján 149 drb. 
vétel útján 123 drb, vagyis összesen 2103 drb nyomtatványnyal 
szaporodott. Ezen felül köteles példány czíinén beérkezett : szín
lap 1645 drb, gyászjelentés 1429 drb, falragasz 884 drb, zár
számadás 521 drb, műsor 402 drb, alapszabály 196 drb, püspöki 
körlevél 64 drb, perirat 17 drb, hivatalos irat 187 drb, vegyes 
619 drb, összesen 5964 drb aprónyomt itvány. 

Vásárlásra fordíttatott 1414 korona 38 fillér és 113 márka 
80 pfennig. 

Ajándékaikkal a következők gyarapították a nyomtatványi 
osztály anyagát : Alexics György, Alsófehérinegye alispánja Nagy-
Enyed, M. kir. Belügyminisztérium, Bosnyák-Herczegovinai orszá
gos kormány Bécs, Da Costa Ferreira, Coimbra 2 drb, Donebauer 
Frigyes Prága 8 drb, Fővárosi közmunkák tanácsa, Fraknói 
Vilmos 9 drb, Gárdonyi Albert 3 drb, Gohl Ödön 7 drb, Győry 
Tibor 3 drb, Handelsministerium Wien, Havas Rezső, Higgiuson 
Eduard Soutbampton, Hornig Károly báró Veszprém, Kaiser! 
Akademie der Wissenschaften AVien, Kereskedelmi és iparkamara 
Miskolcz, Kereszty István 10 drb, Königlishe Universitäts-
Bibliothek Upsala, Kvassay István 3 drb, Magyar Kárpátegye
sület Igló 2 drb, M. kir. közp. statisztikai hivatal, M. N. 
Múzeum igazgatósága 2 drb, Makay Béla, Márki Sándor Kolozs
vár, Maros/Tordamegye alispánja Maros-Vásárhely, Melich János, 
Mihályfi Ákos, Ministero della instruzzione Roma, Nagybányai 
Múzeum-egylet, Országos elmeorvosi értekezlet, M. kir. pénzügy
minisztérium 2 drb, Rexa Dezső Alsó-Kubin 3 drb, Rindauer 
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Valéria, Román közoktatásügyi minisztérium Bucarest, Róna 
Sámuel, Schweng József Beszterczebánya. Statistische Central-
Commission Wien 6 drb, Szabó Ervin 1 drb, Székely Dávid 
2 drb, Székesfehérvár városa iskolaszéke, Szilágymegye alispánja 
Zilah, Tarsoussi-Zade Nizza 6 drb, Tudományegyetem bölcsészet-
karának dékáni hivatala 43 drb, Vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minisztérium, Városy Gyula 4 drb. 

Nevezetesebb szerzemények : 1. Comenius Joh. A. Orbis sen-
sualium pictus. Leutschoviae, 1685. 2. Comenius Joh. A. Janua 
aurea, Francofurti, 1662. 3. Elevenkuti A. Symbolum philoso-
phicum, Tyrnaviae 1663. (50 korona.) 4. Pretiosa occupatio soda-
lis Mariani. Tyrnaviae 1696. (50 korona.) 5. Sennyey L. Abo-
rigines sapientiae. Tyrnaviae, 1671. (30 korona.) 6. Soarii Cypr. 
De arte rhetorica libri I I I . Tyrnaviae, 1695. (60 korona.) 
7. Viszoczany Fr. Sinopsis vitae. Tyrnaviae, 1671. (20 korona.) 

A könyvtár helyiségeiben 1927 egyén 5002 kötet nyom
tatványt, kölcsönzés útján pedig 757 egyén 1349 kötetet használt. 

A lefolyt évnegyedben 430 munka osztályoztatott, a melyek
ről összesen 689 czédula készíttetett. Kötés alá adatott 100 
munka 126 kötetben. A köteles példányok átvételére berendezett 
helyiségbe a negyedév folyamán 491 drb csomag érkezett; ugyan
innen 538 levél expediáltatott, a miből 107 reklamáczió volt. 
Az 1897 : XLI . t. ez. intézkedései ellen vétő nyomdatulajdonosok 
ellen peres eljárás megindítása 21 esetben kéretett. 

I I . 
A kézirattár 42 kézirattal és 44 irodalmi levéllel gyara

podott. Vételre összesen 130 korona fordíttatott. Ajándékozó 
kettő volt : Szénie Imréné úrnő, a ki egy vidéki színpadon elő
adott vígjáték 1821-ki kéziratával, s Rexa Dezső, a ki Döbrentei 
Gáborhoz irott 41 drb levéllel gyarapította a kézirattár anyagát. 
A báró Eötvös-kollégium Mednyánszky-gyűjteményéből áthelyez
tetett egy-egy Kazinczy Ferencztől, Czuczor Gergelytől és Toldy 
Ferencztől származó levél. Mint az évnegyed legnevezetesebb gya
rapodását ki kell emelnünk, hogy abból a gazdag letétemónyből, 
melylyel néhai Kisfaludy Árpád Béla örökösei nevében Kisfaludy 
Zs. Lajos a család idősebb ágának már régebben letéteményezett 
múzeumi levéltárát kiegészítette, a kézirattárban helyeztettek el : 
Kisfaludy Sándor »Himfy szerelmei«, »Franczia fogságom«, 
»Két szerető szívnek története«, »Gondolatok«, »Prológus a 
füredi játékszínnek megnyitására« czímű műveinek eredeti kéz
iratai, önéletrajzi jegyzetei és több kézirati töredéke; továbbá 
Szegedy Póza emlékkönyve és Dukai Takács Judit négy kisebb 
kézirata. A szerzemények közül megemlítendő egy középkori 
magyarországi missale pergamen kézirata. 
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A negyedévi szerzemények feldolgozásán kivül folytattatott 
az irodalomtörténeti levéltár betűrendes átalakítása. 

A negyedév folyamán 37 kutató 184 kéziratot használt. 

I I I . 
A hírtap-lcönyvtár gyarapodása. I. a) Köteles példányok-. 

ból 175 évfolyam 22,059 szám (ezek közül számonként 5169 szám). 
b) Vásárlás 29 évfolyam 2305 szám, összesen 204 évfolyam 
24,364 szám. 

I I . a) Horovitztól vásároltatott : Pesther Handelszeitung 
1848. 1 — 22. száma 5 koronáért. Rexa Dezsőtől: Komáromi 
Lapok 1849. teljes évfolyama (mely a legritkább magyar hírlap) 
150 koronáért, Miku Emiliántól négyféle oláh hírlapnak 1838— 
1864 időközből való 28 évfolyamának 2214 száma, kiegészítésül, 
512 koronáért. 

A könyvtárban 330 olvasó 819 kötetet, házon kivül 14 
olvasó 135 kötetet, összesen: 344 olvasó 954 kötetet használt. 

Czéduláztatott 27 új hírlap 29 évfolyama; átnézetett 209 
évfolyam 20591 száma. Könyvkötőnek átadatott 160 köteg hírlap, 
ugyanattól visszaérkezett 485 drb bekötött hírlap; ezért utalvá-
nyoztatott 1482 kor. 8 fillér. 

A köteles példányok, melyek kimutatással (csomagokban) 
beérkeztek, a gyarapodási könyvbe Írattak és a nyilvántartási 
lapokra vezettettek, ezeken kivül a számokban beérkezett hir-
lapok is összegezve hetenként beírattak, betűrendbe osztályoz-
tattak és elhelyeztettek. A csomagküldeményekben hiányzó szá
mok azonnal reklamáltattak és ezek is följegyeztettek. 

IY. 
A levéltár a lefolyt évnegyedben ajándék, illetve más 

osztályból való áttétel útján 27, vétel útján 1312, összesen 1339 
darabbal és letéteményezés útján 3 családi levéltár több ezer 
darabra menő anyagával gyarapodott. 

Vételre fordíttatott 6490 korona. 
A törzsanyag gyarapodásából a középkori iratok csoport

jára 322 drb eredeti, 7 drb másolat, — az újabbkori iratokéra 
997 drb, a nemesi iratokéra 1 drb, az 1848/49-es gyűjteményre 
12 drb esik. 

Ajándékaikkal a budapesti Eötvös-kollégium igazgató
sága, Dőry Ferencz orsz. levéltári fogalmazó, dr. Iványi Béla 
orsz. levéltári gyakornok, Kaszap Andor, Reinhard József salgó
tarjáni gyógyszerész és Baktai Tattay István, m. kir. honvéd
százados gyarapították a gyűjteményt. A törzsanyag gyarapodá
sából első helyen kell megemlítenünk az Ibrányi család levél
tárát, a mely 1886 óta mint ideiglenes letétemény őriztetett 
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a levéltárban s most a család által eladóvá tétetvén, 6000 koro
náért örök áron a múzeum tulajdonába ment át. A levéltár 
anyagáról annak idején a Magyar Könyvszemle részletes ismer
tetést hozott. Az átvétel alapjául szolgáló régi lajstrom szerint 
a levéltár 1048 drb iratot, köztük 216 drb mohácsi vész előtti 
oklevelet tartalmazott. A rendezés után és most a megvásárlás 
alkalmával véglegesen megállapított adatok szerint a levéltár 
1 drb Árpád-kori. 40 drb XEV., 167 drb XV. és 93 drb 
XVI. sz-i mohácsi vész előtti eredeti okiratot. 7 drb másolatot. 
190 drb XVI., 604 drb XVIL, 9 drb XVÍIL, 18 drb X I X . 
századi iratot, 16 drb genealógiát és 14 drb elenchust, összesen 
1159 drbot foglalt magában. Nevezetes továbbá egy, vétel útján 
megszerzett 20 drb középkori és 17 drb újabbkori válogatott 
iratokból álló sorozat, melyek Vas és Sopron vármegyének régi 
családaira vonatkoznak. 

1848/49-es gyűjteményünk 10 drb kiáltványon kívül az 
Ellenzéki Kör tagajánló könyvével és 1847 június 27-ikétől 1849 
június 29-ikéig vezetett jegyzőkönyvével gyarapodott. Újabbkori 
irataink gyarapodásából kiemeljük gróf Széchenyi István 1845 
október 7-én Tisza-szabályozási kőrútjából való hazatérte után 
Kállay Menyhért szabolcsi alispánhoz irott levelét és a Deák 
Ferencz kehidai birtoka eladására vonatkozó 5 drb 1854. évi 
iratot. 

Nemesi irataink gyűjteményének egyetlen szaporulata Fischer 
János Teofil czímerkérő folyamodása az 1689 május 29-ikén 
Bécsben kelt adományozási záradékkal ellátva. 

Az örök letéteményül elhelyezett családi levéltárak sora-
zata három levéltárral gyarapodott. Gróf Hadik-Barkóczy Endre 
v. b. t. tanácsos a Szálai gróf Barkóczy család levéltárát, Szö
gyény-Marich László v. b. t. tanácsos, berlini nagykövet a Magyar-
szőgyényi és Szolgaegyházi Szőgyény-Marich család levéltárát, 
Antos János nagyabonyi földbirtokos a Hétyi Antos család levél
tárát helyezték el a múzeumban. Letéteményeikkel családi levél
táraink száma 62-re emelkedett. 

A lefolyt évnegyedben 25 kutató 3442 drb iratot, 182 drb 
nyomtatványt, 1 drb fényképet, összesen 3649 drbot használt; 
kikölcsönöztetett 7 térítvényre 154 drb irat és 7 drb fénykép, 
összesen 161 drb. 

A törzsanyag új szerzeményeinek földolgozásán kivül, mely
nél az Ibrányi család levéltárának lapszámozása és a növedéki 
naplóba való beiktatása adta a legtöbb dolgot, folytattatott 
a középkori iratok és az 1848 49. évi kiáltványok czédulázása; 
az előbbi csoportnál 1440. évig haladtunk, az utóbbinál a levél
tár régebbi szerzeményei teljesen feldolgoztattak s a művelet 
folytatása a Véghely-féle gyűjtemény anyagára terjesztetett ki. 
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A családi levéltárak közül a Szerdahelyi és Ghyczy levél
t á r ak rendezése és a Szent-Ivány család levéltárának folytató
lagos lajstromozása van folyamatban. A már korábban rendezett 
levéltárak közül a Melczer család levéltára évszám szerint fel
ál l í t tatot t , és a gróf Teleki és gróf Rhédey családok le7éltáiai 
a földszinti helyiségben nyertek új elhelyezést, hogy a Kisfaludy 
család idősb ága i ra ta inak a család korábbi letéteményével 
együtt való felállítása lehetségessé váljék. 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 
1902-BEN. 

A M.r Tud. i^kadémia Könyvtárának 1902. évi állapotáról 
az Akad. Ér tes í tő f. évi májusi (161) füzete a következő jelen
tést közli : 

A könyvtári munkálatok a lefolyt évben is a rendes mederben 
hajtattak végre. A könyvtárnokság a megkezdett pótlásokat, vala
mint a kisebb füzetes munkák lajstromozását a legtöbb szakban végre
hajtotta, noha ez utóbbiak száma jelentékeny lévén, még ez évben 
is gondot okoznak. A könyvtár rendezéséről a következő adatok 
tanúskodnak. A rendezett tudomány-szakok száma 5 3 ; ezek 66,112 
munkát tartalmaznak, és pedig : 

Bibliográfia 1203, Encyklopaedia 144. Philosofia, 1529, 
Mythologia 120, Theologia 4517. Paedagogia 1964, Széptudomány 
791, Anthropologia 363, Jogtudomány 1316, Magyar jogtudomány 
1773, Politika 2748, Magyar politika 1769, Történelem 6035, 
Magyar történelem 3006, Magyar országgyűlés 95. Életrajzok 3119 
Földrajz 1086, Magyar földrajz 472, Térképek 927, Utazás 1256, 
Statisztika 723, Schematismus 287, Hadtudomány 698, Régészet 1486, 
Eremtudomány 233, Mathematika és csillagászat 1206, Természet
tudomány 192. Természettan 998, Vegytan 457. Természetrajz 137, 
Állattan 505, Növénytan 455, Ásvány- és földtan 516, Gazdaságtan 
3607. Orvostudomány 2555, Nyelvtudomány 2182, Classicah filológia 
869, Görög irodalom 861, Latin irodalom 946, Új latin irodalom 
798. Magyar nyelvészet 560, Régi magyar irodalom 658. Magyar 
irodalom 4648, Germán irodalmak 1889, Franczia irodalom 755. 
Olasz-spanyol irodalom 263, Szláv irodalom 463. Keleti irodalom 
1867, Incunabulum 367, Akadémiák és társulatok kiadványai 608. 
Külföldi folyóiratok 202, Hazai újságok és folyóiratok 386. 
Bolyaiana 32. 

Az 1901-iki jelentésben a rendezett munkák száma 63,652-t 
tet t ki. A lefolyt évben tehát a szaporodás 2500 ; vagyis ennyi mun
káról készült generalis czódulakatalogus, szakkatalógus és inventarium-
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béli czímmás, tehát összesen 7000 czímmás ; a mi, tekintve a tiszt
viselők számát, élénk munkásságra vall. 

A szakkatalógus áll 108 kötetből és 58 czédulatokból. Az álta
lános czédulakatalogus 169 tokban van elhelyezve. 

A könyvtár gyarapodása a jáimlék-napló kimutatása szerint a 
következő: Vétel útján 635 mű, 957 kötetben, 182 füzetben. Köteles 
példányként 341 nyomda 8640 művet 2172 kötetben, 7050 füzetben 
küldött. Ehhez járul 152 zenemű 4 kötetben. 217 füzetben, 775 
újság és 100 folyóirat, 72 térkép, 223 akadémiától és tudományos 
társulattól 738 mű, 483 kötetben, 622 füzetben érkezett a könyv
tárba. Magánosok ajándékából és hatóságoktól 228 művel, 132 kötet
ben, 166 füzetben gyarapodott a könyvtár. A könyvtár az Akadémia 
saját kiadványaiból 16 művet, 22 kötetben, 10 füzetben kapott. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 138 iskolai értesí
tőt ajándékozott a könyvtárnak. Az ajándékozásba nincs felvéve a 
Siskovics örököseitől ajándékozott Siskovics könyvtár, mely a múlt 
év tavaszán került a könyvtárba. Bővebbet erről a róla szóló jelentés 
tartalmaz I t t csak annyit, hogy ebből a könyvtárból 833 oly művel 
gyarapodott az Akadémia könyvtára, melyek még nem voltak meg. 
Azon kívül egy teljes Fehér Codex diplomaticusának szép példánya 
is jutott a könyvtár birtokába. Megemlítendőnek tartjuk még azt, 
hogy a belügyminisztériumtól kapott 2000 koronáért jelentékeny 
diplomatariumok is vásároltattak. 

A könyvtár olvasó termében a lefolyt évben 6611 olvasó 8310 
művet használt, míg a házi használatra 143 kölcsönző 1053 művet 
vett ki a könyvtárból. 

Végűi a könyvtárt ért kétszeres veszteségről is meg kell emlé
keznünk. Múlt év szept. 4-ikén meghalt Heller Ágost főkönyvtárnok, 
a ki 1894-től kezdve volt a könyvtár élén, s kinek a physikai iro
dalom terén kifejtett munkásságát a külföld is méltányolta. Szep
tember 23-án pedig Lindner Ernő alkonyvtárnokot vesztette el a 
könyvtár. Lindner Hunfalvy Pál meghívására 1867-ben került az 
Akadémia könyvtárához, hol, míg betegsége meg nem akadályozta, 
buzgalommal, széleskörű ismerettel teljesítette kötelességét. Hivatalos 
működése mellett nagy készültséggel foglalkozott a magyar költészet, 
különösen Petőfi remekeinek fordításával. — Lindner Ernő helyébe 
az elnökség Pápai Józsefet nevezte ki könyvtártisztté. 

A SZEGEDI SOMOGYI-KÖN Y VTÁB ÁLLAPOTA 
.1901—1902-BEN. , 

A Somogyi-könyvtár igazgatója, Reizner János, a könyvtár 
1902/1903-ik évi gyarapodásáról, használatáról és közérdekű álla
potairól a következő jelentést terjesztette elő : 

A múlt évi július 1-től a folyó évi június végéig terjedő idő-
Magyar Könyvszemle. 1903. IV. füzet. 27 
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szakban, vagyis a könyvtárnak a nyilvános használatra történt átadá
sától számított immár 20-ik éve alatt, a gyarapodás kedvező arányú 
volt. Bár a beszerzések zöme a nagyobb és drágább kiadványokra 
irányult, mégis az elmúlt év szaporulata 467 műből 1025 kötetre 
rug. Ezen szaporulatba nemcsak a városi rendszeres költségalapon 
(évi 2000 K.), hanem a vallás- ós közoktatásügyi kormánytól nyert 
1200 K. államsegélyen vásárolt 54 mű (125 kötet), valamint a 
szegedi kir. főügyészség területén működött összes nyomdák 1901/1902. 
évi köteles példányai, úgyszintén a különböző czímen nyert ado
mányok is betudva vannak. Nevezetesen alapítványi illetményként 
a Magyar történelmi társulat, a Kir. magyar természettudományi tár
sulat, a Szent István- és Kisfaludy-társaságok, az Orsz. magyar képző
művészeti egyesület és évi tagilletményként a Magyar numizmatikai 
társulat kiadványaikat megküldötték és adományul megkaptuk a 
Magy. tudományos akadémia összes kiadványait, valamint a Magyar 
földrajzi társulat, a Magyar földtani intézet, a Magyar mérnök- és 
építész egylet kiadványait, illetőleg folyóiratait, továbbá a magyar 
országgyűlés képviselőházának nyomtatványait, a földművelésügyi, 
a kereskedelemügyi kormányoknak, a központi magy. kir., úgy a 
székesfővárosi statisztikai hivatalnak szokott közleményeit. 

Mindezeken kívül becsesebb adományokat kaptunk a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minisztériumtól, a Múzeumok és könyvtárak 
orsz. főfelügyelőségétől, Szeged város tanácsától. Brassó város közön
ségétől, a csanádegyházmegyei hatóságtól, Kállay Albert főispántól, 
úgy Becker Hugó, Engel Lajos, Koncz Antal, Koncz Sándor, Lázár 
Béla, dr. Lőw Immánuel, Marosi Sámuel, Paral Bertalan, dr. Szigethi 
Vilmos, Szűts Mihály szegedi és dr. Horváth János, dr. Kőrösy 
József, dr. Lipcsey Ádám budapesti, Erdujhelyi Menyhért zentai. 
Jánossy Gábor szombathelyi. Tóth Mike kalocsai, Széll Farkas deb-
reczeni, Mihalovics Béla székelyudvarhelyi és Koncz József maros
vásárhelyi lakosoktól. Többes példányokra nézve a pozsonyi kir. 
főgymnasiummal és a kolozsvári múzeumi s egyetemi könyvtárral 
bocsájtkoztunk cserébe. 

Megemlítem egyúttal azt, hogy a városi tanács által hirdetett 
1000 koronás színműpályázatra beérkezett művek kéziratai is a 
Somogyi könyvtárban helyeztettek el. 

Az évi gyarapodáshoz képest ennélfogva a czímtározott állo
mánya a Somogyi-könyvtárnak szakonként a következő : 
Ősnyomtatvány (idegen és magyar) 
Vallástudomány (6 alszak) 
Jogtudomány (8 alszak) ... 
Államtudomány (5 alszak) 
Orvostudomány (G alszak) 
Mathematika és természettud. (5 

alszak) 2.646 » 4.704 » 4.401 
Bölcsészet, nevelés, széptudom. (3 

alszak) 3.034 » 5.147 > 4.770 

184 mű 203 kötet 174 drb. 
7.093 » 12.623 » 11.215 » 
2.461 > 4.296 » 3.866 » 
1.112 » 2.030 » 1.888 » 
1.213 » 2.066 » 1.873 » 
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Történelem, földrajz (9 alszak) 6.140 » 12.337 
Nyelvészet és irodalom (6 alszak) 4.901 » 9.708 
Vegyes (6 alszak) 1.044 » 7.691 
Hírlapok (3 alszak) 330 » 1.954 

11.687 
8.609 
7.410 
2.431 

Összesen 30,158 mű 62,759 kötet 58,324 drb. 

Kiemelem ezút tal , hogy a Somogyi K á r o l y könyv tá ra lap í tó tó l 
á t v e t t nagyé r t ékű gyűj temény, vagyis a tö rzskönyvtá r e rede t i l eg 
2 0 . 3 7 0 műből, i l letőleg 4 3 . 7 0 1 kö te tbő l ál lot t . Húsz év a la t t t e h á t 
a város ' á ldozatkészsége és egyesek buzgalma köve tkez tében a törzs
könyv tá r 50°/0-os gyarapodásban részesült . 

A szaporula t a ránya i külsőleg is szembeötlők főkép a h i r l ap -
osztálynál , hol a k i r . ügyészségtől á t ve t t köteles sa j tó te rmékek , i l le
tő leg h i r l apok nagy tömegénél fogva az elhelyezés már is nehézsé
g e k k e l jár . K ü l ö n előterjesztésben javaslom ennélfogva, hogy a föld
szint i helyiség nagy te rmének a hi r laposztá ly elhelyezésére a lkalmas 
berendezése i r án t az előintézkedések té tessenek meg. 

A könyvkötések is az elmúlt évben nagy a r ányoka t ö l tö t tek . 
A múl t évi szeptember 1-től ez évi június hó végéig 1 4 5 0 K. 4 4 f. 
köl tségen 1 2 2 3 köte tből , i l le tőleg darabból álló 6 7 9 különböző munka 
le t t bekötve. 

A könyv tá r t használó lá toga tók száma az előző évihez képes t 
1071-gyel , a n a p i át lagos szám pedig 2-vel növekedet t , mi t részben 
a n n a k tu la jdoní tha tn i , hogy a Képzőművésze t i egyesület t á r l a t a i r i t 
k á b b a k és kevésbé zavarók voltak, de ezentúl az épüle t léghuzamos
s á g á t i l lető bajok is részben orvosolva le t t ek . 

A könyvtá r -haszná la t ra vonatkozó havonkén t i számszerű kimu
t a t á s t a következőkben közlöm : 

Év és hónap 

1902. szeptember » 
» október 
» november 
» deczember 

1908. január 
» február 
» márczius 
» április 
» május 
» június 

Összesen 

Olvasók száma 

összesen j napi átlag 

679 
1564 
1189 

818 
1316 
1302 
843 
513 
486 
216 

"892ÏÏ" 

47 */., 
572a/.. 
4913/.. 
43 ?/.. 
52'«/.. 
561*/-. 
3318/.. 
24 '/.. 
1911/.. 

918/.. 

" 3 5 ~ 

Napi létszám 

leg leg-
uagyobb kisebb 

101 
82 
79 
99 

100 
55 
41 
34 
25 

33 
39 
28 
20 
16 
25 
20 

7 
9 
5 

1 Befoglalva a szüneti olvasók is. 
27* 
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A 8923 olvasó összesen 9975 művet használt. Az olvasók közt 
társadalmi állás és foglalkozás szerint volt 4 lelkész, 146 tanár s 
tanító, 7569 tanuló, 14 iró. 32 művész, 67 ügyvéd, 37 katona, 
40 törvényhatósági, 146 állami, 339 magántisztviselő. 2 orvos, 
10 gyógyszerész. 6 gazdálkodó, 5 gazdatiszt, 132 építész és műiparos. 
66 kereskedő, 150 házbirtokos és magánzó, 157 nő. 

Az olvasók közül a 6 órai időn túl eső időkőzben 3145-en 
használták a könyvtárt. 

Nemcsak a könyvtár, de a múzeum különféle tárgyainak elren
dezése és gondozása is feladataink közé tartozván, bár a könyvtári 
szolgálat körül való teendőink a fokozatos fejlődésnél fogva mind
inkább növekedtek, mindazáltal a könyvtárrendezés és a szaporulatok 
czímtározása, valamint az ezzel kapcsolatos további teendők hátralék 
nélkül elintézve lettek. 

Ezt csak annak köszönhetjük, hogy Szász Gyula néptanító hiva
talos elfoglaltságától ment összes idejét, nemes buzgalomtól és kitartó 
ügyszeretettől vezéreltetve, a könyvtárnak szenteli és már az 1901. évi 
június hó 1. óta, mint önkénytes kisegítő a könyvtári munkálatok 
egy részében elismerésre méltóan részt vesz, mit ezúttal köszönetem 
kifejezésével tanúsítok, annak megjegyzésével, hogy nevezett a múlt 
év július havában a múzeumok és könyvtárak orsz. főfelügyelősége 
részéről rendezett könyvtárnoki tanfolyamon is, mint önkénytes hall
gató résztvett. 

Ennek előrebocsájtássval jelentem, hogy az összes gyarapodás 
feldolgozva van, a járuléknapló és a látogatási könyv vezetése szaka
datlanul történt, a törzskönyvtári példányok lebélyegzése folytattatott 
s a könyvtár használata körül naponkint felmerülő helybeli és vidéki 
tudakolások és más igények lehetőleg kielégítve lőnek. 

Az iktató-könyvbe a múlt év végéig beérkezett 316, úgy a 
f. é. június végóig érkezett 178 ügyirat néhány kivétellel elin
tézve lett. 

A könyvtárbizottság az elmúlt évben összesen nyolcz ülést tar
tott (jul. 1., nov. 19., decz. 23., jan. 10., 21. , apr. 16., 17., máj. 22.). 

Megjegyzem egyúttal, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium múlt évi jelentésünket f. é. Julius 10 én 26.757. sz. 
leiratával a város közönségének lelkes áldozatkészsége és az intézet 
vezetése iránt való elismerésének kifejezése mellett tudomásul vette. 



SZAKIRODALOM. 

Fraknói Vilmos. Gróf Széchényi Ferencz. Budapest, 1902. 
8-i\, 384 1. (A Magyar Történeti Életrajzok XVII I . évf. 3 — 5. 
füzetei.) 

A Nemzeti Múzeum százéves örömünnepe a nagy emlék
könyvön kívül történeti irodalmunkat egy más értékes munkával 
is gazdagította. Ebből az alkalomból írta meg ugyanis a nagy
nevű alapítónak, gróf Széchenyi Ferencznek első komolyabb 
igényű életrajzát kiváló történetírónk Fraknói Vilmos, a Széche
nyi országos könyvtár egykori őre. Ezzel a könyvvel tartozott 
történeti irodalmunk ama férfiú emlékének, a kinek nevezetes 
alapítványa első sorban a hazai történettudomány terén lett kor
szakalkotóvá. A Fraknói lelkes szorgalma s az életrajzot közlő 
vállalat érdemes szerkesztőjének, Schönherr Gyulának buzgólko-
dása pedig lehetővé tették, hogy a munkának legalább első része 
már a jubileum napján megjelent s igy hozzájárulhatott a kegye
letes hangulat emeléséhez. 

Csakhamar elkészült az egész mű, s most már előttünk áll 
gróf Széchenyi István atyjának élete és tevékenysége, a körvona
lak kellő megvonásával s a lényeges szempontoknak világos meg
jelölésével. Hogy a végleges életrajz, mely ez eseményekben gazdag 
pálya minden motívumára kiterjeszkedik, nem készülhetett el 
a rendelkezésre állott rövid idő alatt, egészen érthető lesz, ha 
meggondoljuk, hogy épen a múzeumi jubileum alkalmából indult 
meg a Széchényi F erén ezre vonatkozó behatóbb levéltári kutatás, 
melynek eredményei bizonyára sok új vonással fogják gazdagítani 
a kiváló férfiú áldásos pályafutásának rajzát. Es ezek mind szépen 
elhelyezhetők lesznek azokban a keretekben, melyekben Fraknói 
e pálya egyes időszakait a nála megszokott áttekinthetőséggel 
bemutatja. 

Munkájának első része »az elődök«ről szóló szép tanulmány, 
a mely a Széchényi család történeti szerepléséről nyújt igen vilá
gos képet s ezzel sokban hozzájárul úgy Ferencz, mint István 
nagyszabású egyéniségeinek megértetéséhez. Ugyanez a fejezet 
tartalmazza Széchényi Ferencz gyermek- és ifjúkorának rajzát, 
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tanulmányainak ismertetését. S megtaláljuk itt azt a jellemző 
adatot is, hogy a későbbi nagy könyvgyűjtő már mint terézia-
numi növendék érdeklődéssel hallgatta Denis Mihálynak a bib
liográfiából tartott s különben a növendékekre nem kötelező elő
adásait. A második fejezet a pálya kezdetét tárja elénk, a hát
térben I I . József korának főbb körvonalaival. Látjuk Széchenyi 
Eerenczet a bírói pályán, majd mint helyettes horvátországi bánt, 
s míg egyrészt lassanként kibontakozik előttünk politikai egyénisé
gének képe, másrészt megismerkedünk rendkívüli kultúrai fogé
konyságának genezisével. A könyv derékrészét a nagy tudomány
os irodalombarát korszakalkotó tevékenységének rajza s első sor
ban a Széchényi orsz. könyvtár megalapításának története fog
lalja el. Ez utóbbinál a szerző azt a tanulmányt vette alapul, 
mely erről a kérdésről a Magyar Könyvszemle jubileumi füze
tében jelent meg. Érdekes adatokat hoznak felszínre azok a részek 
is, melyek Széchényinek a magyar Írókkal való különböző irányú 
összeköttetéseiről számolnak be. Ezeknek az irodalomtörténet is 
hasznát fogja venni. A végső fejezetben Széchényi Eerencznek 
családi életébe pillantunk be s megismerkedünk azokkal az intéz
kedésekkel, a melyeket a mintaszerű családapa gyermekei neve
lése s a család erkölcsi és anyagi jövőjének biztosítása érdekében 
tett. És itt megjelenik már a legnagyobb magyar gyermek- és 
ifjúkori silhouette-je is. 

A könyv gazdagon és ízléssel van illusztrálva s az illusz-
trácziók egy része szorosan a Széchenyi-országos könyvtár meg
alapítására és történetének első időszakára vonatkozik. 

E folyóiratban, a hol már második éve folyik a Széchényi 
orsz. könyvtár történetének részletes előadása, a Fraknói Vilmos 
érdemes munkájának aprólékos ismertetése fölöslegesnek látszik. 
E pár sorral az érdeklődők figyelmét akartuk felhívni a műre 
s első sorban a könyvtár háláját tolmácsolni Praknóinak azért 
a buzgóságáért, melynek eredményeként a Nemzeti Múzeum ala
pítójának életrajza a jubileum alkalmából megjelenhetett. 

—t.— 
Cockerell Douglas. Der Bucheinband und die Pflege des 

Buches. Ein Handbuch für Buchbinder und Bibliothekare. Aus 
dem Englischen übertragen von Felix Hübet. Leipzig, 1902. 
Hermann Siemann Nachfolger. 8-r. 4, 275, 4 1. + 8 melléklet. 
Ára 5 M. 

Az ipari mesterségek szakszerű leírásának irodalmát Diderot 
indította meg az Encyclopédie kiadásával, a mikor is időt, fáradt
ságot nem kímélve, műhelyről műhelyre vándorolt, hogy az 
amateurök írásbafoglalt közleményeit, a munkások szóbeli felvilá
gosításaival és a saját, személyes tapasztalataival egyesítve, az így 
szerzett ismereteket tömör czikkekbe foglalja. E szerény, bár 
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összességében imponáló kezdet óta eltelt másfél század alatt sokat 
haladtunk e tekintetben. Ma már nem érjük be a lexikonok ' 
szűkre szabott terével, hogy egy pár tömören megírt lapon álta
lános képét adjuk egy-egy technikai eljárásnak, hanem külön 
kötetekben, aprólékos részletességgel tárjuk fel az illető mesterség 
legrejtettebb titkait. A terjedelem növekedtével azonban a czél is 
változott. Az összefoglaló, lexikális jellegű czikkek csak arra 
voltak jók, hogy egy-egy iparág iránt a laikus közönség érdeklő
dését fölkeltsék és kielégítsék; a mai, gyakran vaskos kötetek 
pedig első sorban a szakembereknek szólnak, hogy gyakorlati 
úton nyert ismereteiket kiegészíthessék s a sokszor csak, hogy 
úgy mondjam gépiesen elsajátított műveletek igaz jelentőségét 
tudatossá tegyék. Egy másik változás, mely az előbbinek szükség
képi folyománya, a szerzők személyiségében állott be. Ugyanis 
addig, míg az ily fajta munkák pusztán népszerűsítő czélzattal Írat
tak, a szerző ügyes tolla volt a fődolog : maga a technikai tudás, 
mely úgyis csak madártávlatban szerepelt, másodkézből való 
is lehetett; mihelyt azonban szakszerű színezetet kezdett ölteni 
a technikai irodalom, az írói gárda kizárólag a mesteremberek 
köreiből került ki. Ez eleinte meg is látszott a könyveken: a 
maga szerszámát ügyesen forgató mesterember kezében sokáig 
rakonczátlankodott a toll s csak hosszas gyakorlat után volt 
engedelmességre szorítható. Ma már annyira vagyunk, hogy a 
legtöbb ipari szakmunka, ha nem is valami stílremek, legalább 
könnyen folyó, világos nyelven adja elő a maga mondani valóját, 
sőt elvétve akad olyan is, melyben itt-ott a szellemesség ere is 
meg-megcsillan. 

Ez utóbbiak közé tartozik a czímben jelölt munka is, 
melyet a jó hírű lipcsei kiadóczég Handbücher des Kunstgeiuerbes 
czímen a közelmúltban megindított vállalatának egyik kötete gya
nánt bocsátott a könyvpiaczra. Németország technikai művekben 
is gazdag irodalma eleddig két, hazai könyvtárainkban s nevesebb 
könyvkötő-műhelyeinkben is jól ismert, kiváló munkával rendel
kezett e tárgyról a Baueréval és az Ádáméval. CocJceréllé méltón 
sorakszik harmadiknak a szövetséghez. Létjogosultságát különben, 
a szerző személyiségén kívül1, a külső csín és rendkívüli tartósság 
szempontjából párját ritkító angol kötések napról-napra erősbödő 
divatja is igazolja. A német s részben a magyarországi könyvkötő 
mesterek eddig csupán a külső díszítésben s az anyag megválasz
tásában utánozták több-kevesebb szerencsével az angol mintákat, 
de a szerkezeti részben, kellő útmutatások híjján, az elődök 
hagyományos utain haladtak. CocJcerell könyve az első, mely a 

1 Cobden-Sander son-n&k, a nagy könyvreformátornak egyik lelkes köz
vetlen tanítványa ! 
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könyvkötési munkálatok minden részletében az angol technikát 
tartja szem előtt. 

A mű két részre s ezen belül huszonkét fejezetre oszlik. 
Az első. a könyv zömét kitevő rész húsz fejezetből áll s a könyv
kötésre vonatkozó összes müveletek gondos leírását tartalmazza, 
míg az utolsó két szakasz a bekötött könyvek ápolásával foglal
kozik. — A rendelkezésünkre álló tér nem engedi, hogy szerzőt az 
elejétől végig tanulságos fejezeteken át nyomról-nyomra kövessük, 
hanem be kell érnünk azzal, hogy egy pár fontosabb megjegyzését 
röviden reprodukáljuk. 

így pl. igen talpraesettek azok a megjegyzések, melyeket 
az általános bevezető fejezetben találunk a könyvek díszítésére 
vonatkozólag. Szerinte a legtöbb könyvet, habár íinom is kötésük, 
legczélszerűbb éppen semmi, vagy csak igen kevés díszszel látni 
el. Ha azonban a megrendelő egy-egy kedves könyvét gazdagabb 
kötésben szeretné látni, úgy a mesterember bátran alkalmazhatja 
a dúsabb aranyozást, vagy a ragyogóbb mozaikot ; a túlterheltség 
vádja ezért még nem érheti : hiszen — úgymond — a könyvet 
soha sem szabad, mert nem is lehet, mint valami elszigetelt, 
pusztán ornamentikái darabot megitélni, hanem mint az egész 
környezetbe illeszkedőt. E környezet józan egyszerűsége pedig 
szinte megkívánja helylyel-közzel az élénkebb színfoltokat. Fölötte 
tanulságos e passzus, mert azt mutatja, hogy mily szoros egységet 
képez az angol ember szemében lakásának minden legkisebb 
részlete is, melyek folytonos összhangba hozása az egészszel adja 
meg a keltett hatás utánozhatatlan, előkelő tónusát. 

Egy másik, hogy úgy mondjam, a könyvkötő adminisztratív 
munkásságára vonatkozó megjegyzése, melynek betartása fölötte 
kívánatos volna, a következő. A kötésre adott könyvek czímét a 
mester külön könyvbe vezesse, pontosan melléje jegyezvén nem
csak a beérkezés idejét s a tulajdonos nevét, meg lakását, hanem 
a megrendelőnek minden legapróbb kívánságát is. Félreértések 
kikerülése végett az egyes tételek folyószámmal volnának ellátan
dók, melyet a könyvre is ráírnának. Sok kellemetlenséget háríthat 
el így a könyvkötő, mert a most divatozó két móddal (a könyv 
külső táblájára írott megjegyzésekkel, vagy a könyvhöz csatolt 
külön papírlappal) sokszor nem érünk czélt. 

De ízelítőül elég talán ennyi a könyv gazdag tartalmából, 
melynek olvasása alól — merjük állítani — egy lelkiismeretes 
könyvtáros, vagy magasabbra törekvő mesterember sem vonhatja 
ki magát. Még csak a munka végén található táblázat reprodu
kálására szorítkozunk, a hol CockereH áttekinthető módon sorolja 
fel azokat a követelményeket, melyeket a jó kötés elengedhetetlen 
kellékeinek tart. 

Négyféle könyvkötést különböztet meg ; úgy mint : I. Egész 
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bőrdíszkötést, becses könyvek számára; I I . jó fél- vagy egész 
bőrkötést lexikonok, katalógusok és egyéb nehéz és sokat használt 
könyvek számára; I I I . egyszerű félbőrkötést és IV. egész- vagy 
félvászon kötést; e két utóbbi csoportba foglalt kötések főleg a 
közkönyvtárak rendes szükségleteit elégítik ki. A felállított köve
telmények a következők : a) ívek, I. Az íveket gondosan újra kell 
hajtogatni, s ha a könyv régi, a hibás lapokat gondosan ki kell 
javítani. Az egyes lapok leffentyűkkel erősítendők a szomszédos 
ívhaz. A táblákat leffentyűkre kell varrni, de ráragasztásuk tilos ! 
Ugyanez áll a I I—IY. csoportra is. b) Őrlap. I. Jó papirosból 
kell a könyvhöz varrni. Papiros helyett esetleg pergament is 
használhatunk. Néha bó'rizület szükséges. I I . Jó papirosból kell 
a könyvhöz varrni. Nehéz könyvekhez vászon Ízület alkalmazandó. 
I I I . és IV. Jó papirosból kell a könyvhöz varrni, c) Préselés. 
I—III . Merített papírra nyomatott könyvek erős préselése tilos, 
d) Metszés. I. Fűzés előtt kell megmetszeni és megaranyozni. 
I I . Géppel kell körülmetszeni s betáblázás után aranyozni vagy 
festeni. I I I . Vágatlanul is hagyható, de ha nem, úgy az eljárás 
II-vel megegyezik. Esetleg csak felül van aranymetszés. IV. Puszta 
körülmetszés géppel, e) Fäzes. I. Öt erős (kiálló) fonálra fűzendő 
selyemszállal. I I . Fej ér íte tien czérnával fűzendő öt kiváltkép 
erős fonálra. I I I . Legalább négy fejérítetlen vászon szalagra 
fűzendő jó fejérítetlen czérnával. IV. Ugyan ígjr, de csak három 
szalagra, f) Hát. I—IV. Lehetőleg egyenesen hagyandó, de ügyelni 
kell arra, nehogy használat folytán homorúvá legyen, g) Tábla. 
I—II. Legjobb szürke kéregpapirból készül. Fölötte nagy és 
súlyos könyveknél 2 — 2 táblát ragasztunk egymásra, melyeken 
áthúzzuk mind az Öt varrószalagot. I I I . Szürke kéregpapirossal 
bélelt szalma kéregpapír, közibe rejtett varrószalagokkal. IV. 
Ugyanily minőségű papir, de bélés nélkül, h) Szegöszalag. I. és 
I I . Selyemből készül vékony pergamen darabon, melyet a hát 
felső és alsó részéhez enyvezett jó papirossal vagy bőrdarabbal 
erősítünk meg. Nagy könyvek hátát vékony bőrrel vonatjuk be. 
I I I . Vagy olyan mint az előbbi, vagy egy darabka zsinórral 
helyettesíthető. IV. Nincs, i) Boríték. I. Kecskebőr (maroquin), 
disznó- vagy fókabőr, melyet közvetlenül a háthoz erősítünk 
I I . Mint I-nél, de jól kikészített birkabőr is használható. Fél
bőrkötéseknél csupán a hát készül bőrből. A sarkokat pergamen 
védi. A táblákat jó papírral vagy vászonnal borítjuk. I I I . Ép 
úgy készül mint II , csakhogy a használt anyagban található 
apróbb szépséghibákat nem kell kikerülni. IV. Egész- vagy fél
vászon (papirossal), j) Czímnyomás. I—IV. Pontos és olvasható 
legyen, k) Díszítés. I. Gazdag vagy egyszerűbb, a mint, a könyv 
jellegéhez illik. I I . Egész egyszerű. I I I—IV. Semmi. — Általában 
minden művelet a leggondosabban (II—IV-nél kevésbbé finoman, 
de mindig tisztán) készítendő. 
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íme azok a követelmények, melyek CocJcerell szerint a 
hibátlan kötések szükséges kellékei, s melyekről munkájában nagy 
szakértelemmel és bőven emlékezik meg, Noel Rook ügyes rajzai
hoz fordulva segítségül ott, a hol a puszta leírás nem elég a 
megértésre. 

A mi a munkában legjobban feltűnik, az az u. n. mélyített 
kötőkre való fűzés s ezzel kapcsolatban a nálunk szinte kizárólag 
alkalmazott üres hátú kötések föltétlen elvetése. Minthogy a 
közel jövőben úgy is bővebben ki fogom fejteni e helyen erre 
vonatkozó nézetemet, CocJcerell véleményének taglalásába ezúttal 
nem bocsátkozom; csak azt jegyzem meg, hogy a tapasztalat e 
tekintetben nem ad egészen igazat szerzőnknek : ha jól van 
megcsinálva, az üres hátú kötés csak oly tartós, mint az, hol a 
bevonásra használt bőrt közvetlen a könyv hátára erősítik és 
sokkal tovább tartja meg tetszetős formáját. 

Dr. Gulyás Pál. 
Michael Holzmann und Hans Bohatta, Deutsches Ano

nymen-Lexicon 1601—1850. Aus den Quellen bearbeitet. Band 2. 
E—K. Weimar. Gesellschaft der Bibliophilen, 1903. IV + 381 1. 

A munka, melynek immár második kötete fekszik előttünk, 
a könyvtárnokot, valamint más tudóst is, sok fáradságtól fogja meg
kímélni. Nem kevesebb mint 12734 anonima van e második 
kötetben megoldva. A nyújtott anyag gazdagságáról tiszta képet 
adnak a következő spácziumok. 100-nál többször fordulnak elő 
a következő tárgyczímek : Entwurf, Epistola, Erinnerung, Erzähler 
(-ung), Etwas, Fragment, Gesangbuch, Gespräch, Grund (és össze
tételei). Gedanken 449-szer, Gedicht 211-szer, Geschichte 855-ször, 
Handbuch 207-szer, Histoire 213-szor fordul elő. Az anyag elren
dezése, valamint az első kötetben, úgy a másodikban is a biblio
gráfiákban szokásos. Tárgyczím a czímnek első főneve, ha nomi-
nativusban áll. Különben a czím első szava. Az anonymen-lexicon 
szót annyira tág értelemben vették a kiadók, hogy pl. idegen
nyelvű művek fordításait is, melyeknek szerzője meg van nevezve, 
a szerző neve alatt felsorolják, ha a fordító vagy kiadó névtelen 
maradt. Ha a különböző források más-más szerzőt neveznek meg, 
és a dolog eldöntése ma már nem volt lehetséges, a két (esetleg 
több) szerző egymás mellett szerepel a lexikonban, természetesen 
mindegyik az őt nevező forrással. A munka fele úton van, hogy 
összességében nélkülözhetetlen segédkönyvvé legyen. A bibliofilek 
tevékeny társasága nagy vonzóerejű tagsági illetményre talált 
benne. A társaság tagjainak számát ez a könyv már eddig is 
kétszázzal megszaporította. Pedig a munkának legalább négy 
kötete még hátra van. A tagok száma körülbelül 700. Ebből 
Ausztriára esik 78, Magyarországra 8. Végre álljon itt, hogy a 
legelsőrendű német szaklapok egyhangú elismerésben részesítették 
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a vállalkozást. (L. : Deutsche Literaturzeitung (Berlin). 28. 8.1903. 
Allgemeines Literaturblatt (Wien). No 19. Jg. 11. S. 59J. Litera
risches Centralblatt (Leipzig). No 41. 10. 10. 1902. S. 1370—71. 
Magazin für Literatur (Berlin). No 34. 23. 8. 1902. Centralblatt 
für Bibliotekswesen. (Leipzig). 1903. S. 74—76. Zeitschrift für 
österreichische Gymnasien. Jg. 53. 1902. SS. 758—760. Mitthei
lungen des österreichischen Vereines für Bibliothekswesen (Wien). 
Jg. 6. SS- 74—77. Börsenblatt für den deutschen Buchhandel 
(Leipzig). 1902. No 277. S. 9920—9921.) St. 

Székely Dávid. A magyar tankönyv-irodalom általános-
jegyzéke. 1903. Budapest, 1903. 115 1. 8-r. 

Első sorban kereskedői czélokat szolgáló összeállítása a for
galomban levő magyar tankönyveknek a szerzők betűrendjében 
és végül eléggé részletes szakmutatóval ellátva. Ilyesminek biblio
gráfus és könyvtárnok is sokszor hasznát veheti s ezért kár, hogy 
a szerző nem számol be arról az időkörről, melyet jegyzékében 
átölel. Talán erre nem is gondolt s csak a most forgalomban 
levő könyvekre vetett figyelmet. De ez a »most« különösen tan
könyveknél igen ingadozó időmegjelölés. S épen ezért, ha az egyéb
ként szolgalomról tanúskodó kis munka újabb kiadást érne, nagyon 
helyes volna, ha a szerző egy kissé visszamenőleg is kiegészítené 
anyagát s mondjuk az utolsó félszázad magyar tankönyv-irodal
máról nyújtana pontos áttekintést. Nem ártana az sem, ha a 
czímekben a sok rövidítést kerülné. Egy ily módon összeállított 
bibliográfia szélesebb körök érdeklődésére is számíthat s különösen 
pedagógia-történeti kérdéseknél hasznos szolgálatokat tehetne. 
De a 3 frt eladási ár még akkor sem volna indokolt. 

—9> 

FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 
I. 

HAZAI FOLYÓIRATOK. 

A Budapesti Szemle 319. száma (1903, Julius) ismerteti a 
M a g y a r M i n e r v a II. é v f o l y a m á t . 

Az Erdélyi Múzeum XX. kötetének 7. füzete (1903, szep
tember 15.) adalékokat közöl az E r d é l y i M ú z e u m - E g y l e t 
régebbi történetéhez. 

A Grafikai Szemle XIII. évfolyamának 7. számában (1903 
július) Gyalui Farkas H o n t é r n e k B r a s s ó b a n még m e g l e v ő 
s a j t ó j á r a h i v j a f e l a f i g y e l m e t (v. ö. M. K. Sz. 1903. évf. 
2. f.) — A 8. számban (1903, augusztus) Schopp János a bécsi 
grafikai tanintézetet ismerteti. — Egy másik közlemény bő kivonat-
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ban ismerteti Fleisckmann Ferencz dolgozatát egy az 1717-ik évből 
s minden valószínűség szerint a mária-einsiedelni herczegapát által 
kiadott k ö n y v n y o m t a t ó i r e n d s z a b á l y r ó l . — A 9. szám
ban (1903, szeptember) Grócz Ernő a n y o m d á s z a t i s z a k i s k o l a 
kérdését veti ismét napirendre. 

Az I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k XIII. évfolyamának 
3. füzete a következő tartalommal jelent meg: Bolhányi Kálmán. 
Ifj. Péczely József. (I. közi.) — Dézsi Lajos. Az irodalomtörténet, 
módszerei. ( III . közi.) — Baros Gyula. Radványi verseskönyvek. 
(I. közi.) — A d a t t á r : Sörös Pongrácz, Guzmics Izidor apáti 
naplója. — Zoványi Jenő. Ismeretlen hungaricum I. Lipót korából. 
— Dékáni Kálmán. Kazinczy Ferencz családi levelezése. (Bef. közi.) 
— Illésy János, Adatok Balassa Bálintról. — Dr. Pékár Károly. 
Az Ali basa bázasulásáról és haláláról szóló históriás énekről. — Dezső 
Lóránt. Néhány ismeretlen adat I . Péczeli József szülői életéhez. 
— I s m e r t e t é s e k , b í r á l a t o k . Dr. Sebestyén Gyula. Regös 
énekek. Regösök. Ism. L. M. B. — Irodalomtörténeti repertórium 
Hellebránt Árpádtól. 

A Századok XXXVII. évfolyamának 7. füzetében. (1903. 
szeptemper 15.) Lukinich Imre ismerteti az 1900 '901. évi történeti 
tárgyú i s k o l a i é r t e s í t ő k e t . 

I I . 
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK. 

Cen t ralb la t für B ib l io thekswe sen XX. évfolyam 7. füzet 
(1903. Julius): G. A. Grüicell Die niederösterreichische Reformations-
Druckerei. — O. Hartivig, Marie Pellecket. — Otto Klee, Noch 
einmal die Kleriker. — F. Falk, Nachträge und Korrekturen zu 
Pellechet, Hain und Anderen. — O. v. Schleinitz, The British 
Museums Bluebook. — R e c e n s i o n e n u n d A n z e i g e n : E. Roth. 
Bibliographie der gesammten Krankenpflege. Aemygdius Martini et 
Dominicus Bassi. Catalogus codicum astrologorum Graecorum [a mila
nói Ambroziana kódexeinek ismertetése] (C. Haeberlin) E. Denison 
Ross. Edward G. Browue, Catalogue of two collections of Persian 
and Arábia manuscrits preserved in the India office Library (J.) 
Alexander Baumgartner. Geschichte der "Weltliteratur I I I . (J). Leo 
Baer, Die illustrierten Historienbücher des 15. Jahrhunderts (W. L. 
Schreiber). Hans Leonhard. Samuel Seifisch, ein deutscher Buch
händler am Ausgange des XVI . Jahrhunderts (0. Froehde). — <S. 
füzet (1903, augusztus): J . Haller, Paleographisches [Dr. Anton 
Ohroust, Monumenta Paleographica I—IX. füzet : Dr. Franz Steffens. 
Lateinische Paläographie. I. Entwicklung der lateinischen Schrift 
bis Karl den Grossen; — Palaeografisk Atlas. Koenhaven. 1903 
czimű művek ismertetése]. — P. E. Richter. Cruselius-Cuselius-
Kuselius-Küsel-Küselen-Küselius-Kusel-Küssel. — Bruno Albert, Zwei 
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unveröffentliche Bücherverzeichnisse aus dem X I . und X I I I . 
Jahrhundert. — Eb. Nestle. Irreleitende Titel. — Gr. Kohfeldt. 
Einige Fälle von Inkunabel Doppeldrucken. — Gottfried Zedier, 
Peter Schöffers und seiner Söhne Konflikt mit dem Könige von 
Frankreich. — R e c e n s i o n e n u n d A n z e i g e n : Bibliothecae 
Apostolicae Yaticanae Codices manuscripti recensiti iussu Leonis 
X I I I . P. M. (Wilh. Weinberger.) Szabó Ervin, A budapesti keres
kedelmi és iparkamara könyvtárának katalógusa (H. Peinhold). G. 
K. Fortescue, Subject Index of the Modern Works added to the 
Library of the British Museum in the years 1881 —1900. Vol. I 
A. E. (Graesel.) — 9 — 10. füzet. (1903 szeptember-október): 0 ' 
Grundtvig, Gedanken über Bibliographie. — Joseph Hilgers, Indi
ces verbotener Bücher aus dem 16. Jahrhundert. — Otto Hartwig, 
Nachtrag zum »Nachtrage« [polémia Ingold A. M. P.-vei a Pellechet 
Marie származása ügyében]. — E. A. Wolter, Pussische Bücherrari
täten. — W. Schmid, Zum Verzeichniss der Tübinger griechischen 
Handschriften. — R e c e n s i o n e n u n d A n z e i g e n : James Duff 
Brown Manual of Library Economy (G. A. Crüwell). Cecil Bendall. 
Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the British Museum (Justi.) 
V. Gardthausen, Sammlungen und Kataloge griechischer Handschriften 
(Wilh Weinberger). Peinhold Wagner, Verzeichnis der deutschen 
Antigone.-Üebersetzungen (Pudolf Klussmann). Van Eys, Bibliographie 
des Bibles et des Nouveaux Testaments en langue française des XV 
et X V I siècles (Hermann Suchier). Edmond Lefévre, Catalogue 
félibrien et du midi de la France (Hermann Suchier). F . J . Leontovic, 
Istorija russkago prava; vypusk pervyj ; literatura istorii russkago prava 
[az orosz jogi irodalom történeti ismertetése]. (I. v. d. Hey den 
Zielewicz.) Dr. S. Frankfurter, Pegister zu den archeologisch-epi-
graphischen Mittheilungen aus Oesterreich-Lngarn (H. Peinhold.) 
Dr. Aloys Meister, Die Anfänge der modernen diplomatischen 
Geheimschrift. 

Deutsche Li t t e raturze i tung XXIV. évfolyam 27. szám (1903 
július 4.): H. Stein, Le livre, les archives, les bibliothèque, la bib
liographie à l'Exposition universelle à Paris. — 28. szám (1903 
július I L ) : Hieronymi Chronicarum codicis Floriacensis fragmenta 
Scidensia Parisina Vaticana phototypica édita. (Dr. Alfred Schöne.) — 
L. Stainier, Le I l l e centenaire de la Bibliothèque Bodléienne. — 
Viertel jahrskatalog der Neuigkeiten des deutschen Buchhandels; 
Jan.-März 1903. — 29. szám (1903 július 18.): The literature 
American history ; a bibliographical guide. — H. W. Singer, Ver
such einer Dürer-Bibliographie (Dr. Max I. Friedländer.) — 31. 
szám (1903 augusztus 1) : Index Britanniáé Scriptorum (Dr. Felix 
Liebermann.) 32. szám (1903 augusztus 8 ) : K. Bücher, Der deutsche 
Buchhandel und die Wissenschaft (Dr. Friedrich Paulsen, Dr. Alfred 
Giesecke.) — 33. szám (1903 augusztus 15.): Bücher-Verzeichnis 
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der Öffentlichen Bücherhalle zu Hamburg (Dr. Eichard Böhme.) — 
34. szám (1903 augusztus 22.): C. Bendall, Catalogue of the San
skrit Manuscripts in the British Museum (Dr. Richard Pischel). — 
J . Eno, The earlier work of Gutenberg. —• 35. szám (1903 augusz
tus 29.) : Per la storia del libro in Itália nei secoli XV. XVI . — 
36. szám (1903 szeptember 5.): E. Voulliéme, Der Buchdruck Kölns 
bis zum Ende des XV. Jahrhunderts (Dr. Otto Zaretzky). — 37. szám 
(1903 szeptember 12): Katalog der Bibliothek des Universitäts
professors Konrad v. Mauer. — D. Cockerell, Der Bucheinband und 
die Pflege des Buches. — 38. szám (1903 szeptember 19.): J . Gass, 
Strassbourgs Bibliotheken. — ~W. Voynich, On the Study of early 
printed Books. — 39. szám (1903 szeptember 26) : B. Klussmann, 
Systematisches Verzeichnis der Abhandlungen, welche in den Schul
schriften sämtlicher an dem Programmtausche teilnehmenden Lehr
anstalten erschienen sind; IV Bd : 1896 — 1900. (Dr. Wilhelm 
Paszkowski.) 

La Bibliofillá . V. évfolyam 5—6. füzet (1903 augusztus-szep
tember) : Hugues Vaganay, Amadis en français. (Folytatás.) — Giu
seppe Fumagalli, Di Demetrio Canevari medico a bibliofilo genovese 
•e delle preziose legature che si dicono a lui appartenute (Befejező 
közlemény). — M. Faloci-Pulignani, L'arte tipografica in Foligno 
nel XV. secolo. — E e c e n s i o n i : Francesco Dini, Maestro Bono 
die Bethun stampatore di libri in Colié Valdelsa. C. Lozzi, Le 
Profezie zu la successione dei papi. 

Le Bibl iog raphe Moderne VII. évfolyam 1903 május-juniusi 
(39.) füzet: Léon G. Pelissier, Lettres de Nicaise au cardinal 
Noris. — P. Arnauldat, Inventaire de la bibliothèque du château 
de Blois en 1518 (Folyt.). — Alfred Leroux, Comment on démé
nage un dépôt d'archives. — C h r o n i q u e d e s a r c h i v e s : 
Le Congrès des sciences historiques de Borne. — C h r o n i q u e 
d e s b i b l i o t h è q u e s : France. Grande-Bretagne. — C h r o n i q u e 
b i b l i o g r a p h i q u e : Bibliographie agricole. Bibliographie de l'en
seignement technique. La bibliographie au congrès des sciences his
toriques de Rome. — C o m p t e s r e n d u s e t l i v r e s n o u v e a u x : 
Revues spéciales. Inventario sommario del R. Archivio di Stato di 
Firenze. (H. S.) Fidedr. Joh. Kleermeier, Handbuch der Biblio
graphie. (H. S.) André Waltz, Bibliographie de la ville de Colmar. 
(H. S.) Dr. M. B. Mondes da Costa, Bibliotheek der Universiteit 
van Amsterdam; catalogus der Handschriften (H. S.) Alfred Wot-
quenne, Catalogue de la Bibliothèque du Conservatoire royal de 
musique de Bruxelles ; I. Libretti d'opéras et d'oratorios italiens 
du XVIIe siècle (Henri de Curzon.) I. B. Brincourt, Jean Jannon, 
ses fils, leurs oeuvres (H. S.) Paul Heitz, Les filigranes des papiers 
contenus dans les incunables strasbourgeois de la Bibliothèque impe
riale de Strasbourg. (C. M. Briquet.) 



Szakirodolom 431 

Revue des Bibl iothèques XIII. évfolyam 7 —8. füzet (1903 
július — augusztus) : H. Omont, Manuscrits de la bibliothèque de sir 
Thomas Phillipps récemment acquis pur la Bibliothèque nationale. — 
Léon Dorez, Le manuscrit de Dante offert au roi François 1er en 
1519 par Jaques Minut, président aux parlements de Bordeaux et 
de Toulouse. — Emile Châtelain, Le manuscrit d'Hygin en notes 
tiraniennes. — Léon Dorez, Les Archives du gouvernement à Luxem
bourg. — B i b l i o g r a p h i e : C. Houlbert, Les Insectes ennemis 
des livres ; Leurs moeurs ; Moyens de les détruire. (L. D.) Jean 
Grautier, Nos bibliothèques publiques ; leur situation legale ; avec 
appendice contenant les décrets, arrêtés et circulaires relatifs aux 
Bibliothèques publiques parus dans ces vingt dernières années (Félix 
Chambon). — C h r o n i q u e d e s b i b l i o t h è q u e s : Allemagne. 
Belgique, France, Italie, Pays-Bas. 

Zeitschrift für Bücherfreunde VIL évfolyam 4. füzet (1903 
július) : Konrad Haebler, Hans Bix von Chur, ein deutscher Buchhändler 
in Valencia im XV. Jahrhundert. — Gr. A. Grumpelt, Die Bibliophilen : 
Julius Platzmann. — 5. füzet (1903 augusztus) : Erich Ebstein, Bür
gers Gedichte in der Musik. — Heinrich Meisner, Soldatenkatechis
men. — Hans Lafrenz, Die Bibliophilen : Weiteres über Gt-eorg 
Burkhard Klosz und seine Bibliothek. — Ernst Arnold, Abraham 
Bambergs Zweite Geschichte. — 6. füzet (1903 szeptember): Arthur 
Kopp, Neues über den Doktor Eisenbart. — Leopold Hirschberg. 
Totentänze neuerer Zeit. — Hans Müller-Brauel, Eine plattdeutsche 
Bücherei. — K. E. Graf zu Leiningen- Westerburg, Zur Ex-libris 
Bewegung. 

A M A G Y A R B I B L I O G R Á F I A I I R O D A L O M A Z 1903. É V 

H A R M A D I K É V N E G Y E D É B E N . 

Összeállítja : DR. GULYÁS PÁL. 

ALAPSZABÁLYAI. Bicskei függetlenségi olvasókör —. Gyoma. 1903. 
Kner Izidor. 8-r. 12. 1. 

ALAPSZABÁLYAI, A csornai iparos társaskör — és könyvtárának jegy
zéke. Csorna. 1903. Csornai nyomda-vállalat. 8-r. 15. 1. 

ALAPSZABÁLYAI, Tisza-csegei olvasóegylet —. Budapest. 1903. Krammer 
és Erhardt. 8-r. 11. 1. 

AUGENFELD M. MIKSA. A mesterszedés. Gyakorlati útmutatások a mester
munkák szedéséhez és nyomásához. Gyoma. 1903. Kner Izidor. 8-r. 103, 1 1. 

APÁTHY ISTVÁN. A kolozsvári tudományegyetem állattani intézetéből 
kikerült tudományos dolgozatok jegyzéke időrendben. (Függelék »A kolozs
vári tudomány-egyetem állattani és összehasonlító anatómiai intézete és az 
ezzel ideiglenesen összekapcsolt szövet- és fejlődéstani intézet« ez. műhöz.) 
Budapest. 1903. Hornyánszky Viktor. 8-r. 113—122. 1. 

(BACSLNSZKY EDE.) III. pótjegyzék a Budapest IX. kerületi (soroksári-
úti) nép- és iskolai könyvtár könyvjegyzékéhez. Budapest. 1903. Szent László 
kny. 8-r. 16. 1. Ára 20 fül. 
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BERKES IMRE. A budapesti VIII. ker. munkásotthon könyvtárának 
czimjegyzéke. Budapest. 1903. Szent László ny. 8-r 211, l 1. 

BIBLIOGRAPHIA Universalis. Publication coopérative de l 'Institut 
International de Bibliographie. Bibliographia economica universalis. Réper-
toire bibliographique annuel des travaux relatifs aux sciences économiques 
et sociales. Publié par Jules Mandello. I-ière année. Traveaux de l'année 
1902. Rédigés par Ervin Szabó. Budapest, é. n. (1903.) Pesti kny. részv.-társ. 
8-r. XXI, 170 1. 

BIBLIOGRAPHIE, Österreichische und ungarische —. Verzeichnis der in 
den Programmen der österreichischen Gymnasien, Realgymnasien und Real
schulen über das Schuljahr 1901/2. veröffentlichten Abhandlangen. (Fort
setzung.) (Österr.—ungar. Revue. 1903. évf. 30. köt. 3—5. sz.) Sopron. 1903. 
Röttig Gusztáv. 8-r. 215—218; 279—282; 347—348 1. 

CATAI.OGUL cártüor din biblioteca seminariului pédagogie—teologic 
»Andreian« al archidiecesei ortodoxé romane transilvane pän i la 16/29 Juniu 
1903. Niigy-Szeben. 1903. Gör. kath. egyházmegyei kny. 8-r. 69 1. 

CATALOGUL cärtilor din biblioteca societätii de lecturä >Andrein Saguna« 
panä la 30 Juniu 1903. Nagy-Szeben. 1903. Gör. kath. egyházmegyei kny. 
8-r. 115 1. 

CZIMJEGYZÉKE, A nagyszalontai egyházmegyei lelkészegyesület könyv
tárának —. Nagyszalonta. 1902. Reich Jakab. 8-r. 7 1. 

ÉVKÖNYVE, A rimaszombati katholikus olvasóegylet — 1893—1902. 
évekre. Az olvasóegylet tiz éves fennállásának megünneplése alkalmából kiadja 
Kapor János. Losoncz. 1903. Losonczi Sándor. 8-r. 47 1. 

HARÁCSEK BÉLA. A nagybányai casino-egyesület könyvtárának jegyzéke. 
Nagybánya, é. n. Morvay és Undy. 8-r. 32 1. Ára 20 f. 

HELLEBRANT ÁRPÁD. Néprajzi könyvészet 1902-ből. a) Magyarországi. 
(Etnographia. XIV. évf. 6. füz.) Budapest. 1903. Hornyánszky Viktor. 8-r. 
310—311 1. 

HELLEBRANT ÁRPÁD. Repertórium. (Irodalomtörténeti közlemények. 
XIII . évf 3. füz.) Budapest. 1903. Athenaeum könyvnyomdai részv.-társ. 8-r. 
383—384 1. 

IRODALOM, Közgazdasági —. (Lezárva 1903 június 15-én.) (Közgazda
sági Szemle. XXVII. évf. 30. köt. 1. sz.) Budapest. 1903. Pesti kny. részv.-társ. 
8-r. 564—572. 1. 

IRODALOM. Közgazdasági —. (Lezárva 1903. Julius 31-én.) Közgazdasági 
Szemle. XXVII. évf. 30. köt. 2. sz.) Budapest, 1903. Pesti kny. részv.-társ. 
S-r. 641 — 652 1. 

IRODALOM, Közgazdasági —. (Lezárva 1903 augusztus 31-én.) (Közgaz
dasági Szemle. XXVII. évf. 30. köt. 3. sz.) Budapest. 1903. Pesti kny. részv.-
társ. 8-r. 722—732 1. 

JEGYZÉKE, Az abrudbányai népkönyvtár —. A muzeumok és könyv
tárak orsz. tanácsának ajándéka. Bpest. 1903. Athenaeum nyomdai részv.-társ. 
8-r. 20 1. 

JEGYZÉKE, AZ alsólendvai polgári olvasóegylet könyvtárának —. Alsó-
lendva. 1903. Balkányi Ernő. 8-r. 13 1. Ára 20 fül. 

JEGYZÉKE, A balatongyörökön nyaralók könyvtárának —. Budapest, 
é. n. Nagy Sándor. 8-r. 6 1. 

JEGYZÉKE, A balmazújvárosi népkönyvtár —. Muzeumok és könyvtárak 
orsz. tanácsának ajándéka. Budapest. 1903. Athenaeum nyomdai részv.-társ. 
8-r. 34 1. 

JEGYZÉKE, A békéscsabai népkönyvtár —. Muzeumok és könyvtárak 
orsz. tanácsának ajándéka. Budapest. 1903. Athenaeum nyomdai részv.-társ. 
8-r. 34 1. 

JEGYZÉKE, 4 debreczeni kereskedelmi csarnok szépirodalmi könyvtárá
nak II . sz. betűsoros — . 1903. augusztus hó, Debreczen. 1903. Hoffmann és 
Kronovitz. 8-r. 32 1. 
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JEGYZÉKE, A hajdu-dorogi népkönyvtár —. Muzeumok és könyvtárak 
orsz. tanácsának ajándéka. Budapest. 1903. Athenaeum nyomdai részv.-társ. 
8-r. 34 1. 

JEGYZÉKE, A kaposvári népkönyvtár —. Muzeumok és könyvtárak orsz. 
tanácsának ajándéka. Budapest. 1903. Athenaeum nyomdai részv.-társ. 8-r. 34. 1. 

JEGYZÉKE, A kassai m. kir. gazdasági tanintézet ifjúsági könyvtárának 
— 1903,4. tanévre. Kassa. 1903. Vitéz A. 8-r. 16 1. 

JEGYZÉKE, A kolozsvári népkönyvtár —. A muzeumok és könyvtárak 
orsz. tanácsának ajándéka. Budapest, 1903. Athenaeum nyomdai részv.-társ. 
8-r. 34 1 

JEGYZÉKE, A liptószentmiklósi népkönyvtár —. A muzeumok és könyv
tárak orsz. tanácsának ajándéka. Bpest. 1903. Athenaeum nyomdai részv.-
társ . 8-r. 34 1. 

JEGYZÉKE, A nagyváradujvárosi népkönyvtárak. —. A muzeumok és 
könyvtárak orsz. tanácsának ajándéka. Budapest. 1903. Athenaeum nyomdai 
részv.-társ. 8-r. 20 1. 

JEGYZÉKE, A pancsovai népkönyvtár —. Muzeumok és könyvtárak orsz. 
tanácsának ajándéka. Budapest. 1903. Athenaeum nyomdai részv. társ. 8-r. 20 1. 

JEGYZÉKE, A piskii népkönyvtár —. A muzeumok és könyvtárak orsz. 
tanácsának ajándéka. Budapest. 1903. Athenaeum nyomdai részv. társ. 8-r. 

JEGYZÉKE, A selmeczbányai népkönyvtár —. Muzeumok és könyvtárak 
orsz. tanácsának ajándéka. Budapest. 1903. Athenaeum nyomdai részv. társ. 
8-r. 34 1. 

JEGYZÉKE. A szarvasi népkönyvtár —. Muzeumok és könyvtárak orsz. 
tanácsának ajándéka. Budapest. 1903. Athenaeum ny. részv.-társ. 8-r. 34 1. 20 1. 

JEGYZÉKE, A vágszeredi népkönyvtár —. A múzeumok és könyvtárak 
orsz. tanácsának ajándéka. Budapest. 1903. Athenaeum nyomdai részv.-társ. 
8-r. 20. 1. 

JEGYZÉKE, A zalatnai népkönyvtár —. A muzeumok és könyvtárak 
orsz. tanácsának ajándéka. Budapest. 1903. Athenaeum nyomdai részv.-társ. 
8-r. 20. 1. 

KAPOR JÁNOS. V. ö. A rimaszombati katholikus olvasó-egylet évkönyve. 
KATALOGESA, A budapesti V. kerületi m. kir. állami főgimnázium 

tanári könyvtárának —. Budapest. 1903. Franklin-társulat knyomdája. 
8-r. 60 1. 

KÓSSA GYULA. A magy. kir. állatorvosi könyvtárának főiskola katalógusa. 
(II. pótlék: 1902/1903. évi gyarapodás.) (A magy. kir. állatorvosi főiskola 
kiadványai. 9. sz.) Budapest. 1903. Franklin társulat nyomdája. 8-r. 19 1. 

KOWARIK KARL P H I L I P P . Fünfundzwanzig Jahre. G-eschichte des Verei
nes der Buchdrucker und Schriftgiesser Pressburgs. Pozsony 1903. Anger
mayer Károly. 8-r. 84 1. 

KOWARIK KÁROLY FÜLÖP. Huszonöt év. A pozsonyi könyvnyomdászok 
és betűöntők egyletének története. Pozsony. 1903. Angermayer Károly. 
8-r. 76 1. 

KLAÜZ ARBÁD. A beszterczebányai kereskedő ifjak ,önképző egyesü
lete könyvtárának czímjegyzéke. Beszterczebánya. 1903. Machuld Fülöp. 
8-r. 16 1. 

KÖLCSÖNKÖNYV a budapesti X. ker. »Kőbányai Casino« könyvtárából. 
Budapest. 1903. Első kőbányai könyvnyomda. 16-r. 16 1. Ára 20 fill. 

KÖNYVEK, Uj magyar —. (Budapesti Szemle. 1903. évf. 320. 321. 
322. sz.) Budapest. 1903. Franklin-társulat nyomdája. 8-r. 316—320; 476 — 
480 ; 159—160 1. 

KÖNYVÉSZET. (Magyar Nyelvőr. XXXI. évf. 7. füz.) Budapest. 1903. 
Athenaeum részv.-társ. nyomdája. 8-r. 383 1. 

KÖNYVJEGYZÉKE, A M. Á. V. gépgyári tisztviselők olvasó- és dalköre 
könyvtárának —. Budapest. 1903. Fővárosi nyomda részv. társ. 8-r. 31 1. 

KÖNYVTÁRAK, F. M. K. E. —. (A felvidéki magyar közművelődési 
Magyar Könyvszemle. 1903. I V . füzet. 28 
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egyesület évkönyve 1902/3. Szerkesztette Clair Vilmos.) Budapest. 1903. 
»Pátria« irodalmi váll. és nyomdai részv.-társ. 8-r. 159 —176 1. 

L I P P E R T GYULA. A budapesti X. kerületi »Kőbányai Casino« könyv
tárának czimjegyzéke. II . bővített kiadás. Budapest. 1903. Első kőbányai 
könyvnyomda. 8-r. 24. 2 1. Ára 30 fill. 

MANDELLO JULES 1. Bibliographia universalis. 
MILESZ BÉLA. A tiszafüredi múzeum és közkönyvtár az 1902-ik évben. 

Eger. 1903. Érseki lyceum könyvnyomdája. 8-r. 16 1. 
MUTATÓJA, AZ iparművészeti irodalom —. 1903. május, június, julins. 

(Magyar Iparművészet. VI. évf. 4. 5. sz.) Budapest. 1903. Athenaeum nyom
dai részv.-társ. 4-r. V ; V 1. 

(MÜLLER BÉLA.) A debreczeni »Iparoskör« könyvtárának betűsoros 
jegyzéke. Debreczen. 1903. Hoffmann és Kronovitz. 8-r. 22 1. 

OLVASÓ- ÉS DALOSKÖREI. A F. M. K. E. —. (A felvidéki magyar köz
művelődési egyesület évkönyve 1902/3. Szerkesztette Clair Vilmos.) Budapest. 
1903. »Pátria < irodalmi váll. és nyomdai részv.-társ. 8-r. 177—181 1. 

PETRIK GÉZA. Magyar könyvészet 1886—1900. Az 1886—1900. évek
ben megjelent magyar könyvek, hirlapok és folyóiratok, atlaszok és térké
pek összeállítása. Tudományos szak- és tárgymutatóval. Második füzet. 
Elosztó—Horinka. Budapest. 1903. Athenaeum nyomdai részv.-társ. 8-r. 161 — 
320 1. Ára 5 kor. 

(PLACSINTÁR JÁNOS.) A tordai kereskedők olvasó- és társalkodó körének 
könyv tári jegyzéke. 1903. Torda. 1903. Füssy és Stupjár ezelőtt Haémath 
J . 8-r. 20 1. 

(PÓTLÁS a beszterczebányai kaszinó-egyesület könyvjegyzékéhez.) Besz-
terczebánya. (1903.) Machold Fülöp. 8-r. 4 1. 

PRIRASTAJ knyiga u biblioteczi maticze szrpszke od g. 1899. (Bad 
i imenik maticze szrpszke godine 1902.-cz. műhöz.) Újvidék. 1903. Popovics M. 
testvérek ny. 8-r. 59 1. 

RÉTHLY ANTAL. AZ ógyallai m. kir. orsz. meteorológiai és földmág-
nességi Observatorium könyvtárának név- és tárgymutatója. — Namen- und 
Sachregister der Bibliothek des königl. ung. meteorologisch-magnetischen 
Observatoriums in Ó-Gyalla. Budapest. 1903. Pesti könyvnyomda részv.-társ. 
8-r. 115 1. 

Ross NÁNDOR. Függelék az 1896. évben megjelent czim- és tartalom
jegyzékhez. A főváros »VII. ker. erzsébetvárosi kőr« könyvtárának köny
veiről, az 1903. június 30-án talált leltárállapot szerint. Budapest, é. n. 
Elek Lipót. S-r. 8 1. Ára 20 fül. 

SCHUSTER HEINRICH. Katalog der Bibliothek des evang. Gymnasium 
A. B. in Szászrégen (Sächsisch-Been). Beilage zum Gymnasial-Programm 
1902/1903. Nagy-Szeben. 1903. Krafft W. 8-r. 71 1. 

SZABÓ ERVIN 1. Bibliographia universalis. 
(SZABÓ ERVIN.) A társadalomtudományi társaság Pulszky Ágost könyv

tárának betűrendes katalógusa. 1903. Budapest. 1903. Krausz és Kalmár. 
8-r. 111 1. 

(SZAPORODÁSA, A soproni kaszinói könyvtár — 1902/3-ban.) Sopron, 
é. n. Bomwalter Alfréd. 8-r. 261—273, 1 1. 

SZÉKELY DÁVID. A magyar tankönyvirodalom általános jegyzéke. 1903. 
Kézikönyv könyvkereskedők, paedagogusok és iskolai könyvtárak számára. 
Budapest. 1903. Gelléri és Székely. 8-r. IV, 4, 115 1., hirdetések. Ára 6 kor. netto. 

SZILÁDY ZOLTÁN. A magyar állattani irodalom ismertetése. I I I . 1891 — 
1900. Budapest. 1903. Pesti Lloyd-tarsulat könyvsajtója. 8-r. VI, 502/}, 4 1. 

VÖRÖS PÁL. A debreczeni magy. kir. gazdasági tanintézet könyvtárá
nak czimjegyzéke. 1902. Debreczen. 1903. Csokonai-nyomda (Buzicska Gyula 
és társa). 8-r. 4, 139 1. 
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VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

A muzeumok és könyvtárak országos szövetsége f. évi deczem-
oer hó 6-ikán tar tot ta meg évi közgyűlését a M. Nemz. Múzeum dísztermében 
Thaly Kálmán másodelnök elnöklése alatt és összesen hetvennyolcz fővárosi és 
vidéki küldött részvételével. A közgyűlés egyik főtárgya a tisztikar meg
választása s első sorban az időközben vallás- és közoktatásügyi miniszterré 
lett elnök Berzeviczy Albert lemondásával megüresedett elnöki állás betöl
tése volt. A megejtett szavazás eredményeként megválasztattak elnökké 
Wlassics Gyula, alelnökökké Thaly Kálmán és gróf Telein Sándor, titká
rokká Porzsolt Kálmán, György Aladár és Sándor József. Meg választattak 
továbbá a muzeumok és könyvtárának Országos Tanácsának tagjai. A köz
gyűlésen szétosztották nyomtatásban az Országos Tanács 1902—1903. évi 
működéséről szóló jelentést, melyhez csatolva van a muzeumok és könyv
tárak Országos Szövetségének szervezete, az 1903. évben kiosztott segélyek
ről szóló i-észletes kimutatás, a nép- és vándorkönyvtárak kezelési szabály
zata, az Országos Tanács felügyelete alá tartozó népkönyvtárak jegyzéke s 
az ezek 1903. évi állapotáról szóló jelentés, végűi az Országos Tanács 
1902. évi záró számadása. Mindezek a hazai könyvtári ügy fejlődé
sére nézve igen sok tanulságos és örvendetes adatot foglalnak magukban. 
A közgyűlés könyvtári érdekű pontja volt még dr. Gyalui Farkas kolozsvári 
egyetemi könyvtári őr felolvasása »könyvtáraink jövőjéről«, melyben meg
ismételte és összefoglalta az utóbbi évek könyvtári mozgalmai révén napi
rendbe került kérdéseket. Az indítványok között dr. Récsey Viktor a könyv
tárak duplum-példányai katalógusainak kinyomatását sürgette, dr. Oberschall 
Pál pedig figyelmessé tette a közgyűlést az uj vámtarifa azon tételére, mely 
a kötött könyvek szállítására vonatkozik. Bellai Lajos Temesvár város részé
ről azt a kérelmet terjesztette elő, hogy a szövetség legközelebbi közgyű
lését Temesvárott tartsa meg. Ehhez a magunk részéről csak azt az észre
vételt csatoljuk, hogy a jövő közgyűléseket sokkal gyümölcsözőbbé lehetne 
tenni az által, ha nem csupán pár órára szorítkozó gépies referádákra hiv-
nók össze az ország minden részéből az egyes intézetek képviselőit, hanem 
ha egy-két napra terjedő kongresszus-jellegű tanácskozásokra és vitatkozá
sokra is felhasználtatnék a kedvező alkalom. Megfelelő programmal és elő
készületekkel mig egyrészt a könyvtári és múzeumi tevékenység egységes 
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irányítása terén szép eredményeket lehetne elérni, másrészt az ilyen termé
szetű összejövetelek, mint az annyira szükséges társadalmi propaganda esz
közei is, kétség nélkül nagy hatásuaknak bizonyulnának. 

M ü M b a c h e r E i ige l foe r t f. A középkori történet és a történeti 
segédtudományok súlyos veszteséget szenvedtek Mühlbacher Engelbertnek, 
a bécsi egyetem tudós tanárának f. évi Julius hó 17-én bekövetkezett 
elhunytával. A históriai segédtudományoknak, a folyóiratunk tárgykö
rében is nagy szerepet játszó diplomatikának és palaeografiának Sichel 
Tivadar nyugalomba vonulta óta egyik leghivatottabb művelője volt 
Mühlbacher, ki e tudományágakon kivül még az összefoglaló történetírás 
terén is maradandó becsű müveket hagyott hátra. Mint diplomatikus számos 
kisebb értekezésén kívül a Böhmer-féle Eegesta Imperii-vállalatban meg
jelent, a Karolingok oklevélregestáit tartalmazó kötettel és a Monumenta 
Gcrmaniae-ban most megjelenő Karoling-oklevelek első kötetével Örökítette 
meg nevét. Mindkét publicatiója valóban mintaszerűnek mondható. Mint 
történetíró főleg a »Deutsche Geschichte im Zeitalter der Karolinger« cz. 
müvével alapította meg hírnevét, mely a »Bibliothek der deutschen Geschichte« 
vállalat egyik legjobb kötete. Mint tanár is élénk tevékenységet fejtett ki. 
Az újabb osztrák történetírói nemzedék javarésze az ő tanítványai sorából 
került ki. A bécsi »Institut für österreichische Geschichtsforschung«-nak 
előbb tanára, majd Zeissbergnek az intézettől megválása után igazgatója 
volt és e minőségében az intézet fejlesztése, tudományos színvonalának eme
lése körül nagy érdemeket szerzett magának. Az intézet közlönyének a 
»Mittheilungen« folyóiratnak kezdettől fogva szerkesztője volt és fáradozá
sainak sikerült azokat oly magas színvonalra emelni, hogy e folyóirat manapság 
a történelmi tudományoknak legszámottevőbb orgánuma. Tudományos érde
meiért számos elismerésben részesült, rendes tagja volt a bécsi császári aka
démiának, levelező tagja a bajor királyi akadémiának, a Monumenta Germaniae 
központi igazgatóságának tagja, sőt ujabban ez utóbbi elnöki tisztére is elő 
volt terjesztve. Tanítványai és tisztelőit, kik közt a magyar tudománoosság 
több képviselője is helyet kér magának, csak nemrég indítottak mozgalmat, 
hogy CO. születésnapja alkalmából, melyet az idén őszszel kellett volna meg
ünnepelnie, az Institut részére emlékszobrát elkészíttessék. Most e mű valóban 
emlékszobra lesz. Igaz tudós dőlt ki vele, kinek emlékét tanítványai mindig 
kegyelettel fogják megőrizni. Á. A. 

A v a t i k á n i k ö n y v t á r é g é s e . Külömboző hírek keringtek a közel
múltban e szerencsétlenségről, melyek czáfolatául a Kölnische Volkszeitung 
november lo-iki esti számában a vatikáni könyvtár prefektusa, Ehrle atya, 
a következőket mondja el : A tűz sem a könyvtárban, sem Ehrle atyának a 
könyvtár szomszédságában fekvő Corridore delle Iscrizioni fölötti lakásában, 
sem az ismert kéziratkonzerváló, Maire Károly szomszédos szobáiban nem 
ütött ki, hanem Marre Káro'y lakása mellett egy üres padláshelyiségben. 
E padláshelyiség bejáratában helyezte el Marre könyv- és metszetgyüjtemé-
nyének azon részét, mely dolgozószobájában el nem fért. Azt híresztelték, 
hogy e padláshelyiségben olyan kódexek is hevertek, melyeket Marre munkába 
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vett. Ez körülbelől olyan állítás, mintha valaki egy bankár lakásának leírása 
közben azt mondja, hogy a magtárban százasok és ezresek hevertek a földön. 
Hogy az 1898. évi szentgalleni kongresszus óta a vatikáni könyvtárban sem 
nyomtatványokat, sem kéziratokat nem retusíroznak, azt minden szakember 
tudni fogja. A meglevő anyagot konzerválják csupán biztosabb fenmaradás 
czéljából, de savak használata nélkül. Egy szóval a kérdéses padláshelyiségbe 
sohasem került a vatikáni könyvtár egyetlen darabja sem. A leégett padlás
helyiség melletti dolgozószobában azonban volt a tűz kitörésekor egy XVII. 
századi papírkézirat és néhány értékes hártyakézirat. Az értékesebb kézira
tokból ugyanis Ehrle atya annyi lapot, illetőleg fasczikulust szokott kiadni, 
a mennyi a konzerválókat néhány napon át foglalkoztatja. E kéziratok a 
tűz tovább terjedése esetén veszélyeztetve lettek volna. 

Mindenszentek napján este 8 óra körűi egy vatikáni tűzoltó jelen
tet te Ehrle atyának a tüzet s Ehrle atyával együtt azonnal átmentek Marre 
lakásába, melyből a padláshelyiségbe lehetett jutni. A padláshelyiség ajtaját 
felnyitván, azt lángokban találták. Ehrle atya lakásán volt a vatikáni levél
tárból néhány darab, melyeket esténkint otthon tanulmányozott ; ezeket rövid 
idő alatt biztonságba helyezte, átvivén a vatikáni könyvtár hatalmas elő
csarnokába. A tüzet nehezen lehetett megközelíteni azon keskeny lépcsőről, 
mely a Corridore delle Iscrizioui-ról oda felvezetett. Mindamellett csakhamar 
sikerűit Marre hálószobájában egy szivattyút felállítani s a Cortile delle 
Pigne hatalmas kútjából bőségesen szállították hozzá a vizet. Midőn a maestro 
di casa a városi tűzoltóság igénybevételét javaslatba hozta, Ehrle atya eziránt 
is azonnal intézkedett s ezek csodálatos gyorsasággal érkeztek meg a via 
delle fondamenta-n keresztül a cortile délia pignahoz, a hol hosszú létráik 
segélyével egészen megközelíthették a lángban álló padláshelyiséget. Két órai 
munka után este 10 óra körűi a tűz továbbterjedése meg volt akadályozva. 

A tűz összes leíi-ásaiban nem volt eléggé kiemelve, hogy az a Corridore 
delle Iscrizioni hatalmas boltozata felett támadt. E boltozat mentén a Marre 
szobáin keresztül az Ehrle atya lakásáig juthatott volna, ha tovább terjedését 
meg nem akadályozzák. A szobákat elválasztó hatalmas falak azonban útját 
állották a tűznek. A Corridore delle Iscrizioni magas bolthajtása kitűnően 
bevált. Legkevésbbé sem ingott meg, midőn a nehéz tető reá szakadt, s a 
reáömlő víztömegből mi sem szivárgott keresztül. A vatikáni könyvtár kincsei 
a Corridore delle Iscrizioni mellett feküdtek egy másik hatalmas boltozat 
alatt. Csak a szomszédos dolgozószobát fenyegette veszedelem, melynek nem 
volt bolthajtása, de inkább a víztől mint a tűztől kellett i t t is félni. Ezért 
hoi-dta át innen Ehrle atya a használatban levő kéziratokat. 

A veszély kellő megítélése czéljából meg kell jegyezni, hogy a vatikáni 
könyvtár kincsei jobban el vannak szigetelve, mint bármely római és a leg
több más könyvtár anyaga. Biztonságát a kőpadló és a hatalmas bolthajtás 
alkotják, minek emelésére szolgál ama körülmény, hogy a kis és alacsony 
kéziratszekrények távol állanak egymástól. Sok tehát semmiesetre sem éghet 
egyszerre, egy ponton intenzívebb tűz nem támadhat, mert a tűzveszélyes 
anyag nagy területen oszlik meg. 
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Egyes hírlapokban valami Marcellianust-kódexet emlegettek, mely a 
tűzvész alkalmával elpusztult. E hamis hír magyarázata a következő : Marre 
fájdalommal panaszolta el egy tudnivágyó újságírónak, hogy Marcellianus-
kódexe elégett. Évekkel ezelőtt a vatikáni könyvtárban őrzött Marchalianus-
kódexról hasonmás kiadás készült. E kódex egy hatodik századi kézirat, mely 
a próféták görög szövegét tartalmazza. Marre úr szerzett magának e kiadásból 
egy példányt s ez volt az ő Marcellianus-kódexe. Ez elégett, de az igazi 
Marchalianus-kódex most is benn van a vatikáni könyvtárban. 

Még egy becses papyrusról is beszéltek, a mely elégett. Bégebben 
ugyanis Ercolanoban találtak egy római könyvtárt, mely természetesen papyrus-
tekercsekből állott. E könyvtár Titus császár idejében 79-ben teljesen meg-
szencsedett. Az olasz kormány Marre úrnak is jut tatot t egy ilyen megszene-
sedett papyrus-példányt azzal, hogy kisértené meg a helyreállítását. Kísérletei 
azonban nem vezettek eredményre. E megszenesedett papyrus égett el a pad
láshelyiségben Marre egyéb könyveivel együtt. 

A Times XIII . Leó magánkönyvtárának pusztulásáról is ír, de s önma
gával ellenmondásban megjegyzi, hogy e könyvtár V. Sixtus nagytermében 
minden veszély ellen meg volt óva. G. A. 

Régi magyar nyomtatvány I. Lipót korából . Az irodalom
történeti közlemények ez évi harmadik füzetében Zoványi Jenő egy I. Lipót 
korából származó magyar hitvitázó könyvecske töredékét ismerteti, melyet a 
sárospataki református kollégium könyvtárában talált. Czíme : Lelki fegyver
tar tó ház, kiben elégséges ragyogó és tündöklő fegyver találtatik és a szép 
Jesus oskolájában vitézkedőnek adattatik, mellyel minden eretnekeket és 
tévelgőket meggyőzhetnek és leronthatnak, épéttetet a megmozdíthatatlan 
kősziklán egy kegyesség szerető és minden igaz keresztyének lelkek idvös-
ségit szívbül kivánó Anonymus által idegen országban. A munka, mint e 
czímből is kitetszik, névtelenül jelent meg, s a nyomtatás helye és ideje 
sincs rajta. Egy lutheránus írónak polemikus munkája, a mit a töredék egyik 
olvasója a czímlapon is megjelölt az Anonymus után e szavakkal :« a ki vastag 
Lutheranns volt« Külömbözik tehát a XVII . században ugyancsak névtelenül 
megjelent katholikus irányú »Lelki fegyverház «-tói. Sándor István ismerte e 
munkát s tévesen a XVIII . századbeli nyomtatványok közé sorozta, holott a 
szövegből kitetszik, hogy abból az időből való, mikor I. Lipót a törökkel és 
francziával viselt diadalmas hadjáratokat, tehát 1697 előttről. 

A munka megjelenésének helyéül a könyv czímlapja »idegen országot« jelöl 
meg (ha ugyan nem csupán az írásra vonatkozik ez), közelebbi adatot erre nem. 
találunk a megmaradt töredékben. A szerzőre vonatkozólag érdekes adatokat 
tartalmaznak a sárospataki példány széljegyzetei, melyek a szerzőt gúnyolni 
törekszenek, s melyekből Zoványi azt következteti, hogy keresztnevén Antalnak 
hívták. Az egész töredék 19 negyedrétű levélből áll s Szombathy János 
sárospataki könyvtárnok 1797-ben más apróbb művecskékkel egybeköttette 
Érdekes adalék e közlemény a régi magyar könyvtár kiegészítéséhez. 

G. A. 
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B a t s á n y i j e g y z e t e i a Z r i n y i á s z h o z . Szinnyei Ferencz rámutat 
arra, hogy Batsányi eléggé tudta méltányolni a Zrinyiász epikai kiválóságait, 
habár a verseléssel és a nyelvvel sehogy sem tudott megbarátkozni. (Irodalom-
tört. Közlemények VIII. 1898. évf. 169—170. 11.) Ez adatot Batsányinak 
1821-ben A magyar tudósokhoz ez. alat t megjelent értekezése szolgáltatta. 
Tanulságos kiegészítésül szolgálhatnak ehhez Kazinczy hires ellenfelének azok a 
jegyzetei, melyek a Kazinczy-féle Zrinyi-kiadásnak a Batsányi könyvtárával a 
M. Nemz. Múzeumba került példánya végén találhatók (P. o. hung. 1617. a.). 
Az Ítéletbe bizonyos mértékben i t t is belevegyül a Kazinczy iránt való túl
ságos elfogultság hangja, azonban a stilus szépségeinek fontosságát a költői 
müvek hatásában egészen helyesen emeli ki épen Gyöngyösivel és Zrinyivel 
kapcsolatosan. Érdemesnek tartjuk Batsányi jegyzeteit itt közzétenni : 

Ennium, sicut sacros vetustate lucos adoremus, in quibus grandia et 
antiqua robora jam non tantam habent speciem, quantam religionem. 

Quintilianus 
X. 1. 

A' nyelvre és versalkotásra nézve, ugyanezt mondhatni Zrínyiről, 
Gyöngyösi Istvánhoz képest, a' kit ma némelly értetlenül tsevegő kis Criti-
cusok (Kazintzi, Kumi etc) olly igen kissebbittenek ; azt sem tudván a' szegény 
jámborok, mit és miről beszéllnek. Az okos magyar olvasó tiszteli, betsüli, 
's szereti mind a kettőt, és ditséri mindenikben azt, a' mi valóban ditséretre 
méltó ; legkevesebbet sem ügyelvén az ollyan balgatag kis-birákra ! 

Batsányi. 

Nitor, et summa in excolendis operibus manus, magis videri potest 
temporibus, quam ipsis (Accio et Pacuvio, Tragédiáé seriptoribus) defuisse. 

Quintilianus 
X. l . 

Olvasd Zrínyinek saját szavait »az olvasóhoz.« 

Dans la poésie, le génie de l'expression est, si je l'ose dire, le génie 
de nécessité. Le poëte épique le plus riche dans l'invention des fonds, n'est 
point lu s'il est privé du génie de l'expression ; au contraire un poëme bien 
versifié est plein de beautés de détail et de poésie, fut-il d'ailleurs sans 
invention, sera toujours favorablement accueilli du public. 

Helvetius. 

Érdekes, hogy egy pillanatra úgy tetszik, mintha Batsányinak a költői 
stilust, Kazinczyval, a magyar költői stilus örök érdemű reformátorával 
szemben kellene védelmeznie. 

Midőn Batsányi a Quintiliánból vett idézet után Zrinyi előszavára 
hivatkozik, kétségtelenül ennek ama soraira gondol, a hol a költő beszámol 
a nehéz viszonyokról, melyek közt művét írta s a hol e szavak is olvashatók : 
»osztán szegény az magyar nyelv ; az ki históriát ir, el-hiszi szómat.« 

Esztegár László. 
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Thurzó János boroszlói püspök kódexe a vat ikáni könyv
t á r b a n . A vatikáni könyvtár kódexeinek katalógusából, Vattasso Márk és 
Franchi de' Ca valieri Pius szerkesztésében. 1902-ben jelent meg az első kötet. 
678. kódex leírását tartalmazza e könyv, s az ismertetett kódexek egyike, az 
524 számú, egykor Thurzó György boroszlói püspök tulajdonát képezte Czím 
lapján ugyanis, a kódex másolójának kezével írva, ezeket óvassuk: Pio Lectori 
S(alutem). Lector, quod hoc divinum opus leges, Joanni Turzoni, Sacratissimo 
Vratislaviensis Presuli, Gratias Habeto. Anno Domini MDXV. E felírás alatt 
látható a püspök festett czímere : Álló pajzs felső vörös mezejéből kiemelkedő 
koronás arany oroszlán, alsó arany mezejében három vörös rózsa, a pajzs felett 
püspöki süveg és pásztorbot. A püspök czímerétől jobbra a boroszlói püspök
séghez tartozó neissei herczegség, balról a boroszlói egyházmegye czímere, 
látható. Thurzó János a magyarországi Thurzó családból származott. Bátyja 
Thurzó Elek II . Lajos és I. Ferdinánd királyok országbírája volt. Rokonai 
közül Thurzó Szaniszló olmüczi püspök, Thurzó Zsigmond pedig előbb váradi, 
majd nyitrai püspök volt. A családnak nem csupán Magyarországon, de Len
gyelországban is terjedelmes birtokai voltak s a püspök atyja, Thurzó 
János, Eóth János boroszlói püspökkel (1482—1506) baráti jóviszonyban 
állott. így történt, hogy a hetvenkét esztendős püspök 1502 márczins 11-én 
őt, a boroszlói káptalan akkori dékánját, vette maga mellé koadjútornak. 
Eóth János püspök halála után. 1506 mái'czius 22-én boroszlói püspökké lett s 
1520 márczius 2-án halt meg. Thurzó János nagyműveltségű férfi volt s kora 
tudósaival élénk összeköttetésben állott. Az egyház érdekében kifejtett munkás
sága messze földön ismert volt s ennek köszönhette, hogy a boroszlói káp
talan, idegen származása daczára, püspökévé választotta. A vatikáni könyv
tárban őrzött kódex is, melyet czímiratának tanúsága szerint az ő rendele
tére másoltak, egyházi jellegű, szent atyák iratait tartalmazza. A kódexnek 
176 fólió lapja a következő iratokat tai-talmazza : Paulinus nólai püspök 
leveleit, Ausonius levelét, Uranius presbyter levelét, Ignácz antiochiai püspök 
leveleit és szent Antal leveleit. 

A kódex 157. lapján Ignácz antiochiai püspök 11 levelének czímei 
vannak felsorolva. Az ötödik czím után egykorú kézzel írva egy érdekes 
jegyzetet olvasunk : In qua (tudniillik epistola) perperam in multis exemplari-
bus iuter exaratas Divus Paulus ponitur, ut nostrum testatur exemplar grate 
vetustatis ex Bibliotheca Invicti-simi Eegis Mathie Corvini Pannoniarum. 
desiderabilis memorie, quod nomen Pauli non habet. A Korvin-kódexek egyik 
darabja tehát, mely Ignácz antiochiai püspök leveleit is tartalmazta, 1515-
ben, Thurzó János kódexének Íratása idején, már a boroszlói püspök könyv
tárában volt, annak tulajdonát képezte. Egyik emléke ez annak, hogy Mátyás 
király híres könyvtára nem sokáig képezte Bada díszét, hamar elhordták a 
szélrózsa minden irányában. Boroszlóba talán éppen Thurzó János püspök 
hozta el? G. A. 

A könyv- és l evé l tá r i anyag jövője aggasztja — és méltán ! — 
Menier Gaston franczia képviselőt : törvényjavaslatot nyújtott be az iránt, 
hogy az örök megőrzésre szánt ( = köteles) példányok olyan papírra nyomás-
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sanak, mely az idő romboló hatásának ellenáll. Ilyen törvényre természetesen 
nálunk is a legsürgősebb szükség van, mert bizonyos, hogy a fával készült 
papir nem igen hosszú évtizedek mnlva magától elporlik. A probléma nem 
is megoldhatatlan : a régi rongypapírról bebizonyult, hogy maradandó ; gór-
csövi vizsgálat kiderítette 1500 éves turkesztáni kéziratok ma is ép papír
járól, hogy vászonhulladékból készült. Sajnos, hogy a mostanában írásra 
használt tintanemek sem őrzik meg átható voltakat ; s bizony czélt tévesztett 
intézkedés volna, a hosszú időre megőrzendő okmányokat maradandó papírra, 
de halványodó, megsemmisülő tisztával írni. Menier indítványa tehát komo
lyabb és fogósabb, mintsem első tekintetre látszik ; s illetékes szakértők meg
fontolt hozzászólását igényeli. ( + ) 

I s m e r e t t e r j e s z t ő m ú z e u m i e l ő a d á s o k . A könyvtárból a folyó 
év folyamán november 14-ikén Kereszty István őr a XIX. századi zeneiro
dalom magyar elemeiről, november 31-ikén dr. Sebestyén Gyula őr a közép
kori magyar irodalomról és november 28-ikán dr. Esztegár László őr Kazinczy 
Terenczről tar tot tak ismeretterjesztő tudományos előadásokat. 

N ő k k ö n y v t á r i s z o l g á l a t b a n . Ez a czímfelirat kész vezérczikk-
théma, akkora perspektívát nyit első látásra ; de szorítkozzunk csak arra 
a néhány tényre, hogy Berlinben dr. Wolfstieg tanár, a képviselőház könyv
tárnoka, és Peiser Bona k. a., a »Gesellschaft für ethische Kultur« könyvtá
rosa, (önként segédeik gyanánt jelentkezett) nőket képeznek ki erre a nők 
előtt új életpályára gyakorlati úton ; míg dr. Hottinger tanár (Berlin-Süden-
dében) 23 évi kir. könyvtárnoki pályája után hivatva érezte magát szaktan
folyam nyitására, melynek az a czélja, hogy felsőbb leányiskolát járt és 16 
évet meghaladott nőket népkönyvtárak önálló vezetőivé, illetőleg tudomá
nyos könyvtárak hasznos adminisztratív erőivé képezzen ki. E tanfolyam 
tárgyai : általános műveltség (beleértve az algebra és géométrie elemeit. 
Forrásunk, a müncheni Alig. Ztg., sajnos, nem határozza meg közelebbről 
az »általános műveltség« tág fogalmát) ; továbbá a tudományok encyclopae-
diája és módszertana, a világirodalom története (főleg a népkönyvtárakba 
való anyagé), könyvtártan és könyvtári gyakorlati foglalkozás ; papír-ismeret, 
betűszedés, könyvnyomtatás ; emennek s a könyvdíszítésnek története ; a sok
szorosítás művészete, könyvkötés, könyvkereskedelem, antiquariátus, hírlap-
ismeret, múzeum-vezetés (kezelés), sajtó-jog ; franczia, angol, latin és görög 
nyelvek. —• Hottinger már vizsgálatot is tétetett nyolcz tanítványával, 
a kiknek elméleti és gyakorlati készültsége felől a jelenvolt szaktekintélyek 
(pl. dr. Schwencke tanár, a kir. könyvtár osztályigazgatója) teljes elisme
réssel nyilatkoztak. (-J-) 



442 Vegyes közlemények 

VÁLTOZÁSOK 
a magyarországi nyomdáknál 1903. szept. 1-tó'l november 30-; 
(Az egy csillaggal jelölt nyomdák hatóságilag nincsenek bejelentve. A két 

jelöltek megszűntek.) 

Aranyos-Maróth : 
Merkur kny. 

(Tul. Kohn Bertalan.) 
Bács-Almás : 

Babágh József. 
Budapest : 

Balassa Béláné. VIII., Baross-u. 69. 
Bendtner Győző. V., Zoltán-u. 11. 
Fisch Fülöp. VIII., Baross-u. 66—68. 
Goldstein Albert és Brück Zsigmond. 

VII., Kertész-u. 35. 
Károlyi Ödön. IX. Ferencz-körut 28. 
Muskát Miksa. VI., Szondy-u. 8-10. 
Nadel Jakabné. VII., Károly-körut 7. 
**Schröder János. IX., Sarkán-

tyus-u. 3. 
Singer és Spenn. VI., Szondy-u. 11. 
Özv. Várnai Fülöpné és Várnai Dezső. 

IV., Régi posta-u. 3. 
Gyergyó-Szt.-Miklós: 

*Siándory Mihály. 
Hátszeg : 

Hátszeg és Vidéke ny. (Tul. Klafter 
Ignácz.) 

Kassa : 
Breitner Mór. 
Gutenberg ny. (Tul. Lukács G.) 
Schillinger Zoltán. 

Kézdi-Vásárhey: 
Turóczi István. 

Kisczell : 
TMnkirreve Nándor. 

Liptó-Szt -Miklós : 
Kinnes és Pivko. 

Ó-Szivacz: 
**Özv. Lövyp Miksáné. 
Sonnenfeld Armin. 

Perjámos : 
**Gatter és Frischiuaun. 
Reimholz Ferencz. 

Pozsony: 
Persiwofsky János. 
**Preisak Ferencz. 

Rozsnyó : 
Görbics és Bauer. 

Zenta : 
Plésity és Horvát. 



NEV- ES TÁRGYMUTATÓ. 
Rövidítések: áll. = állami ; os. = család ; czl. = czímerlcvél ; egy. = egyetemi; kir. = király, 
királyi ; kny. ny. = könyvnyomda, nyomda ; ktár. = könyvtár ; ltár. = levéltár ; .min. = 
minisztérium ; pk. = püspök ; r . i . = részvény társulat ; szerk. = szerkesztőség ; vár = városi ; 

vm. = vármegye. 

Abaíi Lajos 1. Aigner Lajos. 
Accius 439. 
Achard C. F . 85. 
Achen 177. 
»Acis et Amyndas< 258. 
Acton lord 315. 
Adalbert főúr 92. 
Adam 423. 
Adrian J. V. 256, 273. 
Aëro-Glub, Magyar — 63, 101. 
Agha András 167. 
Agnethler Mihály Gottlieb 241, 244. 246, 
Aigner (Abaíi) Lajos 100, 282. 
Ajándékozások a M. Nemz. Múzenm ktára 

számára 65—68, 100 — 102, 106—109. 
174 — 176, 287—290, 412—414. 

Akadémia, Bajor kir. — 436. M. T. — 
65, 101, 174, 191, 287, 318, 381, 418 ; 
ktára 254, 257—259, 262, 271. 279, 
416, 417. 

»Akadémiai Értesítő« 38, 183, 416. 
Alagovich Sándor 246, 392. 
Alexics György 412. 
Alkalay Adolf 104. 
»Alkotmány« 93. 
»Allgemeines Litteraturblatt« 427. 
Almásy Antal 27. — Pál 14, 321, 322, 

334. 
Alphabetum Eussarum (Stockholm) 258. 
Alsó-Fejér vm. 412. —i tört., rég. és 

természettud. egylet 401. 

Alsó-Kubin 319, 401, 412. 
Alvinczy József 228. 
Amélineu 319. 
Amsterdami nemzeti múzeum 298. 
Antal főherczeg 325. — (Szent) levelei 

440. 
Anthoninus 239. 
Antos (Rétyi) cs. ltára a M. Nemz.. 

Múzeum ktárában 415. 
Antos János 415. 
Apponyi Sándor gr. 100. 
Apró nyomtatványok a M. Nemz. Múzeum 

ktárában 65, 100, 174, 287, 412. 
Aquileia 38. 
Arad vm. 206. 
Arad (város) 127, 227, 401. —i első taka

rékpénztár 100. 
Aradi Lajos 104. 
Arady Ker. János 241. 
Aranka György 142, 279. 
Arany János 94, 289. 
Aranyos-Marót 401. 
Arbe 58. 
»Archeológiai Értesítő« 250. 
»Archiv für slavische Philologie« 48. 
»Art, Von der •— und Eigenschaft eines 

Madrigals« 258. 
Asperni ütközet 225. 
Athenaeum r. t. 72, 299, 305. 
Atzél ktár Aradon 404, 407. 
Atzél Bichárd 77. 
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Aubamus, Joannes Boemus — Teutoni-
cus 248. 

Augsburg 102, 189, 317. —i vár. ktár 
256. 

Ausonius 440. 
Ayrmann Ch. F. 254. 
Ábrányiné Katona Klementin 100. 
Ágoston (Szent), Haereseon catalogus 

(Brassó, 1539.) 66, 103. — Sententiae 
ex omnibus operibus (Brassó, 1539.) 
66, 103. 

Áldásy Antal 73, 74, 98, 100. 110, 114, 
158, 174, 176, 190. 

Áldory Manó 104. 
Állami számvevó'szék 100. 
Államtanács 126. 
Államvasutak igazgatósága, M. kir. — 

174. 
Állatvédő egyesület, Orsz. — 101. 
Árkosi Benedek elmélkedései és könyör

gései 67. 
Árva vm. 206, 209. 

Bacsányi János 282. 439. 
Baernkopf Ignácz 241. 
Bagó Alajos 104. 
Baitay Antal 9. 
Bajzáth György Endre br. 392. — József 

241. 
Baksy Barna 104. 
Balassa br. cs. ltára a M. Nemz. Múzeum

ban 96, 111. 
Balassa Bálint gr. 96. — Pál gr. 241. 
Balassagyarmati kny. 104. 
Balaton-bizottság 174. 
Balatoni múzeum-egyesület 401. 
Ballagi Mór 81. 
Balló István 287. 
»Balneologiai Értesítő« 405. 
Balogh Loránd 100. — Pál 392, 405. 

— Sándor 241, 392. 
Barabás Miklós 67, 78, 109. 
Baranya vm. 206. 
Baranyai Béla 65, 100. 
Baranyi Péter 175. 

Barbier 81. 
Barcianu Aurél 104. 
Barcza Károlyné 176. 
Barkóczy gr. cs. l tára a M. Nemz. Múzeum 

ktárában 319. 320, 415. 
Barkóczy Ferencz esztergomi érsek 240, 

241, 320.; Rákóczy Ferencz marsallja 
320. — László 320. 

Baróti Lajos 319, 392. — Szabó Dávid 1. 
Szabó Dávid. 

Bars vm. 206. —i múzeum 401. 
Bars-szent-kereszti püsp. ktár 245. 
Bartakovich László 334. 
Bartakovics Pál 241. 
Bartal cs. ltára a M. Nemz. Múzeum 

ktárában 290—292. 
Bartal Béla 290. 
Bartenstein br. 158. 
Bartha Miklós 100. 
Baseli egyetemi ktár 256. 
Batthyány Ignácz gr. gyula-fehérvári pk. 

241, 244. ; csillagászati intézete 21. ; 
ktára 244. — József gr. esztei-gomi 
érsek 2, 135, 241, 243.; nógrádi 
főispán 119, 120, 153. — Károly 
herczeg 241. 

Battlay Géza 392. 
Baudrandus Lexicona 259. 
Bauer 423. 
Bayer Jakab. Filum labyrinthi (Kassa, 

1663.) 103. 
Bayzáth József veszprémi pk. 27, 29. 
Bács-Bodrog vm. 206. —i tört. társulat 

403. 
Bácsi csatorna 21. 
Bálint Imre 392. 
Bánffy br. cs. l tára a M. Nemz. Múzeum 

ktárában 68, 111, 178, 291. 
Bánffy Dénes gr. 241. 244. — György gr. 

241, 244. 
Bányay László 241. 
Báránd 229. 
Bártfa 77, 240, 411. 
Báthory Gábor erdélyi fejedelem 177. ; 

prédikátor 18. — István 156. 
Bátori Ferencz 392. 
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Bärnkopf Ignácz 18, 33, 35, 132, 133, 
136, 138, 139. 

Becker Ágost 174. — Hugó 418. 
Bedőcs Paula 392. 
Beer orvos 360. 
Behr B. 305. 
Beké Géza 392. 
Belam Hans Sebald 80. 
Beleznay Sámuel gr. 210. 
Bella Gáspár czle (1612.) 290. 
Bellai Lajos 435. 
Bellosztenec? János 43. 
Belnay pozsonyi knyomtató 25, 131. 
Belső József 176. 
Belügyminisztérium, Magyar kir. — 100, 

287, 405, 412, 417. 
Benesch Ágost 174. 
Benkő Ferencz 18. 
Benyiczky Péter, Magyar rithmusok 

(Kolozsvár, 1682.) 66, 103. 
Benyovszky János esztergomi kanonok 

241, 246. 
Beöthy László 216. — Zsolt 405, 406. 
Berciitől d gr. beszterczebányai pk. 165. 
Bereg vm. 206. 
Berend Matild 392. 
Berendy Béla 100. 
Berényi Zsigmond gr. pécsi pk. 241, 244. 
Beringer Menyhért 241. 
Berlin 98, 287, 305, 427, 441. —i kir. 

ktár 256, 441. 
Berlin-Südende 441. 
Bernát-féle lectionarium 41—47, 61. 
Bernáth Mihály 392. 
Berzeviczy Albert 435. — Gergely 27, 

107, 156. 
Berzsenyi Gerő 67, 109. 
Beszterczebánya 413. —i tört. társulat 

407. —i vár. múzeum 401, 404, 406, 
407. 

Bethlen gr. cs. ltára a M. Nemz. Múzem 
ktárában 68, 111, 178, 291. 

Bethlen Farkas 9. — Gábor 20. — Pál 
gr. 241. 

Benich Tamás 76. 
Beythe András 9. 

Beznák Pál esztergomi kanonok 241, 246, 
Bécs 13, 17, 19, 65, 68, 82, 94, 96, 101, 

122, 124, 125, 153, 159, 164, 174, 177, 
189, 199, 225, 229, 249, 254, 287, 288, 
290, 326, 331, 361. 384, 412, 415, 
427. —i Augarten 164. —i cs. akadé
mia 65, 100, 287, 412, 436. —i egye
tem 436. ; ktára 30, 254. —i Insti tut 
für osier. Geschichtsforschung 436. —i 
központi statisztikai bizottság 66, 101, 
175, 288, 413. —i udv. ktár 3, 254, 
317. —i világkiállítás (1873.) 95. 

Bécsújhely 164. 
Békésmegyei közművelődési egyesület 401. 
Békéscsabai múzeum egyesület 401, 404. 
Békés-Gyula 401. 
Bél Mátyás 9, 175, 240, 277. 
Béldi István 176. 
Bélik József esztergomi kanonok 246,. 

392. 
Bérczy János 16, 142. 
Bibliográfiai, Magyar — irodalom 89, 90, 

187, 188, 312—314, 431—434. 
»Bibliothèque de l'École des Chartes« 

184. 
Biedermann Bezső 287. 
Bigoßi Guido 100. 
Bihar vm. 206, 216, 227, 230, 290, 325. — 

ltára 227. —i és nagyváradi rég. é& 
tört. egylet 402. 

Bihari Jenő 100. 
Binder Fülöp 245. 
Bisztriczey József 216. 
Blagay gr. cs. ltára a M. Nemz. Múzeum 

ktárában 110. 
Blau Simon 104. 
»Blätter für Volksbibliotheken und Lese

hallen« 87. 
Bobics Ker. János 241. 
Boccaccio 82, 307. 
Bochkai György czle (1414.) 177. 
Bocsor J. 168. 
Bod Péter 254, 259, 273. 
Boda András nemesi bizonyítványa (1835.) 

290. — Antal nemesi bizonyítványa 
(1834.) 290. 
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Boddart J . E. 255. 
Bogovich István czle (1655.) 109. 
Bogsch János 18. 
Bohatta Hans 1. Holzmann. 
Boissevain M. Ph. 255. 
Bojnicid István 392. — Iván 392. 
Bologna 175. 
Bolyay Gergely 107. 
Bomelius Tamás, Statuta iurium muni-

cipalium Saxonum in Transsi lvania 
289. 

Bonfini Antal 248. 
Bonnanoi Polikárp 241. 
Bonni egyetem 91. — ktára 256. 
Borbélyczéhek, Magyarországi —-re vonat

kozó gyűjtemény (XVI—XVII. sz.) 68. 
Born Ignácz 9. 
Boros Lajos 322. 
Borosnyai N. Zsigmond 95. 
Boroszló 92. — i egyetem 91. ; ktára 91, 

256. —i egyházmegye 440. —i kir. 
ktár 256. — vár. ktár 256. 

Borsod vm. 206. 
Borsod-miskolczi közművelődési egyesület 

100. 402, 406. 
Boscotrecase 287. 
Boskovich Koger 9. 
Bosnyák-herczegovinai orsz. kormány 412. 
Bosnyák József 241. 
Bostoni Muséum of Fine Arts 298. 
Boucher- 75. 
Böhmer-féle »Regesta Imperii« vállalat 

436. 
»Böi-senblatt für den deutschen Buchhan

del« 427. 
Brandt Román 62. 
Brassó 66, 77. 103. 192, 288, 418. 

—i ág. ev. főgymnasium ktára 192. 
—i ág. ev. főtemplom 192. 

»Brassói Lapok« 192. 
Breithor Elias, Das gute Theil der Kin

der Gottes (Lőcse, 1691.) 175. 
Brettschneider Henrik 18. 
Brózsa Ottó 104. 
Bruckenthal-gyűjtemény 21, 279. 
Brugset 319. 

Brunet 304. 
Brunsvik Antal 392. 
Brunszwik József gr. 122 — 125. 133. 
Bruxellesi kir. ktár 256. 
Brünni morva tart . bizottság 101. 
Bubics Zsigmond 287. 
Buda 15, 34, 75, 77, 83, 125, 132, 133, 

135, 148, 177, 191, 205, 218, 224, 
226, 227, 244, 245, 317, 325, 355, 
440. —i domokosok 241, 244. —i egye
temi ktár 93. — i ferencziek tem
ploma 35. — i karmeliták kolostora 
35. —i várkastély 191. —i vigadó 
407. 

Budaházi szolgabiró 229. 
Budai Ferencz 144. 
Budai Krónika 19. 
Budapest 14, 72, 78, 79, 105, 181, 189, 

258, 281, 299, 316, 317, 381, 421, 
427. —i államrendőrség 100. —i főv. 
közmunkatanács 65, 100, 412. —i főv. 
statisztikai hivatal 100, 418. —i főv. 
tanács 100. —i gyorsíró-egylet 287. 
—i kir. orvos-egylet 287. —i ktár-
egyesület ktára 401, 403—408. —i 
növendék-papság 100. —i tud. egye
tem 10, 13, 15, 100, 133, 134, 140, 
146, 162. 206, 208, 218, 227, 228. 
229, 241, 244, 330, 337, 413. ; 
—i ktár 7, 9, 30, 31, 132, 145, 227, 232, 
245, 299, 304, 322. ; —i nyomda 31, 
329, 350, 352. : —i tanács 7, 100. V. ö. 
Pest. 

»Budapester Tagblatt« 174. 
»Budapesti Szemle« 94, 100, 248, 427. 
Buday Sándorné 100, 174. 
Budge 319. 
Bukarest 65, 101, 413. 
Bull 319. 
Bulyovszky Gyula 109. — Sándor 109. 
Butt F. "William 287. 

Calametta 76. 
Calendarium Tyrnaviense (1709.) 103. 
Callot Jacques 75. 
Calovino József 241. 
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Campe nürnbergi könyvkereskedő 336. 
Campianus, Edmundus, Bationes decem 

(Nagy-Szombat, 1700.) 103. 
Casanote-ktár 317. 
Cassel 94. 
Catalogus Nummorum Instituti Nationa

lis Széchényiani (Pest, 1807.) 210. 
Cato, Disticha moralia (Brassó, 1539.) 

66, 103. 
»Centralblatt für Bibliothekswesen« 87, 

184, 309, 427, 428. 
Ceroni Péter 334. 
Champollion 319. 
»Charecteres Siculorum« 274. 
Char let 76. 
Cbernel-féle alapítvány 172. 
Chicagói Crerar John ktár 101. 287. — 

egyetemi nyomda 66, 101. — Tred 
Columbián Museum 101. 

Chodowiecki 75. 
Christóffy Ignácz László 392. 
Chrysogonus (Szent) 38, 39. 
Cicero 196. 307. 
Cim, Albert, Une bibliothèque (Paris, 

1902.) 84—86. 
Cobden-Sanderson 80, 423. 
Cockerell Douglas, Der Bucheinband und 

die Pflege des Buches (Leipzig, 1902.) 
422 — 426. 

Coimbra 412. 
Coller Kristóf czle (1733.) 290. 
Collins 81. 
Comenius, Janua aurea (Frankfurt, 1662.) 

413. — Janua linguae Latináé (Lőcse) 
66, 103. — Orbis pictus (Lőcse, 1685.) 
413. 

»Commentarius in Ciceronis Dialogos« 
258. 

Copernicus 190. 
Cornides DánieJ 9, 254. — féle gyűjte

mény 32. 
Corridore délie Tscrizioni 436, 437. 
Cortile della Pigne 437. 
Corvin kódex, Ismeretlen — 317. 
Corvin ktár 20, 239, 317, 440. 
Cothmann Antal 241. 

Gros, Charles 182. 
Curzola 39, 63. —i ferenczes kolostor 

39, 63. 
Cushing 81. 
Cyrus 260. 
Családi ltárak a M. Nemz. Múzeum 

ktárában 67, 68, 109 — 111, 176 — 178, 
290—292, 319, 320, 414—416. 

Csanád vm. 206, 264, 275, 418. 
Csaplár Benedek 174. 
Csaplovics ktár Alsó-Kubinban 319,401, 

403, 406, 407. 
Csatáry Lajos 101. 
Csáky Antal gr. 241. —- László gr. 334. 

— Miklós gr. 241, 246, 392. 
Csánki piarista 18. 
Csekonics Endre gr. 392. 
Csepreg 103. 
Csergheő Ferencz 27, 142. 
Cserna Bezső 393. 
Cserni Béla 405, 406. 
Csernovics 241. 
Cservenka András 232, 233, 324. 
Csics Ödön 65, 101. 
Csik-Somlyó 287. 
Csikszentmiklósi felirat 250—254, 265, 

273, 277, 279, 280. 
Csik-Szereda 67. 
Csipkés György, Komáromi 279. 
Csokonai Vitéz Mihály 16, 18, 281, 282. 
Csokonya 135. 
Csongrád vmegyei tört. és rég. társulat 

402. 
Csögör család nemesi bizonyítványa 177. 
Czakó Elemér 73, 74, 77, 393, 399, 400. 
Czapkay Imre 68, 109, 110. — József 

68, 110. 
Czegléd 65. 
Czeglédi István, Lelki harcz (Kassa, 

1659.) 103. 
Czeh censor 93. 
Czeizel János 282. 
Czenk 1, 7, 8, 16, 121, 362, 388. 
Czetter Sámuel 77. 
Czéhiratok a M. Nemz. Múzeum ktárában 

67 — 69, 176, 290. 
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Czimeres levelek és nemesi iratok a M. 
Nemz. Múzeum ktárában 67—69, 109. 
110, 176, 177, 290, 414, 415. 

Czóbel István 101. 
Czövek Lajos 393. 
Czuczor Gergely 413. 
Czuppon György 27. 
Czwittinger Dávid 9. 

Da Costa Ferreira 412. 
Dahlmann Péter, Sehanplatz derer mas-

quirten und demasquirten Gelehrten 
(Leipzig, 1719.) 81. 

Danch János ezle (1626.) 177. 
Dankó József 393. 
Dante 307. — Divina comediája (Jesi, 

1472.) 102. 
Darius 260. 
Darvas Aladár 174. 
Daumier 76. 
Davanzati, Vampiri, XVIII. sz.-i kézirat 

289. 
Dayka Gábor 281 — 286. 
Deák Ferencz 68, 94, 415. 
Debreczen 77, 83, 103, 411. —i ev. ref 

főiskola 401, 404, 406, 408. 
Decsi János, Baranyai 250, 253—255, 

259, 274, 279. 
Deés 401. 
Delhaes István 101, 109. — gyűjtemé

nye 102. 
Delisle Leopold 257. 
Dellevaux Fülöp 27. 
De Luca bibornok 315. 
Demjén Antal 27. — Sámuel 142. 
Denis Mihály 422. 
Deschan administra tor 126. 
Deseő Béla 101. 
Dessewffy grófok exlibrise 241. 
>Deutsche Litteraturzeitung« 87. 

309, 427, 429. 
Devalvatio (1811.) 352. 
De Vries 256. 
Dervey-féle tizedes szakrendszer 304 
Dezsericzky Incze 251, 252. 

Décsi Sámuel 217. 
Dégenfeld-Schomburg Berta grófnő 394. 
Délmagyarországi természettud. társulat 

402. — történelmi és múzeam-egylet 
101, 287, 402. 

Dési, Udvarhelyi —, Alphabetum Unga-
ricum 273, 277. 

Détsei család albumai 107. 
Déva 66, 175, 401. 
Dévai, Quies hiberna (Lőcse.) 66, 103. 
»Diario Officiai« 289. 
Dickens 293. 
Dictionarium trilingue, XV. sz.-i kódex 

93. 
Diderot 422. 
Dietericus János 272. — János Konrád 

272. — Konrád 259, 272. 
Diószegi Sámuel Magyar füvészkönyve 

217. 
Direction de la Chronique de France 

Auxerre 174. 
Dinier Gusztáv 393. 
Dirsztay Béla 393. 
»Discorsi della guerra d'Ungaria et ren-

dita di Giavarino«, XVI. sz.-i kézirat 
107. 

Dobai István, Litterae Siculae (l753.j 
273, 277. 

Dobó Gyula 393. 
Dobróczky Lajos 103. 
Doby Jenő 399. 
Doloviczényi Sándor 210, 218. 
Domokos László 393. 
Donebauer Frigyes 412. 
Doorninck 81. 
Doró Gusztáv 76. 
Dóczi Jenőné 393. 
Döbrentei Gábor 289, 413. 
Dőry Antal, Jobbaházai 18. — Ferencz 

414. 
185, Drahotuszky Ferencz 393. 

Draskovich György 156. 
Draveczky Ferencz 241. 
Drezda 98, 159. 
Drotleff Péter 104. 
Dubnicz 242. 
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Dudich András 156. 
Dudits, Dionysii Halicarnassei de Thucy-

didis. Historiarum iudicium (Velencze, 
1560.) 288. 

Duna 181. 
Dunamelléki ref. egyházkerület 65, 101, 

287. 
Dunántúli ev. ref. egyházkerület 166, 

169. 
Dunyov ezredes 111. 
Du-Pont Berzeviczy Ilona brnö 393. 
Dürer Albert 75, 80, 237, 398, 399. 
Düsseldorfi kir. orsz. ktár. 256. 
Dziatko Kari 91, 92. 

Ebendorffer »Summula legum«-ja 175. 
Ebers 319. 
Eckius, De mundu contemptu (Krakó, 

1528.) 66, 103. 
Eder 182. 
Eger 229. —i érs. iroda 101, 174. 
Eggenberger József 18, 142, 216, 318. 
Egressy G-ábor iratai a Magyar Nemzeti 

Múzeum ktárában 108, 
»Egri Egyházmegyei Közlöny« 108. 
»Egyetemes Philologiai Közlöny« 86, 183, 

282, 308. 
Egyptomi kéziratok a M. Nemz. Múzeum

ban 106, 107. 
Ehrle atya 436, 437. 
Eisen 75. 
Eklér Imre 393. — Mihály 393. 
Elefánti pálos kolostor 93. 
Elefánti Vencel 93. 
Elevenkuti A., Symbolum philosophicum 

(Nagy-Szombat, 1663.) 413. 
»Illenzék« knyomda Kolozsvárott 101. 
Ellenzéki Kör 415. 
Elmeorvosi értekezlet, Orsz. — 412. 
Elyan Gáspár 92. 
Elze vir Bonaventura 80. — Lajos 80. 
Emich Gusztáv 393. 
Endlicher József 289. 
Endró'dy János 18. 
Engel Keresztély János 21—27, 121, 149, 

212, 328, 362. — Lajos 418. 
Magyar Könyvszemle. 1903. IV. füzet. 

Engelmann 82. 
Entz Géza ifj. 101. 
Eötvös József br. 94, 289. — kollégium 

413, 414. 
Eperjes 287, 288. —i Széchényi-kör 101. 
Eperjesi Márton czle (1627.) 290. 
»Ephemerides Statistico-Politicae« 131. 
Epictetus 289. 
»Epitaphium Geileri Keyserbergii« 258. 
Erdélyi László 78. 79. — Pál 281. 282, 

292. 
»Erdélyi Múzeum« 86, 183, 294, 295, 

308, 427. 
Erdélyi Múzeum-egylet 108.; ktára 

292—298, 318, 406, 408, 418. - ter
mészettudományi egyesület 403. 

Erdődy-féle ház Budán 132. 
Erdődy Antal gr. 241, 244. — György 

Gyula gr. 393. — Sándor gr. 393. 
Erdó'dyné Dräsche Lujza grnő 393. 
Ernszt József 18. •— Lajos 393. 
Ersch 81, 82. 
Erzsébet, m. királyné, Ferencz József 

felesége 290. — Nagy Lajos felesége 
38, 63. 

Erzsébetfalva 65. 
Eszék 126. 
Esztegár László 98, 99, 114, 281, 317, 

439, 441. 
Esztergom 66, 245, 400, 401. —i egy

házmegye 96, 174, 246; ktára 239, 
243, 244, 395, 400. —i káptalan 243, 
396. —i múzeum 406. 

Esztergomvidéki rég. és töi-t. társulat 401. 
Eszterházy Albert gr. 393. — János gr. 

4, 15, 18. — József gr. 18, 29, 122 — 
124, 142, 151, 194, 216, 224, 241, 
244. — Jozeffa grófnő 241, 244. — 
Károly gr. 242. — Miklós gr. 156, 
242, 393. — Pál gr. 156. 

Eszterházyné Plettenberg grnő' 393. 
Eugen, Savoyai — herczeg 158. 
Exequiae principales (Gyula-Fehérvár, 

1624.) 103. 
Exlibris-kiállítás az Iparművészeti Mú

zeumban 234—246, 392—400. 
29 
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Éber László 73 — 76, 306. 
Eder György (Soproni) nemesi bizonyít

ványa (1825.) 290. — József 
215, 245. — Pál 290. 

Édes József Károly 241. 
Építészeti hivatal, Orsz. — 32. 
Érdujhelyi Menyhért 418. 
Érsekújvár 329. 

Fabchich József 336. 
Fábián József 18. 
Fabricius, Anleitung zum Brauch des 

verneuten Oalenders (Bécs, 1583.) 288. 
Falka rézmetsző 196. 
Faludi Ferencz 9. 
Farkas András 262. — Imre 393. — 

Sándor 174. 
Farnady József 106. 
Fasciculuspiarum considerationum(Nagy-

Szombat, 1690.) 66, 103. 
Fässer Ferencz 18. 
Fába Simon 242. 
Fáy András 107, 289. — János 393. 
Fehér vm. alispáni hivatala 101, 177. 
Fejes János 223. 
Fejér György 239, 240, 372 ; Codex diplo-

maticusa 417. — József 101. 
Fejérpataky László 99, 101, 111, 406. 
Fejérváry Károly 242, 245. 
Fekete Ferencz 242 ; Gralánthai gr. 

27. — János gr. 241, 244. 
Felber Antal 242. 
Felkai Tátra-muzeum 401. 
Fellegi Viktor 287. 
Fenessy György 96. 
Ferdinánd (I.) m. kir. 177. 219, 440. — 

(II.) m. kir. 177, 290. — (III.) m. 
kir. 68, 109, 290. — (V.) m. kir. 10, 
149, 154, 214. 

Ferencz (I.) m. kir. 11, 12. 14, 30, 32 — 
34, 122—125, 133, 136—140, 148 — 
151, 154, 155, 204, 208, 218, 220, 
222, 227, 228, 233, 323, 329, 360, 
376, 378. — (I.) német császár 159— 
161. 

Ferencz József m. kir. 158. 

Ferenczi Zoltán, A könyvtártan alapvo
nalai (Bpest, 1903.) 299—305, 407. 

I Fessier Ignácz 289. 
Festetich Antal 209. 
Festetich ktár Keszthelyen 393. 
Fényi Gyula 191. 
Fényképmásolatok a M. Nemz. Múzeum 

ktárában 67, 68, 106, 110, 176, 289, 
415. 

Fiala Ferencz 27. 
»Figyelő« 282. 
Filó János 242. 
Firenze 288, 307. —i állami ltár 307. 

—i nemzeti ktár 307. 
Firtinger Károly 189, 190, 393. 
Fischel Fülöp 104. 
Fischer Flórián 224, 324. — János Teofil 

415. — Károly Antal 253, 254, 261, 
274. 

Flammarion Ernest 84. 
Fleissig Lipót 104. 
Fodor A. 174. 
Fogarasi János 81. 
Folliot-Crenneville gyűjtemény 102, 289, 

290. 
Forgách Ferencz 9. — Pál gr. 242. 
Forster, Klein és Ludvig miskolczi kny. 

czég 104. 
Fortuna kny. 105. 
Főfelügyelősége, Múzeumok és ktárak 

orsz. — 69, 70, 98, 101, 298, 299. 305, 
318, 319, 401—411, 418, 420. 

Földhitelintézet, Magyar — 290. 
Földmüvelésügyi minisztérium, M. kir. 

— 65, 101, 287, 418. Osztrák — 288. 
Földrajzi társulat, Magyar — 418. 
Földtani intézet, M. kir. — 101, 174. 

418. 
Förk Emilia 393. — Ernő 393. 
Fragonard 75. 
Fraknói Vilmos 8, 65, 101, 179, 287, 

401, 412. — Gr. Széchényi Ferencz 
(Bpest, 1902.) 421, 422. 

Franchi de' Cavalieri Pius 440. 
Frankfurt 150, 317, 413. —i Bothschild 

ktár 101. —i vár. ktár 256. 
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Franklin r. t. 399. 
Frank el Bertalan 65. 
Frecskay János 81. 
Freiburg 91, 248. 
Fried S. 105. 
Fritz Ármin 105. 
Fuchs Sámuel 18. — Xav. Ferencz nyitrai 

pk. 242, 245, 246. — Zsigmond, A 
szines festékek a nyomdászatban 
(Bpest, 1903.) 181. 

»Fürstenlob, Alexandrinisches — auf 
Churfürsten Carls sein G-eburtstag« 
258. 

Gaal György 289. 
Gaedeke 82. 
G-aillard 76. 
Galgócz 83. 
Galgóczi János 165. 
Galgóczy Ferencz 242. 
Garcia Genaro 64. 101. • 
Gavarni 76. 
Gazdasági egyesület, Orsz. magyar — 101. 
Gazelli Árpád 298. 
Gábor János 242. 
Gárdonyi Albert 412. 
Gebhardt O. L. 65, 101. 
Geibel 94. 
Geiger 76. 
Genersich János 216, 362. 
Genti egyetemi ktár 256. — vár. ktár 

256. 
Genua 100. 
Georgiewiz, B., Be Turcorum moribus 

(Paris, 1568.) 288. 
Georgikon, Keszthelyi — 21. 
Gergely (IV.) pápa 156. 
Gerstlacher tanácsos 164. 
Gerstner Ignácz 393. 
Gesellschaft der Bibliophilen 426. •— für 

ethische Kultur 441. 
Ghyczy-család ltára a M. Nemz. Múzeum 

ktárában 177. 416. 
Ghyczy Béla 176. —György czle (1564.) 

177. 

Giessen 272. —i egyetem 272 ; ktára 
254, 256. 273. 

Gilg János 242. 
Gilhofer és Ranschburg bécsi czég 289, 

290. 
Giovane Julia berezegné 122—124, 193. 
Girk Alajos 393. 
Giustino 307. 
»Glasnik« 49. 
Glattfelder Gyula 101. 
Glock Tivadar 393. 
Glosias Dániel 26. 
Gohl Ödön 65, 101, 287, 289, 412. 
Gombos Ferencz 105. 
Gomez tértana 175. 
Gosztonyi István esztergomi kanonok 

242, 246. 
Gothai herczegi ktár 256. 
Gottlieb váczi könyvnyomtató 353. 
Gotzigh Ignácz 18, 20, 142. 
Goya 75. 

Gömör vm. 206, 359. 
Gömöri és gömörkishonti ev. esperes-

ségek 317. 
Görgey István 94. — Márton 242. 
Görög Demeter 288. 
Göttingai egyetemi ktár 91, 256. — 

tudós társaság 25. 
Graesel 84. 

»Grafikai Szemle« 86, 183, 190, 308, 427. 
»Grammatica Lyriaca« 258. 
Grassalkovich Antal 207—209, 222, 242, 

244, 358, 387. 
Grácz 174. —i egyetemi ktár 256. 
Groningen 255. —i egyetem 255 ; ktára 

256. 
Gross Jakab 105. 
Grotefend 73. 
Gróh István 73. 
Gruber Károly Antal 18, 119—121, 126, 

128, 142, 149, 151, 153, 154, 193. 
Grün Hermann 105. 
Grünfeld Vilmos 105. 
Grünhut Alfréd 175, 176. 
Grünn Albert 84, 116. 
Grünstein Mór 105. 

29* 
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Gulik László 242. 
Gulyás Pál 78, 84, 90, 117, 187. 312i 

393, 426, 431. 
Gustermann 362. 
Gutenberg 82, 92. 
Gutgesell Dávid bártfai knyomtató 240 
Gyalui Farkas 101, 180, 192, 435. 
Gyöngyösi István 9, 439. 
Győr vm. 206. 
Győr (város) 226, 227, 319, 411. —i kir. 

ügyészség 411. —i püsk. papnövelde 
393. —i székesegyház 393. —i vár. 
ktár 319, 401, 403, 404, 408. 

György Aladár 435. 
Győri Ferencz 393. 
Győry Tibor 412. 
Gyulafehérvár 77, 103, 177. 244, 401. 
Gyulán" Lestár 156. 
Gyulai István 105. — Pál 94. 
Gyurcsánszky János nemesi bizonyít

ványa (1820.) 290. 
Gyurgyik Gynla 393. 
Gyurikovits Ferencz 175, 17 6. — György 

106, 108, 175, 176, 289. — Márkus 
242. 

Gyurkovits cs. exlibrise 393. 

Haarlemi kir. ktár 256. 
»Hadi Lapok« 67. 
Hadi tanács 126. 
Hadik András gr. 242, 244. — Barkóczy 

Endre gr. 320, 415. 
Haftl Kálmán 105. 
Hajós Edit 393. 
Halasi ev. ref. főgymnasium 401, 404, 

408. 
Haliczky András 18, 130, 142, 216, 221. 

— Antal 221, 224, 228, 229, 323, 
324, 337. 389. 

Halkett 81. 
Halle 254. —i egyetemi ktár 256. 
Haller Ferencz gr. 230. — Gusztáv 101, 

287. — László 9. — Pál gr. 15, 17. 
Hamburg 81, 98. —i. vár. ktár 257, 

258. 
Hannoveri kir. ktár 256. 

Hannulik János Dániel 16. 
Harangozó József 105. 
Hardegg gróf 164. 
Harsányi István 277. 
Hartleben könyvkereskedő 219, 220. 
Hartwig-féle rendszer 304. 
Hauron, Ducos de — 182. 
Havas Rezső 412. 
Havrán Dániel 115, 317. 
Háberern Pál Jonathan 393. 
Hágai kir. ktár 256. 
Hámornik János 209. 
Háromszék 274. 
Hegedűs József Ferencz 393. 
Heidelbergi egyetemi ktár 256. 
Heinsius 82. 
Hell Miksa 9. 
Heller Ágost 417. 
Helmuth Gáspár 242. 
Heltai Gáspár Új-Testamentuma (Kolozs

vár, 1562.) 66, 103. 
Helvetius 439. 
Helytartótanács, M. kir. — 4, 6—8, 

13—15, 27, 30—34, 94, 119, 123 — 
126, 130, 133, 135, 137, 139, 140r 

145, 151, 154, 159, 213, 222, 227r 

229, 232, 242, 244, 322, 323, 352 — 
355, 388. 

Hemptner Flórián 393. 
Hennig Alajos 101. 
Henriguel 76. 
Henyei áldozár 18. 
Heraldikai és geneologiai társaság, Ma

gyar — 101. 
Herbarium (Augsburg, 1486.) 102. 
Herculanum 488. 
Hergenröther bibornok 315. 
Herlein Ferencz 242. 
Hermann Ottó 101, 250. 
Hermina föherczegnő 290. 
Hertz és tsa brassói kny. czég 105. 
Hess András 19. 
Hevánszky Lipót 393. 
Hevenessy György 9. 
Heves vm. 206, 216. 
Heymann József 106, 107, 319. 
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Hétszemélyes tábla 28. 
Higgiuson Eduard 412. 
Hild építész 194, 196. 
Hildebrandt 397. 
Himfy dalainak kézirata 291. 413. 
Hinrich-féle lajstrom 83. 
Hirlaposztály a M. Nemz. Múzeum 

ktárában 67, 108, 109, 176, 289, 414. 
Hlavács János 242. 
Hoffmann M. L. 105. 
Hogarth 75. 
Holbein János 75, 77. 
Hollósi György 242. 
Holubarr János. 93. 
Holzmann Michael és Bohatta Hans, 

Deutsches Anonymen-Lexik on 81, 82, 
426, 427. 

Hont vm. 206. —i múzeum-társulat 
401, 404. 

Honter János 66, 103, 192. 
Hopfer 75. 
Horányi Elek 242. 
Horinka 318. 
Horkovich József 142. 
Hormayr József 372. 
Hornig Károly br. 287, 393, 412. 
Horovitz Lajos 414. 
Horthy Ignácz 242. 
Horti Pál 393. 
Horvát Árpád 304, 405, 406. — István 

216, 389. 
Horvát orsz. ltár 393. 
Horváth (Zalabéri) család ltára a M. 

Nemz. Múzeum ktárában 177, 178, 
Horváth Béla 287. — Ferencz czle 

(1713.) 177. — Gábor 105. — Géza 
101, 174. — Ignácz 113. — János 
9, 418. ; (Wojnovith) czle (1713.) 
177. — Jakab 18. — Mihály 94. — 
Ödön 287. — Sándor 101. 

Hottinger tanár 441. 
Hódmezővásárhelyi ev. ref. fó'gymnasium 

401, 403, 404, 408. 
Honig József né 105. 
Huber Mariska 393. 
Hubert Emil 98. — Ferencz 242. 

I Hunfalvy Pál 289, 417. 
Hungária kny. 105. 
Hunyad vmegyei tört. és rég. társulat 

401. 
Hunyady cs. ltára 316. 
Huszár Károly 168. 
Huszti Mihály 242. 
Hutter, Az szentírásbeli hitünk ágainak 

rövid öszve szedése (Csepreg, 1635.) 
103. 

Hübel Félix 422. 
Hween-sziget 190. 
Hyross János 242. 

Ibrányi cs. ltára a M. Nemz. Múzeum 
ktárában 414, 415. 

>Ideal Book« 80. 
Igazságügyminisztérium, M. kir. — 411. 
Igló 412. 
Ignácz antiochiai pk. 440. 
Illéssy János 101. 
Illyés J., Soltári énekek (Nagyszombat, 

1692.) 288. 
Illyésházy János gr. 242, 244. 
Illyésházy ktár 242, 245. 
Imrefia János 239. 
Incze (III.) pápa 156. — (IV.) pápa 

156. 
Ince Henrik 174. 
Inkey Imre 101. 
»Inscriptio in latere Calicis Ecclesiae 

Rétyiensis« 274. 
»Inventarinm totius supellectilis con-

ventus monasterii sacri montis Pannó
niáé« (1558.) 92. 

Iparművészet, Az — könyve (Bpest, 1902.) 
72 — 78. 

Iparművészeti Múzeum, Magyar — 192, 
! 234—236, 138, 302, 392, 393, 399, 400 ; 

ktára 595, 408. — társulat 72, 101. 
Ipolyság 401. 
Irodalmi levéltár a M. Nemz. Múzeum 

ktárában 67, 93,106 — 108,279, 281, 
289, 413, 414. 

Irodalomtörténeti kiállítás a M. Nemz. 
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Múzeum ktárában 36, 66—69, 97, 
99, 175. 

»Irodalomtörténeti Közlemények« 86, 183 
308, 428, 438, 439. 

»Iskolai Kis tükör« 289. 
Ismeretterjesztő előadások a M. N. Mú

zeumban 98, 441. 
István (Szent) m. kir. 191. — nádor 288 
Istvánffl Gyn la 65, 101. 
Istvánffy Miklós 9, 240. 
Ivanics János 242. — Zsigmond 336 
Iványi Béla 414. 
izraelita irodalmi társaság, Magyar — 

101, 174. 

Jacskó Pál 393. 
Jaklin István Miklós 242. 
Jakosich József 242. — Kapisztrán 18. 
Jancsó Mihály 393. 
Jankovich Miklós 32, 280. 
Janus Pannonius 9, 261. 
Jaszvitz János Ferencz 242. 
János-lovagok budafelhévizi rendháza 

191. 
Jánossy Gábor 418. 
Jász-Nagykún-Szolnok vm. 411. 
Jászi Oszkár 393. 
Jászói premontrei rend 393. 
Jekelfalussy József 223. 
Jellinek L. Arthur, Internationale Bib

liographie der Kunstwissenschaft (Ber
lin, 1902.) 305—307. 

Jeney György 168. — János 253, 255. 
Jeszenák br. cs. ltára a M. Nemz. 
Múzeum ktái'ában 111. 
Jeszenák János 242. 
Jéna 197. 
Jirecek Constantin 38. 
Jogász-egylet. Magyar — 287. 
Jones Burne 80. 
Jordánszky Elek 2 7, 393. 
Jorga N. 65, 101. 
Josits Kosmos 142. 
Jóba Elek 105. 
Jósika Miklós 107. 

József (II.) m. kir. 136, 159, 160. 162. 
244, 358. 422. — nádor 7. 9, 28— 
30, 33, 122—128, 131, 133, 135, 137, 
139, 140, 148, 154—157, 193, 194, 
196, 204—233. 290. 321—325, 327— 
337, 351, 352, 356, 357, 359, 362— 
364, 366—368. 370, 372, 374, 377, 
381, 384—391. 

Jöcher 82. 
Jördens testvérek 105. 
»Jövőnk« 108. 
Junker Kristóf 245. 
Juricskay László 334. 
Justh György 18. 

Kaczvinszky Zoltán 105. 
Kalisch Ignácz 105. 
Kalmárffy Ignácz 18, 27. 
Kalocsai érs. iroda 101, 174 ; ktára 190. 

— székeskáptalan 242, 244. 
Kamara, M. kir. — 14, 126, 130. 
Kanczellária, Erdélyi udv. —• 21. M. 

kir. — 14, 32, 124, 126, 133, 139, 
140, 151, 222, 224. 

Kapossi, Litterae Hunno-Scythicae 275, 
277. 

Karács rézmetsző 196. 
Karczag 216, 229. 
Karkovány Ákos 393. 
Karlsruhe 91. —i udv. ktár 256. 
Kassa 77, 103, 142, 218, 287, 288. —i 

dominikánusok ktára 98, 107. —i 
jogakadémia 20 ; ktára 20. —i vár. 
múzeum 401, 405, 406, 408. 

Kaszanyiczky Ádám 242. 
Kaszap Andor 414. 
Katalin, Brandenburgi — erdélyi feje

delemasszony 240. 
»Katholikus Szemle« 191. 
Katona István 3. 
Kayser 82. 
Kazay János czle (1618.) 109. 
Kazinczy Arthur 288. — Ferencz 18, 

107, 281, 282, 284, 286, 289, 413, 
I 439, 441. — Gábor 288. 
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— Menyhért 415. 
László 242. — Sán-

Kájoni János 279. 
Kállay Albert 418. 
Kálmán M. 105. -

dor 242. 
Kámánházy Ferencz 242. 
Károly főherczeg 225. — (II.) m. kir. 

291. — (III.) m. kir. 68, 109, 177. 
—• Ambrus fó'herczeg esztergomi érsek 
393. — Lajos fó'herczeg 290. 

Károlyi Gáspár Bibliája (Basel, 1751.) 
102. 

Kárpát-egyesület, Erdélyi — 402, 403. 
Magyarországi — 101, 402, 412. 

Kecskeméti Dániel 168. — János, Prédi-
kácziók (Debreczen, 1643.) 103. — 

Zsigmond 168. 
Kecskeméti vár. múzeum és ktár 401. 

404, 408. 
Keczer Ferencz czle (1514.) 68, 109. 
Keglevich Zsigmond 242. 
Kegyelmi pátens (Kassa, 1673.) 288. 
Kehr er L. 105. 
Kelecsényi József 393. 
Kelemen (XIV.) pápa 163. 
Keller György esztergomi kanonok 242, 

246. 
Kemeucey Mihály czle (1558.) 177. 
Kemény László gr. 242. 
Kerchelich Boldizsár 9. 
Kereskedelemügyi minisztérium, Magyar 

— 65/ 67, 101, 106, 287, 418. Osztrák 
— 101, 287, 412. 

Keresztes 229. 
Kereszty István 65, 98, 101, 113, 412,441. 

•Kerkapoly Károly 167. 
Kertbeny Károly 82, 83. 
Keszthely 393, 401. —i Georgikon 21. 
Kéler 212. 
Képes Krónika 239, 247, 248, 405, 400. 
Képviselőház, Magyar — irodája 65, 

101, 174, 418. 
Képzőművészeti egyesület, Orsz. magyar 

~T 418. 
Késmárk 209, 218. 
Kézai Simon 247, 248. 
Kézirattári osztály a M. N. Múzeum ktá-

rában 4, 8, 67, 98, 106—108. 119, 
141, 149, 175, 176, 212, 214, 215, 
281, 288, 289, 291, 359, 413, 414. 

Khevenhüller-Metsch János József her
czeg 159, 175. — József János her

czeg 158—165. — Zsigmond gr. 158, 
159. 

Kilbling udv. káplán 1. 
Kindi Mátyás 16, 17, 216. 
Kis János 372, — Miklós, Tótfalusi 95. 
Kisfaludy cs. ltára a M. Nemz. Múzeum 

ktárában 290—292, 319, 320, 416. 
Kisfaludy Árpád Béla 290, 319, 413. — 

Károly 320 — Mihály és György czle 
(1641.) 290. — Sándor 320, 413. — 
Zs. Lajos 290, 413. 

Kisfa]udy-társaság 418. 
Kiss Antal, Ittcbei — 209, 218, 334, 365. 

— István 18. — József 18. 
Kis-Szeben 67. 
Kiszely Géza 393. — Pál, Benedekfalvi 

16, 149, 21G. 
Kitaibel Pál 142. 
Kitaibelné 128. 
Klapka temesi könyvnyomtató 353. 
Kleemeier, Friedrich Johann, Handbuch 

der Bibliographie (Bécs, 1903.) 82—84. 
Klein Gyula 174. — Ignácz 105.— Já

nos Sámuel Nachrichtenjei 175. — 
Sámuel 18. 

Klemm György 287. 
Klimó György pécsi pk 242. 244. 
Klinger György 393. — Max 76. 
Knauz Nándor 77, 393. 
Kódexek a M. Nemz. Múzeum ktárában 

67, 107. 
Koháry-féle út 21. 
Koháry grófok exlibrise 242. 
Kollányi Ferencz 1, 97, 98, 112, 193, 

287, 321. 
Kollár Ádám 2, 3. 
Koller Ignácz 242. 
Kollinovics Gábor 27. 
Kollonics Lipót esztergomi érsek 20, 242. 
Kolosmonostori konvent 177. 
Kolosy István 68, 101, 103, 109, 290. 291. 
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Kolozsvár 65, 66, 77, 103, 180,287,288, 
402, 412. —i kir. főügyészség 295. 
—i tud. egyetem 108. 175, 180, 244, 
292, 294, 297, 298; ktára 295, 301. 
302, 304, 318, 418. 

»Kolozsvári Magyar Futár« 108. 
»Kolozsvári Szinházi Közlöny« 108. 
Komárom vm. 18, 206. —i Múzeum-

egyesület 101, 402. 
Komárom (város) 20, 367, 402. 
»Komáromi Lapok« 414. 
Koncz Antal 418. — József 174. 418. — 

Sándor 418. 
Kopácsi József esztergomi érsek 393. 
Kopenhágai egyetemi ktár 256. — kir-

ktár 190, 256. 
Koppauer biró 126. 
Korenus. Payss. Csiki klastrom (1682.) 

288. 
Kornis cs. exlibrisze 242, 246. 
Komis Elemér 174. 
Kossuth Lajos 68, 93, 94. 110, 111. — 

Országgyűlési Tudósításai 175. 
Koszanics Miklós 105. 
Kovachich József 213, 214, 242, 244 .— 

Márton György 3, 21, 107, 131 — 133, 
153, 211—215, 384, 393. — Miklós 
és társai czle (1646.) 290. 

Kovács Ádám 393. — József 18. — 
Sándor 65, 101, 287. 

Kovalik János esztergomi kanonok 246, 
393. 

Kováts László 98, 115. 291. 
Kozma Bernát 174. — Gergely 27. — 

Lörincz és Simon czle (1730.) 68. 109. 
Kögl kapitány 18. 
Kölcsey Ferencz 107, 293. —• egyesület 

Aradon 401, 404, 407. — kör Szat-
máron 402, 404, 410. 

Kölni Biblia (1490.) 75. 
»Kölnische Volkszeitung« 436. 
Königsbergi egyetemi ktár 256. — kir. 

ktár 256. 
Könyvkereskedők egyesülete, Magyar — 

318. 
Könyvszemle, Magyar — 65, 73, 74, 97, 

98, 101, 166, 174, 239, 240, 244, 399, 
406, 407, 415, 422. 

Könyvtárnoki tanfolyam a M. Nemzeti 
Múzeum ktárában 99, 407, 408, 410, 
420. 

KörÖsy József 418. 
Kó'szeghy László csanádi pk. 207. 242. 
Kőszegi szíjgyártó czéhek iratai a M. 

Nemz. Múzeum ktárában 68. 
Köteles Mihályné 65, 101. 
Köteles példányok 30, 31, 65—67, 100, 

104, 108, 145, 174—176, 198, 216. 
217, 232. 287—289, 352—356, 366. 
406, 408—414, 417—419, 440. 

Kövi Sándor 31. 
Közalapítványi kir. ügyigazgatóság 104. 

175. 
Közoktatásügyi minisztérium, Franczia — 

65, 101. Olasz — 101, 174, 412. Ro
mán — 413. 

Krakó 66, 103, 248. —i Jagelló ktár 
256. —i tud. akadémia 287. 

Krammer Ferencz esztergomi kanonok 
242, 246, 393. 

Kranach Lukács 398. 
Krassó vm. 206. 
Ki-aszna vm. 290. 
Krausz és Fischer szabadkai kny. czég 

105. 
Kräuter-Wein (Zsolna, 1670.) 103. 
Krejcsi Bezső 393. 
Kribel János 242. 
Kriesch Aladár 393. 
Kristofek József 105. 
Krivácsy József 177. 
Kroó Hugó 105. 
Krothy József 393. 
Krpelecz György 393. 
Kruppay Imre 393. 
Kubinyi Péter 142. 216, 224. 
Kulcsár István 168. 
Knltsár István 18, 217, 372. 
Kurbélyi György pk. 393. 
Kutsera János, Kutscherfeldi 224, 225, 

233. — József 101, 323, 324, 389. 
Kuun Géza gr. 393. 
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Külügyminisztérium, Osztrák-magyar —• 
174. 

Kvassay cs. ltára a M. Nemz. Múzeum 
ktárában 68, 110, 111, 291. 

Kvassay István 412. — Jenő 110. 
Kytaibl 194. 

Lábas cs. exlibrise 242. 
»La Bibliográfia« 88, 186, 310, 430. 
»La chronique de France« 101. 
Laing Marchimont 81. 
Laiszky János 105. 
Lajos (Nagy) m. kir. 36, 38, 39, 4l', 63. 

— (IL) m. kir. 177. 440. 
Lakatos István 279. 
Lakics György 362. 
Lambek György 241. 
Landerer Mihály 31, 142, 220, 352,353. 
Landesmann B. 105. 
Lang Móricz 240. 
Langton-féle rendszer 304. 
Laszovszki Emil 393. 
Latinovich János 15, 27, 216. 
Láczai József 167. 
Láng Ádám 175. — József 174. — Nándor 

101. 
László (I.) m. kir. 92. — (IV.) m. kir. 

191. — (V.) m. kir. 93, 177 ; kódexe 
a vatikáni ktárban 93. 

Lászlóvszky József 142. 
Lázár Béla 418. 
Lebas-féle rendszer 304. 
>Le Bibliographe Moderne« 88, 310, 430. 
Le Blond 182. 
Lehoczky András 3. 27, 335. 
Leiningen-Westerburg Ármin gr. 393. 
Leipzig 65, 81, 98, 101. 143, 422, 427. 

—i vár. ktár 256. 
Leitgeb Imre 201. 
»Lelki fegyverház«, XVII. sz.-i nyom

tatvány 438. 
»Lelki fegyvertartóház« XVII. sz.-i nyom

tatvány 438. 
Leményi Péter Kelemen czle (1610.) 177. 
Lemgo 81. 
Lneau Miklós 288. 

Lengyel-Tóti 67. 
Leó (XIII.) pp. 315, 316, 438. 
Leövey család ltára a M. Nemz. Múzeum

ban 177, 178. 
Leövey Péter fiainak czle (1455.) 177. — 

Sándor 176. 
Lepsius 319. 
Leszik Károly 106. 
Letschworth W. 174. 
Levéltári osztály a M. Nemz. Múzeum 

ktárában 67—69, 98, 109 — 111, 176— 
178, 289—292, 414—416. 

Leyden 95, 96, 253—255, 257. —i egye
tem 158, 255; ktára 256. 

Leyden, Lucas von — 75. 
Lépes Bálint, Az halandó emberi nem

zetnek fényes tüköré (Prága, 1616.) 
288. 

Liebenberg János 321, 328, 367. 
Liechtenstein Rudolf herczeg 158, 175. 
Limbeck Béla 68, 109. 
Lincoln Ábrahám 68, 110. 
Lindner Ernő' 417. 
Linz 125 
Lipcsey Ádám 418. — József 393. 
Lipót (I.) m. kir. 177. 438. — (IL) m. 

kir. 329. 
Lippay György esztergomi érsek 240. 
Lippich Elek 393. 
Lipsius Justus 255. 
Lisznyay-Damó József 393. 
»Literae antiquae Hunnorum« 273. 
»Literarisches Centralblatt« 427. 
Litteráti Sámuel 191, 192. 
Livius 307. 
Lobkovitz herczeg 153. 
Londoni British Museum 82, 256, 257, 

293. 
Longhi 76. 
Lonovics József érsek 393. 
Losonczi vár. közktár 402 — 404, 406, 409. 
Louvain 304. 
Lónyay Erzsébet 393. 
Lőcse 66, 77, 103, 175, 288, 413. —i 

premontrei rendház 393. —i Szent 
Jakab egyház 239. 
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Low Immanuel 418. 
Luby Károly 393. 
Lucius Jacobus Coronensis 77. 
Ludovika Akadémia 21, 371. 
Lugosy József 254. 
Lukács Pál 393. 
Luxemburg 177. 
Luzern 91. 
Luzsénszky László br. 242. 
Lübeck Károly 18. 
Lübecki vár. ktár 256. 
Lüttichi vár. ktár 256. 
Lyka Károly 74. 393. 

Madarassy Ferencz 325, 326. 
»Magazin für Literatur« 427. 
Magdeburg 254. 
»Magyar Hirmondó« 16. 17, 27, 142. 
»Magyar Iparművészet« 399. 
»Magyar Könyvészet 1886—1900.« 318-
»Magyar Kurir« 27, 142, 154. 
Magyar légió, Olaszországi — Itára a 

M. Nemz. Múzeum ktárában 111. 
»Magyar Minerva« 405—407. 
»Magyarország tört. emlékei az 1896-i 

kiállításon« ez. díszmunka 405. 
Magyar-Óvár 402. 
Mahler Ede 101. 
Mahoritz Tóbiás 18. 
Mai János Henrik id. 272, 273. — ifj. 

254. 256, 257, 272, 273. 
Mainz 8 2. 
Maire 84. 
Majláth József gr. 29, 289. 
Majthényi Imre 242. 
Makay Béla 412. 
Maller Imre 393. 
Mandel 76. 
Mangold Gusztáv 174. 
Marcellianus kódex 438. 
Marczali Henrik 73. 
Marczibányi István 145, 207, 333, 337. 
Maretid T. 41, 48. 
Margita y Ernő 393. 
Marko Károly 289. 

Marlborough herczeg 82. 
Marosi Sámuel 418. 
Maros-Torda vm. 412. 
Maros-Vásárhely 66, 176, 255, 274, 412. 

—i ev. ref. főiskola 251, 255, 393, 
—i kir. főügyészség 295. 

Marre atya 436 — 438. 
Martini tábornok 126. 127. 
Maspéro 319. 
Maszák Hugó 174, 176. 
Mateovich József 393. 
Matica Srpska Újvidéken 101. 287. 

Túróczszentmártoni tót — ktára 405, 
406, 409. 

Matrone J. 287. 
Maxvel J. Clark 182. 
Mayer István 78. — Sándor 105. 
Mád ai Dávid 9. 
Máhl György 223. 
MYiramaros vm.-i iparfejlesztő bizottság 

174. — múzeum-egylet 402, 403. 
Máramaros-Sziget 174, 402. —i főgym-

nasium 17. —i főiskola ktára 402, 
403, 405, 409. 

Mária Krisztina főherczegnő 164. 
Mária Lujza 122. 
Mária Terézia m. királynő 109, 158—165, 

177, 244, 318, 325, 379. 
Márki Sándor 65, 101, 287, 412. 
Márton István 167, 168, 362. 
Mártoníi József erdélyi pk. 18. 
Mátray Gábor 118, 191. 
Mátyás (I.) m. kir. 236, 239, 317, 400, 

407, 440. — (IL) m. kir. 109, 290. 
Mátyási János 27. — József 27. 
Medici Cosimo 307. — János 307. 
Mednyánszky Alajos 216. — Miklós 242. 
Mednyánszky-gyűjtemény a br. Eötvös 

kollégiumban 413. 
Meinig Gábor 393, 
Melczer cs. Itára a M. Nemz. Múzeum 

ktárában 110, 416. 
Melczer Fülöp czle (1598.) 109. 
Melich János 36, 91, 98, 114, 174, 317, 

412. 
Melzi 81. 
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Menier Gaston 440. 
Menzel Adolf 76. 
Merwart Karl 65, 101. 
Meski Ádám br. 242. 
Meteorológiai és foldmágnességi intézet, 

Magyar kir. — 101, 174, 287. 
Metsch Adolf gr. 159. — Karolina Mária 

Auguszta 159. 
Mensel, Gelehrtes Teutschland (Lemgo, 

1788—96.) 81. 
Mexikó 65, 101. —i kormány 289. 
Mezőlak 167. 
Méhes Kálmán 109. 
Mérey Sándor 142. 
Mérnök- és építészegylet, Magyar — 

101, 418. 
Mészáros András 142 — Márton 168 — 

Mátyás 142. 
Michael de Hungária, Evagatorium 103. 
Migazzy Kristóf érsek 242. 
Mihali István 96. 
Mihalovics Béla 418. 
Mihályfi Ákos 412. 
Miklosich Ferencz 62. 
Miklós (I.) orosz czár 177. 
Mikó Imre gr. 279, 393. 
Miksa főherczeg 163, 164. — m. kir. 177. 

— mexikói császár 290. — (I.) német 
császár 237. 

Miku Emilián 414. 
Milano 288. 
Milenkovits István 105. 
Milkó Ferencz 393. 
Miller cs. exlibrise 242. 
Miller Nándor Jakab 1—20. 27—35, 

118—121, 123, 124, 126—135, 140— 
145, 149, 151, 153—157, 193, 194, 
209, 215—233, 242, 244, 245, 321 — 
337, 339, 343, 349—363, 366—368, 
372, 381, 3 8 4 - 3 9 1 . —né 128, 361, 
362, 366, 367. 389. 

Mihvankee 287. 
Mimus Publianus, Enchirídion Xisti 

Pythagoria (Brassó.) 66, 103. 
Minerva kny. 105. 
Misekönyv a XIV. sz.-ból 36—64. 

Miskolcz 402, 406. —i ág. ev. egyház 
ktára 402—404, 406, 409. —i ker. és 
iparkamara 287, 412. 

Miskolczi C. Gáspár 279. 
Mitterpacher apát 194. 
»Mittheilungen des Institut für öster. 

Geschichtsforschung« 436. 
»Mittheilungen des öster. Vereines für 

Bibliothekswesen«. 427. 
Mizsúr Ádám 105. 
Mokos Gyula 166. 
Mokosini Illés Imre czle (1694.) 177. 
Molnár Eveline 101. — Ferencz 393. 
»Monumenta Germaniae« 436. 
Moreau 75. 
Morelli Gusztáv 397, 399. 
Morhofius, De imitatione et lectione 

Ciceroniana 258. 
Mosony vm. 206. —i tört. és rég. egy

let 402. 
Mouilleron 76. 
Munkács 125. 
»Munkások Újsága« 108. 
Muskatirovits János 18, 27. 
Muskát Miksa 105. 
Musnai György 279. 
Múzeum M. Nemz. — igazgatósága 65, 

101, 157, 215, 217, 221, 224, 227. 
231—233, 287, 319, 322—325, 333, 
334, 338, 356, 357, 366, 372, 384, 
391, 406, 412. — jubileuma 66, 97 — 
99, 110, 421. — képtára 201, 203. — 
ktára 1—36, 65—69, 81, 91. 93, 96 — 
158, 166, 174—178, 191—233, 244— 
246, 258, 279, 281, 282, 287—292. 
304, 316, 317, 3 1 9 - 3 9 1 , 405, 409, 
412—416, 421, 422, 439.; czimeres 
leveleinek katalógusa 110.; kata
lógusai 4, 8, 21—26, 28, 30, 119,. 
130, 137, 144, 146—148, 215, 219, ; 
220, 231, 232, 322, 325—332, 364. 
tisztviselőinek tudományos utazása 98,. 
317. »— múltja és jelene« ez. jubiláris 
díszmunka 97. — régiségtára 197, 
203, 204, 225, 321, 324, 326, 336, 
337, 356, 366, 374, 384—386. — ter-
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mészetrajzi tára 197, 203, 204, 219, 
224, 228, 324, 325, 328, 334, 337, 
356, 366, 371, 374, 385. 

Múzeumok és ktárak orsz. szövetsége 
69—71, 435, 436. — tanácsa 69—71, 
101, 435. 

Mühlbacher Engelbert 436. 
München 65, 159. 317. —i udv. ktár 

65, 101, 256. 
»Münchener Allgemeine Zeitung« 441. 
Mylius, Joannes Christophorus, Biblio-

theca anonymorum et psendonymorum 
detectorum (Hamburg, 1740.) 81. 

Nagybányai múzeum-egylet 412. — vár. 
múzeum 402, 404, 409. 

Nagy-Enyed 95, 412. —i Bethlen-főiskola 
402. 

Nagy Ferencz 18, 27, 101. — Gábor 393. 
— Géza 251. — György 168. — Ignácz 
242. — István 242. 

Nagy-Szeben 83, 96, 402. —i gör. kel. 
egyházmegye knyomdája 105. 

Nagy-Szombat 27, 66, 77, 83, 96, 103, 
288, 388, 413. —i egyetem 318. 

Nagy-Várad 2, 3, 5, 174, 227, 230, 232, 
402. —i jogakadémia ktára 230, 245, 
402, 403, 406. —i káptalan 334. 

Napoleon (I.) 125. 
Nádasdy Ferencz gr. országbíró 240. 
Nádori levéltár 215. 
Nákó Kálmán gr. 393. 
Nánásy István 105. 
Nedeczky Imre 393. 
Nehéz András czle (1650.) 68, 109. 
Nemzeti Kaszinó 108. 
»Nemzeti Könyvtár« 282. 
Neubarth, Új és 0 kalendárium (Lőcse, 

1683.) 288. 
Neumann József 105. 
Neustadt 91. 
New-York 174. 
Német testőrség 126. 
Némethfalusy (Szily) György czle (1649.) 

290. 

Némethy Lajos 400. 
Nép- és vándorkönyvtárak 435. 
»Népiskola« 108. 
Niczky István gr. 323, 333. — Kristóf gr. 

242, 244, 246. 
Nitray Mátyás 27. 
Nitsch Dániel 27. 
Nizza 413. 
Noséda Gyula 189. 
Nóvák Lajos 101. — László 79. 
Nógrád vm. 206. 
Nők ktári szolgálatban 441. 
Numismatikai társaság, Magyar — 65, 

101, 418. 
Nürnberg 317. —i vár. ktár 256. 
Nyáry Kudolf gr. 393. 
Nyíregyháza 402, 403. 
Nyitra vm. 206. —i múzeum 402, 403, 

405, 406, 409. 
Nyitra (város) 96, 402. 409. —i püsp. 

ktár 245, 393. 
Nyomdák, Hazai — változásai 192, 442. 
Nyomtatványi osztály a M. Nemz. Mú

zeum ktárában 65, 66, 100 — 106, 
174, 175, 287, 288, 412. 413. 

Oberschall Pál 435. 
»Oesterr. Merkur« 108. 
Okolicsányi Imre 242. 
Oláh Miklós esztergomi kanonok 9, 249, 

250. 
»Olcsó Könyvtár« 281. 
Olsavszky Mihály Emmanuel 242. 
Olschi L. S. 288. 
Olvasótei-em a M. .Nemz. Múzeum ktárá

ban 99, 103, 108, 155. 
Oppeln 91. 
Orczy Béla br. 288. 
Ordódy Gábor 242. — Tivadar 393. 
Orlov herczeg 164. 
Ornithologiai központ, Magyar — 101. 
Országgyűlési Tudósítások 289. 
Országos Képtár 304. — Levéltár 7, 14, 

31, 33, 34, 108, 119. 123, 125, 126, 
133, 135, 139, 140, 145, 151, 154, 
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155, 205, 207—209, 212—214, 221— 
225, 227—231, 233, 287, 291, 316, 
317, 321, 323—325, 334—337, 355, 
356, 360, 366, 370, 372, 381, 390, 
391. 

Ortelius Viedemann 329. 
»Osztrák-magyar monarchia írásban és 

képben« 406. 
Ott br. 207. 
Ottinger Kálmán 105. 
Ovidius Metamorphosisai 102. 
Ó-Gyalla 287. 
Ödönffy László 65, 101. 
Ottinger 372. 

Pacuvius 439. 
Palkovics György 242, 393. 
Pallas kny. 79, 181. 
Palmart Lamberto 80. 
Palsovits Antal 27. 
Pancera István 174. 
Pannonbaima 79, 92. 93. —i apátság 

174; ktára 92, 93. 
Pannónia kny. 105. 
Papnevelő intézet, Központi — 13, 32, 

33, 35, 131, 136, 138, 139, 227. — 
ktára 133. 

Paral Bertalan 418. 
Passano 81. 
Patsay Péter 142. 
Paner János 393. — József 394. 
Pauler Gyula 316, 317. — Tivadar 14. 
Paulik János 344. 
Paulinus nolai pk. 440. 
Pavonich Jakab 8, 129, 130, 221, 232, 

233. 
Páldi Isván 95, 96. 
Pálffy Gyula 65, 101. — Károly gr. 393. 
Pálfi Márton 101. 
Pannonhalmi főapátság 101. 
Pályi Elek 175. 
Pánczél Pál 372. 
Pápa 167.—i ev. ref. főiskola ktára 166 

—173. ;nyomdá]a 166. 
Pápai József 417. 

Paris 65, 84, 101, 284, 287, 288. —i 
Bibliothèque Nationale 256, 257, 304. 
—i Institut de France 374. —i nem
zetközi kiállítás (1900.) magyar tört., 
csoportjának törzskönyve 67. —i Soci
été d'Histoire Diplomatique 190. 

Páriz Pápai Ferencz 9. 
Pázmány Péter 9, 156. 
Pecsét-gyűjtemény a M. Nemz. Múzeum, 

ktárában 68, 110, 291. 
Peiser Bona 441. 
Perczel Mór 107. 
Perényi Imre esztergomi kanonok 242r 

246. — Károly br. esztergomi kaDO-
nok 242, 246. 

Perlaky Kálmán 109. 
Peschko Mihály 242, 245. 
Pest m. 206, 216. 
Pest (város) 1, 4—8, 16—20, 34—77, 

118, 120, 126—128, 132, 133, 135, 
143, 144, 146, 149, 153, 157, 189, 
197, 206, 207, 209, 210, 223, 226—230, 
232, 279, 281, 321, 326, 322, 362, 
389. —i pálos kolostor 1, 7, 9, 10, 
13—15, 32, 118, 131, 133, 134, 136, 
140, 151, 154, 242, 244. —i piaristák 
242, 244. — i szervita-kolostor 358— 
360. —i zsidó hitközség 333. 

»Pesther Handelszeitung« 414. 
Pesthyenei Gergely 1. Sáfár Tamás. 
»Pesti Hirlap« 93. 
Pestujvár 191. 
Petérd 229. 
Petőfi Sándor 288, 417. 
Petrarca 307. 
Petrassevics András 18. 
Petravich Ignácz 5—7, 118—121. 
Petrik Géza 82, 83, 175, 318. 
Petrovay György 67, 106, 109. 
Petrncci Ottavio 80. 
Pettenkofen 76. 
Pettersen 81. 
Pettkó Béla 101. 
Pécs 65, 223, 402. —i egyházmegyei ktár 

244. —i székes káptalan 242, 244. 
—i vár. múzeum 402, 406. 
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Pénzintézeti tisztviselők orsz. egyesülete 
394. 

»Pénzügyi Hirlap« szerk. 101, 175. 
Pénzügyminisztérium, M. kir. — 406, 

412. 
Piaesek János 394. 
Piccolomini Jakab, Epistolae (Milano, 

1506.) 288. 
Pietro il Perugino 179. 
Pintor P., La libreria Cosimo dé, Medic 

nel 1418 (Firencze, 1902.) 307. 
Piringer 362. 
Pitra bibornok 315. 
Pius (VI.) pápa 163. — (IX.) pápa 315. 
Plachy András 27, 142. 
Piacidus Andreas pannonhalmi főapát 

92. 
Placius Vincentius, Theatrum anonymo-

rum et pseudonymornm (Hamburg, 
1708.) 81. 

Plautus 92. 
Plinius Secundus 85. 
Plósz Gyula 105. 
Podhraozky János 242. 
Podmaniczky Géza br. 394. 
Pollacsek Sándor 105. 
Pollák B. 101. 
Pongrácz Gáspár 242. 
Poór Lilli 394. 
Poprád 402. 
Porzsolt Kálmán 435. 
Posevitz Mária 394. 
Possay cs. 176. 
Pottornyay András 394. 
Pottornyay Jenő 101. 
Pozsony vm. 206. 
Pozsony (város) 4, 25, 65, 77, 125, 129, 

175, 210, 217, 241, 245, 290, 
318, 355. 384. 387, 390. —i jezsuiták 
242, 244, —i kath. irodalmi és ny. 
r. t. 105. —i káptalan 290. —i kir. 
főgymnasium 318, 417. —i kir fő
ügyészség 410. —i orvos- és term.-
társulat 288, 318. 402. —i vár. köz-
klár 318, 402—406, 409, 410. ; mú
zeum 402. 

Pozsonyi András 1. Nehéz András. — 
Sándor-féle gyűjtemény 316. 

Posta Béla 109. 
Pi-agmatica sanctio 158. 
Pray György 9. 
Pray kódex 79. 
Prága 98, 177, 190, 288, 412. —i egye

temi ktár 256. —i premontrei kolos
tor 93. 

Pretiosa occupatio sodalis Mariani (Nagy
szombat, 1696.). 

Preysz Kornél 405. 
Prikkel János esztergomi kanonok 246, 

394. — Marián 79. 
Procopp szobrász 12. 
Proricz Bazil 18. 
Protestáns orsz. árva-egylet 288. 
Prónai László 19. — Sándor br. 394. 
Prnis János vái-adi pk. 239. 
Pruzsiuszky András 209, 218. 
Ptolemaeus 190. 
Puky József 394. 
Pulszky Ferencz 289, 405, 406. 
Pusztai Ferencz, Nyomdászati encyclo-

paedia (Bpest) 79—81. 
Püspöky Graczián 68, 101, 109. 
Pyrker László egri érsek 289. 

Querard 81. 
Quintilianus 439. 

Radié Ferencz 39, 49, 61. 
»Bad« 48, 49, 58. 61, 63. 
Badisich Jenő 400. 
Badványi András 142, 334. 
Eafael 179. 
Baffay Ferencz 101. 288. 
Baffet 7 6. 
Baguza 58. 
Baich János 9. 
Eaimondi 75. 
Bajner főherczeg 228. 
Eanin-féle lectionarium 41—47, 61. 
Bansanus 219. 

i Bauscher Illés, A keresztyéni tudomány-
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nac főágairól való könyvetske 103. 
— Miklós esztergomi kanonok 246, 
394. 

Rácz Béla 288. 
Rákóczy Ferencz (II.) 77, 156, 320.; 

hadi regulamentama ('Kolozsvár, 
1707.) 288. — György (I.) erdélyi 
fejedelem 27, 240. 

Ráth György 72. 73. — Mór 94, 95. — 
— Pál 11, 18, 142. 

Ráthonyi Ákos 394. 
Regensburg 290. 
Reich Jakab 105. 
Reinhard József 414. 
Reinitz Adolf 394. 
Reiszig Ede 191. 
Reizner János 417. 
Rembrandt 75. 
Resetar Milan 36, 39, 41, 47—49. 58, 

01—63. 
Reusens 304. 
Reviczky Károly 9. 
»Revue des Bibliothèques« 88, 186, 310, 

431. 
Rexa Dezső 407, 412—414. 
Récsey Viktor 92, 290, 435. 
Régi Magyar Könyvtár 1. Szabó Károly. 
Réthy László 250, 288. 
Révai Miklós János 16, 18, 27, 120. 

279. 
Révay Antal gr. 242. — László br. 142. 

— Pál br. 242. — Péter 9. 
Rhédey gr. cs, l tára a M. Nemz. Múzeum 

ktárában 416. 
Rhédey Lajos 197, 207, 216, 218, 223, 

227. — Zsuzsanna 209. 
Riegler-czég 399. 
Rindauer Valéria 412. 
Ring Adorján 254. 
Rippel-Rónai József 175. 
Ritschl Friedrich 91. 
Rituale Agriense (1666.) 66, 103. 
Ritvay Jenő 288. 
Ritzinger György esztergomi kanonok 

242, 246. 
Rivetti Péter 9, 10. 

»Rivista Dalmatica« szei'k. 101. 
»Rivista delle Biblioteche e degli Archivi« 

186. 311. 
Roger, Manual of Bibliography 83. 
Rook Noel 426. 
Rosenbaum Miksa 105. 
Rosenberg Ernesztin Leopoldina grnő 

158. 
Rosenthal Márk 106. 
Rosetti Dante Gabriel 80. 
Rosner Adolf 106. 
Rostocki egyetemi ktár 256. 
Rosty-család ltára a M. Nemz. Múzeum 

ktárában 177. 
Rosty Elórisné 176. — János czle (1632.) 

177. 
Rouveyre 84. 
Rovás és rovásírás 98, 247—280. 
Róbert veszprémi pk. 68. 
Róma 174, 179, 317, 412. —i vatikáni 

ktár 93, 179, 315, 316, 436—438, 
440. — ltár 315, 316, 437. — 
nyomda 179. 

Róna Sámuel 413. 
Róth János boroszlói pk. 440. 
Rubens 75. 
Rubinnai Alfonzo 175. 
Rubinyi Péter 27. 
Rudnay Sándor 246, 394. 
Rudolf m. kir. 109, 17 7, 190. 
Rumy Károly 362, 439. 
Ruskin John 80. 

Salbeck Károly 165. 
Salgó Sándor 106. 
Salzburg 317. 
Salzmann, Johannes. Orationes variae 

258. 
Sambucus János 9. 
» Sammlung bibliothekswissenschaftlicher 

Arbeiten« 92. 
Sábel István 394. 
Sáfár Tamás és Pesthyenei Gergely czle 

(1520.) 177. 
I Sághy Ferencz 242. 
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Sándor István 242, 244, 438. — József 
435. 

Sárospataki ev. ref. kollégium 27, 438. 
Sárvár 83. 

Schaffrath Lipót lovag 18. 
Schedel Ferencz l. Toldy Ferencz. 
Schedel Világkrónikája 75. 
Schedius Lajos 10, 120, 130, 142, 219 

372. 
Schickmayer kamarai ágens 130, 216. 
Schlachta Ferencz 27. 
Schlichtegroll 82. 
Schlüsselburg Konrád 167. 
Schmall Lajos 101. 
Schmelczer tábornok 381. 
Schmidt György 27. 
Scholtz Eóbert 394. 
Schönbauer 194. 
Schöu berger 153. 
Schönborn Anselm Ferencz gr. 242, 244. 
Schönbrunn 125. 

Schönerer Aladárné 68, 109. 
Schönherr Gyula 97, 98, 101, 112, 288. 

291, 317, 401, 421. 
Schönwiesner István 149, 194. 210, 224, 

225. 
Schröder 82. 
Schulek Vilmos 288. 
Schultz 82. 
Schuster János 27. 
Schwandtner János 175. 
Schwartner Márton 3, 120, 130, 149, 

194. 
Schwartz Godofréd 254, 256—258, 268, 

271, 272. 
Schwartzer János Lajos br. 242. 
Schwarzenberg József hg. esztergomi 

kanonok 242, 246. 
Schweng József 101, 413. 
Schwenke tanár 441. 
Scitovszky János esztergomi érsek 394. 
Sebastianovich Imre 27, 142. 
Sebestyén Gyula 98, 113, 247, 441. 
Segesvári István 394, 396. 
Segrais 282, 284. 
Seiler 397. 

Selav Péter knyomtató 258. 
Selmeczbányai vár. múzeum és ktár 402, 

404, 406, 410. 
Seneca, De quatuor virtutibus liber 

(Brassó, 1539.) 66, 103. — Insignes 
ac elegantissimae sententiae (Brassó, 
1555.) 288. 

Senefelder 76. 
Sennovitz Mátyás 18, 27. 
Sententiae ex libris pandectarum iuris 

civilis decerptae (Brassó, 1539.) 66, 
103. 

Sennyey L., Aborigines sapientiae (Nagy-
Szombat. 1671.) 413. 

Sepsi-Szent-György 175, 222, 402. 
Setéth Endre 68, 109. 
Sethi János 18, 242. 
Severini János 9. 
Shakspere 94. 
Shiratori K. 101. 
Sichel Tivadar 436. 
Siegen 75. 
Siemann Hermann 422. 
Sima Dávid 106. 
Simeon (Szent) 38. — ezüst koporsója 

38, 63. 
Simon budai prépost 191. 
Simon Mátyás 18. 
Simonchich Ince 3, 17, 279. 
Simonyi Iván 106. 
Siskovics ktár 417. 
Sixtus (V.) pápa 438. 
Skolka András 18, 27. 142. 
Scheiermacher-féle rendszer 304. 
Smetius M. 255. 
Soarli, Cyp., De ar te rhetorica (Nagy-

Szombat.) 413. 
Solis Virgil 399. 
Solymossy Sándor 394. 
Somogy vm. 28, 206, 321, 333. 
Somogyi János 4. — Károly 419. 
Somogyi ktár Szegeden 402, 404. 406, 

410, 417—420. 
Sopron vm. 206, 415. —i múzeum 402, 

403. 

Sopron (város)143, 144, 146, 328, 402, 403. 
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Sopronyi Ferencz 290. 
Southampton 412. 
Speidl Zoltán 394. 
Spillenberg József 142. 
Spitzenmusterbuch (Frankfurt, 1609.) 102. 
Spitzer Jakab 106. 
Splényi Ferencz br. 242. 
Sprung Antal 142. 
Statisztikai hivatal, M. kir. központi — 

65, 101, 174, 412, 418. 
Stegmann János 106. 
Steier Izidor 106. 
Stein-féle rendszer 304. 
Stephanaeum r. t. 78. 
Steribig győri könyvnyomtató 353. 
Stipcsics Ferencz esztergomi kanonok 

246, 388, 394. 
Stock Simon Ambrus 243. 
Stockholm 258. —i akadémia 190. 
Stolbergius, Epitome collegii critici de 

interpretatione Scripturae Sacrae 
(1679.) 258. 

Stornajuolo Cosimo 179. 
Strahowi kolostor k tára 190. 
Straub Ödön 106. 
Strázsay József 154, 196, 223—225,228, 

323, 324, 330, 359. 
Strieder 82. 
Stulli szótára 43. 45. 
Stuttgart 317. —i kir. orsz. ktár 256. 
Subarkh 240. 
Sütő Áron 290. 
Sylvester János Új Testamentuma 77. 
Szabadka 206, 218. —i közktár és mú

zeum-egyesület 402, 404, 410. 
Szabadságharczra von. gyűjtemény a M. 

Nemz. Múzeum ktárában 67, 107— 
111, 176, 177, 290, 414, 415. 

Szabolcs vm. 206. — i múzeum 402, 403. 
—i törvényhatósági közktár 402, 403, 
406, 409. 

Szabó András kassai pk. 210, 243. — 
Dávid, Baróti 18. — Ervin 288, 413. 
— Károly 248, 253, 255 ; Eégi Ma
gyar Könyvtára 102, 168, 175. 296, 
297, 438. 
Magyar Könyvszemle. 1903. IV. füzet. 

Szalatnay József Gusztáv 394. 
Szalay Imre 101, 175, 288, 401. —József 

243, 246. — Károly 101. —Lász ló 
249. — Péter 27. 

Szamosi István 249. 
Szana Tamás 394. 
Szanchy László 259, 268, 271—273. 
Szapáry Péter gr. 231, 394. 
Szarvasi gazdasági iskola 21. 
Szatmár vm. 206. 
Szatmár (város) 402. 
Számvevőszék, M. kir. állami — 65. 
Szász Gyula 420. — Károly 381. 
»Századok« 86, 309, 428. 
Szeged 83, 94, 218, 402. —i kir. fő

ügyészség 410, 418, 419. —i vár. 
tanács 418. 

Szeged y Róza 413. 
Szegzárd 402. 
Szeleczky 243. 
Szelepchény György esztergomi érsek 240. 
Szemenich Ferencz 243. 
Szemere Miklós 101, 394. 
Szemerédy András 334, 346, 357, 362, 

365. 
Szenté Imréné 413. 
Szentegát 287. 
Szentes 174, 402. 
Szentgalleni bibliográfiai kongresszus 

(1898.) 437. 
Szentgyörgyi György 142. 
Szent-Imrey Kálmán 66, 101. 
Szent István-rend alapítása 161. 
Szent-István társalat 101, 418. 
Szent-Ivány cs. ltára a M. N. Múzeum 

ktárában 68, 111, 178, 292, 416. 
Szent-Ivány Gyula 109. — Eafael 243. 
Szentkirályi László 334. 
Szent-Pétervár 177. —i akadémia 25. 
Szepes vm. 206. 
Szepessy Ferencz 142. 
Szerdahelyi (Ágcsermői) cs. ltára a M. 

Nemz. Múzeum ktárában 68, 109, 
110, 292, 416. 

Szerdahelyi György Alajos 12, 16, 18, 
27, 146, 147. — István 68, 110. 

30 



466 

Szerep 288. 
Széchen Antal gr. 394. 
Széchényi gr. cs. leltára a M. Nemz. 

Múzeum ktái-ában 3, 5—7, 26,30, 35, 
110,118, 119, 127, 128, 131,135,149, 
153, 154, 177, 194, 210, 211, 219, 
233,291,321,326,331, 333, 363,368. 

Széchényi orsz. ktár 1. M. Nemz. Múzeum 
ktára. 

Széchényi Aladár gr. 110. — Béla gr. 
110, 406. — Ferencz gr. 1—35, 66, 
97, 118 -157 , 193, 194, 197, 204, 
206—220, 226, 227, 230—233, 2 4 3 -
245, 321, 322, 325—327, 331, 333, 
335, 360—368, 387, 421, 422. — 
Ferenczné 122. — György gr. esz
tergomi érsek 29, 156, 219. — Imre 
176, 177. — István 176, 381, 415, 
421, 422. — Karolina grnő 243, 244. 
— Pál gr. kalocsai érsek 29, 156; 
Ferencz fia 5 ; földmivelésügyi mi
niszter 110. 

Székely Dávid 413 ; A magyar tankönyv
irodalom ált. jegyzéke (Bpest, 1903.) 
427. — István, Benczédi 248. — 
László gr. 243. — Sámuel, Dobai 
243, 245, 246. — Simon 106. 

Székely irás 1. Rovásírás. 
Székely Nemzeti Múzeum 101, 175, 402. 

404, 410. 
Székes-Fehérvár 218. —i vár. iskolaszék 

413. 
Széll Farkas 418. 
Széphalom 281. 
Szigethi Vilmos 418. 
Szigligeti társaság Nagyváradon 101. 
Szilassy József 142, 384. — Zoltán 66, 

102. 
Szilágy vm. alispáni hivatala 102, 413. 
Szily György 1. Némethfalusy György 

290. 
Szinnyei Ferencz 439. — József id. 82, 

102, 111, 317.; »Magyar írók« ez. 
munkája 2. — József, ifj. 102. 

Szirmay cs. ltára a M. Nemz. Múzeum 
ltárában 107, 110. 

Szirmay Antal 335. — Balamér 288. 
SZÍVÓS Béla 175. 
Szokolay Dániel 18. 
Szolnok-Doboka vmegyei ír. tört. és ethno-

grafiai társulat 401, 404. 
Szolnok 404, 411. —i nyilv. ktár 402 — 

404, 411. 
Szombathely 402. 
Szombathy János 438. 
Szögyényi Lörincz 243. — Zsigmond 

334. 
Szögyény-Marich cs. l tára a M. Nem. 

Múzeum ktárában 415. 
Szögyény-Marich László 68, 415. 
Sztankovits Miklós 394. 
Sztojkovics Athanáz 18. 
Szüts Mihály 418. 

Takács Ambrus 219. — Judit , Dukai 
413. 

Talabér Boldizsár esztergomi kanonok 
246, 394. 

Tamás, Aquinói Szt. — 315. — templo
mos perjel 191. 

Tamposch Ferencz czle (1756.) 109. 
Tardoussi-Zade 413. 
Tarkó Béla esztergomi kanonok 246, 394. 
Tarzy L. 168. 
Tasner Géza 68, 110. 
Tata 279. 
Tattay István, Baktai 414. 
Tehel Lajos 325. 328, 331, 388. 
Teilnkes János 240. 
Telegdi János Rudimentája 247—280. — 

János pécsi pk. 255. 
Teleki gr. cs. l tára a M. Nemz. Múzeum 

ktárában 416. 
Teleki ktár Marosvásárhelyt 21, 251, 

253, 259, 273. 
Teleki László gr. id. 32, 372. — Sámuel 

gr. 123, 243, 244, 254. — Sándor gr. 
435. 

Teleszky Stefánia 394. 
Temes vm. 206. 
Temesvár 126—128, 131, 194, 226, 227, 
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287, 319, 363, 402, 435. —i kir. fő
ügyészség 411. —i polgármesteri liiv. 
102. —i vár. ktár 319, 403, 406, 411. 

Terentius 92, 102. 
Természettudományi társulat, M. kir. — 

418. 
Tertina Mihály 3, 230, 231, 243. 
Teszlik József 106. 
Téglás Gábor 66. 102. 175. 
Térey Gábor 394. 
Thallóczy Lajos 102, 110. 
Thaly Kálmán 435. 
Theiner Ágoston 315. 
Theophrastus 239. 
Thessedik Sámuel 18. 
Thessényi György czle (1608.) 109. 
Thirring Gusztáv 102. 
Tholdy Ádám és Zsigmond grófi diplo

mája (1755.) 177. 
Thoma 76. 
Thordai János Epictetus fordítása 289. 
Thököly Imre fejedelmi kiáltványa 103. 
Thurzó Elek országbiró 440. — Ferencz 

109. — György 156. — János boroszlói 
pk. 440. — Szaniszló olmützi pk. 
430. — Zsigmond nyitrai pk. 440. 

Tibolth cs. exlibrise 394. 
Tibolth Mihály 1, 8, 21, 143, 144, 146, 

149, 367. 
»Times« 438. 
Tisza-szabályozás 415. 
Tisza-Füred 403. —i múzeum és ktár-

egylet 403. 
Titus római császár 438. 
Tokody György 230. 
Toldy Ferencz 94, 254, 263, 394, 413, 

— László 394. 
Tolna vm. 206. —i múzeum 402, 404 

410. 
Tomka Móricz 394. 
Tompa Mihály 94. 
Torkos Menyhért 169. 
Torma József 107. - Károly 107.; 

irodalmi hagyatéka 107, 108. 
Torna vm. 68, 109. 
Torontál vm. 206. 

Tory Geoffroy 80. 
Tóth de Csáford 394. — Ferencz 167. 

168. — József, Pápai 169. — Kálmán 
94. — Mike 418. 

Tököly Sabbas 18. 
Török és Kremszner soproni kny. czég 

106. 
Török János 394. — Kornél 394. — 

Mihály 102. 
»Történelmi Tár, Magyar—« 191. 
Történelmi társulat, Magyar— 418. 
Története, A pannonhalmi Szent Bene

dek-rend — (Bpest, 1902.) 78, 79. 
Történeti Életrajzok, Magyar — 421, 

422. 
Trattner Mátyás 142, 146, 157, 210, 281, 

326—329. 
Trento, Jacoma da — Notationes 67, 

107. 
Trentsenszky József 77. 
Trencsén vm. 206. 
Trebitsch Ignácz 290. 
Trebonei polgármesteri hivatal 102. 
»Tribuna« szerk. 102. 
Trondhjeni tudományos társ. 65, 102. 
»Tudományos Gyűjtemény« 2. 
Tudós Társaság. Magyar — 359, 369, 

372—381, 386. 
Türányi Márton 243. 
Turóczi Krónikája 102, 247, 248, 250, 

279, 280. 
Turócz-Szent-Márton 403, 406. —i kny. 

r.-t. 106. —i múzeumi tót társaság 
403. 

Tüköry-Falkenberg Paula 394. 
Tycho de Brahe 190, 191. 
»Typographia« 189. 

Udvary Palika 394. 
Uffenbach 257, 259, 268, 271, 272. 
Újfalu 229, 230. 
Újfalvi 394. 
Újvári 243. 
Újvidék 101, 287. 
Ulászló (IL) m. kir. 68, 109. 

30* 
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Ulmi egyetem 272. — vár. ktár 256. 
Ulrich 182. 
Ung vm. 206. 
Ungvár 281. 
Upsalai kir. egyetemi ktár 65, 102, 174, 

288, 412. 
Uraniaburg 190. 
Uranius presbyter 440. 
Utrecht 256. —i egyetemi ktár 256. 
Ürményi József országbíró 227, 228. — 

Péter esztergomi kanonok 246, 394. 

Vajay László br. 243, 244. 
Vajda Bálintné 106. 
Valentini János 207. 
Valero Tamás 334, 346, 357, 362, 365. 
Valkovics Antal 394. 
Vallás- és közoktatásügyi minisztérium, 

Magyar 66, 69—71, 91, 98, 102, 109, 
295—298, 307, 317, 318, 413, 418. 
420. 

Vargas-Macciucca Tamás herczeg 395. 
Varjú Elemér 37, 91, 98, 99, 115, 234, 

317, 392. 
Varsó 159. 
Vas vm. 206, 290, 415. —i kultur-egye-

sületi múzeum és k tár 402, 404, 406, 
411. 

Vasvári Izsó 394. 
Vattasso Márk 440. 
Vay László 18, 243, 244. 
Vácz 403. —i múzeum-egyesület 403. — 

—i siketnéma intézet 21. 
Vágó Gyula 106. - János 106. 
Városy Gyula 413. 
Velencze 20, 39, 288. 
Venetianer Lajos 102. 
Verancsics Antal esztergomi érsek 156, 

249, 250. 
Verein für siebenbürgische Landeskunde 

102. 
»Vereinigte Ofner und Pester Zeitung« 

130. 
Veres Ferencz 182. 
Veress Endre 318. 

Verhovácz Miksa zágrábi pk. 220. 
Vernét Horace 76. 
Verseczi vár. múzeum 403. 
Veszelin Pál. Kismarjai 279. 
Veszprém vm. 206, 290. 
Veszprém (város) 287, 411, 412. —i mú

zeum 411. 
Véber József 394. 
Véghely-féle gyűjtemény a M. Nemz. 

Múzeum ktárában 415. 
Vértesy Arnold 102. — Jenő 91, 116, 

317. 
Viaticus Constantini cum glossa Gerhardi, 

XIV. sz.-i kézirat 67, 107. 
>Vide Charecteres Sibericos similes in 

Siberia repertos« 273. 
Vidos (Koltai) cs. ltára a M. Nemz. 

Múzeum ktárában 110. 
Vietoris László 243. 
Vig Simon 106. 
Világos 94. 
Vilt József 243. 
Vinga 223. 
Virág Benedek 18, 27. 
Viszoczany, Sinopsis vitae (Nagy-Szombat, 

1671.) 413. 
Vitéz János (ifj.) pontificaléja a vatikáni 

ktárban 179, 180. Zadányi — 246. 
Vívókönyvek, XVI—XVIII. sz.-i — 102. 
Vogel Albert 182. 
Vörös Antal-féle gyűjtemény a M. Nemz. 

Múzeum ktárában 111. — Ferencz 
243. — János 66, 102. 

Vörösmarty Mihály 94, 107, 288. 
Vrana István esztergomi kanonok 243, 

246. 
Vrzesniewski József 177. 
Vurum József 394. 

Wachs Pál 106. 
Wagner Bálint >Imagines mortis« ez. 

nyomtatványa 77. 
Wajdits József 106. 
Wall Paper News 181. 
Walóch Mátyás 239. 
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Walter Gyula 66, 102. 
Waltherr László 394. 
Wandest) urg 190. 
Washingtoni Department of agriculture 

102. — Smithsonian Institution 101, 
175. 

Weber pozsonyi könyvnyomtató 353. 
Weimar 426. 
Weisz és Sziklai lugosi kvny. czég 106. 
Weisz Imre 394. — Pista 394. 
Weller Emil, Die falschen und fingir-

ten Druckorte (1864—68.) 81, 82. 
Wen dt es fia bpesti kny. czég 106. 
Wenzel Gusztáv 191. 
Werbó'czy István 9. 
Wesselényi Ferencz br. 95, 96. 
Weszely Antal 106. 
Weszprémi István 9. 
Wettel és Veroni verseci kny. czég 106. 
Wilheim Miksa 106. 
Will 82. 
Wimpffen gr.-féle gyűjtemény 289, 290. 
Winer 82. 
Wlassics Gyula 435. 
Wolf András 142. — Ádám 159, 162, 

165. 
Wolfenbütteli herczegi ktár 256. 
Wolfstieg tanár 441. 
Woynovith János 1. Horváth János. 
Wrbna gr. főudvarmester 154. 
Wunder Károly 106. — Budolf 106. 
Wurzbach Biographisches Lexikona 

82, 159. 

Xántos Ignácz 361. 
Xántus János 175. 

Magyar Könyvszemle. 1903. IV. tüzet. 

Zahradik Izidor 93. 
Zala vm. 206. 
Zarándy A. Gáspár 175, 288. 
Zágráb 34. 
Zára 38, 39, 63, 101. —i lectionarium 

36, 39, 41—64. 
Závodszky József 243. 
Zbiskó János Károly 243. 
Zebegény 96. 
Zedier 82. 
Zeissberg 436. 
Zei tschrif t für Bücherfreunde« 89,186, 

311, 431. 
Zei tschrif t für öster. Gymnasien« 427. 
»Zeitschrift von und für Ungern« 19, 27. 
Zeller Sámuel 245. 
Zenger Ágost 245. 
Zerdahelyi Gábor 243, 245. 
Zerkovitz Béla 394. 
Zichy Ferencz gr. 394. — Károly gr. 29. 

— Mihály 94, 107. 
Zilahi Dezső 394. 
Zimány Lajos 18. 
Zirczi apátság 243, 244. 
Zlivarych Gáspár 239. 
Zoltvány Irén 92. 
Zombor 287, 403. 
Zoványi Jenő 438. 
Zólyom vm. 206, 264, 275. 
Zólyombrezói m. kir. vasgyár 109. 
Zrinyi Miklós (a költő) 241, 439. 

2, Zürichi vár. ktár 256. 
Zsigmond m. kir. 177. 
Zsolna 103. 
Zsolnay Ferencz veszprémi nagyprépost 

27. 
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Melléklet a Magyar Könyvszemle 19Q3. évfolyamához. 

A HAZAI NYOMDÁK 1902-BEN. 

Abauj-Szántó : 
Baksy Barna. 
Spán Ignácz. 

A b o n y : 
Szerdahelyi János. 

Abrudbánya : 
Röth Ferencz. 

Ada (Bács-Bodrogh m.): 
Berger L. 

Alsó-Kub in : 
Trnkóczy József. 

Alsó-Lendva : 
Balkányi Ernő. 

Apat in : 
Gasz Mátyás. 
Szavadul József. 

Arad : 
Aradi nyomda r. társaság. 
Bloch Henrikné. 
*Első aradi amerikai gyorssajtó ny. 

(Tul. Keppich Zsigmond.) 
Gör. kel. román egyházm. kny. 
Gyulai István nyomdatársaság mint 

szövetkezet (vezető: Kalmár). 
Lőbl Dávid. 
Muskát Miksa. 
Réthy Lipót és fia. 
*Tribuna Poporului r. t. nyomdája. 
Weisz Félix. 

Aranyos-Maróth : 
»Dóczi« könyvnyomda. (Tul. Némedi 

László.) 

Aszód : 
Magyar kir. javítóintézet nyomdája. 

Baán (Trencsén m.): 
Fuchs Vilmos. 

Bács-Almás : 
Vogel M. 

Bács-Szent-Tamás : 
Gavanszky Szima. 

Bács-Topolya (Bács-Bodrogh m.) 
Wilheim Miksa. 

Baja : 
Kazal József. 
Kollár Antal. 
Nánay Lajos. 
Rajkovics Károly. 

Balassa-Gyarmat : 
Balassa-gyarmati könyvny. r. társ 
*Darvai Armin. 
Halyák István. 
Pozsonyi Gábor. 
*Wertheimer Zsigmond. 

Balázsfalva : 
Gör. kath. papnövelde ny. 

Bánffy-Hunyad : 
Ábrahám Mór. 

Barcs (Baranya m.) 
Skribanek Géza. 

Bártfa : 
Blayer M. 

Battonya : 
* Ruber István. 

Békés : 
Br. Drechsel Géza. 

Békés-Csaba : 
»Corvina« nyomda. (Tul. Szihelszky 

József.) 
Lepage Lajos. 
Povázsay testvérek. 

Belényes : 
Süssmann Lázár. 

A csillaggal jelölt nyomdák hatóságilag nincsenek bejelentve. 
1 
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B e r e g s z á s z : 
Engel Jenő. 
Haladás-könyvnyomda. (Tul. Juhász 

Piroska.) 

B e s z t e r c z e : 
*Baciu Anasztázia. 
Botschar Tivadar. 
Csallner Károly. 

B e s z t e r e z e b á n y a : 
Hungária kny. (Tul. Sonnenfeld Mór.) 
Machold Fülöp. 

B i c s k e : 
* Lederer Hermann. 

B i h a r - U j f a l u : 
Adler Béla. 

B o n y h á d : 
Baubitschek Izor. 

B o r o s - J e n ő : 
Ungár .T. 

B r a s s ó : 
Brassói Lapok nyomdája. (Tul. 

Trattner H. és tsai.) 
Giurcu és társa. 
Gött János fia. 
*Griinfeld Vilmos. 
*Gust A. 
Herz és tsa. 
Lehmann Gottlieb. 
Dr. Muresianu Aurél. 

B r e z n ó b á n y a : 
Kreisler József. 

B r u c k - U j f a l u : 
Brandweiner Vilmos. 

B u d a f o k : 
* Leopold és Klein. 

B u d a p e s t : 
*Ádám és Hermann 

VII.. Dohány-u. 1. 

Államnyomda. (Magy. kir.) 
I., Nándor-tér 1. 

* Államvasutak menetjegy-nv. (M.k.) 
VI., Csengery-u. 33. 

* Anglo-nyomda. (Tul. Alpár József.) 
VIII., Baross-u. 47. 

*Árpád kny. (Tul. Klein és Kronstein.) 
VII., Valero-u. 9. 

B u d a p e s t (folytatás) : 
Athenaeum irod. és ny. vállalat r. t. 

VII., Kerepesi-ut 54. 

Babits Sándor József. 
VIII., Keviczky-tér 1. 

Bagó Márton és fia. 
II., Ponty-n. 4. 

* Barcza József. 
IV.. Váczi-u. 66. 

Bárd Jakab. 
VII.. Miksa-u. 17. 

*Baross-nyomda. 
vi., r.í-u. 6. 

Bartalits Imre. 
III., Remetehegy. 

Bauer Ignácz. 
VII., Csányi-u. 13. 

Beer E. és társa (ezelőtt Kosmos). 
VI., Aradi-u. 8. 

Ben diner A. 
V., Arany János-u. 18. 

Berkovits János. 
VI., Teréz-kftriH 40—42. 

Bicbler Ignácz. 
III., Kiskorona-u. 15. 

Biró Albert. 
VII.. Klauzál-M. 35. 

Blau Albert. 
VI., Szerecsen-u. 23. 

Böhm Lajos. 
IV., Királyi Pál-u. 6. 

Brózsa Ottó. 
VI., Váczi-körút 17. 

Brückner Gyula. 
VI.. Király-u. 10. 

* Budapesti helyi érdekű vasút 
nyomdája. 
V., Lipót-körút 22. 

Budapesti Hirlap ny. 
VIII., Rökk Szilárd-u 4. 

Buschmann F. 
IV., Koronaherc.zeg'-u. 8. 

Corvin-nyomda. (Tul. Fischer József.) 
VIII., Baross-u. 4. 

Czettel és Deutsch. 
V., Bálvány-u. 12. 
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Budapest (folytatás): 
Deutsch József. 

VII., Károly-körút 7. 
Deutsch M. 

VII., Dob-u. 3. 
* Eberle József és társa. 

VI., Podmaniczky-u. 43. 
Eckstein Bernát és fia utóda: Elek 

Lipót. 
VII., Kertész-u. 20. 

Egyetemi nyomda. (M. kir. tud.) 
I., Iskola-tér 3. 

Ehrenstein Mór. 
VI., Laudon-u. 4. 

Eichenbaum Mór. 
VII., Dohány-u. 29. 

Első kőbányai kny. (Tul. Gold
schmied Alfréd.) 

X., Belső Jászberényi-út 1. 

* Engel S. Zsigmond. 
VI., Vörösmarty-u. 56. 

Engel Simon. 
VI., Szondy-u. 23. 

Engelmann Mór. 
IX., Vámház-körút 35. 

Erbeck György. 
V., Sólyom-u. Ki. 

^Erzsébetvárosi kny. 
VII., Dohány-u. 29. 

»Európa« nyomda r. t. 
VI., Ó-u. 12. 

Farkas Lajos és Jakab. 
V., Nádor-u. 19. 

Fortuna ny. (Tul. Pollák M. Miksa 
és Tsa.) 

V., Bálvány-u. 21. 

Fővárosi nyomda r. t. 
VI., Podmaniczky-u. 39. 

Franklin-társulat. 
IV., Egyetem-u. 4. 

Fried és Krakauer. 
VI., Dalszinház-u. 10. 

*Özv. Fried Ignáczné. 
VIII., .Tózsef-u. 14. 

Fried S. 
VIII., József-u. 17. 

Friedmann Áron. 
VI., Gyár-u. 54. 

Budapest (folytatás) : 
Fritz Ármin. 

VIII., József-körút 9. 
Fuchs Ármin. 

VI., Szabolcs-u. 4. 

Fuchs Samu és társa. 
VI., Podmaniczky-u. 27. 

^Független Magyarország ny. 
IV., Váczi-u. 81. 

Galitzenstein Ármin. 
VII., Dohány-u. 68. 

Garai Mór. 
VII., Károly-körút 3. 

Gelléri és Székely. 
VII., Kerepesi-út 34. 

* Gergely Miksa. 
VI., Váczi-körút 19. 

Glückselig Miksa. 
VI., Hunyadi-tér 7. 

Goldberger Ignácz. 
II., Fö-u. 23. 

* Goldschmied Lipót. 
VI., Révay-u. 6. 

Gonda és tsa (Gonda János és Gold 
scbmied Arthur). 
VII., Akáczfa-u. 50. 

* Goszler Gyula. 
IV., Aranykéz-u. 1. 

Gross Jakab és Grünhut Mór. 
VI., Gyár-u. 32. 

Grosz Izrael. 
VII., Kertész-u. 34. 

Grund V. utódai. 
IV., Zöldfa-u. 23. 

Grünvald Ödön. 
VII., Wesselényi-u. 4. 

Özv. Győrffy Józsefné. 
V., Nádor-u. 82. 

Hamburger és Birkholz. 
V., Csáky-u. 13. 

Harsány Emil. 
IX., Lónyay-u. 17. 

Hedvig Sándor. 
VII., Dohány-u. 12. 

Hegedűs Márton. 
VI., Dessewffy-u. 18. 

Heisler Jaroslav. 
II., Várkert-rakpart 1. 

1* 
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Budapest (folytatás:) 
Helios ny. (Tul. Honig Lajos.) 

VI., Gyár-u 62. 

Hell J. Ede. 
VIII., Luther-u. 4. 

Hercz Ármin. 
VII., Izabella-tér 5. 

* Hermes knyomdai r. társ. 
V., Báró Atzél-u. 2. 

* Herrmann Ignácz. 
VI., Szerecsen-u. 20. 

Horn Emil. 
V., Bálvány-u. 8. 

Hornyánszky Viktor. 
VI., Aradi-u. 16. 

* Hungária könyvnyomda. 
V., Váczi-körút 34. 

Hunnia ny. (Tul. Sebők Lipót és 
Münz Mórné.) 
VI., Teréz-körút 3. 

Hunyadi Mátyás irod. és könyv
nyomdai intézet. 
IV., Zöldfa-u. 43. 

Ilauszky József. 
II., Bomba-tér 4. 

Jancsó Dezső. 
VIII., Mária-u. 7. 

Jermányi Samu. 
VI., Dessewffy-u. 47. 

Juhász Zsigmond és Haas Mórné. 
V., Tükör-u. 5. 

Kalmár Mór. 
VI., Hajó-u. 10. 

* Kálmán M. és társa. 
V., Vadász-u. 32. 

Kápolnai Adolf. 
VI., Teréz-körút 5. 

* Kanitz C. és fiai. 
V., Vadász-u. 26. 

Károlyi György. 
V., Kálmán-u. 5. 

* Kassino Jakab. 
VI., Király-u. 26. 

Kaufmann József és Woititz Bernát. 
VI., Vörösmarty-u. 58. 

* Keil József. 
VIII., József-körút 17. 

Budapest (folytatás): 
Keller Dániel. 

I., Attila-u. 63. 

Ifj. Kellner Ernő. 
VI., Csáky-u. 9. 

Kellner Gerzson. 
VI., Csányi-u. 13. 

Kertész József. 
V., Mária Valéria-u. 11. 

* Klauber Ignácz. 
VI., Uj-u. 6. 

Klein Ignácz. 
VI., Lovag-u. 13. 

Klein Samu. 
VII., Akáczfa-u. 64. 

* Klein Vilmos. 
VIII., Kerepe»i-ut 73. 

Kogutovicz Manó. 
V., Rudolf-rakpart 8. 

Kohn Simon kézi sajtója. 
VIII., József-körút 5. 

Kollmann Fülöp. 
V., Arany János-u. 34. 

* Korvin Testv. 
VI., Révay-u. 14. 

Kossuth Lajos ny. (Tul. Läufer 
Jakab és Holländer József.) 
VIII., Ujvásár-tér 5. 

Kövér János. 
VI.. Kévay-u. .s. 

Közművelődési nyomda. 
VI., Izabella-u. 70. 

Krammer Lipót és Ehrhardt József. 
VII., Csömöri-út 28. 

Krausz Lajos. 
V., Váczi-körút 20. 

Krausz S. és T. 
V., Zoltán-u. 11. 

Kunosy Vilmos és fia. 
VI., Teréz-körút 38. 

Kunstädter Vilmos. 
VII., Csömöri-út 91. 

* Langer Ede és fia. 
IV., Zsibárus-u. 1. 

Légrády testvérek. 
V., Váczi-körút 78. 

Leitersdorfer József. 
VII., Rorr.bach-u. 4. 
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Budapest (folytatás): 
Lengyel Lipót. 

V., Vadász-u. 35/a. 

Leopold Mihály. 
VI., Ó-u. 8. 

* Löbl Dávid és Fia. 
VI., Andrássy-u. 19. és Kagymezö-u. 26. 

Löbl Mór. 
VII., Király-u. 27. 

Löblovitz Zsigmond. 
VII., Csomöri-ut 38. 

Lörincz Károly. 
X., Gyűjtőfogház. 

* Löw Ede. 
V., Váczi-körút 80. 

Luszt Sándor. 
IV., Váczi-u. 44. 

*Magyar Hírlap nyomdája. 
V., Honvcd-u. 10. 

*Magyar reklám-nyomda. 
VI., Kagymczö-u. 66. 

Maksyskó József. 
VI., Dessewffy-u. 36. 

Marián György. 
VIT., Rottenbilter-u. 56. 

Markovits és Garai. 
VI., Lázár-u. 13. 

Márkus Sámuel. 
V., Báthory-u. 20. 

Merkur kny. (Tul. Berger Géza.) 
IV., Királyi Pál-u. 9. 

Merendiák Károly. 
X., Ligettér 4. 

Merényi József. 
VII., Károly-körút 19. 

Minerva kny. (Tul. Gansl Zs.) 
VI., Szerecsen-u. 7—9. 

Muresián Domitian. 
V., Báthory-u. 15. 

Muskát Béla és Friedmann Samu. 
VI., Szonrly-u. 4. 

Müller K. 
II., Albrecht-u. 3—5. 

Műszaki irod. és nyomdai r. társ. 
(Feldmann Mór.) 

IX., Soroksári-u. 5. 

Nágel István és Szidónia, 
VII., Vörösmarty-u. 17. 

Budapest (folytatás): 
Nagy Mór. 

VIII., Rökk Szilárd-u. 28. 

Nagy Sándor. 
IV., Papnövelde-u. 8. 

Nádas Ignáczné. 
VI., Dessewffy-u. 45. 

Neumayer Ede. 
VI., Próféta-u. 7. 

Neuwald Illés. 
VII., Dohány-u. 44. 

Orsz. községi központi nyomda r.-t. 
VI., Váczi-körút 61. 

* Otthon-nyomda. 
VIII., Mária-u. 42. 

* Pallas irod. és könyvny. r. társ. 
V., Kálmán-u. 2. 

Pannónia nyomda. 
VII., Rombach-u. 8. 

Pátria irod. és nyomd. r. t. 
IX., Üllői-út 25. 

Pázmáneum-kny. (tul. Buday Aladár). 
VIII., Mária-u. 11. 

Pesti könyvnyomda r. t. 
V., Hold-u. 7. 

Pesti Lloyd-t. ny. 
V., Dorottya-u. 14. 

id. Pol dini Ede és Társa. 
IV., Irányi-u. 1. 

*Pollacsek Mór. 
VI., Dávid-u. 5. 

*Pollák Elkán. 
V., Nagykorona-u. 21. 

Pollák Jakab. 
VI., Aradi u. 15. 

* Pollák M. Miksa és tsa. 
V., Akadémia-u. 15. 

Poporul Boman nyomda. (Tul. 
Biraucz Demeter.) 
VI., Vörösmarty-u. 60/a. 

Posner K. Lajos és fia. 
VI., Csengery-u. 31. 

* Posta- és távirda igazg. kny. (M. k.) 
IV., Főposta épület. 

* Postatakarékpénztár kny. (M. kir.) 
V., Széchényi-u. 2. 



6 

Budapest (folytatás): 
Preszburg Frigyes utóda Schwarz 

Lajos. 
V., Arany János-u. 14. 

Propper Leó. 
VII., Erzsébet-körút 35. 

Quittner József. 
IV., Károly-körut, Közp. városház. 

Radó Izor. 
VI., Szerecsen-u. 13. 

Radó Jenő. 
V., Szemere-u. 19. 

Reich Ármin. 
VIL, Dohány-u. 84. 

Révai és Salamon. 
IX., Üllöi-út 18. 

Rigler József Ede. 
VI., Rózsa-u. 55. 

* Róth és Krausz. 
VII., Kertész-u 23. 

* Róth József. 
IV., Ujvilág-u. 6. 

Rózsa Izidor. 
VI., Ó-u. 2. 

Rózsa Kálmán és neje. 
VIII., Szentkirályi-u. 30-

Rubin Izidor. 
VII., Király-u. 13. 

Schlesinger és Kállai. 
V., Bálvány-u. 18. 

Schmelz és Schillinger. 
VI., Csengery-u. 51. 

* Schmidl Sándor. 
VI., Szerecsen-u. 6. 

Schultz Ábrahám. 
VIII., Baross-u. 8t. 

Singer Lipót. 
IV., Károly-körut 24. 

Skopper József. 
VII., Kertész-u. 34. 

Sós Izidor és Klein Hermán. 
VIII., Csepreghy-u. 2. 

Spatz Henrik. 
VII., Dob-u. 56. 

Spinner Adolf. 
VI., Dessewffy-i'. 43. 

* Spitzer Márk. 
VII., Klauzál-u. 31. 

Budapest (folytatás) : 
Stephaneum. 

VIII., Szentkirályi-u. 28/a. 

Stern Adolf. 
VII., Mnnkás-u. 14. 

Stern Péter. 
VII., Kazinezy-u. 35. 

Stobauzl Ede József. 
VI., Lehel-«. 5. 

Süsz Dávid. 
IV., Fövám-tér 5. 

Szántó József. 
VI.. Uj-u. 21. 

Székely Viktor. 
VII., Dávid-u. 4. 

* Székesfővárosi házi nyomda. 
IV., Központi városház. 

Sz. Annany. (Tul. Csapó Kálmánná.) 
VIII., Baross-u. 66—08. 

Szent László ny. 
VIII., Eökk Szilárd-u. 28. 

Szrpszke Novoszty kny. (tul. Krnyácz. 
János.) 
IX., Lónyai-u. 12. 

Téri Áron. 
VII., Valeró-ii. 9. 

Thália-nyomda. (Tul. Faludi Gábor.) 
V., Csáky-u. 2/b. 

* Ullmann József. 
IV., Régi posta-u. 4. 

Ungar Selig. 
V., Nádor-u. 58. 

Unio-kny. (tul. Bachrach Ludmilla 
és Vig Emil). 
VI., Uj-u. 7. 

Varga Endre. 
V., Váczi-körut 78. 

Várnay Fülöp. 
IV., Régi posta u. 3. 

*Vas Tivadar. 
V., Honvéd-u. 12. 

* Vasvári és társa. 
VII., Csömory-út 13. 

*Victoria-nyomda. 
IV., Váczi-u. 37. 

Vigyázó Tivadar. 
VI., Váczi-körut 39. 
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Budapest (folytatás): 
*Vincze és Bartók. 

V., Bálváuy-u. 15. 
Wagner Ferencz. 

VIII., Futó-u. 44. 

Weissenberg Ármin. 
VIII., József-körut 16. 

Weisz Lipót. 
VI., Ó-u. 39. 

* Ifj. Weisz Manó és Tsa. 
VII., Csányi-u. 13. 

Wellcsz és Krainmer. 
VI., Uj-u. 37. 

* Wendt és fia kny. 
VII., Károly-körút 19. 

Wesselényi Géza. 
II., Zsigmond-u. 11. 

Wiesenger József. 
VII., Wesselényi-u. 30. 

Winkler Armin és Bromberger Jakab. 
VII., Dob-u. 69. 

Wimmer Márton. 
III., Serfözö-u. 10. 

Wodianer F. és fiai. 
IV., Sarkantyús-u. 3. 

Wotitz Vilmos. 
IV., Kossuth Lajos-«. 1. 

Yost írógép r. t. ny. (Üzletvezető: 
Káldor Marczell.) 
VII., Erzsébet-körút 9—11. 

* Zawadil E.-féle menetjegy ny. (Tul. 
Christoph Paula és Jirschik 
András.) 

V., Zoltán-u. 13. 

Zeisler M. 
VII., István-tér 17. 

Buziás : 
Ullmann Ferencz. 

Csacza : 
Braun Rezső. 

Csákóvá : 
*Chudy testvérek utóda Grádl Péter. 

Csáktornya : 
Fischel Fülöp (Strausz Sándor). 

Cservenka : 
Heincz Lajos. 
Welker Ádám. 

Csíkszereda : 
Györgyjakab Márton utóda (Diesz-

nandt Viktor). 
Szvoboda József. 

Csongrád : 
Tiszavidék nyomdája. (Tul. Silber 

János). 
Weisz Márk. 

Csorna : 
Kokas István és Neumann Samu. 

Csurgó : 
Vágó Gyula. 

Czegléd : 
*Nagy Elek 
Sebők Béla. 

Dárda : 
*Frank Béla. 

Debreczen : 
* Adler József. 
Csokonai nyomda. (Tul. Lengyel 

Imre és társa.) 
Debreczen sz. kir. város kny. 
*Drobschart és Popovits. 
Hoffmann és Kronovizt. 
"Horovitz Zsigmond. 
Hungária-nyomda. 
*Komáromi József. 
Kutasi Imre. 
* László Albert. 
* Pongrácz Géza. 

D e é s : 
Bernát Nándor. 
Demeter és Kiss. 
Goldstein Jakab. 

Detta : 
*Heldenwanger és Ulmann. 

Déva : 
Hirsch Adolf. 
Kroll Gyula. 

Devecser : 
Rosenberg Zsigmond. 
Vörösmarty-könyvnyomda (tul. Huss 

Gyuláné). 
Dicső-Szent-Márton : 

Hirsch Mór. 
Ditró : 

Ditró és Szárhegy közs. nyomdája. 
Dombóvár (Tolna m.) : 

Dombóvári kny. (Tul. Brück Sándor.) 
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Duna-Földvár : 
Somló Manó. 

Dunasze rdahely : 
Adler N. Lipót. 
Goldstein Józsua. 

Eger: 
Baross-nyomda. (Tul. Paunz Sándor.) 
Egri nyomda részv. társaság. 
Egri érseki lyceum ny. 
* Löw Sámuel. 
Schwartz Ilka. 

E n y i n g : 
Politzer Jenő. 

Eperjes : 
Kósch Árpád. 
Pannónia nyomda. (Tul. Kaim Mór.) 

Ér-Mihályfalva : 
Beck Adolf. 

Érsekújvá r : 
Kohn Samu. 
*Pálinkás J. Géza. 
Winter Zsigmond. 

E rzsébetfalva : 
* Matkovich A. 

Eszte rgom : 
Buzárovits Gusztáv. 
»Hunnia« nyomda. (Tul. Gerenday 

József.) 
Laiszky János. 

Fehérgya rmat (Szatmár m.) : 
Klein József. 

Fehé r t emplom : 
Kuhn Péter. 
Wunder Gusztáv. 
Wunder Gyula. 

Fé legyháza : 
Feuer Illés. 
Vesszősi József. 

Felső-Eőr (Vas m.) : 
Schodisch Lajos. 

Felső-Vissó (Máramaros m.) : 
Schiffmann Chána Taube. 

F i u m e : 
Battara Pietro. 
Chiuzzelin A. et Comp. 
Honig E. 
Jerouscheg Luigi. 
Mohovich Emidio. 

F i u m e (folytatás): 
Buddoff Giovanni. 
Unió nyomda. (Tul. Hegyi Jenő.) 

Foga ras : 
Thierfeld Lipót. 

Füzes-Gya rmat : 
Kossuth nyomda (tul. Mátyás Adolf.) 

Galántha : 
Első galánthai kny. (Tul. Neufeld 

Samu.) 
Galgócz : 

Szóld Jakab. 
Sterner Adolf. 

Gyergyó-Sz.-Miklós : 
Sándory Mihály. 

Gyoma : 
Kner Izidor. 

Gyöngyös : 
Herczog Ernő Ármin. 
* Hevesmegy. Lapok ny. 
Sima Dávid. 

Gyönk (Tolna m.) : 
Engel József. 

Győr : 
Dobos Ignácz. 
Gróf Gyula és tsa. 
Győr-egyházmegyei nyomda. 
Heckenast György. 
Mercur-kny. (tul. Láng Jakab Jenő.) 
Nitsmann József. 
»Pannónia« könyvny. (Tul. Szavas-

Gyula és Raab Béla.) 
Győrsziget : 

Gross testvérek. 
Gyu l a : 

»Corvina« nyomda. (Tul. Weinstein 
Arnold.) 

Dobay János. 
Gyu l a f ehé rvá r : 

Püspöki lyceumi knyomda. (Bérlő: 
Papp György.) 

*Schäser Ferencz. 
Volcz Bálint. 

Hajdú-Böszörmény : 
Szabó Ferenczné. 

Hajdú-Dorog : 
Grünfeld Mózes. 

Hajdú-Nánás : 
Bartha Imre. 
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Hajdú-Szoboszló : 
Plön Gyula. 

H a l a s : 
Prager Ferencz. 

Halmi . 
Friedmann Henrik. 

Hátszeg : 
Ideál-kny. 

Hatvan : 
Hoffmann M. L. 
*Schulz I. 

Heves : 
Adler József. 

Hódmezővásárhely : 
Hmyásárhelyi nyomda részv.-társ. 

(Üzletvezető: Röth Antal.) 
Lévay Fülöp. 
»Vásárhely és Vidéke« nyomdája. 

(Tul. Endrey Gyula.) 
Vásárhelyi Hiradó nyomdája. (Tul. 

Tabacsák Győző és Kasztriener 
Ármin.) 

Wesselényi Géza. 
Hódságh : 

Pfiszter József. 
Raab János. 

Holics : 
Malovani József. 

Homonna : 
Kohn Jenő. 
Waller S. 

Huszt : 
*Grünwald Jakab. 
Mermelstein Fülöp. 

IglÓ: 
Schmidt József. 
Tátra-nyomda, (Tul. Stein Ignácz.) 

Ipo lyság : 
Neumann Jakab. 
*Pollák Ignácz. 

Jászberény : 
Brünauer Adolf. 
Hay Géza és Grün Hermán. 
Kalocsa és Kubicza. 

Kalocsa : 
Jurcsó Antal. 
Werner Ferencz. 

Kaposvár : 
Gerő Zsigmond. 
Hagelmann Károly. 
Özv. Jancsó vies Gyuláné. 
* Kethelyi L. és tsa. 
Singer Lipótné. 

Kapuvá r : 
Buxbaum József. 

Ka ránsebes : 
Fleissig Lipót. 
Gör. kel. román egyházmegye kny. 

Karczag : 
Sződi S. 

Kassa : 
* Breitner Mór. 
*Gutcnberg ny. (tul. Lukács G.) 
Koczányi Béla. 
László Béla. 
Schwarez Alfréd. 
Vitéz A. 
Vulkán Ábrahám. 
Werfer Károly. 

Kecskemét : 
Első kecskeméti hírlapkiadó és 

nyomda r.-t. 
Pestmegyei Hirlap ny. 
Steiner Mihály. 
Szappanos István. 
Sziládi László. 
Tóth László-féle ny. (Tul. Fekete 

Mihály.) 
Késmárk : 

Altmann Dávid. 
Szauter Pál. 

Keszthe ly : 
Farkas János. 
Nádai Ignácz. 
Sujánszky József. 

Kezd i -Vásárhe ly : 
Ifj. Jancsó Mózes. 

Királyhe lmecz : 
Klein Gyula. 

Kisbé r : 
Haftl Kálmán. 

Kis-Czell : 
* Menyhárt Julia és fia : Letenyei 

Sándor. 
Kis-Jenő : 

Gallovics és Liebermann. (Tul. 
Gallovics Dezső.) 
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Kiskőrös : 
Kalisch Ignáczné. 

Kisma r ton : 
Dick Ede. 
Gabriel Jakab. 

Kispest : 
Első kispesti könyvnyomda. (Tul. 

Fischhof Henrik.) 
Kisújszállás : 

Szekeres József. 
Kis-Várda : 

Berger Ignácz. 
Ifj. Klein Gyula. 

Kolozsvár : 
»Ellenzék« nyomdája. (Tul. Magyary 

Mihály.) 
Fenyvesi Viktor. 
Gámán János örököse. 
Lepage Lajos. 
Liczeum-nyomda. (Tul. Gombos Fe

rencz.) 
Magyar Polgár nyomdája. (Tul. Ajtai 

K. Albert.) 
Polcz Albert. 
Schaberl József. 
* Stief Jenő és tsa. 
Weinstein Béni. 

Komárom : 
Hacker Richárd. 
Hungária kny. (Tul. Freisinger Mór.) 
Schönwald Tivadar. 
Spitzer Sándor. 
Szénássy János. 

Ko rpona : 
* Joerges A. özv. és íia. 

Körmend : 
Körmendi könyvnyomda részvény

társaság. 
Körmöczbánya : 

Paxner J. és Biron H. 
Kőszeg : 

Feigl Frigyes. 
Feigl Gyula. 

K ú l a : 
Berkovits Márk. 

Kún-Szt-Márton : 
Csanádi József. 

Kún-Szen t-Miklós : 
* Schwartz Lipót. 

Lajta-Sz.-Miklós : 
Prager Gusztáv. 

Lakompak (Sopron m.): 
Krausz Henrik. 

Léva : 
Dukesz Lipót. 
Nyitrai és társa. 
•Schultz Ignácz. 

Lippa : 
Zách Teréz. 
*Zeitler Lajos. 

Liptó-Szent-Miklós : 
* Lőw Dezső. 
Steier Izidor. 
Salva Károly. 

Losoncz : 
Kármán Zsigmond. 
Losonczi Sándor. 
Roth Simon. 

Lőcse : 
Reiss Tivadar József. 

LugOS : 
Szidon József 
Tipográfia Hères (tul. Belle szül. 

Bersan Julia). 
Traunfellner Károly. 
Virányi János. 
Weisz és Sziklai. 

Magyar-Óvár : 
C.zéh Sándor-féle kvnyomda. (Tul. 

Czéh Lajos.) 

Magya r -Pécska : 
Ruber István. 

Majsa . 
Szüler János. 

Makó : 
Kovács Antal. 
»Makói Hirlap« ny. (Tul. Neumann 

József). 
»Maros« nyomda. (Tul. Gaál László.) 

Malaczka : 
Wiesner Alfréd. 

Mármaros-Sziget : 
Blumenfeld és Dávid. 
Mármarosi könyvny. és kiadó r. t. 
Mayer és Berger. 
Wider Mendel fia. 

Ma rczal i :, 
* Mizsúr Ádám. 

Ma rgitta : 
"Hungária kny. (tul. Pollák Lajos.) 
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Maros-Ludas : 
Glück József. 

Marosvásárhely : 
Adi Árpád. 
Ev. ref. kollégium-nyomda. (Bérlő 

Benkő László.) 
Grün Vilmos. 

Mátészalka : 
Weisz Antal. 
Weisz Zsigmond. 

Medgyes : 
Beissenberger G. A. 

Mező-Kövesd : 
Balázs Ferencz. 

Mezőtúr : 
* Braun Juda. 
Gyikó Károly. 

Miava : 
Haas Mór. 

Mindszent : 
Weisz Ignácz. 

Miskolcz : 
Boros Benő. 
* Forster, Klein és Ludvig. 
*Minerva ny. (tul. Hirschbein Adolf.) 
Stamberger Bernát. 
Stamberger Lajos. 
Sugár Bertalan és neje. 
Szelényi és Társa. 

Misztótfalu : 
Simon Aurél és társa. 

Modor : 
*Bohacsek Simon. 

Módos : 
Hoffmann Béla. 
*Lustein Márkus. 

Mohács : 
Blandl János. 
Rosenthal Márk és fia. 

Monor : 
Monorkerületi ny. (Tul. Molnár 

Sándor.) 
Moór : 

Beszler Jakab né. 
Mosón : 

Grünfeld Ignácz. 

Munkács : 
*Grósz testvérek. 
Grünstein Mór. 
*Kalm és Fried. 
Kohn és Klein. 
Kroó Hugó. 

Muraszombat : 
Újházi Miksa 

N a g y - A t á d : 
Günsberger Antal. 

Nagybánya : 
Molnár Mihály. 
Nánásy István. 

Nagy-Becskerek : 
Jokly Lipót. 
Pleitz Fer. Pál utóda. (Dr. Brajjer 

L. és Mayer B.) 
Seprős Valter. 

Nagy-Bi t t se (Trencsén HL): 
Spiegel Samu. 

N a g y - E n y e d : 
Nagyenyedi kny. és papirárúgyár r. t. 
Nagy-Kál ló : 

Sarkady József. 
Nagy-Kanizsa : 

Farkas és Kraus. 
Fischel Fülöp. 
Ifj. Wajdits József. 
Weiss L. és F. 

Nagy-Károly : 
Róth Károly. 
Sarkadi Nagy Zsigmond. 

Nagy-Kata : 
*Nagykátai és monori kny. (Tul. 

Molnár S.) 
Perényi Elek. 

N a g y k i k i n d a : 
Gain Vásza. 
»Kiadói nyomda«. (Tul. Eremits Pál.) 
Pannonia-ny. (Tul. Balázs Jenő.) 
Radák János. 

Nagy-Kőrös : 
Bazsó Lajos. 
Ottinger Kálmán. 

Nagymarton : 
Gellis Henrik. 
Kohn József H. 
Schön Samu. 
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N a g y - M i h á l y : 
Landesman B. 

Nagy-Rőcze : 
* Büchler Béla. 

Nagysza lonta : 
* Liebermann Mór. 
Reich Jakab. 

Nagyszeben : 
Drotleff József. 
Görög keleti főegyházmegyei ny. 
Gütler János. 
Krafft Vilmos. 
Steinhausen T. utóda (Reissenberger 

Adolf). 
Tipográfia részvénytárs. 

Nagy-Szent-Miklós : 
Wiener Náthán. 

Nagyszombat : 
Fiebig József. 
Goldmann Miksa özvegye. 
Horovitz Adolf. 
Reisz Sarolta. 
Winter Zsigmond özvegye. 

Nagy-Szől lős : 
•Ugocsai közp. könyvny. 
Zala Mór. 

Nagy-Tapolcsány : 
Platzko Gyula. 

Nagyvárad : 
Ifj. Berger Sámuel. 
Dőry és Boros. 
Freund Lajos és tsa. 
Helyfi László. 
Honig Józsefné. 
Láng József. 
Laszky Ármin. 
Neumann Vilmos. 
Pauker Dániel. 
Rákos Vilmos utóda (Adler Béla). 
Sonnenfeld Adolf. 
Szabadság ny. (Tul. Rákos Hermina.) 
Sz.-László ny.(Bérlő Csávássy Gyula.) 

Námesztó : 
* Schein M. 

Német-Bogsán : 
Rosner Adolf. 

Német -Pa lánka : 
Kristofek József. 

Nezsider : 
Horváth Julia. 

Nyírbátor : 
Friedmann Lipót. 

N y í r e g y h á z a : 
*Bessenyei-nyomda. 
Jóba Elek. 
Nagy Mórné. 
Piriiiger János. (Tul. özv. Piringer 

Jánosné.) 
Nyitra : 

Huszár István. 
Iritzer Zsigmond. 
*Kapsz és Kramár. 
* Lőwy Antal. 
Neugebauer Nándor. 
Reicheles Lipót. 

Ó-Becse : 
Lévai Lajos. 

Ó-Kanizsa : 
Brück P. Pál. 
* Schwartz A. 

Oravicza : 
Kehrer L. 
Wunder Károly. 

Orosháza : 
Pless N. 
Veres Lajos. 

Orsova : 
* Handl József. 
* Orsovai kny. részv.-társ. 

Ó-Széplak : 
Nyitravölgyi gazd. egyl. nyomdája. 

Ó-Szivacz : 
Özv. Löwy Miksáné. 

Paks : 
Rosenbaum Miksa. 

Pancsova : 
Jovanovics testvérek. 
* Kohn Samu. 
Koszanics Miklós. 
Vig Simon. 
Wittigschlager Károly. 

Panko ta : 
Bod József. 
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Pápa: 
Ev. réf. főiskolai nyomda. (Bérlő 

Kis Tivadar.) 
Goldberger Gyula. 
Nobel Ármin. 
*Stern Rezső. 

Pécs : 
Hochrein J. 
Pécsi irod. és könyvnyomdai r. t. 
Püspöki lyceum kny. (Bérlő 

Madarász Béla.) 
Taizs József. 
Wessely és Horváth. 

Perjámos : 
*Gatter és Frischmann. 
* Hungária kny. 
Pirkmayer Alajos. 

Petrozsény : 
Figuli Antal. 

Pozsony : 
Alkalay Adolf. 
Angermayer Károly. 
Blau Vilmos. 
Eder István. 
Exner Sándor. 
Freistadt Mór. 
Grünfeld Lipót. 
Katholikus irodalmi részv.-társaság. 
Lichtenfeld Salamon. 
Natali Magdolna. 
Preisak Győző. 
Richter Károly. 
Schönberger Bernát. 
»Westungarischer Grenzbote« 

nyomdája. (Tul. Simonyi Iván.) 
Wigand F. K. (Stromszky Emil.) 

Pöstyén : 
* Gipsz H. 

Predmér : 
* Links M. utóda : Rosenzweig H. 

PuchÓ : 
Reismann Mór J. 

Pu tnok : 
Gärtner Ignácz. 

Püspök-Ladány : 
* Deutsch Izrael. 

Ráezkeve : 
Cséry István. 
*Róde Mihály. 

Rákos-Palota : 
•Csongrádi Simonovics Kornél. 
* Fischer és Deutsch. 

Resicza : 
Eisler József. 
* Hungária kny. 
Weisz Adolf. 

Rimaszombat : 
Lévay Izsó. 
Náray János Albert. 
Rábely Miklós. 

Rózsahegy : 
Kohn Adolf. 
Salva Károly. 

Rozsnyó : 
Kovács Mihály. 
Sajóvidék nyomdája. (Tul. Hermann 

Istvánná.) 

Sajó-Solymos. 
Bács Jánosné. 

Salgó-Tarján : 
Friedler Ármin. 
Polacsek Sándor. 

Sárbogárd : 
Spitzer Jakab. 

Sárospatak : 
Ev. ref. főiskola ny. (Tul. Steinfeld 

Jenő.) 
Sárvár : 

Jakoby B. utóda Stranz János. 
S.-A.-TJjhely : 

Hegyalja ny. (Tul. Alexander V.) 
Landesmann Miksa és tsa. 
Lövi Adolf. 
Pannónia ny. (Tul. Ocskay László.) 
Zemplén-nyomda. (Tul. Ehlert Gy.) 

Segesvá r : 
Horeth Frigyes. 
Jördens testv. 
*Mihailovics József. 

Selmeezbánya : 
Bleyer Adolf. 
Joergcs Ágost özv. és fia. 

Sepsi-Szt.-György : 
Jókai nyomda részv. társ. 
* Móricz István és Vájna Lajos. 
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Siklós : 
Harangozó József. 
•Minerva ny. (tul. Klein F.) 
Wessely és Horváth. 

Sopron : 
Binder Pál, ezelőtt Rein inger Ármin. 
Breiner E. fia. 
Gellis Mór. 
Petőfi-nyomda. (Tul. Zsombor Géza.) 
Romwaíter Alfréd. 
Röttig Gusztáv. 
Török Kálmán és Kremszner Károly. 
Zollner és Ungár. 

Stájerlak : 
Hollschütz Frigyes. 

Sümeg : 
Horvát Gábor. 

Szabadka : 
Bittermann József. 
Braun Adolf 
Hirth Lipót és tsa. 
Krausz és Fischer. 
Szabados Sándor. 
Székely Simon. 

Szakolcza : 
Teszlik és Neumann. 

Szamosujvár : 
Aurora-nyomda (tul.Todorán Endre.) 
Gör. kath. egyházmegyei kny. 

Szarvas : 
Danszky Sándor. 
Sámuel Adolf. 

Szász-Régen : 
Burghardt Dezső. 
Schebesch Vilma. 

Szászsebes : 
Stegmann János. 
Winkler Gusztáv. 

Szászváros : 
Minerva-nyomda r.-t. 
Schäser Anna. 
•Szászvárosi kny. r. t. 

Szatmá rnémeti : 
Morvái János. 
Nagy Lajosné. 
Pázmány-sajtó. 
»Szabadsajtó« ny. (Tul. Litteczky 

Endre.) 
Weinberger testvérek. 

Szécsény : 
Glattstein Adolf. 

Szeged : 
Endrényi Imre. 
Endrényi Lajos. 
Engel Lajos. 
Gönczi J. József. 
Schulhof Lajos. 
Traub B. és társa. 
Várnai Lipót. 

Szeghalom : 
Kovács Antal. 

Szegzárd : 
* Árva J. 
özv. Báter Jánosné. 
Lengyel Pál. 
Ujfalussy Lajos utóda Molnár Mór. 

Széke lyhid : 
Kohn Sámuel. 

Székely-Ke resztu r : 
Szabó testv. 

Székely-Udvarhely : 
Becsek D. fia. 
Betegh Pál. 

Székesfehérvár : 
Gsitári K. és tsa. 
Debreczeni Gvula. 
•Eisler Adolf" 
Singer Ede. 
Számmer Imre (tul. Heckenast 

Kálmán). 
Számmer Kálmán. 

Szempcz : 
Fischer Náthán. 

Szenicz : 
Bezsó János és tsa. 
Löffler József. 

Szent-Endre : 
Szent-Endre és vidéke ny. (Tul. 

Schwarcz J.) 
Szentes : 

Farkas Eugénia. 
Hollósy és Vajda. 
»Szentes és Vidéke« I. könyv

nyomda r. t. 
Szent-G-otthárd : 

Ifj. Wellisch Béla. 
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Szepes-Váralja : 
Búzás Dénes. 

Szepsi : 
Tóth István. 

Szered : 
*Schreiber Mór. 
Sterner Dávid. 

Szerencs : 
Simon József. 

Szigetvár : 
Corvina ny. (Tol. Fried Dávid.) 
Kozáry Ede. 

Szikszó : 
Blank Simon. 

Szi lágy-Cseh :' 
Berkovits Sándorné. 

Szilágy-Somlyó : 
Bölöni Sándor. 
Heimlich Weisz Katalin. 

Szil i-Hadad : 
* Fein Sámuel. 

Szinyér-Váralja : 
Vider Jakab. 

Szolnok : 
Bakos István. 
Fuchs Lipót és fia. 
*Hay és Grün (Várm. ny.). 
Jász-Nagykún-Szolnokmegyei Lapok 

nyomdája. (Tul. Vezéry Ödön.) 
Wachs Pál. 

Szombathely : 
Bertalanffy József. 
Egyházmegyei könyvnyomda. 
Gábriel Ágoston. 
Seiler Henrik utódai : Szele és Breifeld. 

T a b : 
Pfeifer Ignácz. 

Tapolcza : 
Lővy B. 

Tasnád : 
Lövinger Lipót. 

Tata : 
Engländer József és társa. 
Nobel Adolf. 

Temesvár : 
Beyer Róbert. 
Csanád egyházmegyei könyvny. 
Csendes Jakab. 
Délmagyarorsz. könyvnyomda. 
Freund Gyula. 
Guttenberg-ny.(Tul. Wettel Ferencz.) 
Mangold Sándor. 
Messinger Sándor. 
Moravetz Gyula. 
Pátria ny. (Tul. Csatáry Rezső és 

ifj. Ádám Ferencz.) 
Roschek József és Eichler József. 
Steger Ernő utódai. 
Trautmann György. 
Uhrmann Henrik. 
Unio-könyvnyomda. (Tul. ifj. Steiner 

Károly.) 
Veres Sámuel utóda. 

Tenke : 
*Maár L. Vilmos. 

Tisza-Füred : 
Goldstein L. 
Kemény Arnold. 
Weiszmann Samu. 

Titel : 
Czája Alajos. 

Tokaj : 
* Gestetner Adolf. 

Tolna : 
Weltmann Ignácz. 

Tolna-Tamási : 
Jeruzsálem Ede. 

Torda : 
*F üssy és Sztupj ár (ezelőtt Harmath J. ) 

Torna : 
* Rosenblüth Simon. 

To rnal lya : 
* Künstler J. 

Török-Becse : 
Radák Jánosné. 

Török-Kanizsa : 
* Brück P. Pál. 
Szegyakov Sándor. 

Török-Szent-Miklós : 
Rubinstein Sándor. 
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Trencsén : 
Gansel Lipót. 
Skarnitzl X. Ferencz. 
Szóld Henrik. 

T rencsén-Baán : 
Back Ármin. 

Tu rkeve : 
Özv. Fölföldy Györgyné. 

Turócz-Szt. Márton : 

Újpest : 
* Fuchs Antal és József. 
Salgó testvérek. 

Ujve rbász : 
Kovács János. 

Újvidék : 
Fuchs Emil és társa. 
Hirschenhauser Benő'. 
Hungária-ny. (Tulajdonos Fried

mann Sándor.) 
Ivkovics György. 
Miletics Szvetozár. 
Popovics testvérek. 

Ungvár : 
Gellis Miksa. 
Jäger Bertalan. 
Lévai Mór. 
Székely és Illés. 
Unio-kny. r. t. (Igazg. Kaminczky 

Géza.) 
Vácz: 

* Kir. orsz. fegyintézet] nyomda. 
Kohn Mór. 
Mayer Sándor. 

Vágujhe ly : 
Brück Soma. 
Horovitz Adolf. 
*Ló'wysohn Manó. 
Steinmann Jakab. 

V e r e b é l y : 
Hungária kny. (tul. Neufeld Samu.) 

Versecz : 
Kehrer Lajos, 
özv. Kirchner J. E. 
Petko-Pavlovits Milán. 
*Steiger és Glaser. 
Wettel és Veronits. 

Veszprém : 
Dunántúli kny. (Tul. Köves Béla és 

K. Paur Ödön.) 
Egyházmegyei könyvnyomda. 
Krausz Ármin fia. 
Népakarat nyomdája. (Tul. Takács 

Szilveszter.) 
* Pósa Endre. 

Zala-Egerszeg : 
Breisach Sámuel. 
Tahy Bozália és tea. 
Unger Antal. 
* Vágó János. 

Zala-Szent-Grót : 
Nagy Sándor. 

Zenta : 
Barna János. 
Beretka Imre. 
Fekete Sándor. 
Kabos Ármin. 
Straub Ödön. 

Zilan : 
Nadler Béni. 
Seres Samu. 

Zólyom : 
Nádosy Ferencz. 
Schlesinger Ignácz. 

Zombor : 
Bittermann Nándor és fia. 
Kollár József. 
Oblát Károly. 

Zsámbok réth : 
»Nyitravölgyi gazd. egylet« kny. 

Zsibó : 
Grünhut Ignácz. 

Zsolna : 
Bjel József és Jelűnek József. 
Horner Ferencz. 

Zsombolya : 
Perlstein Fanny. 
Wunder Bezső. 

Gaspank József. 
Magyar nyomda. (Tul. Moskóczi 

Ferenczné.) 
Turócz-szt.-mártoni könyvny. r. t. 

Uj-Arad : 
Mavr Lajos. 

Kaminczky 



Melléklet a Magyar Könyvszemle 1903. évi folyamához. 

A HAZAI HÍRLAPIRODALOM 
1902-BEN. 

I. 
A magyar hírlapirodalom. 

ID. SZINNYEI JÓZSEFTŐL. 

I. POLITIKAI NAPILAPOK.* 

BUDAPESTEN. 
Alkotmány. Szerk. Bonitz Ferencz; 

kiadó-tulajd. Molnár János. Nyomt. a 
»Stephaneum.« VII. évf. Ára 28 kor. 

Budapest . Szerk. Gracza György; 
kiadó-tulajdonos Wodianer F. és fiai. XXVI. 
évf. Ára helyben 20 kor; vidékre 24 kor. 

Budapest i Friss Újság. Szerk. 
llosvai Hugó. III. évf. Nyomt. Pollacsek 
Mór. Egyes számnak ára 2 fillér. 

Budapes t i Hi r lap . Főszerk. Rákosi 
Jenő; felelős szerk. Csajthay Ferencz; 
kiadó és laptulajdonos a Budapesti Hirlap 
ujságvállalata. XXIII. évf. Ara 28 kor. 

Budapest i Közlöny. Hivatalos lap. 
Ideiglenes fel. szerkesztő dr. Ladik Gusz
táv. XXXVI. évf. Kiadja az Athenaeum. 
Ára »a Hivatalos Értesítő«-vel együtt 
40 kor. 

Budapest i Napló. Főszerk. Vészi 
József; fel. szerk. Braun Sándor; kiadja 
a szerkesztőség. VII. évf. Nyomt. »Pátria.« 
Ára 28 kor. 

Egye té r tés . Szerk. Fenyő Sándor; 
tulajd. és kiadó a »Magyar ujság-kiadó 
r. társ.« XXXVI. évf. Nyomt. Nagy Sándor. 
Ára 40 kor. 

Esti TJjság. Szerk. Barna Izidor; 
kiadó-tulajd. Rákosi Jenő Budapesti Hir
lap ujságvállalata (Zilahy Simon). VII. évf. 
Ára helyben 9 kor. 60 fill. ; vidéken 13 kor. 
20 fill. ; számonként 2 fill. 

F r i s s TJjság. Szerk. Habár Mihály; 
kiadó-tulajd. a »Magyar Hirlap-kiadó-tár-
saság.« VII. évf. Ára egy hóra 1 kor. 20 
fill.; egyes szám 2 fill. 

* Azon hírlapok vétettek fel, melyet 
Múzeumba, — Ez összeállítás, mely 1894-ig a 
kezdve a Magyar Könyvszemle rendes mellékletét 

F ü g g e t l e n Magyarország. Szerk. 
Dienes Márton. I. évf. Nyomt. a F. M. hír
lapkiadó r. társ. kny. Ara 28 kor. 

Hazánk . Szerk. Buday Barna; kiadó-
tulajd. Korbuly József. Nyomt. Stepha-
neum IX. évf. Ára 28 kor. 

Kis TJjság. Szerk. dr. Kovács Dénes; 
kiadó-tulajdonosok Wodianer F. és fiai 
nyomd. XVI. évf. Ára helyben 14 kor. 
40 fill.; vidékre 18 kor. 

Magya r Ál lam. (Idők Tanuja.) Fő
szerk. dr. Hortoványi József; felelős szerk. 
Szemnecz Emil; lap tulajdonosok: Lonkai 
Antalné örökösei. XL1II. évf. Ára 40 kor. 

Magya r Es t i Lap. Szerk. Tímár 
Szaniszló; kiadók dr. Szalay Mihály és 
Székely József; tulajdonos a MEL. hírlap
kiadó részvény-társaság. Nyomt. Európa. 
IX. évf. Ára 9 kor. 30 fill. 

Magya r Hi r lap . Főszerk. dr. Hertzka 
Tivadar, fel. szerk. Márkus Miksa; kiadó
tulajdonos Magyar Hirlap kiadó rész
vény-társaság. XIII. évf. Ára 28 kor. 

Magya r Nemze t . Főszerk. dr. Jókai 
Mór és Beksics Gusztáv ; fel. szerk. Ador
ján Sándor; kiadó-tulajd. az Athenaeum 
irod. és ny. r. társ. IV. évf. Ára 24 kor. 

Magyarország . Főszerk. Holló Lajos; 
tulajdonos a »Magyarország« hírlapkiadó 
részv.-társaság. Nyomt. a »Kosmos.« IX. 
évf. Ára 28 kor. 

Magya rság. Szerk. és laptulajdonos 
Korbuly József, III. évf. Nyomt. Werbőczy 
ny. Ára 12 kor. 

Magya r Szó. Szerk. dr. Pályi Elek. 
III. évf. Nyomt. Kosmos. Ára 28 korona. 

Magya r "Világ. Szerk. Benedek Elek. 
I. évf. Nyomt. Európa. Ára 16 kor. 

Nemze t i TJjság. Szerk. dr. Csillag 
mint köieles példányok érkeztek be a M. Nemz. 

Vasárnapi Újságban jelent meg, az 1895. évtől 
képezi. 

1 
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Máté ; lapvezér dr. Lipcsey Ádám. IV. évf. 
Nyomt. Európa. Egyes szám ára 2 íill. 

Pesti Hírlap. Szerk. dr. Légrády Imre; 
kiadják és nvomt. a Légrády-testvérek. 
XXIII. évf. Ara 28 kor. 

Pest i Napló . Fó'szerk. ifj. Ábrányi 
Kornél; felelős szerk. Szerdahelyi Sándor; 
kiadótulajd. a Pesti Napló részvénytársa
ság. Hü . évf. Ára 28 kor. 

Pest i Újság. Szerk. Forrai-Frankl 
Oszkár; nyomt. »Európa.« Ili. évf. Ára ? 

Uj Lap. Szerk. Gyiirky Ödön. kiadó
tulajd. a kath. egyesületek országos szö
vetkezete. I. évf. Nyomt. a »Stephaneum«. 
Egyes szám ára 2 fül. 

VIDÉKEN. 
A rad és "Vidéke. (Arad.) Szerk. Tiszti 

Lajos és Benedek Árpád; kiadó-tulajdonos 
Gyulai István nyomdász. XXII. évf. Ára 
helyben 24 kor. "postán küldve 28 kor. 

A r a d i Est i lap . (Arad.) Szerk. Hunyár 
Algernon. I. évf. Nyomt. Aradi ny. r. t. 
(Megszűnt.) 

Arad i F r i s s Újság . (Arad.) Szerk. 
Radó Károly; kiadó-tulajd. Steinfeld 
Lajos. IV. évf. Nyomt. aradi ny. r. t. 
Egyes szám ára 2 fillér. 

A rad i Közlöny . (Arad.) Szerk. Stau
ber József; kiadja az »Aradi nyomda
társaság«, XVII. évf. Ára 24 kor." 

Arad i Napló. (Arad.) Szerk. Hunyár 
Algernon. 1. évf. Nyomt. Aradi ny. r. t. 
(Megszűnt.) 

A radi Regge l i Lap . (Arad.) Szerk. 
Hunyár Algernon. I. evf. Nyomt. Aradi, 
ny. r. t. (Megszűnt.) 

A rad i Újság . (Arad.) Szerk.-tulajd. 
Székely Miklós I. évf. Nyomt. Aradi ny. 
r. t. (Megszűnt). 

Bajai F r i s s Újság. (Baja.) Szerk. 
Fodor Károly; kiadó: Rothschild Zsig
mond. II. évf. Nyomt. a bajai Friss Újság 
szerződéses ny. 

Brassói Lapok. (Brassó.) Szerk. dr. 
Vájna Gábor. VIII. évf. Nyomt. a tulajd. 
Trattner H. Ára 20 kor. 

Debreczen . (Debreczen.) Szerk. Bar
tha Mór; kiadók Hoffmann és Kronovitz 
nyomdászok. XXXIV. évf. Hetenként öt
ször. Ára 20 kor. 

Debreezeni Hi r lap . (Debreczen.) 
Szerk. és kiadó-tulajd. Kutasi Imre nyom
dász. XII. évf. Ára 20 kor. 

Debreezeni Napló . (Debreczen.) 
Szerk. Szathmáry Zoltán. I. évf. Nyomt. 
Székely Viktor. Ara 14 kor. 40 fül. 

Debreezen i Újság. (Debreczen.) 
Szerk. és laptulajd. Tban Gyula. Nyomt. 
a városi könyvny. VI. évf. Ára 12 kor. 

Délmagya ro rszági Közlöny. (Te
mesvár.) Szerk. és laptulajd. Lendvai 
Miklős. Nvomt. Csendes Jakab. XXIU. évf. 
Ára 28 kor. 

Ellenzék . (Kolozsvár.)Főszerk.Bartha 
Miklós; szerk. és kiadó-tulajd. Magyary 
Mihály nyomdász. XXIII. évf. Ára 32 kor. 

Fe í sőmagya rország. (Kassa.) Szerk. 
ifj. Madarász János. XV11I. évf. Nyomt. 
Vitéz A. Ára 20 kor. 

F r i s s Széke ly Lapok. (Marosvásár
hely). I. évf. Nyomt. Benkő László. (Ké
sőbb »Székely Lapok« ez.) Ára 6 kor. 

Függe t len ség . (Arad.) Főszerk. Mül
ler Károly, fel. szerk. Benedek Árpád ; 
kiadó-tulajd. Zlinszky István és társa. I. 
évf. Nyomt. a »Függetlenség« gyorssaj
tója. Ára 20 kor. vidékre 24 kor. 

Gyöngyösi Friss Újság . (Gyön
gyös.) Szerk. Vadász Lajos. I. évf. Nyomt. 
Székely Viktor. (Megszűnt). 

Győr i Hi r lap . (Győri Közlöny. Győr.) 
Szerk. és kiadó-tulajd. Szávay Gyula; 
XLVI. évf. Nyomt. Pannónia. Ára 24 kor. 

Győ r i F r i s s Újság . (Győr.) Szerk. 
Zoltán Vilmos. I. évf. Nyomt. Székely 
Viktor Bpesten. Ára 1 hóra 1 kor 60. fii 1. 

Kassai F r i s s Újság. (Kassa.) Szerk. 
Murányi József; kiadó Rózsa Viktor nyom
dász. II. évi'. Ára 14 kor. 40 üli. 

Kecskemét i F r i s s Újság . (Kpcske-
mét.) Napilap. Szerk. dr. Nagy Mihály. 
Kiadó-tulajd. az Első kecskeméti nyomdai 
r. t. III. évf. Ára 8 kor. (Később Kecske
mét és Vidéke.). 

Kis-Pest-Szent-Lőr inczi F r i s s 
Újság. (Kis-Pest.) Szerk. Hegedűs András. 
II. évf. Nyomt. Székely Viktor. 

Ko lozsvár i (E rdé ly i ) F r i s s Új
ság. (Kolozsvár.) I. évf. Nyomt. Gámán 
János örökösök. 

Komáromi F r i s s Újság . (Komá
rom.) Szerk. Kürthy Nándor. I. évf. Ára 
6 kor. 40 fül. 

Közvé lemény. (Szeged.) Szerk. Rost-
kowitz Artúr; laptulajd. kiadó Gönczi 
József nyomdász. V. évf. Ára ? 

Magya r Po lgá r . (Kolozsvár.) Szerk. 
Ajtai K. Albert nyomdász. XXV. évf. 
Ára 28 kor. 

Magya r Tengerpart.(Fiume.) Szerk. 
és kiadó-tulajd. Hegyi Jenő. Nyomt. az 
Unió ny. X. évf. Ára 24 kor. 

Makói F r i s s Újság. (Makó.) 
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Szerk. Espersit János ; kiadja dr. Kenéz 
Sándor. I. évf. Nyomt. »Vásárhelyi Hír
adó« ny. 

Misko lczi Friss Újság . (Miskolcz.) 
Szerk. Darvas Dezső. IV. évf. Nyomt. a 
M. Friss Újság szerződéses ny. Egyes 
szám ára 2 fillér. 

Miskolczi Napló . (Miskolcz.) Szerk. 
dr. Kovács József és Hubert János. Nyomt. 
Szelényi és társa. II. évf. Ára helyben 
12 kor., vidékre 16 kor. 

Nagybecske rek i Hírlap . (Nagy
becskerek.) Főszerk. dr. Várady Imre, 
fel. szerk. Miklós Gyula. II. évf. Nyomt, 
Seprős Valter, Ára 20 kor. 

Nagykanizsa i Friss Újság. (Nagy-
Kanizsa.) Szerk. Krämer Lajos; kiadó-
tulajd. Krausz és Farkas. Nyomt. a Nagy
kanizsai Friss Újság szerződéses ny. II. 
évf. Ára 14 kor. 40 fül. 

Nagyvá rad. (Nagy-Várad.) Kiadó-
tulajd. a nagyváradi hirlapkiadó r. t. fel. 
szerk. Sas Ede. Nyomt. Lang József. 
XXXIII. évf. Ára helyben 24 kor., postán 
küldve 28 kor. 

Nagyvá rad i F r i s s Újság. (Nagy
várad.) Szerk Halász Lajos ; III. évf. 
Nyomt. Boros Jenő. 

N a g y v á r a d i Napló . (Nagyvárad.) 
fel. szerk. dr. Dési Géza, szerk. Fehér 
Dezső és Ady Endre ; Nyomt. Boros Jenő 
V. évf. Ára helyben 24 kor., vidékre 
28 kor. 

N y i t r a m e g y e i Ellenó'r. (Nyitra.) 
Szerk. és kiadó-tulajd. Ballier Sándor. 
I. évf. Nyomt. Iritzer Zsigmond. 

Nyugatmagya ro r szág i Hi radó. 
(Pozsony.) Szerk. és laptuiajd. dr. Vut-
kovich Sándor. XV. évf. Nyomt, Wigand 
F. K. Ára. 24 kor. 

Pécsi Figyelő'. (Pécs.) Szerk. Plei-
ninger Ferencz; laptuiajd. Szauter Gusz
táv; kiadó Taizs József nyomdász. XXX. 
évf. Ára 20 kor. 

Pécs i Napló . (Pécs.) Főszerk. Lenkei 
Lajos; kiadó-tulajd. a pécsi irod. és 
könyvny. részvény-társaság. XXI. évf. 
Ára 24 kor. 

Sopron. (Sopron.) szerk. Zombory 
József; kiadó-tulajd. Bomwalter Alfréd 
nyomdász. XXXII. évf. Ára 16 kor. 

Szabadkai F r i s s Újság. (Sza
badka.) Szerk. Katona Imre. Nyomt. a 
szerződéses nyomda. 11. évf. Egyes szám 
ára 4 fül. 

Szabadság. (Nagyvárad.) Szerk. 
Hegyesi Márton, kiadó-tulajd. Laszky 

Ármin nyomdász. XIX. évf. Ára helyben 
24 kor., vidéken 28 kor. 

Szabadság . (Debreczen.) Szerk. Szundy 
Károly I. évf. Nyomt. Dobschorb és Popo-
vits. Ara 20 kor. 

Szatmár i F r i s s Újság. (Szatmár.) 
Szerk. Májdik Árpád. I. évf. Nyomt. Mor-
vay János. Ára 7 kor. 20 fill. 

Szatmár i Hi r lap . (Szatmár.) Szerk. 
Harsányi Sándor. I. évf. Nyomt. »Szabad
sajtó«. 

Szeged és Vidéke . (Szeged.) Szerk. 
dr. Huszár János. I. év. Nyomt. Gönczi 
József. Ára. 24 kor. 

Szeged i F r i s s Újság. (Szeged). 
Szerk.Újlaki Antal; kiadó-tulajd. Endrényi 
Lajos nyomdász. III. évf. Ára 14 kor. 

Szeged i Hi radó. (Szeged.) Szerk. 
Palócz László; kiadó-tulajd. Endrényi 
Imre nyomdász. XL1V. évf. Ára 28 kor. 

Szeged i Napló . (Szeged.) Főszerk. 
Kulinyi Zsigmond; fel. szerk. Békefi 
Antal; kiadó Engel Lajos. XXV. évf. 
Ára 28 kor. 

Székelység . (Marosvásárhely.) Szerk. 
Sz. Szakács Péter. V. évf. Nyomt. Adi 
Árpád. Ára 14 kor. (Előbb Székely Ellenzék.) 

Székesfehérvár i F r i s s Újság. 
(Székesfejérvár.) Szerk. Ilosvay Hugó és 
Branizsa Károly. Nyomt. a szerződéses 
nyomda Budapesten. II. évf. Ára helyben 
7 kor. vidéken 14 kor. 

Székesfehé rvá r i Hí r lap . (Székes
fehérvár.) Szerk. és tulajd. Tóth Arthur. 
Nyomt. Számmer Kálmán. VII. évf. Het. 
3-szor. Ára 16 kor. 

Szentesi F r i s s Újság . (Szentes.) 
Főszerk. Stark Nándor; fel. szerk. Ilosvay 
Hugó. Nyomt. a szerződéses ny. Buda
pesten. II. évf. Egyes sz. ára 2 üli. 

Szentesi Újság . (Szentes.) Szerk. 
Espersit János és Bolgár Lajos, kiadó-
tulajd. dr. Kenéz Sándor. 1. évf. Nyomt. 
»Vásárhelyi Hiradó« nyomt. Hódmező
vásárhelyen. Ára 8 kor. 

Szombathelyi F r i s s Újság. (Szom
bathely.) Szerk. Füredi Béla kiadótulajd. 
és Breitfeld Dezső. II. évf. Nyomt. Seiler 
Henrik utódainál. Egyes szám 4 fül. 

Temesvá r i Újság. (Temesvár.) 
Szerk. Ilosvay Hugó. Nyomt. Hírlapter
jesztő vállalat. II. évf. Egves szám ára 
2 fill. 

Tiszántúl . (Nagyvárad.) Szerk. fel. 
Vucskics Gyula; laptuiajd. »Szent-
László-Nyomda« r.-társaság. VIII. évf. Ára 
16 kor. 

1* 
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T o r o n t á l . (Nagy-Becskerek.) Szerk. 
dr. Brájjer Lajos; kiadja Pleitz Ferencz 
Pál nyomdász. XXIX. évfolyam. Ára 24 
korona. 

U j D e b r e c z e n i F r i s s Ú j s á g . (Deb-
reczen.) Főszerk. Sas Ede; szerk. fel. 
Harsányi Sándor; kiadó-tulajd. a hirlap 
társasága. III. évf. Nyomt. Csokonai ny. 
Ára 6 kor., vidékre 12 kor. (Megszűnt ) 

TJj K e c s k e m é t i F r i s s U j s a g . (Kecs
kemét.) Szerk. és tulajd. Sz. Kovács Pál. 
I, évf. Nyomt. Székely Viktor. Ára 14 kor. 
(Megszűnt). 

Ú j s á g . (Kolozsvár.) Szerk. dr. Papp 
József; laptulajd. Gombos Ferencz nyom
dász. V. évf. Ara 24 kor. 

V á e z i F r i s s Ú j s á g . (Vácz.) Szerk. 
Bauer Mihály. I. évf. Nyomt. Székely 
Viktor Budapesten. 

V á s á r h e l y i F r i s s Ú j s á g . (Hód-
Mező-Vásárhely. Szerk. Fejérvári József; 
kiadó: »Vásárhelyi Híradó« ny. II. évf. 
Egyes szám 2 fül. 

Összesen 90. 

II. POLITIKAI HETILAPOK. 

BUDAPESTEN. 
B u d a p e s t i H é t f ő i H i r l a p . Szerk. 

Szomaházy István. I. évf. Nyomt. a bel
városi kny. Ára 5 kor. 

É b r e d é s . Szerk. Gara József, laptu-
lajd. Misoga Sándor társszerk. Nyomt. 
Wodianer F. és fiai. II. évf. Ára 8 kor. 

F ü g g e t l e n Ú j s á g . A magyar gazda
szövetség közlönye. Szerk. Szilassy Zol
tán; kiadó-tulajd. Zsitvay Sándor. VIII. 
évf. Nyomt. »Pátria.« Ára 5 kor. 20 fül. 

I g a z m o n d ó . Szerk. és tulajd. Budai 
János. Nyomt Hornyánszkv Viktor. II. 
évf. Ára 9 kor. 60 fiü. 

K é p e s N é p l a p é s P o l i t i k a i H i r -
a d ó . ^zerk. Nagy Miklós; kiadja a 
Franklin-Társulat. XXX. évf. Ára 4 kor. 
80 fil., a »Világkróniká«-val együtt 8 
korona. 

M a g y a r K ö z é l e t . Szerk. dr Halmai 
Elemér és Zigány Árpád. I. évf. Hav. 2-er. 
Nyomt. Országos közp. közs. ny. Ára 24 
korona. 

M a g y a r N é p l a p . Szerk. és kiadja 
Buday Aladár. Nyomt. »Stephaneum« XI. 
évf. Ara ?, kor. 60 fül. 

4 8 - a s Ú j s á g . Szerk. és kiadó-tulajd. 
Varságh Zoltán. Nyomt. »Stephaneum« II. 
évf. Ára 6 kor. 

N e m z e t i H i r l a p . Szerk. Kosa Bezső; 
laptulajdonos Bózsa Kálmán és neje 
nyomd. XVIII. évf. Hetenként kétszer. 
Ára 12 kor. 

N é p p á r t . Szerk. Bakovszky István és 
Izsóf Alajos; kiadó-tulajd. Molnár János. 
IV. évf. Ára 3 kor. 

A N é p Zász ló ja . Szerk. és kiadó
tulajdonos Lukáts Gvula. Nvomt. »Pallas« 
XVII. évf. Ára 8 kor". 

P o l i t i k a i H e t i s z e m l e . Szerk. és 
laptulajdonos Székely Sámuel. IX. évf. 
Nyomt. Xeumayer Ede. Ára 20 kor. 

P o l i t i k a i Ú j d o n s á g o k . Szerk. Nagy 
Miklós; kiadó-tulajdonos a Franklin-Tár
sulat magyar irodalmi intézet és könyv
nyomda. XLVÍ1I. évf. Ara 10 kor;a »Vasár
napi Újság«-gal együtt 24 kor. 

R a d i k á l i s . Szerk. és kiadó-tulajd. 
Kasics Péter. III. évf. Nyomt. »Petőfi« ny. 
Ára 5 kor. 

U j S z á z a d . Főszerk. dr. Vázsonyi 
Vilmos. III. évf. f Nyom. Országos közp. 
közs. kny. r. t. Ára 10 kor. 

VIDÉKEN. 

A b a u j - K a s s a i K ö z l ö n y . (Kassa.) 
Szerk. dr. Fényes Samu; kiadja a szer
kesztőség. Nyomt. Vitéz A. XXXI. évf. 
Het. 2-szer. Ára 12 korona. 

A l f ö l d i E l l e n z é k . (Szentes.) A Szen
tesi Lapok folytatása Szerk. Pintér Gyula 
és Pandovics Döme. Nyomt. Silber János 
Csongrádon. II. évf. Hetenként 2-szer. Ara 
10 kor. (Megszűnt.) 

B á c s k a . (Zombor.) Szerk. dr. Baloghy 
Ernő; laptul. és kiadó Bittermann Nándor 
nyomdász. XXV. évf. Hetenként kétszer. 
Ára 12 kor. 

B á c s k a i E l l e n ő r . (Baja.) Szerk. 
Stoczek Károly. Nyomt. Szabados Sándor. 
XX11I. évf. Hetenként 4-szer. Ára 12 kor. 

B á c s k a i H i r l a p . (Szabadka.) Szerk. 
dr. Csillag Károly; kiadó: Krausz és 
Fischer nyomd. VI. évf. Ára 12 kor. 

B a j a i F ü g g e t l e n Ú j s á g . (Baja.) 
Főszerk. dr. Beich Aladár. Szerk. dr. Szir
mai Vidor. Nyomt. Nánay Lajos. II. évf. 
Ára 6 kor. 

B é k é s v á r m e g y e . (Gyula.) Szerk. dr. 
Bodoky Zoltán és Frankó László. Nyomt. 
Dobay János II. évf. Ára 12 kor. 

B é k é s m e g y e i K ö z l ö n y . (Békés-
Csaba.) Szerk. Maros György; laptulajd. 
Szihelszky József; kiadja a »Corvina« 
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könyvnyomda. XXIX. évf. Hetenként két
szer. Ára 12 kor. 

Besz tercze . (Besztercze.) Szerk. és 
kiadó-tulajdonos. Balázs József. Nyomt. 
Botschár Tivadar. XIX. évf. Ára 8 kor. 

Borsodmegyei Lapok. (Miskolcz.) 
Szerk. és kiadó Forster Rezső; laptulajd. 
Buthy Lajos és Forster Rezsó'. Nyomt. 
Forster. Wesselényi és társai. XXII. évf. 
Hetenként kétszer. Ára 12 kor. 

Csiki Lapok. (Csik-Szereda.) Szerk. 
dr. Fejér Antal; kiadó és tulajd. Györgyja
kab Márton utóda (Szvoboda testvérek) 
nyomdász. XIV. évf. Ára 8 kor. 

Dunántúl i Hi r lap . (Győr.) Szerk. 
Giesswein Sándor és Bihar Jenő; kiadó a 
Győregyh.-megye könyvnyomda. IX. évf. 
Hetenként 2-szer. Ára 12 kor. 

Eg r i Hi radó . (Eger.) Szerk. dr. Csu
torás László; kiadó-tulajd. az érseki 
lyceumi nyomda. X. évf. Hetenk. 2-szer. 
Ára 10 kor. 

Eg r i Újság. (Eger.) Szerk. dr. Schvarc 
(Setét) Sándor; kiadja Löw B. nyomdász. 
IX. évf. Ára 12 kor. 

Ellenzék. (Miskolcz.) Szerk. és tulajd. 
Ruttkay Menyhért. I. évf. Hetenkint 2-szer. 
Nyomt. Forster, Klein és Ludvig. Ára. 10 
kor. (Megszűnt). 

El lenzéki Újság. (Újpest.) Szerk. dr. 
Fehér Mór ; t ilajd. dr. Aradi Béla. I. évf. 
Nyomt. Fuchs Samu és társa Budapesten 
Ara ? 

Esztergom. (Esztergom.) Főszerk. 
dr. Csajka Ernő; szerk. Dvihally Géza; 
kiadó-tulajd. dr. Prohászka Ottokár. 
Nyomt. Buzárovits Gusztáv. VII. évf. Ára 
10 kor. 

1848. (Veszprém.) Szerk. Serény Ala-
4árT"Nyomt. Dunántúli kny. II. évf. Ára 
12 kor." 
Fejérmegye i Napló . (Székesfejérvár.) 

Szerk. Bilkey Ferencz; IX. évf. Nyomt. 
Szám mer Kálmán. Hetenként 3-szor. Ára 
12 kor. 

Fe l sőmagya ro rszági Hi r lap (Sá-
toralja-Ujhely.) Szerk. Búza Barna és 
Rosner Imre. Nyomt. Landesmann Miksa 
és társa kiadó. V. évf. Hetenként 2-szer. 
Ára 10 kor. 

Felső-Torontál . Előbb Nagy-Szent-
Miklós. (Nagy-Szent-Miklós.) Szerk. és lap
tulajd. dr. Jeszenszky Géza; Nyomt. Pirk-
mayer Alajos Perjámoson. XI. évf. Heten
ként 2-szer. Ára 10 kor. 

F ü g g e t l e n Hajdúság. (Hajdu-Szo-
boszló.) Szerk. és kiadó Bor János ; fő

szerk. Kovács Gyula ; laptulajd. Ádám 
János. I. évf. Nyomt. Plón Gy. 

Függe t lenség. (Pestmegyei Hirlap. 
Kecskemét.) Főszerk. Szappanos István; 
fel. szerk. dr. Mészáros Ferencz. XV. évf. 
Nyomt. Szappanos István. Ára 10 kor. 

Gyu la fehé rvá r i Hi r lap . (Gyula-
Fehérvár.) Szerkesztő és laptulajd. Isse-
kucz János; kiadó Papp Györgv nvomdász. 
XVI. évf. Ára 8 kor. 

Határőr . (Pancsova.) Szerk. Wittig-
Schlager Lajos ; kiadó-tulajd. Wittigsphlager 
Károly nyomdász. XI. évf. Ára 10 kor.; 
vidékre 11 kor. 

H e t i Szemle . (Szatmár.) Szerkesztő 
Báthory Endre; kiadó a »Pázmány
sajtó.« XI. évf. Ára 6 kor. 

Heve svá rmegye i Hi r lap . (Eger.) 
Főszerk. Babocsay Sándor; fel. szerk. 
dr. Pásztor Bertalan; kiadó-tulajd. az egri 
nyomda részvény-társaság. X. évf. Heten
ként rl-szor. Ára 12 kor. 

Igaz Szó. (Szabadka.) Szerk-tulajd. 
Ruttkay Máté. r Nyomt. Hirth Lipót és 
társa. II. évf. Ára 12 kor. (Megszűnt.) 

Jászberény és Vidéke . (Jász
berény.) Szerk. Grün Hermann; tulajd. 
Török Aladár; nyomt. Brünauer Adolf. 
XXXIV. évf. Ara'8 kor. 

Jászberényi Hí radó. (Jászberény.) 
Szerk. Blenk Lajos; kiadó-tulajd. Kubicza 
János nyomdász. II. évf. Ára 8 kor. 

Jász-Nagykun -Szo lnok m e g y e i 
Lapok. (Szolnok.) Szerk. és kiadó Vezéry 
Ödön nyomdász. XIII. évf. Hetenként két
szer. Ára 12 kor. 

Kalocsai Néplap. (Kalocsa.) Szerk. 
Mócsy Antal; hely. szerk. Virág István. 
lapkiadó Jurcsó Antal ny. XXV. évf. 
Ára 4 kor. 

Kecskemét. (Kecskemét.) Főszerk. 
dr. Horváth Ádám; fel. szerk. Sz. Kovács 
Pál; kiadó-tulajd. f Sziládi László nyom
dász. XXX. évf. Ára 10 korona. 

Kecskemé t i El lenő r . (Kecskemét.) 
Szerk. Somogyi János; kiadótulajd. Fe
kete Mihály nyomdász. I. évf. Ara 8 kor. 

Kecskemé t i Lapok. (Kecskemét.) 
Szerk. dr. Nagy Mihály; kiadja az első 
kecskeméti hirlapkiadó és kny. r. t. XXXV. 
évf. Ára 10 kor. 

K i s m a r t o n és Vidéke . (Kismar
ton.) Szerk. Metzing Lajos. Nyomt. Török 
és Kremszner. II. évf. Ára 10 kor. 

Közérdek. (Nagy-Enyed.) Szerk. dr. 
Magyari Károly és Török Bertalan; kiadja 
a nagyenyedi könyvny. és papírgyár 
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r. t. XXI. év f. Hetenként 2-szer. Ara 
12 kor. 

Makó és Vidéke . (Makó.) Szerk. 
dr. Orosz Ede I. évf. Nyomt. Kovács An
tal. Hetenk. 3-szor. Ára 12 kor. 

Makói Hirlap. (Makó.) Szerk. Nagy 
Károly és Purjesz Mór; kiadó-tulajdonos 
Neumann József nyomdász, XVI. évf. 
Hetenként kétszer. Ára 8 kor. 

Márama ros i Híradó. (M.-Sziget.) 
Szerk. Rományi István és dr. Pap József; 
kiadó-tulajd. Berger Miksa nyomd. VII. 
évf. Ára 8 kor. 

Maros . (Makó.) Szerk. Barna Sándor 
és Tarnai Ivor; kiadó-trdajdonos Gaál 
László nyomdász. XXXIII. évf. Hetenként 
kétszer. Ára 8 korona, 

Maros-Torda . (Marosvásárhely.) Szk. 
Orbán Balázs. Nyomt. Adi Árpád. III. évf. 
Ára 12 kor. 

Mohács és Vidéke . (Mohács.) Szerk. 
Margitai Péter; kiadó Blandl János nyom
dász. XXI. évf. Ára 8 kor. 

Nóg rád i Lapok és Honti Hi radó . 
(B.-Gyarmat.) Szerk. Horváth Danó; ki
adó-tulajdonos a balassa-gyarmati könyv
nyomda, r. társaság. XXX. évf. Ára 10 kor. 

N y i t r a m e g y e i Közlöny . (Nyitra.) 
Szerkesztő és kiadó-tulajd. dr. Bangha 
Sándor. Nvomt. Neugebauer Nándor. 
XXII. évf. Ára 12 kor/ 

N y i t r a m e g y e i Szemle. (Nyitra.) 
Szerk. és laptulajd. dr. Tóth János; társ-
szerk. Franciscy Lajos. Nyomt. Huszár 
István. X. évf. Ára 10 kor. 

N y i t r a v ö l g y i Lap. (Nagytapolcsán.) 
Szerk. Szalay Pál; kiadó-tulajd. Platzkó 
Gyula nyomdász. Ilf. évf. Ára 8 kor. 

Pécsi Közlöny. (Pécs.) Szerk. és 
kiadó-tulajd. dr. Hanny Ferencz. X. 
évf. Hetenként 2-szer. Nvomt. líceumi nv. 
Ára 12 frt. 

Pusz tasze r . (Szeged.) Szerk. és kiadó : 
Rostkovitcz Artúr. I. évf. Nyomt. Várnai 
L. Ára 2 kor. 

Somogy. (Kaposvár.) Szerk. és tulajd. 
Boboz István ; lapkiadó Hagelman Károly, 
nyomdász XXXVIII. évf. Ára 10 kor. 

Soproni Napló . (Sopron.) Szerk. 
és kiadó-tulajd. Bábel László Nyomt. 
Röttig Gusztáv. Hetenként 2-er. V. évf. 
Ára Í6 kor. 

Szabadka és Vidéke . (Szabadka.) 
Szerk. Czeisz Máté; laptulajdonosok az 
alapítók., X. évf. Nyomt. Bittermann 
József. Ára 6 kor. 

Szabadság. (Miskolcz.) Szerk. és 

kiadó Buttkay Menyhért; helyettes szerk. 
Buday József. Nyomt. Szelényi és társa. 
XI. évf. Hetenként kétszer. Ára 10 kor. 

Szászváros . (Szászváros.) Szerk. és 
laptulajd. Simon Ferencz; kiadó Schaser 
A. nyomdász. VIII. évf. Ára 8 kor. 

Szeben és Fogaras Vá rmegye . 
(Szeben) Szerk.-tulajd. Czobor Hugó. II-
évf. Nyomt. Görtler János. Ára 10 kor. 
Széke lyföld. (Kézdi-Vásárhely.) Szerk. 

Dobay János; kiadó-tul. ifj. Jancsó Mózes-
nyomdász. XXI. évf. Hetenként kétszer. 
Ára 10 kor. 

Széke ly Lapok . (Marosvásárhely.) 
Szerk. a kiadó-tulajd. dr. Szász Károly; 
Ny. Benkő László. XXXII. évf. Hetenként 
-í-er. Ára 16 kor. 

Széke ly Nemze t . (Sepsi-Szent-
György.)Szerk. Malik Loránd; laptulajd. és 
kiadó a »Jókai-nyomda-részv. társulat.« 
XX. évf. Hetenként négyszer. Ára 20 kor. 

Székesfehé rvá r és Vidéke . (Szé
kesfehérvár.) Szerk. dr. Luria Aladár, 
kiadó-tulajd. »A székesfehérvári politikai 
hirlapkiadó-társaság.« Nyomt. Számmer 
Imre. XXX. évf. Hetenkint 3-szor. xira 
16 kor. 

Székesfehé rvá r i Hi r lap . (Székes
fehérvár.) Szerk.-tulajd. Tóth Arthur. VII. 
évf. Hetenként 3-szor. Nyomt. Számmer 
Kálmán. Ára 16 kor. 
Szombathe ly i TJjság. (Szombathely.) 

Szerk. Császár József: laptulajd. az egy
házmegyei könyvny. VIII. évf. Ara 10 kor. 

Tata-Tóvárosi Hi radó. (Tata-Tó-
város.) Szerk. Szomory S. Ferencz; ki
adótulajdonos Engländer és társa nyomd. 
XXIII. évf. Hetenként 2-er. Ára 8 kor. 

To lnavá rmegye . (Szegzárd.) Szerk. 
tulajd. dr. Leopold Kornél; segédszerk. 
Székely Ferencz. Nyomt. Ujfalusy Lajos. 
XII. évf. Ara 12 kor. 

To ron t á l i Közlöny. (Nagy-Kikinda.) 
Szerk. és tulajd. dr. Kiss Kái'oly: kiadó 
Szegyakov M. nyomdász. XXI. évf. He
tenként 2-szer. Ára 14 kor. 

Újvidék, (Újvidék.) Szerk. Zanbauer 
Ágoston. Nvomt. Fuchs Emil és társa. 
XXVII. évf."Ára 12 kor. 

Újvidéki Újság. (Újvidék.) Szerk. 
Ballá Aladár. II. évf. Nyomt. Hirschen-
hauser Benő. Het. 2-szer. Ára 16 kor. 

Váczi Közlöny . (Vácz.) Főszerk. és 
laptulajd. Kádár Szilveszter; szerk Wirn-
hardt Ágoston. Nvomt. Mayer Sándor. 
XXIV. évf. Ára 12~ kor. 

Vásá rhe ly és Vidéke . (Hódmezé-
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Vásárhely.) Főszerk. dr. Enclrey Gyula; fel. 
szerk. Bibó Lajos. Nyomt. a Vásárhely 
cs Vidéke ny. kiadó. XX. évf. Heten
ként kétszer. Ára 8 kor. 

Vásárhely i Hiradó . (Hód-Mező-
Vásárhely.) Szerk. és kiadó-tulajd. dr. Ke
néz Sándor. III. évf. Nyomt. Lévai F. Ára 
8 kor. 

V a s v á r m e g y e . (Szombathely.) Szerk. 
Kővári Kaffehr Béla; kiadó-tulajd. Ber-
talanffy József nyomdász. XXXV. évf. 
Hetenként 2-szer. Ara 16 kor. 

Végvidék . (Pancsova.) Szerk. Fey-
mann Gyula; kiadó-tulajd. dr. Hódy 
Antal. Nyomt. Wittigschlager C. V. évf. 
Ára 12 kor. 

Veszp rémi Hi r lap . (Veszprém.) 
Szerk. Szánthó László; kiadó-tulajd. az 
egyházmegyei könyvny. X. évf. Ara 
12 kor. 

Veszp rémvá rmegye . (Veszprém.) 
Szerk. Kápolnai Paur Ödön. Nyomt. 
Krausz. Ármin fia. V. évf. Ára 12 kor. 

Zala. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. Szalay 
Sándor és Révész Lajos kiadó-tulajd. 
Fischel Fülöp nyomdász. Hetenként két
szer. XXIX. évf." Ára 12 kor. 

Zemplén . (Sátoralja-Ujhely.) Főszerk. 
ifj. Meczner Gyula; fel. szerk. dr. Szirmay 
István. XXXIIÍ. évf. Nyomt. »Zemplén« ny. 

Zempléni Újság. (Sátoralja-Ujhely.) 
Főszerk. ifj. Meczner Gyula; fel. szerk. 
Biró Pál. Nyomt Zempléni ny. II. évf. 
Hetenként 2-szer. Ára 12 kor. (Megszűnt.) 

Zombor és Vidéke . (Zombor.) 
Szerk. dr. Donoszlovits Vilmos; kiadó-
tulajd' Oblát Károly nyomdász. Hetenk. 
2-szer XXI. évf. Ára 12 kor. 

Összesen 92. 

III. VEGYES TARTALMÚ KÉPES 
HETILAPOK. 

BUDAPESTEN. 
A Hét . Szerk. és kiadó-tulajd. Kiss 

József. Nyomt. az Athenaeum. XIII. évf. 
Ára 20 kor. 

Képes Család i Lapok. Főszerk. 
Tolnai Lajos (meghalt márcz.); fel. szerk. 
Csillag Máté. Nyomt. »Európa«. XXIV. évf. 
Ára 12 kor. 

Képes Folyói rat . »A Vasárnapi Új
ság« füzetekben. Szerk. Nagy Miklós. 
XVI. évf. Kiadja a Franklin-Társulat. 
Havonként 2-szer. Ára 14 kor. 40 fill. 

Képes He t i Krónika. Szerk. Michai-

lovics István: kiadja Gallai Miklós. I. évf. 
Nyomt. Faludi Gábor. Ára 6 kor. 

Magya r Figyelő' . Szerk. Lipsitz 
Sándor. Nyomt. Neumayer Ede. II. évf. 
Ára 16 kor. 

Magya r Gén iusz . Szerk. Basen Árpád 
Nyomt. a »Stephaneum«. XI. évf. Ára 18 
korona. 

Magya r Képes Vi lág . Szerk. N. 
Szabó Ödön ; tulajd. Basovszkv Dezső I. 
évf. Ára 10 kor. 80 fill. 

Ország-Világ . Szerk. dr. Várady An
tal; kiadója az Országos Irodalmi rész
vény-társaság. Nyomt. a pesti könyvny. 
részv. társ. XXIII. évf. Ára 16 kor. 

Salon Újság . Szerk. Holló Tivadar, 
Nyomt. »Stephaneum«. VII. évf.Ára 40 kor. 

Uj Idők. Szerk. Herczeg Ferencz; ki
adja Singer és Wolfner. Nyomt. a Buda
pesti Hirlap ny. VIII. évf. Ára 16 kor. 
Vasá rnapi Újság. Szerk. Nagy Miklós ; 

kiadó-tulajdonos a Franklin-társulat ma
gyar irodalmi intézet és könyvnyomda. 
XLV1II. évf. »Regénytár« heti melléklettel. 
Ára 16 kor.; a »Politikai Újdonságok«-kai 
együtt 24 kor. 

VIDÉKEN. 
Alföld. (Arad.) Szerk. Németh Péter. 

Nyomt. Aradi ny. r.-t. II. évf. Hav. 2-szer. 
Ára 10 kor. 

Vasá rnap . (Kolozsvár.) Szerk. Nagy 
Károly és Vajda Ferencz. ÍI. évf. Nyomt. 
Gámán János örököse. Ára 4 kor. 

Képes Vi lág . (Marosvásárhely.) 
Szerk. és laptulajd. Király Pál. I. évf. 
Nyomt. Adi Árpád. 

Összesen 14. 

IV. EGYHÁZI ÉS ISKOLA! LAPOK. 

BUDAPESTEN. 
Békehi rnök . Szerk. Udvarnoki 

András és Csopják Attila. Nyomt. Fritz 
Ármin. VIII. évf. Havonként 2-er. Ára 
3 kor. 60 fill. 

Diákok Lapja. Szerk. MiróczyÁrpád ; 
tulajd. Miróczy János. Nyomt. Spitzer 
Márk. laptulajd. II. évf. Ára 8 kor. 

Egyen lőség . Zsidófelekezeti és tár
sadalmi hetilap. Szerk. Szabolcsi Miksa. 
Nyomt. Brózsa Ottó. XXI. évf. Ára 16 
korona. 

Egye tem i Lapok. Szerk. Hencz 
Károly és Nagy József; kiadó-tulajdo-
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nos az egyetemi kör. Nyomt. Stephaneum. 
XV. évf. Havonként kétszer. Ára 10 kor. 

E g y h á z i K ö z l ö n y . Szerk. Gerely 
József. Nyomt. Stephaneum XIV. évf. 
Ára lO^kor. 

A z E n Ú j s á g o m . Szerk. Pósa Lajos: 
XIII. évf. Nyomt. »Hungária«. Ára 8 kor. 

E r ő . Főszerk. Wlassics Tibor ; szerk. 
Szekula Jenő és Pallos Árpád. I. évf. 
Nyomt. »Athenaeum«. Ára 12 kor. 

E v a n g é l i k u s C s a l á d i l a p . Szerkesztő 
Böngéríi János. Nyomt. Hornyánszky Vik
tor. VII. évf. Havonként kétszer. Ara 2 
korona. 

H a s z n o s M u l a t t a t ó . Szerk. és kiadja 
Dolinay Gyula. Nyomt. a Belvárosi ny. 
XXX. évf. Hav. 2-szer. Ára 8 kor. 

I g a z m o n d ó . Szerk. és tulajd. Budai 
János II. évf. Nyomt. Hornvánszky Vik
tor. Ára 8 kor. 40 fill. 

A K e r e s z t J e l é b e n . Szerk. Németh 
Mária. Kiadó-tulajd. nerniczei Kmoskó 
Mihály és Németh Frigyes. I. évf. Nyomt, 
»Kosmos.« Ára 12 kor. 

K i s d e d n e v e l é s . Szerk. Peres Sándor; 
kiadja a »Kisdednevelők orsz. egyesülete«. 
Nyomt. Bózsa K. XXXI. évf. Havon
ként 2-szer. Ára 6 kor. 

K i s L a p . Szerk. Forgó bácsi (dr. Ágai 
Adolf); kiadó-tulajd. az Athenaeum. 
XXXI. évf. Ára 8 kor. 

L á n y o k L a p j a . Szerk. és kiadó-tulajd. 
Dolinay Gyula. Nyomt. a Werbőczy 
nyomda. XXVIII. évf. Havonként 2-szer. 
Ára 8 kor. 

M a g y a r L á n y o k . Szerk. Tutsek Anna ; 
kiadja Singer és Wolfner. Nyomt. a Hun
gária. IX. évf. Ára 12 kor. 

M a g y a r P e s t a l o z z i . Szerk. és kiado-
tulajd. Dániel Jenőné; kiadó: a »belvárosi 
könyvnyomda.« V. évf. Nagy szünidő ki
vételével hetenként. Ára 8 kor. 

N e m z e t i I s k o l a . Szerk. és tulajd. 
Benedek Elek, helyettes szerk. Földes 
Géza. Nyomt. Markovits és Garai. IX. 
évf. Ára 8 kor. 

N é p n e v e l ő . Kath.nevelés-oktatásügyi 
közlöny; szerk. Ember Károly, kiadja a 
Szent-István társ. Nyomt. »Stephaneum.« 
XIV. (Uj F. VI.) évf. Ára 6 kor. 

N é p n e v e l ő k L a p j a . Szerk. Ember 
János; kiadó »Hunnia« nyomda; laptulajd. 
a »Népnevelők budapesti egvesülete.« 
XXXVII. év/. Ára 8 kor. 

N é p t a n i t ó k L a p j a . Kiadja a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. minisztérium. 
Szerk. Újvári Béla és dr. Göőz József. 

Nyomt. az egyetem ny. XXXV. évf. Ára 
10 kor. 

O r s z á g o s K ö z é p i s k o l a i T a n á r 
e g y e s ü l e t i K ö z l ö n y . Szerk. Balogh 
Péter. Nyomt. »Athenaeum.« XXXVI. évf. 
1902/3. A tagok tagsági dij (8 kor.) 
fejében kapják. 

P á d u a i S z e n t A n t a l L a p j a . Szerk. 
és kiadják Mészáros Kálmán és Buday 
Aladár. IV. évf. Nyomt. Stephaneum. 
Havonként kétszer. Ára H kor 20 fill. 

P r o t e s t á n s E g y h á z i é s I s k o l a i 
L a p . Szerk. és laptulajd. Szőts Farkas: 
kiadja Hornyánszky Viktor nyomdász. 
XLV. évf. Ára 9 kor. 

R e l i g i o . V a l l á s . Szerk.és kiadó-tulajd. 
dr. Breznay Béla. Nyomt. Nagy Sándor. 
LXI. évf. Hetenként kétszer. Ara 10 kor. 

S z a b a d S a j t ó . Főszerk. Fabritzky 
István; fel. sz. Hlavacsek Ottó: laptulajd. 
Sass Béla, VII. évf. Nyomt Kálmán Miksa; 
Pollacsek; Muskát Béla; Vigyázó Tivadar. 
Ára 8 kor. 

T a n u l ó k L a p j a . Szerk. Gaál Mózes : 
kiadja a Franklin-társulat nvomd. IX. 
évf. Ára 9 kor. 60 fül. 

T é l i Ú j s á g . Vallásos irányú olvasmá
nyok a magyar nép számára. Szerk. Budai 
János ; kiadja a vallásos iratokat terjesztő 
egyesület. Nyomt. Hornyánszky Viktor. 
XXIV. évf. Decz., jan. és febr. hónapok
ban minden szerdán. Egyes szám ára 
4 fillér. 

Z s i d ó H i r a d ó . Orthodox zsidó fele
kezeti és társadalmi hetilap. Laptul. és 
szerk. Viador. (Weisz Dániel.) Nyomt. 
Markovits és Garai VIII. évf. Ara 12 kor. 

VIDÉKEN. 
C s a l á d é s I s k o l a . (Kolozsvár.) 

Szerk. Fazakas József; kiadja a kolozs-
megyei tanítótestület. XXVIII. évf. Jul. és 
aug. hónapokat kivéve, havonkint két
szer. Nyomt. Gombos Ferencz. Ára 6 kor. 

D e b r e c z e n i F ő i s k o l a i L a p o k . 
(Debreczen.) Szerk. Szarka Lajos; kiadja: 
À magvar irodalmi önképző társulat. 
XLV. évf. 1902/3. Havonként 2-szer. 
Nyomt a város könyvny. Ára 6 kor. 

D e b r e c z e n i P r o t e s t á n s L a p . 
(Debreczen.) Szerk. Erőss Lajos. Nyomt. 
Hoffmann és Kronovitz. XXII. évf. Ára 
12 kor. 

D é l v i d é k i T a n ü g y . (Temesvár.) 
Szerk. Beitter Ferencz; kiadja a »Dél
magyarországi tanitó-egylet.« Nyomt. az 
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»Unió« ny. VII. évf. Havonként 2-er (jul. 
és aug. kivételével). Ára 8 kor. 

Dunántúl i Protestáns Lap . (Pápa.) 
Szerk. és tulajd. Kis József. XIII. évf. 
Nyomt. a ref, fó'tanoda ny. Ára 8 kor. 

Eg r i Egyházmegyei Közlöny. 
(Eger.) Szerk. dr. Böhm János. Nyomt. 
az érseki lycemn ny. XXXIV. évf. Min
den hó 1-én és 16-án. Ára 4 kor. 

E g y e t e m i Lapok . (Kolozsvár) 
Szerk. Révész László; kiadja: az egyetemi 
kör. Nyomt. Gombos Ferencz. VI. évf. 
1902/3. Havonként 3 szám. Ára 3 kor. 

E rdély i Protestáns Lap. (Kolozs
vár.) Szerk. Molnár Albert; laptulajd. az 
•erd. ev. ref. egyházkerület. Nyomt. Gombos 
F. V. évf. Ára 12 kor. 

Görög Ka tho l ikus Szemle. (Ung
vár.) Szerk. Kaminszky Géza; kiadja a 
Sz. Bazil-társulat ny. III. évf. Ára 8 kor. 

Győ r egyházmegye i Kathol ikus 
Tanügy . (Győr.) Szerk. és kiadó Öveges 
Kálmán. I. évf. Hav. 2-szer. Nyomt. Győr-
egybázm. kny. Ara 6 kor. 

Keresz tyén Evangé l i s ta . (Gyula.) 
Szerk. és kiadok Kecskeméti Ferencz és 
Szalay József. XI. évf. Nyomt. Corvina. 
Havont. 2-szer. Ára 2 kor. 

Kis Tükör. (Kolozsvár.) Képes csa
ládi hetilap. Szerk. és kiadó-tuiajd. Kecs-
keméthy István. Nyomt. Gombos Ferencz. 
X. évf. Ára 4 kor. 

Közlöny. (Debreczen.) A magyaror
szági ev. ref. theolog. ifjúság hivatalos 
lapja. Szerk. Nánássy Lajos. Nyomt a 
városi ny. XXXII. évf. Hav. 2-szer. Ára 
6 kor. 

Közműve lődés. (Gyula-Fehérvár.) 
Szerk. Zlamál Ágost; kiadja az erdélyi 
róm. kath. irodalmi társulat. Nyomt. Papp 
György. XXV. évf. Ára 8 kor. 

Nagy-Kő rösi Diáklap . (Nagy-
Kőrös.) Szerk. Tonelli Sándor III. évf. 
Nyomt. Ottinger Kálmán. Ára 4 kor. 

Népisko la i Tanügy. (Eger.) Szerk. 
és kiadó: Breznay Imre. Nyomt. az érseki 
lyceumi ny. XXIX. évf. Ára 8 kor. 

N é p n e v e l é s i Közlöny . (Nagy
várad.) Szerk. Gábel Jakab; kiadja a 
biharm. népnevelési egyesület. Nyomt. 
Laszki Ármin. XVIII. évf. Havonként 
2-er. Ára 4 kor. 

Nép tanoda. (Pécs.) Szerk. és kiadó-
tulajd. Schneider István. XXXV. évf., 
jul. és aug. hónapokban szünetel. Nyomt. 
Taizs József. Ára 8 kor. 

Paedagogiai Lapok. (Gsik-Szereda(, 

Szerk. Augusztin Imre. I. évf. Hav. 2-szer. 
Nyomt. a laptulajd. Szvoboda József. Ára 
6 kor. 

Pályáza t . (Székesfehérvár.) Szerk. 
Péterfi J. ; kiad ó-tulaj d. Singer Ede nyom
dász. XI. évf. Ára 8 korona. (Magyar és 
német.) 

P r o t e s t á n s Néplap . (Székesfehér
vár.) Szerk. H. Gózon Gyula. I. évf. Nyomt. 
Kaufmann F. Ára 2 kor. 40 fill. 

Sárospa taki Lapok. (Sárospatak.) 
A sárospataki irodalmi kör közlönye. 
Szerk. dr. Tüdős István. Nyomt. Steinfeld 
Jenő. XXI. évf. Ára 10 kor. 

Sop ronmegye i Tanügy. (Sopron.) 
Szerk. Biró Samu és Geleji Frigyes. I. 
évf. Hav. 2-szer. Nyomt. Török és Kremz-
ner. 

Széke ly Tanügy . (Marosvásárhely.) 
Szerk. Mát hé József. III. évf. Hav. 2-szer 
Nyomt. Adi Árpád. Ára 4 kor. 

Összesen 52. 

V. SZÉPIRODALMI ÉS VEGYES 
TARTALMÚ LAPOK.* 

BUDAPESTEN. 
Buda és Vidéke . Szerk. és kiadó-

tulajd. mindszenti Erdélyi Gyula; szerk. 
Jurisztovszky Ödön. Havonk. H-szor. XI. 
évf. Nyomt. Krammer Lipót. Ára 12 kor. 

Buda i Hi r lap. Szerk. a kiadó Frider 
Vilmos I. évf. Nyomt. Löbl Dávid és fia 
Ara Ifi kor. 

Budapes t i Lapok. Szerk. J. Virág 
Béla. I. évf. Nyom. »Patria«. Ára 20 kor. 

Diva t-Salon . Szerk. Szabóné Nogál 
Janka; kiadótulajd. Mezei Antal. Nyomt. 
Werbőczy ny. XV. évf. Havonként 2-szer. 
Ára 12 kor. 

Fiatal í rók Gárdája Szerk. Válfi 
Géza. és Gedő Artúr. I. évf. Nyomt. 
Neuwald Illés. Hav. 2-szer. Ára 7 kor. 

Fővá ros i Lapok. Szerk. Martos Fe
rencz, később Bexa Dezső, kiadó-tulajd. 
a Főv. Lapok kiadó-vállalata nyomd. 
XXXIX. évf. Ára 16 kor. 

F rancz ia Divat lap. Szerk. S. Hen-
taller Elma és ifj. Lónyai Sándorné. 
Nyomt. »Athenaeum«. V. évf. Havon
ként 2-er. Ára 7 kor. 20 f. 

Magya r Bazár, mint a nők munka
köre. Szerkeszti S. Hentaller Elma és ifj. 

* Hetenként egy-egy szám, lia nincs máskép 
jelezve. 
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Lónyay Sándorné; kiadja az Athenaeum. 
XXXVJI. évf. Havi 2 szám. Ara 16 kor. 

Magyar Székesfőváros . Szerk. 
és tulajd. dr. Bartha Sándor. Nyom. bel
városi ny. V. évf. Ára 12 kor. 

Magyar Szemle. Főszerk. és kiadó-
tulajd. Kaczvinszky Lajos; szerk. Kaposi 
József. Nyomt. »Hunyadi Mátyás« ny. XV. 
évf. Hetilap. Ára 12 kor. 

Mesemondó . Szerk. Goda Géza és 
Gara Ákos. I. évf. Nyomt. Kosmos. He-
tenk. 2-szer. Ára 4 kor. (Megszűnt.) 

Múzsa. Szerk. Letényi Aladár I. évf. 
Havonként 2-szer. Nyomt. Vigyázó Tivadar. 
Ara 7 kor. 20 fill. 

Pestvármegye. Szerk. dr. Rónay 
Károly laptulajd., helyettes szerk. Ballá 
Jenő. III. évf. Nyomt. Országos központi 
ny. r. t. Ára 12 kor. 

Styx. Szerk. Orpheus. Kiadó-tulajd. 
Singer A. C. özvegye. III. évf. Nyom. Gross 
és Grünhut. Hav. 3-szor. Ára 16 kor. 

Tolnai Vi láglapja . Szerk. tul. Tol
nai Simon. Ny. Beer Ë. és Tsa (előbb 
»Kosmos«).II.évf.Ára 3 melléklappal 8kor. 
Uj Világ. (Előbb : Előkelő Világ.) Szerk. 

és kiadja Lengyel Gizella. Nyomt. Károlyi 
György. V. évf. Ára 16 kor. 

VIDÉKEN. 
Magya r Lant. (Győr.) Szerk. dr. 

Angyal Armand és dr. Vajda Emil. Nyomt. 
»Pannónia«, zenei mellékletét pedig (Buda
pesten) Kunosy Vilmos és Fia. II. évf. 
Hav. 2-szer. Ára 4 kor. 

Szegedi Krónika. (Szeged.) Szerk. 
Molnár Jenő. I. évf. Nyomt. Várnai L. 
Ára 12̂  kor. 

TJj Elet . (Arad,) Szerk. Farkas Ferencz. 
I. évf. Nyomt. Gyulai István. Ára 10 kor. 

KÜLFÖLDÖN. 
Bécs i Közlöny. (Bécs.) Főszerk. 

Hirschfeld Lajos, szerk. Farkas Emil. 
VXIII. évf. Havonként kétszer. Nyomt. 
Röttig Gusztáv Sopronban. Ára 20 kor. 

Buka rest i Magya r Újság . (Buka
rest.) Szerk. és kiadó-tulajd. Bálinth János. 
I. évf. Nyomt. a »Bukarester Tagblatt« 
kny. Ára 8 frank. 

Magya rok Vasárnapja. (Cleveland.) 
a görög kath. szövetség hivatalos Lapja. 
II. évf. 

Szabadság. (Cleveland.) Szerkesztő^ és 
kiadó Kohányi Tihamér. XII. évf. Ára 
12 kor. 

Összesen 23. 

VI. HUMORISZTIKUS LAPOK.* 

BUDAPESTEN. 
Babszem Jankó . Szerk. Reim Lajos; 

kiadó-tulajd. Kálmán és társa nyomdája. 
IV7. évf. Ara 3 kor. 

Bolond Is tók. Szerk. és tulajd. Ba
ráti Lajos. Nyomt. Franklin-társ. XXV. 
évf. Ára 16 kor. 

Borsszem Jankó . Szerk. Csicseri 
Hors (dr. Ágai Adolf); kiadó-tulajd. az 
»Athenaeum.« XXXV. évf. Ára 16 kor. 

Egyk rajczá ros t réfás képes Her-
kó Páter Szerk. Markos Gyula. Heten
ként 2-szer. VI. évf. Nvomt. »Stephaneum.« 
Ára 2 kor. 40 fill. 

Kakas Már ton . Szerk. Sipulusz 
(Rákosi Viktor) és Faragó József; kiadó
tulajdonos Rákosi Jenő Budapesti Hírlap 
ujságvállalata. IX. évf. Ára 8 kor. 

Kis Élczlap . Tulajd. Biró Miksa; 
kiadó és fel. szerk. B. Virágh Géza. I. 
évf. Nyomt. Pátria. Ara 8 kor. 
Ku lacs . Szerk. Kulacs. Nyomt. »Pátria.« 

ID. évf. Havonként 2-szer. Ára 2 kor. 
40 fillér. 

Magya r Bors . Szerk. Sólyom. Nyomt. 
Franklin-társulat. II. évf. Egyes sz. 4 fill. 

Magya r F iga ro . Szerk. »Figaró« 
(Márkus Miksa); kiadó-tulajd. Kunosy Vil
mos és fia nyomd. XX. évf. Ara 16 kor. 

Magya r Herkó Pá ter . Szerk. és 
tulajdonos Markos Gyula. Nyomt. Stepha
neum. X. évf. Ára 12 kor. 

Má tyás Diák . Szerk. Murai Károly ; 
kiadják Wodianer F. és fiai nyomd. XV. 
évf. Ára 12 kor. 

Nyomdászok ÉTczlapja. Főszerk. 
»Tenákulum« ; Szerk. »Darázs.« I. évf. 
Nyomt. Krammer Lipót. Hav. 2-szer. Ára 
2 'kor. 40 fill. 

U r a m b á t y á m . Szerk. és laptulajd. 
Baróti Lajos. N\omt. a Franklin-társ. 
XV<I. évf. Ára 16 kor. 

Üs tökös . Szerk. Szabó Endre. Nvomt. 
a Pallas. XLV. évf. Ára 16 kor. 

Vi l lám . Szerk. Lukács Gyula. Nyomt. 
Franklin-társ. II. évf. Egyes szám 4 fill. 

VIDÉKEN. 
Bolond Miska. (Xyitra.) Szerk. Len

gyel Béla. I. évf. Nyomt. Kapsz Géza és 
Kramár Vilmos. Ára 8 kor. 

Buzogány . (Miskolci.) Szerk. Botond 

* Hetenként egy-egy szám, ha nincs máskép 
jelezve. 
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és társai. I. évf. Nyomt. Szelényi és társa. 
Egy szám 4 fill. 

Csipi Csóka. (Nagyvárad.) Szerk. 
tulajd. Silberstein Dezső. I. évf. Megjelen 
hetenként 3-szor. Nyomt. Neuman Vilmos. 
Egy szám 2 fill. 

Dongó. (Debreczen.) Szerk. »Diri 
Dongó«; kiadó és laptulajd. Székely Imre. 
Nyomt. Hoffmann és Kronovitz. III. évf. 
Ára 8 kor. 

Füles Bagoly (Arad.) Szerk. »Füles 
Bagoly.« Nyomt. Aradi ny. r. t. XIII. évf. 
Ára 2 kor. 80 f., egyes szám 10 f. 

Hány Istók. (Győr.) Szerk. Gelsei 
Biró Zoltán. I. évf. Nyomt. egyházm. alap 
ny. Ára 8 kor. 

Karika. (Debreczen.) Kiadó-tulajd. ifj 
Scheppel Gyula. I. évf. Nyomt. Városi ny 
Ára 5 kor. 

Ördög Piru la . (Székesfehérvár.) 
Szerk. »Longó.« Nyomt. Kaufmann F. 
II. évf. Egyes szám 2 fill. 

Összesen 23. 

VII. SZAKLAPOK.* 

BUDAPESTEN. 
Adóügyi Szakap. Szerk. Hoffmann 

Mihály Miksa; kiadó-tulajd. dr. Hoffmann 
A. Nyomt. Márkus Samu. XII. évf, Ára 
12 kor. 

Á l l a m i Tisztviselők Lapja. Szerk. 
és kiadótulajdonos Csikvári Jákó. XXIII. 
évf. Havonként háromszor. Nyomt. Frank
lin-társulat. Ára 10 kor. 
Állategészségügyi Értesitó'. Kiadja 

a kereskedelmi m. kir. minisztérium. 
Nyomt. Légrády testvérek. IX. évf. Hiva
talból küldetik. Hetenként több szám. 

Állattenyésztés i és Tejgazda
sági Lapok, Szerk. Jeszenszky Pál. 
Nyomt. Stephaneum. II. évf. Ára 10 kor. 

Ál ta láno s Pénzügy i Me rkur . 
Szerk. Weisz Márk. V. évf. Havonként 
2-szer. Nyomt Quittner Józszef. Ara 4 
korona. 

Ál ta láno s Szeszipar i Közlöny. 
Szerk. és kiadó: Goldfinger Gábor. V. 
évf. Havonként 2-er. Nyomt. Pátria. Ára 
14 kor. 

A r t i s t a Világ. Szerk. Székely Ar
mand és Székely Dávid. II. évf. Hav. 
3-szor. Nyomt. Krausz S. és Társa. 

* Hetenként egy-egy szám. ha nincs más
kép jelezve. 

Bádogos Szaklap. Szerk. Sztipán 
István. Nyomt. Műszaki irod. és ny. r. t. 
III. évf. Hav. 2-szer. Ára 12 kor. 

Be lügy i Közlöny. Szerk. dr. Né-
methy Károly; kiadja a m. kir. belügy-
ministerium. Nyomt. a Légrády-testvérek. 
VI. évf. Havonként 2 er. Ára 6 kor. 

Biz tos i tási és Közgazdasági 
Lapok. Szerk. Török Jenő Endre. Nyomt. 
Fuchs Samu és társa. VIII. évf. Havonként 
2-er. Ára 20 kor. 

Biz tos i tási Jog. Szerk. és kiadó-
tulajd. dr. Roth Pál. I. évf. Megjelenik 
hetenként (jul. és aug. kivételével). Nyomt. 
Kaufmann és Woititz. Ára 21- kor. 

Biz tos í tási Szemle . Szerk. Vajda 
Sándor. Nyomt. Muskat Béla. III. évf. 
Hav. 2-szer. Ára 16 kor. (Megszűnt.) 
Borásza t i Lapok. Szerk. kiadó Baross 

Károly, szerk. dr. Drucker Jenő'. Nyomt. 
a »Pátria« XXXIV. évf. Ára 10 kor. 

Bőr ipar . Szerk. és kiadó Meiler Jérôme. 
Nyom. »Europa.« IX. évf. Havonként 
3-szor. Ára 12 kor. (Magyar és német 
szöveggel.) 

A Budapes t i Á rú- és É r ték
tőzsde H iva ta lo s Árjegyző Lapja. 
Kiadja a miniszteri tó'zsdebiztos ; szerk. 
Hirsch Antal. XXXIX. évf. Minden tőzsde
napon. Nyomt. a Pesti Lloyd-társulat. 
Ára 24 kor.; postán 28 kor. (Magyar és 
német szöveggel.) 

Budapest i Épí tészet i Szemle. 
Szerk. Bobula János. XI. évf. Havonként 
2-szer. Nyomt. Gelléri és Székely. Ára 
16 kor. 

Budapes t i He t i vásá r i Je lentés . 
Kiadja Braun József és lia. XXIII. évf. 
Nyomt. Berger Géza. 

Budapes t i Lakáshi rde tő . Szerk. és 
laptulajd. Weisz Mór. XVI. évf. Havon
ként háromszor magyar és német nyel
ven. Ára 7 kor. 50 fül. Nyomt. Pallas. 

Budapes t i Vásá rcsa rnoki Újság. 
Szerk. Geley József. I. évf. Nyomt. Károlyi 
György. Ára 4 kor. 

B ü n t e t ő Jog Tára. Szerk. Németh 
Péter és dr. Glücklich Emil. XXIII. évf. 
Nyomt. a Pesti Lloyd társulat. Ára 16 kor. 

Corvina. A magyar könyvkereskedők 
egyletének közlönye. Szerk. Petrik Géza. 
Tulajd. a magyar könyvkereskedők egy
lete: XXV. évf. Minden hó 10., 20. és 
30-án. Ára 16 kor. Nyomt. »Pallas.« Az 
egylet tagjai ingyen kapják. 

Cs. kir . szab. Dé l i vaspálya- tá r 
saság Kö rözvénye . Kiadja az üzlet-
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gazgatóság. Nyomt. Pesti knv. r.-társ. 
II. évf. 

A Czipész. Fel. szerk. Czikora János; 
kiadó-tulajd. a »Czipész« alapitói. XII. évf. 
Havonként kétszer. Nyomt. Neuwald Illés. 
Ára 2 kor. 80 fill. 

Czipész Szaklap. Szerk. Bodh József. 
Nyomt. Müller Károly. IV. évf. Havon
ként 2-er. Ára 8 kor. 

Diva t-Ujság. Szerk. Csepreghy Fe-
renczné; kiadó-tulajd. Rákosi Jenő. 
nyomd. IX. évf. Havonként 2-szer. Ára 
8 kor. 80 fill. 

Dohányá rusok Közlönye . Szerk. 
és kiadó-tulajd. Hatsek Adolf. Nyomt. 
Elek Lipót. X. évf. Havonként 2-szer. 
Ara 10 kor. 
. Ég i Világosság . Védnök báró Vay 

Ödön; szerk. dr. Grünhut Adolf. Nyomt. 
Spitzer Márk. V. évf. Havonként 
2-er. Ára 8 kor. 

Éle t és Vagyon. Szerk. és kiadó-
tulajd. Köhler István. Nyomt. ifj. Kellner 
Ernő. II. évf. Havonként 2-szer. Ára 
6 kor. 

El lenő r . Szerk. Greiner Jenő. I. évf. 
Nyomt. Wodianer F. és fiai. Ára 24 kor. 

!Épitő Ipar. Szerk. Ney Béla; kiadó
tulajdonosok képviselője Pártos Gyula. 
Nyomt, Pesti Lloyd ny. XXVI. évfolyam. 
Ára 16 kor. 

Építőipa r i Lapok. Szerk. Jablonszky 
Ferencz. I. évf. Nyomt. Műszaki irod. és ny. 
r. lárs. Ára 16 kor. 

É r tékpapi r Szemle. Szerk. Kormos 
Gyula. Nyomt. Hunnia. XII. évf. Havon
ként 2-er. Ára 2 kor. 

É r tes i tés a budapesti hitelezői véd
egylet tagjaihoz. Nyomt. Kálmán és társa. 
XX. évf. Havonként kétszer. Az egylet 
tagjainak ingyen küldetik. 

Exp ress . Szerk.-kiadó Osinger János. 
VI. évf. Ny. »Szt Gellért« ny. ára 600 kor. 

Famunkások Szaklapja . Szerk. 
Pelczéder Ágoston. II. évf. Nyomt. Fried 
és Krakauer. Havonként 2-szer Ára 2 kor. 
40 fill. 

Fodrász Újság. Szerk. Paulik József. 
Nyomt. és kiadja Xagel István. X. évf. 
Havonként 2-szer. Ára 8 kor. 

Fő- és Székvárosi Hí r lap . Szerk. 
és kiadó-tulajd. Békéi Soma. X. évf. 
Nyomt. Schlesinger és Kleinberger. Hav. 
8-szor. Ára 24 kor. 

Földmive lés i É r tes í tő . Kiadja a 
m. kir. íöldmivelésügyi ministerium. XIII. 
évf. Nyomt. a Franklin t. Ára 4 kor. 

Fővá ros i Közlöny. Budapest főváros 
hivatalos lapja. Szerk. Hajnal István; 
kiadja Budapest főváros közönsége. XII. 
évf. Hetenként kétszer. Nyomt. a székes 
fővárosi házi nyomda. Ára 12 kor. 

Fűsze rkereskedők Lapja. Főszerk. 
Hoffmann Mihály; szerk. Öcsenyi Zoltán; 
kiadja a »Füszerkereskedők egylete.« 
Nyomt. Márkus Samu. VI. évf. Havon
ként 2-er. Ára 8 kor. 

Gazdasági Közvetítő . (Arad.) Fő
szerk. és kiad.-tulajd. Jühl Miksa; fel. 
szerk. Klein József. I. évf. Ára 12 kor. 
(Megszűnt.) 

Gazdasági Lapok . Fel. szerk. 
Ordódy Vilmos és Nagy Dezső; szerk.-
tulajdonos Ordódy Lajos. LIV.évf. Nyomt. 
a belvárosi ny. Ára 16 kor. 

Gazdasági Mérnök. Szerk. Gondos 
Viktor. Nyomt. Feldmann Mór. XXVI. 
évf. Ára 24 kor. (Ezelőtt: Műszaki Heti
lap ez.). 

Gépkeze lők Lapja. Szerk. Vecsei 
Ede. Nyomt, Friedmann Mór. III. évf. Ha
vonként 2-szer. Ára 8 kor. 

Gyógyászat . Szerk. és kiadó dr. 
Schächter Miksa tr., XLII. évf. Nyomt. a 
Franklin-t. Ára 20 kor. 

Gyógyszerész . (Előbb: Uj Aurora.) 
Szerk. és tulajd. Grósz Samu; fel. szerk. 
Faragó Andor. Nyomt. Neuwald Illés. 
II. évf. Hav. 3-szor. Ára ? 

Gyógyszerészi É r tes í tő. Szerk. és 
tulajd. Lukács István; kiadja: a Központi 
gyógyszerészeti iroda. X. évf. Nyomt. a 
belvárosi ny. Ára 20 kor. 

Gyógyszerészi He t i lap . Főszerk. és 
kiadó id. Schédy Sándor; fel. szerk. dr. 
Varságh Zoltán. Nyomt. »Stephaneum«. 
XLI. évf. Ára 20 kor. 

Gyógyszerészi Közlöny . Szerk. és 
kiadja K. Karlovszky Géza; segédszerk. 
Breit János. XVIII. évf. Nyomt. Pallas. 
Ára 12 Kor. 

Gyümölcsker tész . Szerk.Molnár Ist
ván; kiadja a földmivelésügyi magyar 
kir. minisztérium. XII. évf. Nyomt, az 
Athenaeum. Havonként kétszer. Ára 2 kor. 

Halászat. Szerk. Landgraf János: ki
adja az országos halászati egyesület. III. 
évf. Havonként 2-szer. Nyomt. a Pátria. 
Ára 6 kor. 

Házfe lügye lő . Szerk. Barna T.: 
kiadók: Barna T. és Radenkovits János. 
Nyomt. Neuwald Illés. II. évf. Hav. 2-szer. 
Ára 12 kor. 

Ház ta r tás . Szerk. Kürthy Emiiné; ki-
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adó-tulajd. az »ALhenaeum«. YITI. évf. 
Havonként S-*zor. Ára 12 kor. 

H á z t u l a j d o n o s . A »Székes fővárosi 
háztulajdonosok testületé«-nek közlönye. 
Szerk. Poliány Zoltán. I. évf. Nyomt. 
Wodianer F. és fiai. Ara 8 kor. 

H á z t u l a j d o n o s o k L a p j a . Szerk. 
Boleman Aladár; VI. évf. Nyomt. a bel
városi ny. Havonként 3-szor. Ára 16 
korona. 

H e r k u l e s . Testgyakorlási közlöny. 
Szerk. Porzsolt Jenő és Porzsolt Kálmán. 
XIX. évf. Megjelen havonként kétszer. 
Nyomt. Nagy Sándor. Ára 8 kor. 

A H i t e l . Szerk. és kiadó Káinoki 
Henrik. IV. évf. Nyomt. Pallas. Ára 12 kor. 

H i t e l e s M e r k u r . Szerk. Hecht S.; 
kiadó és tulajd. Hecht-bankbáz. IX. évf. 
Havonként 2-szer. Nyomt. Spitzer Márk. 
Ára 2 kor. 

H i v a t a l o s É r t e s i t ő . Kiadja a cs. 
kir. szab. Kassa-oderbergi vasút. V. évf. 
Nyomt. a Pesti könyvny. r. t. 

H i v a t a l o s K ö z l ö n y . Kiadja a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium. 
X. évf. Havonként 2-szer. Ára ö kor. 

H i v a t a l o s V á s á r c s a r n o k É r t e 
s i tő . Szerk. Szabó Ferencz; kiadja: 
Budapest székes főváros közönsége. V. évf. 
Hetenként 2-szer. Nyomt. a székvárosi 
házi ny. Ára 8 kor. 

I d e g e n f o r g a l m i É r t e s í t ő Szerk. 
Székely Zsigmond. 1. évf. Nyomt. Gelléri 
és Székely. Ingyen (Megszűnt). 

J ó E g é s z s é g . Szerk. dr. Nagy Albert. 
I. évf. Havonként 2-szer. Nyomt. Révai 
és Salamon. Ára 2 kor. 

A J o g . Szerk. és kiadják dr. Révai 
Lajos és dr. Stiller Mór. Nvomt. a Pallas. 
XXI. évf. Ára 12 kor. 

J o g t u d o m á n y i K ö z l ö n y . Főszerk. 
dr. Dárday Sándor, fel. szerk. dr. Fayer 
László, kiadó-tulajd. a Franklin-Társulat 
XXXVII. évf. »Cumi Határozatok« mellék
lappal. Ara 12 kor. 

J ö v ő n k . A budapesti pinczérek . . . 
egyesületének közlönye. Szerk. Ólmosi 
József. Nyomt. Neuwaíd Illés. III. évf. Hav. 
2-szer. Ára 10 kor. (Megszűnt.) 

J ö v ő T á r s a d a l o m . Szerk. Rózsa Leo. 
I. évf. Nyomt. Neumayer Ede. 

K a z á n - é s G é p ú j s á g . Szerk. Pfeifer 
Ignácz. I. évf. Nyomt. Fővárosi ny. Hav. 
2-szer. Ára 4. kor. 

K e r e s k e d e l m i A l k a l m a z o t t . Szerk. 
Zerkovitz Emil. Nyomt. Márkus Samu. 
I. évf. Havi 2 szám. Ára 4 kor. 

K e r e s k e d e l m i M ú z e u m . (Konzuli 
Közlemények.) Tulajd.-kiadó a m. kir. 
kereskedelmi múzeum. Nyomt. »Athe-
naeum«. XIV. évf. Hetenként 3-szor. 

A K e r t . Szerk. és tulajd. Mauthner 
Ödön. Nyomt. »Kosmos«. VIII. évf. Havon
ként kétszer. Ára 6 kor. 

K i s i p a r o s o k L a p j a Szerk. Gerő En
dre. III. évf. Nyomt. »Árpád« ny. Havi 
2 szám. Ára 8 kor. 

K i s V e n d é g l ő s . (Előbb: Szállodai. . . 
Szemle.) Szerk. és kiadó-tulajd. Nikházy 
Géza. III. évf. Nyomt. Krammer és Er-
hardt. Ara 12 kor. 

K i t a r t á s . Vasutasok stb. hetilapja. 
Szerk. Temesváry Alajos. IV. évf. Nyomt. 
Buschmann F. Ára 24 kor. 

K ö n y v k ö t ő k L a p j a . Szerk. és kiadó : 
Schneller Ödön. Nyomt. Országos közp. 
községi ny. Hav. 2-szer. III. évf. Ára 5 
kor. 20 filí. 

K ö n y v t á r i S z e m l e . Szerk. Sebestyén 
Ede; kiadó-tulajd. Dobrowsky Ágost. I. 
évf. Nyomt. Neuwald Illés. Hav. 2-szer. 
Ára 4-kor. 

K ö r ö z v é n y t á r . Kiadja a déli vas
pálya-társaság, szerk. Salgó Henrik. IV. 
évi'. Nyomt. Pesti könyvny. r. t. 

K ö z e g é s z s é g ü g y i K a l a u z . Szerk. 
dr. Jutassy József, tulajd. dr. Lőrinczy 
Ferencz özv. Havonként 3-or. Nvomt. 
Pátria. XXIV. évf. Ára 12 kor. 

K ö z é l e l m e z é s . Mészárosok és hen
tesek közlönye. Szerk. GeleyJózsef. Nyomt. 
Europa. IV. évf. 

K ö z g a z d a s á g . Szerk. és kiadják dr. 
Galánthai Nagy Sándor és Gáspár I. 
Imre; társszerk. Éber Antal. Nyomt. 
Franklin-társulat. III. évf. Ára 20 kor. 

K ö z g a z d a s á g i H í r a d ó . Szerk. Márai 
Lajos; kiadó-tulajd. Károlyi György nyom
dász. IV. évf. Ára 12 kor. 

K ö z g a z d a s á g i K ö z l e m é n y e k . Szk. 
Turchányi Elemér. Nyomt^ Kaufmann 
József. IÍ. évf. Hav. 2-szer. Ára 5 kor. 

K ö z p o n t i É r t e s i t ő . Kiadja a keres
kedelmi m. k. ministerium; szerk. Lakatos 
Aladár. Nyomt. a Pesti kny. r. t. XXVII. 
évf. Hetenkint kétszer, évenként mintegy 
250 iv. Ára helyben 16 kor.; vidéken 
20 kor. 

K ö z s é g i K ö z l ö n y . Szerk. és kiadó 
dr. Lipcsey Ádám. Nyomt. az Országos 
központi községi ny. r. t. XXIV. évf. Ara 
12 kor. 

K ö z t e l e k . Főszerk. és a kiadásért 
felelős Forster Géza; szerk. Szilassy Zol-



14 

tán. Az orsz. magyar gazdasági egyesület 
tulajdona. Nyomt. a Pátria. XII. évf. 
Hetenként kétszer. Ára 20 kor. 

Közlekedés. Szerk. Krehnyay Béla: 
kiadó-tulajd. Jékei Károly. I. évf. Nyomt. 
Kertész József. Ára 12 kor. 

Lakatosok Lapja. Szerk. és lap-
tulajd. Pap Tamás. Nyomt. Belvárosi ny. 
VI. évf. Havonként 2-er. Ára 10 kor. 

Magánjogi Kodifikáeziónk. Szerk. 
és kiadó-tulajd. dr. Barna Ignácz. I. évf. 
Nyomt. Márkus Samu. Ára 12 kor. 

Magántisztviselők Lapja. Szerk. 
F. Halas Árpád. Nyomt. Gelléri és Székely. 
VIII. évf. Havonként 2-szer. Ára 8 kor. 

Magyar Biztositási Hi r lap . Szerk. 
Apor Sándor. Nyomt. Belvárosi ny. VII. 
évf. Havonként. 2-szer. Ára 10 korona, 

Magya r Bo rke reskede lem. Szerk. 
és kiadja Molnár Lipót. Nyomt. Schlesin
ger és Kleinberger. II. évf. Ára. 12 kor. 

Magya r Bőr ipar . Főszerk. és kiadó-
tulajd. Leitersdorfer Lipót; szerk. Wiesel 
Károly. IX. évi. Havonként 3-szor. Nyomt. 
Gelléri és Székely. Ára 12 kor. (Magyar 
és német szöveggel.) 

Magya r Czipész-TJjság. Szerk. 
Szenes Izidor és Uri Imre. Nyomt. Fritz 
Ármin. XI. évf. Havonként 2-szer. Ára 
8 korona, 

Magya r Czukor ipar . Szerk. és kiadó 
dr. Telbisz János. Nyomt. Buschmann 
F. XI. évf. Havonként 3-szor. Ára 12 kor. 
(Magyar s német szöveggel.) 

Magya r Dohúny-Üjság. Szerk. és 
kiadó-tulajd. Daróczi Vilmos. Nyomt. 
Márkus Samu. XIX. évf. Megjelenik min
den hó 1-én és 16-án. Ára 12 kor. 

Magya r Evezős Sport. Szerk. Árvay 
Zoltán és dr. Záborszky István. Nyomt. 
Hunyadi Mátyás ny. II. évf. Havonként 
2-szer. Ára 10 kor. 

Magya r Fakereskedő. Szerk. és 
kiadó tulajd. Székely Ignácz. IX. évf. 
Havonk. 2-szer. Nyomt. Bévai és Salamon. 
Ára 14i kor. 

Magya r Fém- és Gépipar . Szerk. 
és kiadó-tulajd. Fekete Adolf. Nyomt. 
Wellesz és Krammer. XIII. évf. Havonként 
kétszer. Ára 12 kor. 

Magya r Gazdák Lapja. Főszerk. 
és laptulajd. Merza Márton; fel. szerk. 
Szabó Ferencz; laptulajd. dr. Ecséry Lajos. 
IX. évf, Nyomt. Hornyánszky Viktor. 
Ára 16 kor. 

Magya r Hajózás. Szerk. Bácskay 
Gyula; kiadja Gonda Béla, Nyomt, Mű

szaki irod. ny. V. évf. Havonként 2-er. 
Ára 12 kor. ' 

Magya r Hitel . Szerk. Auer József. 
II. évf. Nyomt. E'aludi Gábor. Ára 16 kor. 

Magya r Ipar . »Iparügyek« Szerk. 
Gelléri Mór; Nyomt. Neumayer Ede. 
XVI. évf. Ára 12 kor. 

Magya r Ipa rok ta tás . Az Országos 
iparoktatási tanács hivatalos közlönye. 
Szerk. Szterényi Sándor. Nyomt. Korvin 
testvérek. VI. évf. Havonként 2-er. (jul. 
és aug. kivételével.) Ára 10 kor. 

Magya r Kereskedők Lapja. Szerki 
Kormos Alfréd. Nyomt. a fővárosi nv. 
XXII. évf. Ára 8 kor. 

Magya r Ki rály i Á l lamvasu tak 
Hiva ta lo s Lapja. Kiadja a magyar kir. 
államvasutak igazgatósága, Nyomt. Hor
nyánszky Viktor XVI. évf. Havonként 
4—5 szám. Hivatalból küldetik. 

M. K. Országos Me teoro lógiai és 
Földmágnességi In t éze t Térképes 
Időjárási Sürgönyjelen tései . XV. 
évf. (Kőnyomat). 

A Magya r Ki rály i Posta és Táv-
i rda-Rende le tek Tára. Kiadja a 
kereskedelemügyi minisztérium. Nyomt. 
Hornyánszky Viktor. XXXVI. évf. A postai 
és távirdai hivataloknak ingyen küldetik. 

Magya r Közgazdaság. Szerk. dr. 
Éber Antal. Nyomt. Pesti knv. r.-t. II. évi. 
Ára 20 kor. 

Magya r Közigazga tás. Szerkesztő 
és kiadótulajd. Boncza Miklós. Nvomt. a 
Pallas. XX. évf. Ára 16 kor. 

Magya r Közlekedés. Szerk. Hunyady 
Ferencz és Bendes Zsigmond; kiadja a 
lap kiadó-vállalata. Nyomt. Schmelcz és 
Schillinger. IX. évf. Havonként 3-szor. 
Ára 10 kor. 

Magya r Közlöny. Szerk. Virág 
Gyula. Nyomt. Schlesinger éŝ  Kleinber
ger. X. évf. Havonként 3-or. Ára 20 kor. 
\ Magya r Malom- és Gazdasági 
É r tes í tő. Szerk. Gondos Jenő; tulajd. 
és kiadó Weiss Lajos. X. évf. Hav. 2-szer. 
Ára 6 kor. 

Magya r Malom Közlöny. Szerk. 
és kiadó Markstein Ignácz. Nyomt. Fried 
és Krakauer. IV. évf. Hav. 2-szer. Ára 
6 kor. 

A M,. Mérnök- és Épi t ész-Egyle t 
H e t i É r tesi tője . Szerk. Mihály fi József ; 
kiadja a Magyar Mérnök- és Építész-
Egylet. XXI. évf. Az egyesület tagjainak 
minden utáníizetés nélkül küldetik. Nyomt. 
a »Patria.« 
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Magyar Mezőgazdák Szövetkeze
tének Üzle t i Ér tesítője . Szerk. fefc 
Viclats Elemér. Nyomt. Hornyánszky Vik
tor. IX. évf. Havonként 2-er. A tagok 
ingyen kapják. 

Magya r Nemzetgazda . Szerkesztő 
és kiadó-tulajdonos Mende Bódog. Nyomt. 
a Franklin-társulat. XIX . évf. Ára 20 
korona. 

Magya r Órások Szaklapja. Szerk. 
Révész Béla; kiadja a Magyarországi 
órássegédek szakegylete. IV. évf. Nyomt. 
a »belvárosi kny.« Havonként 2-szer. Ára 
nem tagoknak 8 kor. 

Magyar Orvosi Revue . Szerk. 
dr. Mahler Gyula és Bodon Károly. Nyomt. 
Posner Károly Lajos és fia; kiadja Franke 
Pál. VI. évf. Havonként 2-er. Ára 8 kor. 

Magya r Orvosok Lapja. Szerk. 
és kiadó-tulajd. dr. Honig Izsó. Nyomt. 
Pallas. II. évf. Ara 10 kor. 

Magya r Pénzügy. Szerk. Kormos 
Alfréd. Nyomt. a fővárosi ny. XXII. évf. 
Ára a »M. Kereskedelmi Múzeum« és 
»Hiteles Sorsolási Értesítő«-vei 20 kor. 

Magya r Pénzügyő r . Szerk. Iklódy 
Győző. Nvomt. »Stephaneum« ny. XIII. 
évf. Ára 12 kor. 

Magya r Pos ta- és Táví rda Szak
lap. Főszerk. dr. Koróda Pál. fel. szerk. 
és kiadó-tulajd. Szentessy Gyula. Nyomt. 
»Pátria«. II. évf. Hav. 3-szor. Ára 20 kor. 

Magya r Sakk-Szemle . Főszerk. 
Maróczy Géza; fel. szerk. Szemere Imre. 
I. évf. Nyomt. Beer E. és társa. 

Magya r Szesz terme lő. Kiadásért 
és szerkesztésért felelős Rubinek Gyula; 
Nyomt. a »Pátria.« Havonként 2-er. V. évf. 
Ára 10 kor. 
r Magya r Turf. Lóversenyujság. Szerk. 
Őszi Kornél. Minden lóverseny előtt való 
napon. III. évf. Nyomt. Pallas. Ára 12 
korona. 

Magya r Tüzelő-szesz É r t é k e s í t ő 
Központ. (Németül is.) Szerk. Jeremiás 
Arnold. Nyomt. Löblovitz Zsigmond. I. 
évf. Havi 2 szám. Ára 12 kor. 

Magya r Unió . Szerk. és tulajd. Ballá 
Jenő. Nyomt, Bárd. J. I. évf. Ára. 16 kor. 

Magya r U tazó Kereskedő. Szerk. 
Kabos Ede; kiadja a magyarországi uta
zók egyesülete. Nyomt. a pesti Lloyd-
társulat ny. XII. évf. Havonként kétszer. 
Ára 8 kor. 

Magya r Üveg- és Agyagipa r . 
Szerk. ifj. Garai Károly és Zsolnay Miklós. 
III. évf. Nyomt. az Athenaeum. Hav. 

2-szer. Ára 16 kor. (Magyar és német 
szöveggel.) 

Magya r Vas- és Gépújság. Szerk. 
és tulajd. Nagel J. Nyomt. a pesti könyv
nyomda r. t. XX. évf. Havonként 3-szor. 
Ára 16 kor. (Magyar és német szöveggel.) 

Magya r Vaskereskedő. Szerk. Biró 
Ármin; főszerk. és laptulajd. Krausz 
Zsigmond. III. évf. Nyomt. az Országos 
központi községi ny. r. t. Ára 16 koi*. 

Magya r Vendéglős - és Kávés
ipar. Főszerk. dr. Solti Ödön. Barta 
Béla, F. Kiss Lajos, fel. szerk. F. Kiss 
Lajos. IV. évf. Nyomt. Pátria. Ára 12 kor. 

Magya r Zenészek Lapja. Szerk. 
Miskolczi Henrik és Márkus Elemér. 
Nyomt. Rózsa Kálmán.|III. évf. Havonként 
3-szor. Ára 12 kor. (Megszűnt.) 

M a u t h n e r Ú tmuta tója . Szerk. és 
kiadó Mauthner Ödön magkereskedő. JII. 
évf. Nyomt. az Athenaeum. 

Mercur . Hiteles sorsolási tudósító. 
Szerk. Berger Mór. Nyomt. a Hungária 
társaság. XXVII. évf. Minden húzás után 
magyar és német szöveggel. Ára 4 kor. 
Lenyomatai, más czím alatt: 

Magya r Mercur . 
Budapes t i Mercur. 
Fővá ros i Mercur . 
Magya r Fővá ros i Mercur . 
Sorso lási Mercur . 
Tőzsde i Mercur . 
Uj Mercur . 
Pénzügyi Mercur. 
Pes t i Mercur . 
Mészárosok és H e n t e s e k Lapja. 

Lapvezető: Komáromi Sándor; szerk. 
Sas (Schatz) Ármin. X. évf. Nyomt. 
Elek Lipót. Ára 12 kor. 

Mo lná rok Lapja. Az »Országos Mol
nár-Egyesület Hivatalos Közlönye.« Szerk. 
és laptulajd. Jutassy Ödön. Nyomt. a 
»Pátria.« ÍX. évf. Havonként 2-szer. Ára 
8 kor. 

Művészvi lág. Szerkesztő Heimann 
Jenő. IV. évf. Ára 16 kor. (Megszűnt.) 

Művezetők Lapja. Szerk. Wopa-
letzky Károly, kiadó-tulajdonos a szövet
kezet. Nyomt. »Stephaneum.« V. évf. Hav. 
2-szer. Ára 8 kor. 

Nemesség. Szerk. és kiadó-tulajd. 
Tichtl Károly ; szerk. Róssa Zoltán. Havi 
2 szám. Nymt. Fritz Armin. I. évf. (Meg
szűnt.) 

Nemzetgazdaság . Szerk. Apor Sán
dor. Nyomt. Nágel István. II. évf. Havi 
2 szám. Ára 20 kor. (!) 
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Nemzetgazdasági Szemle. Szerk. 
Katona Béla. Nyomt. az Athenaeum ny. 
IV. évf. Hav. 3-szor. Ára 20 kor. 

Nemzet i Merkur. Kiadja Redlich 
Dávid váltóüzlete. XIII. évf. Nyomt. Kauf
mann József. Minden húzás után. Ára 
2 kor. 

Nemze t i Szemle . A Nemzeti Szövet
ség értesitője. Szerk. Déri Gyula; kiadó-
tulajd. Leidenfrost J. Nyomt. Markoyits 
és Gaiai. V. évf. Havonként 2-er. Ára 
16 kor. 

Nemzetközi Képes Leve lezőlap 
Gyújtok. Szerk. Idrányi Andor. I. évf. 
Havonként 2-szer. Nyomt. Zeisler M. Ára 
3 kor. 

Nemze tközi Vasút i és Hajó
zási CJtmutató. Szerk. és tulajd. Ekker 
Lipót. Nyomt. Muskát Béla. VI. évf. Hav. 
2-szer. Ára 10 kor. 

Néplap . Gazdasági heti közlöny. Szerk. 
István gazda. (Bombay Dezső.) IX. évf. 
Nyomt. Franklin-társulat. Ara 3 kor. 

Népszava. A magyarországi általános 
munkáspárt központi közlönye. Szerk. 
Kardos J., kiadó-tulajd. Faragó K. Nyomt. 
Neumaver Ede. XXVI. évf. Hetenk. 3-szor. 
Ára 8 kor. 80 fillér. 

Országos Kereskede lem, Ipa r és 
Pénzügy. Szerk. Pallay Mihály. Nyomt. 
»Szent László« ny. V. évf. Havi 2 szám. 
Ára 16 kor. 

Országos Közérdek. Szerk. Szalkay 
Márton. Nyomt. Neuwald Illés. I. évf. 
Hav. 2-szer. Ára 16 kor. 

Országos Közigazgatási He t i lap . 
Szerk. és kiadó: Chorus Károly. Nyomt. 
»Stephaneum.« II. évf. Havi 2 szám. Ára 
12 kor. 

Országos Központi Hite lszövet
kezet i É r tes í tő . Szerk. dr. Baross 
Lajos. III. évf. Nyomt. az »Athenaeum.« 
Hav. 2-szer. Ingyen. 

Országos Pályázat i Közlöny . 
Szerk. Radó Sándor. Nyomt. Vigyázó 
Tivadar. I. évf. Ára 4 kor. 

Orvosi He t i lap . Szerk. és kiadó-
tulajd. Hó'gyes Endre és Székely Ágoston. 
XLVI. évf. Pesti Lloyd-társulat nyomd. 
Ára 20 kor. 

Orvosi Het i -Szemle. Szerk. és ki
adó tulajd. dr. Flesch Nándor. XXX. évf. 
Nyomt. a > Pallas.« Ára 16 kor. 

Orvosok Lapja. Szerk. dr. Honig 
Izsó; laptulajd. dr. Márk Dezső. Nyomt. 
Pallas. XIII. évf. Ára 10 kor. (Ezelőtt 
Gyakorló Orvos ez.) 

Pannón i a . A fővárosi váltóüzlet
társaság sorsolási tudósítója. Szerk. Adler 
Gyula. Nyomt. Korvin testv. XVIII. évf. 
Havonként 2—3-szor. Ára 2 kor. 

Papir. Szerk. és kiadják Landau Jó
zsef és Rarta Lajos. IV. évf. Nyomt. 
»Pátria.« Hav. 2-szer. Ára ê kor. 

Pénz in tézet i Közlöny. Szerk. Grósz 
Nándor; kiadó-tulajd. Fehér Brúnó. 
Nyomt. Gelléri és Székely. II. évf. Hav. 
2-szer. Ára 12 kor. 

Pénzügyigazgatás . Szerk. dr. Exner 
Kornél. Nyomt. Márkus Samu. XII. évf. 
Hav. 2-szer. Ára 8 kor. 

Pénzügy i Hi r lap . Szerk. és kiadja 
Lendvay Sándor. VIII. évf. Nyomt, Pátria, 
Havonként kétszer. Ára 3 kor. 

Pénzügy i Közlöny. Kiadja a m. kir. 
pénzügyminisztérium. XXIX. évf. Havon
ként többször. Ára 4 kor. Nyomt. a m. 
kir. államnyomda. 

Po ly techn ika i Szemle . Szerk. 
Wolf Sándor és társai; kiadó Szterényi 
Bertalan. Nyomt. Fővárosi nyomda. VII. 
évf. Havonként 3-szor. Ára 16 kor. 

Posta-Közlöny. Szerk. Jancsó Dezső ; 
kiadó-tulajd. Böszörményi Ilona. Nyomt. 
Buschmann F. XXXVI. évf. Havonként 
háromszor. Ára 10 kor. 

R e n d e l e t i Közlöny. A magyar kirá
lyi honvédség számára. Két kiadás : Sze-
mélvi Ügyek; és: Szabályrendeletek. 
Nyomt. »Pallas«. XXVIIl. évf. Megjelen 
havonkint 2—3 szám. 

R e n d ő r i Lapok. Kiadó-tulajd. Mezei 
Sándor; szerk. Guthi Imre. IX. évf. 
Nyomt. Légrády testv. Ára 14 kor. 

Sorsolási El lenő r . Szerk. Kaufmann. 
Richard. IV. évf. Nyomt. Schlesinger és 
Kleinberger. Hav. 2-szer. »Ára 3 kor. 

Sorso lási Közlöny . Kiadó-tulajdonos 
Beiméi Lajos. Nyomt. Kaufmann és 
Wotitz. XVI. évfolyam. Minden húzás után. 
Ára 2 kor. 

Sorso lási Tudósitó. Szerk. és kiadja 
Aradi Rezső. Nyomt. »Hunnia«. XXXÏI. 
évf. Minden húzás után magyar és német 
szöveggel. Havonként 2-szer. Ára 3 kor. 

Lenyomatai, más czím alatt : 
F o r t u n a . 
Kis Mercur . 
Hite les Sorso lási Ertesitő. 
Nemze t i Merku r . 
Sorso lási Hungá r i a . 
H e r m e s . 
N y e r e m é n y . 
Phön ix . 
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Sorsolási Tudósító. 
Uj Magyar Mercur., 
Sport-Élet . Szerk. Őszi Kornél. 

Nyomt. a Kosmos. VII. évf. Ára 16 kor. 
Sport-Világ. Szerk. és kiadja a »Sport-

Világ társaság«; képviseli Iszer Károly. 
Nyomt. a pesti Lloyd-társaság. IX. évf. 
Ára 8 kor. 

Statisz t ikai H e t i Kimuta tás . 
Szerk. Körösi József; kiadja a fővárosi 
stat. hivatal. Nvomt. a pesti könyvny. 
r. t XXX. évf. Ára 6 kor. 

Sü tők Szaklapja . Szerk. Tatár Dénes, 
kiadó-tulajd. az alapítók. II. évf. Nyomt. 
Krammer Lipót. Hav. 2-szer. Ára 4 kor. 

Szabadalmi Közlöny. Szerk. Frecs-
kay János. Nyomt. a »Pallas«. VII. évf. 
Ára 20 kor. 

Szabadság. Szerk. Szikora Zoltán. 
VII. évf. Nyomt. »Pátria«. Hav. 2-szer. Ára 
8 kor. 

Szabad Szervezkedés ; utóbb : Sza
bad Typog raphia. Szerk. és kiadó 
Stalla Márton. 1. évf. Nyomt. Krammer 
Lipót. Egy szám 10 fül. 

Szabó-Ipar . Szerk. Fülöp Sándor. 
Nyomt. Stephaneum. II. évf. Hav. 2-szer. 
Ára 8 kor. 

Szállodai, Vendég lő i és Kávéházi 
Szemle . Szerk. Farkas János; kiadó 
Nikházy Géza. III. évf. Nyomt. Neuwald 
Illés. Ára 12 kor. (Megszűnt; folytatása: 
Kisvendéglős.) 

Szárnyasaink. Szerk. Parthay Géza. 
Az országos baromfitenyésztési központ 
hivatalos közlönye. Nyomt. a Fővárosi ny. 
XVII. évf. Havonként kétszer. Ára 8 kor. 

Szikvízgyárosok Lapja. Szerk. és 
kiadó-tulajd. Rosenthal Adolf. Nyomt. 
Schmelcz Izidor. II. évf. Hav. 2-szer. Ára 
12 kor. 

Színészek Lapja. Szerk. Mészáros 
Kálmán; kiadja a magyar szinész-egye-
sület központi igazgató tanácsa. Nyomt. 
Löblovitz Zsigmond. XX. évf. Minden 
10 napban. Ára 8 kor. 

Szinészet i Közlöny. Szerk. és kiadó-
tulajd. Réthy L. Pál, hely. szerk. Radó 
Pál. Nyomt. Müller Károly. XV. évf. 
Havonként 2-szer. Ára 8 kor. 

Színházi Hi r lap . Szerk. Ilosvay 
Hugó I. évf. Nyomt. Belvárosi ny. Ara 
24 kor. 

Szöveges és Képes Színházi La
pok. Szerk. Forrai Soma. Nyomt. Fritz 
Ármin. VI. évf. Napilap. Ára 36 kor. 

Szövetkezeti Szemle. Szerk. és 

laptulajd. Wechsler Gyula. VI. évf. Havon
ként kétszer. Nyomt. Márkus Samu. Ára 
16 kor. — Lenyomata : 

Taka rékpénz tá r i Közlöny. Szerk. 
tulajd. Wechsler Gyula. IV. évf. Nyomt. 
Márkus Samu. Hav. 2-szer. Ára 16 kor. 

Tá rsu la t i É r tes í tő. Szerk. és kiadó-
tulajd. dr. Gyürky Ödön. Nyomt. Busch
mann F. XI. évf. Havonként 2-szer. Ára 
é korona. 

Techno lógiai Lapok. Szerk. Szik-
lay János. Kiadja és nyomt. Kertész 
József. XIV. évf. Havonként kétszer. Ára 
16 kor. 

A Természet , állattani és vadászati 
folyóirat. Szerk. dr. Lendl Adolf. VI. évf. 
Havonként 2-er. Nyomt. Wesselényi Géza. 
Ára 6 kor. 

Thalia. Szerk. Gerő Izsó. I. évf. 
Nyomt. Spitzer Márk. 

Tö rvényszéki és R e n d ő r i Újság. 
Szerk. és kiadó dr. Horváth Gyula r és 
Vig Viktor. IV. évf. Nvom. »Patria.« Ára 
16 kor. 

Tüze lés és Vi lágí tás . Szerk. Jere
miás Andor és Rezső. I. évf. Nyomt. 
Löblovitz Zsigmond. Hav. 2-szer. Ára 12 
korona. 

Tüz rendészet i Fe lügye lő . Szerk. 
Lukáts Gyula. IV. évf. Hav. ü-szer. Nyomt. 
Nagel István. Ára 4 kor. 

Typographia. Szerk. Peidl Gyula; 
kiadó-tulajd. Siegfried József- Nyomt. 
Krausz S. és T. XXXIV. évf. Egyes szám 
30 fillér. (»Gutenberg« német mellék
lettel.) Nyomt. Krausz S. és t. 

Un ió . A sütők, czukrászok és mézes
kalácsosok ipartestülete hivatalos szak
közlönye. Szerk. Prindl Ede. Nyomt, 
»Hunyadi« ny. VI. évf. Havonként 2-er. 
Ára 8 kor. (Magyar és német szöveggel.) 

Az Ügynök. Szerk. és kiadó Dobó 
S. Sándor. I. évf. Nyomt. Thalia. Ára 
8 kpr. 

Ü g y v é d e k Lapja. Szerk dr. Wolf 
Vilmos és dr. Lövvy Gábor. Nyomt. 
Márkus Samu. XIX. évf. Ára 12 kor. 

Vadászat és Ál la tv i lág . Főszerk. 
Fónagy József; szerk. Parthay Géza. 
Nyomt. Hornyánszky Viktor. II. évf. Hav. 
2-szer. Ára 8 kor. 

Vadász- és Verseny-Lap. Főszerk. 
és kiadó-tulajd. Sárkány János Ferencz; 
fel. szerk. Ferdinandy Béla. Nyomt. 
»Pallas.« XLVI. évf. Ára 24 kor. 

Vadász-Lap. Szerk. Egerváry Gyula; 
kiadó-tulajd. Sárkány János Ferencz és 
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Egerváry Gyula. Nyomt. »Pallas.« Minden 
hó 5. 15 és 25-én. XXIII. évf. Ára 12 
korona. 

Vál la lkozók Lapja. Főszerk. és 
kiadó-tulajd. Lakatos Lajos; társ-szerk. 
Sós (Salzer) Izor. Nvomt. a Belvárosi ny. 
XXIII. évf. Ára 12 kor. 

Vas- és Fémmunkások Szaklapja. 
Szerk. és laptulajd. Leszarsz Károly. 
Nyomt. Neumayer Ede. X. évf. Havon
ként kétszer. Ára 2 kor. 40 fül. 

Vasú t . Főszerk. és laptulajd. Keleti 
(Österreicher) Lajos. Nyomt. Elek Lipót. 
V. évf. Ára 16 kor. 

Vasú t i és Hajózási Heti lap. 
Szerk. dr. Szabolcsy Antal. IV. évf. Nyomt. 
Hornyánszky Viktor. Ára 16 kor. 

Vasú t i és Hajózási Hiradó. Fel. 
szerk. Németh Frigyes; szerk. és kiadó 
Wesselényi Géza nyomdász. I. évf. Hav. 
2-szer. Ára 20 kor. 

Vasú t i és Közlekedési Közlöny . 
Szerk. és kiadó-tulajd. dr. Heltai Ferencz. 
Nyomt. a Pesti kny. r. t. XXXIII. évf. 
Hetenként 8-szor. Ára 24 kor. 

Vasú t i Lapok . Szerk. Biró Lajos. 
V. évf. Nyomt. Árpád ny. Hav. 3-szor. 
Ára 10 kor. 

V e g y i Ipar. Szerk. Lázár Albert. I. 
évf. Nyomt. Neuwald. Illés. Hav. 2-szer. 
Ára 10 kor. 

Ve t e r ina r iu s . Szerk. dr. Hutyra 
Ferencz és dr. Rátz István. Nyomt. a 
Pátria. XXV. évf. Havonként 2-er. Társ. 
tagok kapják. 

Vizügyi és Hajózási Közlöny. 
Szerk. és kiadó-tulajd. »Nautilus«. Nyomt. 
az »Athenaeum«. XII. évf. Ára 16 korona. 

Zeneközlöny. Szerk. Kemény Dezső, 
Hoppe Rezső, Vavrinecz Mór. I. évf. 
Nyomt. Pesti kny. r. t. Hav. 2-szer. Ára 
10 kor. 

Zene lap. Szerk. és kiadó-tulajd. Ságh 
Józseí; Nyomt. Szent Gellért ny. XVI. 
évf. Havonként 3-or (jul. és aug. kivéte
lével). Német melléklettel Ára 8 kor. 

Zenélő Magyarország . Szerk. és 
kiadó Klökner Ede. Nyomt. Kunosy Vil
mos és fia. IX. évf. Havonként 2-er. Ára 
8 kor. 

Zenevi lág . Szerk. Hackl N. Lajos. 
Időnként német melléklappal. Nyomt. 
Pesti könyvny. r. t. IV. évf. Hetilap. Ára 
16 kor. 

Zoológiai Lapok. Szerk. Parthay 
Géza. IV. évf. Nyomt. Hornyánszky Vik
tor. Havonk. 2-szer. Ára 8 kor. 

VIDÉKEN. 
A radvidéki Ipa regyesüle t . Heti 

Értesítője. (Arad.) Szerk. Edvi-IUés László; 
kiadja az aradi ipar-egyesület. II. évf. 
Nyomt. az aradi ny. r.-t. Ára 2 kor. 

Balaton-Fü red . (Balaton-Füred.) 
Idénylap. Szerk. és kiadó dr. Halász A. 
Andor. I. évf. Hetenk. 2-szer. Nyomt. 
Krausz. A. fiai Veszprémben. Ara 2 kor. 

Bányásza t i és Kohásza t i Lapok . 
(Selmecz.) A m. kir. bányászati akadémia 
közlönye. Szerk. Litschauer Lajos. Nyomt. 
Joerges Ágost özv. és fia. XXXV. évf. 
Minden hónap 1. és 15-én. Ára 16 kor. 

Bá r t fa fürdő'. (Bártfa.) Idén y lap. 
Szerk. Szabó József. I. évf. Hetenként. 
Nyomt. Blayer M. Ára 2 kor. 

Be tegsegélyző. (Győr.) Szerk. és 
kiadja Vizkeleti Sándor. Nyomt. Győr
egyházmegyei kny. II. évf. Ára 10 kor. 

Borsodi Gazda. (Miskolcz.) Szerk. 
és kiadják: Vértesy Tivadar és Sugár 
Ignácz. Nyomt. Klein és Ludvig. III. évf. 
Ára 4 kor. (Megszűnt.) 

Debreezeni Gazdasági Lapok. 
(Debreczen.) Fel. szerk. ifj. Sporzon Pál; 
szerk. Rácz Lajos. IV. évf. Havonként 
2-szer. Nyomt. a városi ny. Ára 4 kor. 

Délke le t i Fü rdőlapok . (Oravicza.) 
Szerk.-tulajd. Frank Gusztáv. Nyomt. 
Wunder Károlv. Megjelenik jun.—szept. 
III. évf. Ára 2 kor. 40 fül. 

Délvidéki Sport . (Temesvár.) Szerk. 
Neuhausz Ernő és Osztie Andor. Nyomt. 
Csendes Jakab. V. évf. Havonként 2-er. 
Ára 8 kor. 

Délv idék i Ü g y v é d e k Lapja. 
(Temesvár.) Szerk. Korniss Géza; tulajd.-
kiadó a kamara. Nyomt. Csendes Jakab. 
111. évf. Ára 10 kor. 

D u n á n t ú l i Képes i te t t Iparosok 
Lapja. (Sopron.) Szerk. és tulajd. Ungár 
József. I. évf. Nyomt. Zollner és Ungár. 
Ara 6 kor. 

E rdé ly i Gazda. (Kolozsvár.) Szerk. 
és kiadó Tokaji László; társszerk. Jakab 
László; segédszerk.: Éber Ernő; kiadja az 
Erdélyi gazdasági egylet. XXXIV. évf. 
Nyomt. Gámán János. Ára 12 kor. 

E rdé ly rész i Jogász-Lapok. (Ko
lozsvár.) Szerk. és kiadja Koller H. Ká
roly. I. évf. Nyomt. Gombos Ferencz. 
Ára 16 korona. 

Fe l v idék i Saj tóiroda (Nyitra.) Szerk. 
Clair Vilmos; tulajd. a »Felvidéki sajtó
iroda« I. évf. Nyomt. Huszár István. In
gyen küldetik. 
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Fodrászok Lapja. (Marosvásárhely.) 
Szerk.-kiadó König Károly. I. évf. Nyomt. 
ev. ref. vall. ny. Hav. 2-szer. Ara 4 
korona. 

Fortuna. (Győr.) Szerk. Kölesei Adolf. 
Nyomt. Hunnia Budapesten. IX. évf. 
Hav. 2-szer. Ára 4 kor. 

Földmive lő . (Hódmezővásárhely.) 
Szerk. Szathmári Péter, kiadja: Mucsi 
Lajos. III. évf. Nyomt. Engel Lajos. Ára 
4 kor. 40 fill. 

Gyakorlati Mezőgazda. (Kassa.) 
Főszerk. és tulajd. Kovácsy Béla; fel. szerk.-
kiadó Gerlóczy Géza. XXVII. évf. Nyomt. 
Vitéz A. Hav. 2-szer. Ara 8 kor. 

Győr i Munkások Lapja. (Győr.) 
Szerk. Barsi József. I. évf. Nyomt. Nitsch-
mann József Ára 5 kor. 

Hazai Ipar . (Debreczen.) Szerk. 
Szentmiklósi József. I. évf. Nyomt. Cso
konai ny. Ára 12 kor. 

Időjárási Naptá r . Magyarország szá
mára. (Ó-Széplak.) Kiadja a nyitravölgyi 
gazdasági egylet agrármeteorologiai obser-
vatoriuma. Nyomt. a Kohn-féle ny. Bó-
zsahegyen. XIX. évf. Ára 8 kor. 

Jogélet. (Szabadka.) Szerk. dr. Piller 
Artúr, dr. Bévész Ernő és Szilasi Fülöp; 
kiadó Braun Adolf nyomdász. 1. évf. 
Ára 6 kor. 

Kecskeméti Szinház. (Kecskemét.) 
Szerk. Kecskeméti Vilmos. Nyomt. Fekete 
Mihály. I. évf. 1901/2. Napilap. (Megszűnt.) 

Kecskemé t i Szinházi Újság. 
(Kecskemét.) Szerk. Kecskeméti Vilmos; 
kiadó Komor Gyula. Nyomt. Kecskeméti 
hírlapkiadó ny. r.-t. II. évf. Naponként. 
Ára 5 hóra 7 kor. 

Ke reskedelmi Szemle. (Kolozsvár.) 
Szerk. Csokonai Vitéz Mihály. I. évf' 
Nyomt. »Gutenberg« ny. (== Schaberl Jó
zsef.) Ára 8 kor. 

Kis Tükör . (Kolozsvár.) Képes csa
ládi hetilap. Szerk. és kiadó-tulajd. Kecs-
keméthy István. Nyomt. Gombos Ferencz. 
X. évf. Ára 4 kor. 

Közérdek. (Debreczen.) Pinczérek 
lapja. Szerk. és tulajd. Lóránt (Lővv) Jó
zsef. Nyomt. Hoffmann és Kronovitz. I. 
évf. Ára 10 kor. 

Közgazdasági Közlemények. 
(Reszterczebánya.) Szerk. dr. Holesch 
István; kiadja a beszterczebányai keres
kedelmi és iparkamara. Nyomt. Hungária. 
VI. évf. Havonként 3-or. Ára ? 

Magya r Erdész. (Ungvár.) Szerk. 
Imecsfalvi Imecs Géza. Nyomt. Székely 

Illés, kiadó-tulajd. II. évf. Hav. 2-szer. 
Ára 10 kor. 

Magya r Fö ldmivelő . (Szatmár.) 
Szerk. és kiadó-tulajd. Bodnár Gáspár. 
Nyomt. Morvái János. V. évf. Ára 4 kor. 

Magya r Műke r tészek és Ker
tészgazdák Országos Szakköz
lönye. (Szeged.) Szerk. Mayer Mik
lós; laptulajdonosok a magyar műkerté
szek. Nyomt. Schulhof Károly. XI. évf. 
Havonként 2-szer. Ára 8 kor. 

Magya r Művészet. (Temesvár.) 
Szerk. Neuhausz Ernő. Nyomt. Délmagyar
országi ny. IV. évf. Naponként. Ára 
6 kor. 

A Mi Lapunk. (Szeged.) Szerk. Ba
bos Elek, Lábdy Antal és König S. I. évf. 
Nyomt. Traub B. és t. Ára 4 kor. 

Mindenkinek Hasznos Tudósí tó. 
(Nagyvárad.) Szerk. Brückner Géza; kiadó-
tulajd. ifj Sonnenield József. I. évf. Nyomt. 
Engel Lajos Szegeden. 

Munkásvezér . (Arad.) Szerk. Szappa
nos Lajos. I. évf. Nyomt. Aradi ny. r. t. 
(Megszűnt.) 

N a g y v á r a d i Szinpad . (Nagyvárad.) 
Szerk. Pásztor Bertalan; kiadó-tulajd. 
Sebő Imre. I. évf. Nyomt. Neumann Vil
mos. Naponkint. 

Népaka ra t . (Veszprém.) Szerk. Takács 
Szilveszter. Nyomt. a Vörösmarty ny. 
V. évf. Ára 8 kor. 
A N y i t r a v ö l g y i Gazdasági E g y l e t 

Közlönye. (Nyitra.) Szerk. báró Friesen
hof Gergely. Nyomt. az egyesület. XXVII. 
évf. Havonként kétszer. Ara 6 kor. 

Pozsonyi Gazda. (Pozsony.) Szerk. 
és kiadók Horváth Jenő és Engyeli Jenő. 
I. évf. Nyomt Alkalay Adolf és fia. Na
ponként. Ingyen. (Megszűnt.) 

Szeged i Jogász-Lapok. (Szeged.) 
Szerk. Beiniger Jakab. Nyomt. Endrényi 
Lajos. XI. évf. Ára 12 kor. 

Szinházi Napló . (Szabadka.) Szerk. 
Pusztai Béla. Nyomt. Szabados Sándor. 
II. évf. 

Szinházi Újság. (Nagyvárad.) Szerk. 
Biró János. III. évf. Nyomt. Neumann 
Vilmos kiadó-tulajd. Naponként. 

Szinházi Újság. (Pécs.) Szerk. és 
kiadó-tulajd. Hontby István. Nyomt. 
Pécsi püspöki ny. II. évf. Napónként. 
Egész idényre 7 kor. 

Szinházi Újság. (Miskolcz.) Szerk. 
Czövek Károly és Hetényi Elemér. Nyomt. 
Forster, Klein és Ludwig. II. évf. Napon
ként. Ara 8 kor. 
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S z í n h á z i Ú j s á g . (Nyitra.) Szerk. Noz-
droviczky Jenő. I. évf. Nyomt. kath. irod. 
r. t. Egyes szám ára 10 fül. 

S z ő l ő s z e t i é s B o r á s z a t i L a p . 
(Kecskemét.) Szerk. és kiadó-tul. Maurer 
János. Nyomt. Forster, Wesselényi és tár
sai Miskolczon. XXIII. évf. Ára 8 kor. 

S z ö v e g e s é s K é p e s S z i n h á z i Ú j 
s á g . (Szeged.) Szerk. tulajd. Liptai Imre. 
I. évf. Nyomt. Endrényi Imre. 

T e m e s v á r i S z i n p a d . (Temesvár.) 
Szerk. és tulajd. Krémer Jenő. Nyomt. 
Csanád egyházra, ny. II. évf. Naponként. 
Ara 16 kor. 

T ö r t é n e l m i L a p o k . (Kolozsvár.) 
Szerk. Kuszkó István. Nyomt. »Ellenzék« 
nyomt. VIII. évf. Hav. 2-szer. Ára 4; 
korona. 

T ö r v é n y h a t ó s á g i T i s z t v i s e l ő k . 
L a p j a . (Zalaegerszeg.) Szerk. és kiadó 
Záborszky József. Nyomt. Vágó János. 
II. évf. líav. 2-szer. Ára * kor. 

Ú j v i d é k i S z i n h á z i Ú j s á g . (Újvidék.) 
Szerk. Majer József. II. évf. Nyomt. Hir-
schenhauser Benő. 

V a s ú t i F o l y ó i r a t . (Miskolcz.) Szerk. 
és kiadó: Gedeon András. Nyomt. For-
ter, Klem és Ludwig. V. évi. Havonként 
3-szor. Ára 14 kor. 

Összesen 286. 

Vili. VIDÉKI LAPOK * 
(nem politikai tartalommal). 

A b a u j - S z á n t ó ós V i d é k e . (Abauj-
Szántó.) Szerk. és nyomt. Baksy Barna. 
VI. évf. Ára 8 kor. 

A b o n y . (Abony.) Szerk. Temesközy 
Gerzson, kiadó-tulajdonos Szerdahelyi 
János nyomdász. V. évf. Ára 8 kor. 

A d a i Ú j s á g . (Ada.), a lap kiadó-
tulajd. a szerkesztő-bizottság. Nyomt. Ber
ger L. I. évf. Ára 8 kor. 

A d a - M o h o l i K ö z l ö n y . (Ada.) Szerk. 
fel. és laptulajd. Berger Adolf. XII. évf. 
Nyomt. Berger L Ára helyben 8 kor., 
vidékre 10 kor. 

A l s ó - L e n d v a i H i r a d ó . (Alsó-
Lendva.) Szerk.-tulajd. és kiadó Balkányi 
Ernő. VII. évf. Nvorat. Balkányi Ernő. Ára 
8 kor. 

A r a d i H i r a d ó . (Arad.) Szerk. és lap
tulajd. Cs. Endes Dániel. IX. évfolyam. 
Nyomt. Gyulai István. Ára 8 kor. 

* Hetenként egy-egy száui. ha nincs más
ként jelezve. 

A r a d m e g y e i H i r l a p . (Borosjenő.) 
Szerk. Schvnegl Gvula. Nyomt. Ungar J. 
III. évf. Ára 8 kor. 

A r a n y o s - V i d é k . (Torda.) Szerk. Lo
vassy Andor; kiadó-tulajd. Nagy Olivér 
és társai XII. évf Nyomt. Füssy és 
Sztupjár. Ára 8 kor. 

Á r v a m e g y e i H i r l a p . (Alsó-Kubin.) 
Szerk. és kiadó Trnkócy József nyomdász. 
XV. évf. Ára 8 kor. (Havilappá változott.) 

A s z ó d é s V i d é k e . (Aszód.) Szerk. 
Nyiry Lajos. Nyomt. Schulz J. III. évf. 
Ára 12 kor. 

B á c s k a i Ú j s á g . (Apatin.) Szerk. és 
kiadó-nyomdász Szavadul József. VII. évf. 
(Maiivar és német). Ára 6 kor. 

B á c s - K u l a i H i r l a p . (Kula.) Szerk. 
és kiadó-tulajd. Berkovits Márk nyomdász. 
VI. évf. Ára 8 kor. 

B á c s - T o p o l y a i H i r l a p . (B.-Topolya.) 
Szerk. dr. Fárnek Dezső; kiadó-tulajd. 
Wilheim Miksa nvomdász. VII. évf. Ára 
8 kor. 

B a j a i H i r l a p . (Baja/t, Szerk. és lap
tulajd. dr. Lembeiger Ármin; Kiadja 
Kazal József nyomdász. V. évf. Ára 10 
korona. 

B a j a i K ö z l ö n y . (Baja.) Szerk. és 
tulajd. Erdélyi Gyula; kiadó Bajkovits 
Károly nyomdász. XXV. évf. Ára 10 kor. 

B a l a t o n v i d é k . (Keszthely.) Szerk. 
Bontz József VI. évf. Nyomt. a kiadó 
Sujánszky József. Ára 10 kor. 

B a r c s é s V i d é k e . (Barcs). Szerk. és 
kiadó Skribanek Géza nyomdász. VII. évf. 
Ára 8 kor. 

B a r s . (Léva.) Szerk. Holló Sándor. 
Nyomt. Nvitrai és társa. XXIII. évf. Ára 
10 kor. 
B a r s i E l l e n ő r . (Aranyos-Marót.) Szerk. 
és kiadó-tulajd. dr. Bottka Győző. Nyomt. 
»Dóczi« ny. XXI. évf. Ara 8 kor. 

B á t a s z é k é s S á r k ö z . (Bátaszék.) 
Szerk. Joó Károly; kiadó Szélig Gáspár. 
I. évf. Nyomt. Báter János Szegszárdon. 
Ára 8 kor. 

B a t t o n y a é s K ö r n y é k e . (Battonya.) 
Szerk.-tulajd. Szabó Lajos. I. évf. Nyomt. 
Buber I. Ara 8 kor. 

B a t t o n y a i L a p o k . (Battonya.) Szerk. 
Bittera Béla; kiadó-tulajd. a szerkesztőség. 
I. évf. Nyomt. Kovács Antal Makón. Ára 
8 kor. 

B a t t o n y a é s V i d é k e . (Battonya.) 
Szerk. ifj. Bittera Béla. Nyomt. Buber 
István. II. évf. Ára 8 kor. (Megszűnt.) 

B é k é s . (Gyula) Szerk. Kohn Dávid; 
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kiadó-tulajd. Dobay János nyomdász. 
XXXIV. évf. Ára 10 kor. 

Békési Lapok. (Békés.) Szerk. Klein 
Albert; kiadó-tulajd. b. Drechsel Géza 
nyomdász. II. évf. Ára 8 kor. 

Be reg. (Beregszász.) Szerk. Janka 
Sándor és Kosári István; kiadótulajd. a 
»Haladás« könyvnyomdája. XXIX. évf. 
Ára 8 kor. 

Besz te rezebánya és Vidéke. (Besz-
terczebánya.) Szerk. Klima Lajos, tulajd. 
Sonnenfeíd Mór. Nyomt. a Hungária. 
XIII. évf. Ára 8 korona. 

Borsod. (Miskolcz.) Szerk. Forster Re
zső; kiadó-tulajd. Forster, Klein és Lud-
vig, XXXVI. évf. Ára 8 kor. 

Borsod-Misko lczi Hi r lap . (Mis-
kolcz.) Szerk. és tulajd. dr. Serédi Jenó'; 
Nyomt. Forster, Klein és Ludvig. III. évf. 
Ára 6 kor. 

B rassói Szemle. (Brassó.) Szerk. 
Halász Gyula. Nyomt. Herz. II. évf. Ára 
6 kor. 

Budafok és Vidéke. (Budafok.)... 
Nyomt. Leopold és Klein. IV. évf. Ára ? 

Buziási Közlöny. (Buziás.) Szerk. 
és kiadó-tulajd. Dimitrovics Milos. Nyomt. 
Ullmann F. II. évf. Ára 10 kor. 

Cegléd i Újság. (Czegléd.) Szerk. dr. 
Molnár Albert; kiadó-tulajd. a szerkesztő
bizottság. Nyomt. Nagy Elek. XII. évf. Ára 
€ kor. 

Csallóközi Lapok. (Duna-Szerda-
hely.) Szerk. dr. Csáder Ernő. Nyomt. 
Goldstein Józsua. II. évf. Ára 8 kor. 

Csikmegye i Hí radó. (Csik-Szereda.) 
Szerk. és kiadó-tulajd. Szvoboda József 
nyomd. IV. évf. Ára 6 kor. 

Csongrád i Lap. (Csongrád.) Szerk. 
Eder János és Holló Adolf; kiadó-tulajd. 
Weisz Márk nyomdász. XII. évf. Ára 8 
korona. 

Csongrádmegye i Hi r lap . (Szen
tes.) Szerk. Tasnády Antal. Nyomt. Vajda 
Bálint. IV. évf. Hetenk. 2-szer. Ára 10 
korona. 

Csurgó és V idéke . (Csurgó.) Szerk. 
dr. Nagy Sándor és Matter János ; kiadó-
tulajd. Vágó Gyula nyomdász. X. évf. 
Ára 8 kor. 

Czegléd. (Czegléd.) Szerk. dr. F. Ha
lász László; kiadó-tulajd. Sebők Béla 
nyomdász. XX. évf. Ára 6 kor. 

Dárda és Vidéke. (Dárda.) Szerk. 
dr. Berger Lajos. Nyomt. Frank Béla.-
II. évf. Ara 8 kor. 

Debreczen -Nagyvá rad i Értesitó'. 

(Debreczen.) Szerk. Nyiri Géza. LX. évf. 
Nyomt. a város könyvny. Ára 4 kor. 

Dé lmagya rország . (Vajszka.) Szerk. 
és kiadó Tumbász István. I. évf. nyomt. 
Bittermann József Szabadkán. Ára 6 kor. 
(Magyar és szerb nyelven.) 

Dé lmagya rországi Heplap. (Zenta.) 
Szerk. Matkovich Lajos I. évf. Nyomt. 
Kabos Ármin. Ára 8 kor. 

Dé lsomogy. (Szigetvár.) Szerk. Bár-
várt h Gyula. Nyomt. a kiadó Kozáry Ede. 
III. évf. Ára 8 kor. 

Déva és Vidéke . (Déva.) Szerk.Szent-
irmay Alajos; kiadó-tulajd. Kroll Gyula 
nyomdász. XI. évf. Ára 8 kor. 

Dunaföldvá r . (Dunaföldvár.) Szerk. 
Lantos Simon. I. évf. Nyomt. a kiadó 
Somló Manó. Ara 8 kor. 

Ébresz tő . (Körös-Ladány.) Szerk. és 
kiadó-tulajd. Tóth József. IV. évf. Nyomt. 
Riegel Zoltán Szegbalom. Ara ? 

Elő re . (Nagyvárad.) Szerk. és tulajd. 
Haraszti Lajos. I. évf. Nyomt. Neumann. 
Ára 8 kor. (Megszűnt.) 

Eperjesi Lapok . (Eperjes.) Szerk. 
dr. Mikler Károly. XXVII. évf. Nyomt. 
Kósch Árpád. Ára 10 kor. 

É rsekú jvá r és Vidéke . (Érsekújvár.) 
Szerk. Vörös Ferencz. XVIII. évf. Nyomt. 
Winter Zsigmond. Ára 10 kor. 

Erzsébetfalva. (Erzsébetfalva.) Szerk. 
dr. Balázs Adolf; kiadó-tulajd. Vincze 
Mihály. I. évf. Nyomt. Neumayer Ede. 
Budapesten. Ára 8 kor. 

Erzsébetfal vai Közlöny . (Erzsébet
falva.) Szerk. és kiadó-tulajd. Erdélyi 
Mihály; fel. szerk. Radó Károly. VI. évf. 
Nyomt. Matkovich A. Ára 8 kor. 

Esztergom és Vidéke . (Esztergom.) 
Szerk. dr. Pokorny Gyula; kiadó-tulajd. 
dr. Pokorny Gyula és dr. Brenner Ferencz. 
XXIV. évf. Nyomt, Hunnia. Hetenként 
kétszer. Ára 12 kor. 

Esz t e rgom i Közlöny. (Esztergom.) 
Szerk. és kiadó-tulajd. . Haan Rezső. 
Nyomt. Laiszky János. XXIV. évf. Ára 8 
korona. 

Esz t e rgom i Lapok. (Esztergom.) 
Szerk. Karossá Ödön. Nyomt a »Hunnia« 
nvomd. XI. évf. Hetenként kétszer. Ára 
12 kor. 

Pacse t i Újság. (Facset.) Szerk.-tu
lajd. Rónai József. 1. évf. Nyomt. az aradi 
ny. r. társ. Ára 6 kor. 

Fé legyház i Hi radó. (Félegyháza,) 
Szerk. fel. a kiadó-tul. Vesszősi József 
nyomdász VIII. évf. Ára 8 korona. 
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F é l e g y h á z i H i r l a p . (Félegyháza.) 
Szerk. Dobák Ferencz; kiadja Vesszősi 
József nyomdász. Hetenként 2-er. XX. 
évf. Ára 8 kor. 

F é l e g y h á z i K ö z l ö n y . (Félegyháza.) 
Szerk. dr. Szabó Árpád; tulajd. Politzer 
Vilmos nyomdász I. évf. Ára 6 kor. 

F e l s ő b á n y a i H i r l a p . (Nagybánya.) 
Szerk. Imre Károly; kiadó Nánásy István 
nyomdász. VII. évf. Hav. 2-szer. Ára 
4 kor. 

F e l s ő - S á r o s i H i r l a p . (Bártfa.) 
Szerk. és laptulajd. Uhlig Leo. Nyomt. 
Blayer M. III. évf. Ára 8 kor. 

F e l s ő - Z e m p l é n . (Nagy-Mihály.) 
Szerk. dr. Kállay József. VII. évf. Nyomt. 
Landesmann B. Ára ? 

F e l v i d é k . (Beszterczebánya.) Szerk. 
Ferenczy Ödön; kiadó-tulajd. Machold 
F. nyomdász. VIII. évf. Ára 8 kor. 

F e l v i d é k i H i r a d ó . (Turócz-Szent-
Márton.) Szerk Berecz Gyula; kiadó a 
Magyar nyomda. XXI. évf. Ára 8 kor. 

F e l v i d é k i H i r l a p . (Nyitra.) Főszerk. 
Seress Imre; fel. szerk. Lengyel Béla I. 
evf. Nyomt. Kapsz Géza és Kramár Vil
mos. Ára 12 kor. 

F e l v i d é k i Ú j s á g . (Zsolna.) Főszerk. 
Ferényi Antal; szerk. és kiadó-tulajdonos 
Garai Lajos. Nyomt. Gansel Lipót Tren-
csénben. IX. évf. Ára 8 kor. 

F ü g g e t l e n K ö z v é l e m é n y . (Szeged.) 
Szerk. tulajd. Rostkowitz Artúr. I. évf. 
Nyomt. Várnai L. Ára 6 kor. 

G a l á n t h a é s V i d é k e . (Galántha.) 
Szerk. Vöröss Ferencz; kiadó-tulajd. Neu
feld Samu nyomdász. VII. évf. Ára 8 
korona. 

G a l g ó c z é s V i d é k e . (Galgócz.) 
Szerk. Amon Vilmos és Pázmány Sándor; 
kiadó-tulajd. Török Gyula. I. évf. Nyomt. 
Szóld Jakab. Ára 10 kor. (Német és tót 
melléklettel.) 

G a r a m v i d é k e . (Breznóbánya). Szerk 
Zsemley Oszkár. Tulajd. és kiadó Kreis-
ler József nyomdász. III. évf. Ára 8 kor. 

G ö d ö l l ő é s V i d é k e . (Gödöllő.) 
Szerk. Nyiry Lajos. Nyomt. az aszódi 
m. kir. javítóintézet ny. IV. évf. Ára 12 
korona. 

G ö d ö l l ő i K ö z l ö n y . (Gödöllő) Szerk. 
Szabó B. Géza; I. évf. Nyomt. Sehulcz 
J. Ára 6 kor. 

G ö m ö r i H i r l a p . (Rimaszombat.) 
Szerk. a kiadó-tulajd. Nárai J. Á. nyom
dász. XIV. évf. Ára 8 kor. 

G y e r g y ó . (Gyergyó - Szent - Miklós.) 

Szerk. Kálmán István. Nyomt. Sándor 
.Mihály, és társa II. évf. Ára 8 kor. 

G y ő r i V a s á r n a p i Ú j s á g . (Győr.) 
Szerk. es laptulajd. Malcsiner Sándor. 
Nyomt. Heckenast György. III. évf. Ára 
8 korona. 

H a l a d á s . (Miskolcz.) Szerk. és tulajd. 
Banovits László, ifj. Görgey László és 
Z<ivkovics Antal. I. evf. Nyomt. Szelényi 
és társa. Ára 8 kor. 

H á r o m s z é k i H i r a d ó . (Septiszenf-
György.) Szerk. Vitályos Béla; kiadó-tu
lajd. Méritas István és Vájna Lajos nyomd. 
I. évf. Ára 6 kor. 

H a t v a n é s V i d é k e . (Hatvan.) Szerk. 
Nyiry Lajos. Nyomt. az aszódi m. kir. 
javítóintézet nyomd. III. évf. Ára 12 kor. 

H é t f ő i Ú j s á g . (Nagyárad.) Szerk. és 
kiadó-tulajd. Christóné Dus Ilona. I. évf. 
Nyomt. Neumann Vilmos. 

H e v e s é s V i d é k e . (Heves.) Szerk. 
Maczky Emil és Tomcsányi r Ferencz. 
Nyomt. Adler József. II. évf. Ára 8 kor. 

H ó d - M e z ő - V a s á r h e l y . (Hód-Mező-
Vásárhely.) Szerk. és kiadó ifj. Szilágyi 
Gyula; társszerk. Szundy Károly; nyomt. 
a hódmező-vásárhelyi nyomda- és kiadó
részvénytársaság. XXXII. évf. Hetenként 
2-szer. Ára 8 kor. 

H o m o n n a é s V i d é k e . (Homonna.) 
Szerk. Réz László; kiadó-tulajd. Walter 
H. és társa. II. évf. Ára 8 kor. 

H o n t i L a p o k . (Ipolyság.) Szerk. Ha
lász Ferencz. VIII. évf. Nyomt. Neumann 
Jakab. Ára 9 kor. 

H o n t v á r m e g y e . (Ipolyság.) Szerk . . . 
II. évf. Nyomt. Neumann Jakab Ára 12 
korona. 

J á s z - A p á t i é s V i d é k e . (Jász-Apáti.) 
Szerk. László Andor; fel. szerk. és kiadó-
tulajd. Galamb Zoltán, nyomdász. I. évf. 
Ára 6 kor. 

K a p o s v á r . (Kaposvár.) Szerk. és lap
tulajdonos Csondor János. XVII. évf. 
Nyomt. Gerő Zsigmond. Hetenként 2-szer. 
Ára 12 kor. 

K a r á n s e b e s é s V i d é k e . (Karán
sebes.) Szerk. Szörényi Benő és Nemes 
Sándor. IV. évf. Nyomt. Lipót. Fleissig 
Ára 8 korona. 

K á r p á t i L a p o k . (Ungvár.) Szerk. 
Prodán János; kiadó-tulajd. Jäger Ber
talan nyomdász. VIII. évf. Ára 8 kor. 

K a s s a i H i r l a p . (Kassa.) Szerk. Haj
nóczy József és Ludomérszky Gyula. I. 
évf. Nyomt. László Béla. Ára 8 kor. 

K e c s k e m é t é s V i d é k e . (Kecske-
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mét.) Szerk. Kecskeméti Vilmos; kiadó-
tulajcl. Székely Viktor. Nyomt. Tóth 
László. IV. évf. Hav. 3-szor. Ára 3 kor. 
20 fill. 

Keszthelyi Hirlap. (Keszthely.) 
Szerk. dr. Lovassy Sándor; kiadó-tulajd. 
Mérei Ignácz. Nyomt. Farkas János. XXV. 
évf. Ára 10 kor. 

Kézd i -Vásá rhe ly és Vidéke . 
(Kézdi-Vásárhely). Szerk. és tulajd. köpe-
czi Bócz József. I. évf. Nyomt. Löbl Dávid 
és lia Budapesten. Hav. 2-szer. Ára 5 kor. 

Kisbér és Vidéke . (Kisbér.) Szerk. 
és kiadó-tulajd. Haftl Kálmán nyomdász. 
XI. évf. iira 8 kor. 

Kis-Czell és Vidéke. (Kis-Czell.) 
Szerk. Huss Gyula. r Kiadja a »Vörös
marty« ny. IV. évf. Ára 8 kor. 

Kisjenő-E rdőhegy és Vidéke . 
(Kisjenő-Erdőhegy.) Szerk és kiadó-tulajd. 
Gallovich Dezső. IV. évf. Nyom. a Kis
jenő-Erdőhegy és Vidéke könyvny. Ára 
8. kor. 

Kiskun-Halas He l y i Értesítője. 
(Kis-Kun-Halas.) Szerk. és kiadó Práger 
Ferencz nyomdász. II. évf. Ára 2 kor. 
80 fill. 

Kis-Küküllő . (Dicső-Szent-Márton ) 
Szerk. Boér Elek és Kedves József; kiadó-
tulajd. Hirsch Mór nyomdász. XII. évf. 
Ára 8 kor. 

Kis Magya r -Alföld. (Érsekújvár.) 
Szerk. Haverla József és Dubrovay János. 
I. évf. Nyomt. Pálinkás. I. Géza Ára 8 
korona. 

Kisújszállás és Vidéke . (Kisújszál
lás.) Szerk. dr. Pallagi Gyula; kiadó-
tulajd. Szekeres József nyomdász. X. 
évf. Ára 8 kor. 

Kisvá rdai Lapok . (Kisvárda.) Szerk. 
és laptulajdonos dr. Vadász Lipót. Nyomt. 
Berger Ignácz. XV. évf. Ára 8 kor. 

Komáromi Hi r lap . (Komárom.) 
Főszerk.-tulajd. Dr. Kolbe Dezső; szerk. 
Berinkey Bálint. Nyomt. Hungária. VI. évf. 
Ára 10 kor. 

Komáromi Lapok. (Komárommeg,rei 
Közlöny.) (Komárom.) Főszerk. Tuba 
János; fel. szerk. dr. Kiss Gyula. Nyomt. 
Spitzer Sándor. XXIII. évf. Ára 10 kor. 

Komáromi Újság. (Komárom.) 
Szerk. Alapi Gyula. Nyomt. Schönwald 
Tivadar. II. évf. Ára 10,kor. 

Komá rommegye i Értesitő. (Komá
rom.) Szerk. és kiadó-tulajd. Jankovich 
Lajos; társszerk. Miklósi Pál. XII. évf. 
Nyomt. Hacker Richard. Ára 10 kor. 

Korpona és Vidéke . (Korpona.) 
Szerk.-tulajd. Jeszenszky Gusztáv, társ
szerk. Matunák Mihály. V. évf. Nyomt. 
Joerges Ágost. Ára 9 kor. 

Kőbányai Újság . (Kőbánya.) Szerk. 
ifj. Szederkényi Nándor; kiadó-tulajd. 
»Árpád« újságkiadó-vállalat I. évf. Nyomt. 
Stefanovits István. Budapesten. (Megszűnt.) 

Kö rmend és Vidéke. (Körmend.) 
Szerk. Fülöp József; laptulajd.-kiadó. 
Bertalanffy József nyomdász Szombat
helyen. I. évf. Ára 8 kor. 

Kőszeg és Vidéke . (Kőszeg.) Szerk. 
Wittinger Ernő; kiadó-tulajd. Feigl Gyula 
nyomdász. XXII. évf. Ára 8 kor. 

Közérdek. (Nagy-Kikinda.) Szerk. és 
laptulajd. Jeszenszky Ignácz. Kiadó Sze-
gyakov Milán nyomdász. V. évf. Ára 
8" kor. 

Közérdek. (Szabadka.) Szerk. Lévay 
Zoltán I. évf. Nyomt. Kladek István és 
társa. Ára 8 kor. 

Közérdek. (Újpest.) Szerk. Brankovics 
György. Nyomt. Fuchs Antal kiadó-tulajd. 
Vît. évf. Ára 8 kor. 

Közérdek. (Tiszafüred.) Szerk. és 
kiadó-tulajd. Timon Tihamér György. 
Nyomt. Goldstein L. II. évf. Havonként 
2-szer. Ára 6 kor. (Megszűnt.) 

Közérdek. (Kun-Szent-Márton.) Szerk. 
és kiadó-tulajd. dr. Bozóky Árpád, szerk. 
Sas István. I. évf. Nyomt. Vajda B. utóda. 
Szentesen. Ára 4 kor. 

Közvé lemény. (Vág-Szered.) Szerk. 
Salgó Károly. I. évf. Nyomt. Löwy Antal 
Nyitrán. Mra 8 kor. 

Krassó-Szörényi Lapok . (Lúgos.) 
Szerk. fel. és kiadó-tulajd. Virányi János 
nyomdász. XXIV. évf. Ára 12 kor. 

Kun-Halas . (Halas.) Szerk. és kiadó-
tulajd. Dr. Hermán Ferencz. Nyomt. 
Nagy Elek Czegléden VI. évf. Ára 10 kor. 

Kun-Majsa. (Kun-Majsa.) Szerk. és 
kiadó-tulajd. Sasvári Sándor. Nyomt. 
Wirth Lipót és társa. V. évf. Ára 6 kor. 

Kun-Szent-Márton és Vidéke . 
(Kun-Szentmárton.) Szerk. Csanády József \ 
kiadó-tulajd. özv. Csanády Józsefné nyom
dász. VI. évf. Ára 8 kor. 

Lip tó . (Liptó-Szent-Miklós.) Szerk. 
gróf Matuska László dr. X. évf. Nyomt. 
Steier Izidor. Ára . . . 

Losoncz és Vidéke . (Losoncz.) Ideigl. 
fel. szerk. Jeszenszky Rafael; lap-tul. kép
viselője Kovács Ferencz. XXIII. évf. 
Nyomt. Losonczi Sándor. Ára 10 kor. 

Magya r Paizs . (Zalaegerszeg.) Szerk. 
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dr. Kelé Antal; kiadja Borbély György. 
Nyomt. Breisach Sámuel. III. évf. Ara 
4 kor. 

M á r a m a r o s i U s á g . (M.-Sziget.) 
Szerk. Schreiner József; lapkiadó Katz 
Izsó. I. évf. Nyomt. Vider és Rosenthal. 
Ára 8 kor. 

M a r g i t t a é s V i d é k e . (Margitta.) 
Szerk. és kiadó-tulajd. Pollák Lajos 
nyomd. I. évf. Ára 8 kor. 

M a r o s v ö l g y . (Marosvásárhely.) Szerk. 
tulajd. Svéd Oszkár János. I. évf. Nyomt. 
Adi Árpád. Ára 8 kor. 

M e z ő t ú r é s V i d é k e . (Mezőtúr.) 
Szerk. és kiadó-tulajd. Fadgyas Károly. 
Nyomt. Gyikő K. XVIII. évf." Ára 8 kor. 

M e z ő t ú r i H i r l a p . (Mezőtúr.) Szerk. 
dr. Nyiry Kálmán; laptulaja. Fülöp Fe
rencz. IV. évi. Nyomt. Dolesch és Braun. 
Ára 8 kor. 

M i n d s z e n t i L a p . (Mindszent.) Szerk. 
és kiadó-tulajd. Weisz Ignácz nyomdász. 
IV. évf. Ára 4 kor. 

M o h á c s . (Mohács. ) Szerk. és kiadó-
tulajd. Rosenthal Márk és lia nvomd. II. 
évf. Ára 8 kor. 

M o n o r é s V i d é k e . (Monor.) Szerk. 
Mi kola László. I. évf. Nyomt. Nagy Elek 
Czegiéden Ára . . . 

M o n o r k e r ü l e t i L a p o k . (Monor.) 
Szerk. Mikola László; kiadó-tulajd. Mol
nár Sándor. Nyomt. Monorkerületi kny. 
II. évf. Ára 12 kor. 

M o ó r é s V i d é k e . (Moór.) Szerk. 
Reszler Jakab nvomdász. XIV. évf. Ára 
10 kor. 

M o s o n v á r m e g y e . (Magyar-Óvár.) 
Szerk. Halbovszky Géza; laptulajdonos 
Holczer József. IV. évf. Nyomt. Sagl 
J. özv. Ára 12 kor. 

M u n k á c s . (Munkács.) Szerk. Szántó 
Soma és Szalay István; lapkiadó-tulajd. 
Kroó Hugó nyomdász. XIX. évf. Ára 8 kor. 

M u r a k ö z . (Csáktornya.) Szerk. Mar-
gitai József; kiadó Fischel Fülöp nyom
dász. XIX. évf. Ára 8 kor. (Magyar és 
horvát szöveggel.) 

M u r a s z o m b a t é s V i d é k e . (Mura
szombat.) Szerk. Sinkovics Elek ; kiadó a 
vendvidéki magyar közművelődési egyesü
let. Nyomt. HirschlN. XVIII. évf. Ára 6 kor. 

N a g y b á n y a é s V i d é k e . (Nagy-
Bánya.) Szerk. Révész Imre: kiadó-tulajd. 
Molnár Mihály nvomdász. XXVIII. évf. Ára 
8 kor. 

N a g y - K á r o l y é s V i d é k e , (Nagy-Ká-
roly.) Szerk. Papp Béla: kiadó-tulajd. 

Sarkadi Nagy Zsigmond nyomdász. XIX. 
évf. Ára 8 kor. 

N a g y k á t a i H í r l a p . (Nagy-Káta.) 
Szerk. dr. Bánus Vilmos és ifj. Chikán 
Pál. IV. évf. Ára 8 kor. 

N a g y - K ő r ö s i H i r l a p o k . (Nagy-Kő
rös.) Főszerk. Tóth József; szerk. Takács 
Béla; társszerk. Plager Gyula és dr. Joó 
Imre; laptulajd. Plager és társa. Nyomt. 
üttinger Kálmán. XXV. évf. Ára 10 kor. 

N a g y - K ő r ö s i Ú j s á g . (Nagy-Kőrös.) 
Szerk. Benkő Imre; kiadó-tulajd. Bazsó 
Lajos nyomdász. III. évfolyam. Ara 6 kor. 

N a g y - K u n s á g . (Karczag.) Szerkesztő 
Sződi Miksa. XXVII. évf. Nyomt. Sződi S. 
Ára 8 kor. 

N a g y - K ü k ü l l ő . (Segesvár.) Szerk. 
Dancs Bertalan; kiadó-tulajd. Betegh Pál 
nvomdász Székelyudvarhelvt. IV. évf. Ára 
8'kor. 

N a g y s z e n t m i k l ó s . (Nagyszent mik-
lós.) Szerk. Pólya Endre. Nyomt. Wiener 
Náthán. XI. évi'. Ára 8 kor. (Megszűnt.) 

N a g y s z o m b a t i H e t i l a p . (Nagy
szombat.) Szerk. és tulajd. Thinágl János 
Henrik. Nyomt. Winter Zsigmond. XXXIV. 
évf. Ára 4 kor. (Magyar és német szö
veggel.) 

N é p s z a v a . (Szabadka.) Szerk. és tu
lajd. Térbe Vincze. Nyomt. Hirth Lipót 
és társa. X. évf. Ára 12 kor. 

N é p s z ö v e t s é g . (Hódmező-Vásárhely.) 
Szerk. dr. Hollosy István; laptulajd. Wesse
lényi Géza nvomd. Bpesten. I. évf. Ára 
8 kor. 

N y i r v i d é k . (Xyiregyháza.) Szerk. In-
czédy Lajos; kiadó-tulajd. Jóba Elek 
nyomdász. XXIII. évf. Ára 8 kor. 

N y i t r a i L a p o k . (Nyitra.) Szerk. és 
tulajd. Weiss József. XXXIII. évf. Nyomt. 
Iritzer Zsigmond. Ára 10 kor. 40 f. (Magyar 
és német szöveggel.) 

Ó - B e c s e é s V i d é k e . (Ó-Becse.) Szerk. 
dr. Grünbaum Pál; kiadó-tulajd. Löwy 
Lajos nyomdász. XV. évf. Ára 8 kor. 

Ó - B e c s e i H í r m o n d ó . (Ó-Becse.) 
Szerk.-tulajd. Kovács Ferencz. I. évf. 
Nyomt. Lévai Lajos. Ára 2 kor. 

O r o s h á z i K ö z l ö n y . (Orosháza.) Fő-
szerk. Pless Ignácz; fel. szerk. Kis Mór. 
kiadó-tulajd. Pless N. XXIV. évf. Ára 8 kor. 

O r s o v a é s V i d é k e . (Orsova.)Főszerk. 
Ghyczyr László, fel. szerk. GáspárdyAlajos. 
Nyomt. Tillmann R. XVIII. évf. Ara 8 kor. 

Ö s s z e t a r t á s . (Zenta.) Szerk. dr. Ellin-
ger Jenő. Nyomt. Beretka Imre. II. évf. 
Het. 3-szor. Ara 4 kor 80 fill. 



Pankota, Vi lágos és Vidéke . 
(Pankorat) Szerk. és kiadó;tulajd. Bod 
József nyomdász. I. évf. Ára 12 kor. 
(Megszűnt.) 

Pápai Közlöny. (Pápa.) Szerk. és ki-
adotul. Pollatsek Frigyes. Nyomt. Nobel 
Ármin. XII. évf. Ára Í2 kor. 

Pápai Lapok. (Pápa.) Szerk. dr. Kőrös 
Endre; laplulajd. dr. Fenyvessy Ferencz; 
XXIX. évi'. Nyomt. a fö'isk. ny. Ára 12 
korona. 

Pásztó és Vidéke . (Pásztó.) Főszerk, 
dr. Platthy Adorján. Szerk. Kemény Dezső'. 
I. évf. Nyomt. Schlesinger Mihály. 

Pécska és Vidéke . (Pécska.) Szerk. 
tulajd. Sándor I. ; I. évf. Nyoml. Ruber. 
I. (Megszűnt.) 

Pécskai Újság. (Pécska). Szerk. Cs. 
Endes Dániel I. évf. Nyomt. Ruber I. 
Ára 8 kor. 

P e t r o s é n y és Vidéke . (Petrosény.) 
Szerk. Nagy Miklós; laptulajd. Figuli 
Antal nyomdász. VI. évf. Ara 8 kor. 

Pozsonyi Hi r lap . (Pozsony.) Szerk. 
Hamvas r József. Nyomt. Freistadt Mór 
II. évf. Ára 12 kor. 

Rábaközi Közlöny. (Csorna.) Szerk. 
László Samu Kapuvárott és Kokas István 
Csornán. V. évf. Nyomt. »Csokonai« ny. 
Ára 8 kor. 

Rábavidék. (Körmend.) Szerk. Fülöp 
József. I. évf. Nyomt. a Körmendi ny. 
Ára 8 kor. 

Ráczkeve i Hírlap. (Ráczkeve.) 
Szerk. és laptulajd. Guőth Kálmán. IV. évf. 
Nyomt. Rode Mihály kiadó. Ára 8 kor. 

Radna-Lippa . (Lippa.) Szerk. és 
tulajd. Zeitler Lajos nyomdász, szerkesztő
társ Rafila Demeter. III. évf. Ára 8 kor. 

Rákospalotai Közlöny. (Rákos
palota.) Szerk. és tulajd. Kohn Jakab. 
Nyomt. Fischer és Deutsch kiadók. II. évf. 
Ára b* kor. 

Rákos Vidéke. (Rákos-Szt.-Mihály.) 
Szerk. Pártényi József; kiadó-tulajd. dr. 
Bartha Sándor. Nyomt. »Stephaneum« 
Budapesten. II. évf. Ara 8 kor. 

Resicai Lapok. (Resicabánya.) 
Szerk. Deák Gyula; kiadó-tulajd. Weisz 
Adolf nyomdász. III. évf. Ára 9 kor. 60 f. 

Rozsnyói Hi radó. (Rozsnyó.) Szerk. 
Réz László ; kiadja Kovács Mihály nyom
dász. XXV. évf. Ára 8 kor. 

Sajó-Vidék. (Rozsnyó.) Szerk. Komo-
róczy Miklós; tulajd. Hermán Istvánná. 
Nyom. a Sajóvidék ny. V. évf. Ára 8 kor. 

Salgótarján i Lapok. (Salgó-Tarján.) 

25 

Főszerk. dr. Junginann Rezső; fel. szerk. 
Dömötöri Németh Péter; kiadó-tulajd. 
Friedler Ármin. I. évf. Ára lü kor. 

Sárospatak. (Sárospatak.) Szerk. és 
lapkiadó-tulajd. Molnár János. III. évf. 
Nyomt. Steinfeld Jenő. Ára 8 kor. 

Sárrét . (Berettyó-Újfalu.) Szerk. Nagy 
Zoltán; kiadó-tulajd. Adler Béla nyom
dász. II. évf. Ára 8 kor. 

Sá rvá r i Hi r lap . (Sárvár.) Szerk. 
Cséplő Ernő; kiadó-szer k. Húsz Gyula. I. 
évf. Nyomt. Vörösmarty ny. Ára 8 kor. 

Se lmeczbányai Hi radó. (Selmecz-
bánya.) Szerk. és kiadó Kúti István; Joer-
ges Ágost özv. és fia nyomd. XIII. évf. Ára 
8 kor. 

Somlyóvidéki Hi r lap . (Devecser.) 
Szerk. Huss Gyula; kiadja a »Vörösmarty« 
nyomda. VII. évf. Ára 8 kor. 

Somogyi Újság. (Kaposvár.) Szerk. 
és kiadó: Poór Sándor. Nyomt. Hagel-
inann Károly. IX. évf. Ára 8 kor. 
( Sümeg ós Vidéke . (Sümeg.) Szerk. 
Éles Károly. Nyomt. Horváth Gábor. X. 
évf. Ára 8 kor. 

Szabadkai Közlöny. (Szabadka.) 
Szerk. és kiadó-tulajdonos Szabados Sán
dor nyomdász. XXVII. évf. Ára 4 kor. 

Szabadság. (Esztergom.) Szerk.-tulajd. 
Bártfay Géza. VII. évf. Nyomt. Tábor 
Adolf. Hetenként 2-szer. Ára 12 kor. 

Szabad Sajtó. (Zenta.) Szerk. Biró 
János nyomdász. I. évf. Hetenk. 3-szor. 

Szabad Szó. (Szentes.) Szerk. Árvái 
Bálint. IV. évf. Nyomt. Stefano vies István 
Budapesten. Ára 4 kor. 

Szabolcs. (Nyiregyháza.) Szerk. Pröhle 
Vilmos; kiadó-tulajd. Schlichter Gyula. I. 
évf. Nyomt. Piringer János Ára 8 kor. 

Szalontai Lapok. (Nagy-Szalonta.) 
Szerk. Nagy Márton, Kornstein Hermán 
és Podhradcky Rezső; lapkiadó-tulajdonos 
Reich Jakab nyomdász. XIV. évf. Ara 8 
korona. 

Szamos. (Szatmár.) Szerk. dr. Hantz 
Jenő; kiadó-tulajd. Litteczky Endre a 
Szabadsajtó ny. XXXIII. évf. Hetenként 
kétszer. Ára 8 kor. 

Szarvas és Vidéke . (Szarvas.) Szerk. 
Benczúr Sándor; kiadó-tulajd. Sámuel 
Adolf. Nyomt. a Szarvas és Vidéke ny. 
XIII. évf. Ára 8 kor. 

Szarvasi Hi r lap. (Szarvas.) Szerk,-
tulajd. Benczúr János; Szerk. Salacz Ele
mér. I. évf. Nyomt. Dolesch József. Ára 
8 kor. 

Szarvasi Lapok. (Szarvas.) Szerk. 
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Szikes Antal; Nvonit. Dantzky Sándor. 
XIX. évf. Ára 10 kor. 

S z a t m á r . (Szatmár.) Szerk. dr. Hadady 
Lajos; kiadó-tulajd. Kálik és Szerémy 
nyomdászok. XXVII. évf. Ára 5 kor. 60 f. 

S z a t m á r é s V i d é k e . (Szatmár.) 
Szerk. dr. Fejes István: kiadó-tulajd. 
Morvái János nyomdász. XLX. évf. Ára 
6 kor. 

S z a t m á r m e g y e i K ö z l ö n y . (Nagy-
Károly.) Szerk. baudisz Jenő: tulajdonos 
Roth Károlv nvomdász. XXVII. évf. Ára 
8 kor. 

S z a t m á r - N é m e t i . (Szatmár.) Szerk. 
Mátray Lajos; kiadó-tulajd. Weinberger 
testvérek. VI. évf. Ára 4 kor. 

S z e g h a l o m v i d é k i H í r l a p . (Szeg
halom.) Szerk. dr. Csák István. III. évf. 
Nyomt. Riegel Zoltán. Ára 8 kor. (Meg
szűnt.) 

S z é k e l y - U d v a r h e l y . (Sz.-Udvarhely.) 
Szerk. és kiadó-tul. Betegh Pál nvomdász. 
VIII. évf. Ára 8 kor. 

S z e n t e s é s V i d é k e . (Szentes ) Szerk. 
és kiadó-tulajd. dr. Mátéffy Ferencz, társ-
szerk. Bánfalvi Lajos; Nyomt. a Szentes 
és Vidéke ny. XXIII. évf. Hetenként 2-szer. 
Ára 10 kor. 

S z e n t - G o t t h á r d . (Szent-Gotthárd.) 
Szerk. és kiadó-tul. Wellisch Réla nyom
dász. VII. évf. Ára 8 kor. 

S z e p e s i H i r n ö k . (Lőcse.) Szerk. 
Hensch Aladár; kiadó-tulajd. Nagy Árpád. 
Nyomt. Reiss Jos. Th. XL. évf. Ára 
8 kor. (Magyar és német szöveggel.) 

S z e p e s i L a p o k . (Igló.) Szerk. Nikházi 
Frigyes; kiadó-tulajd. Csetényi Emil. 
Nyomt. a »Tátra« ny. XVIII évf. Ára 8 kor. 

S z i l á g y . (Zilah.) Fel. szerk. dr. Kincs 
Gyula; szerk. ifj. Kapus Sámuel, kiadó 
Seres Samu nyomdász. XX. évf. Ára 8 kor. 

S z i l á g y - S o m l y ó . (Szilágy-Somlyó.) 
Szerk. és kiadó-tulajd. Bölöni Sándor 
nyomdász. XX. évf. Ára 8 kor. 

S z o b o s z l ó é s V i d é k e . (Hajdu-Szo-
boszló.) Szerk. és kiadó-tulajd. Fehér 
Gábor. Nyomt. Plön Gy. XII. évf. Ára 
8 kor. 

S z o l n o k - D o b o k a . (Deés.) Szerk. és 
kiadó Veress Dezső. Nyomt. Demeter és 
Kiss XXVII. évf. Ára 12 kor. 

S z o l n o k i L a p o k . (Szolnok.) Szerk. 
Hay Géza I. évf. Nyomt. kiadó-tulajd. 
Hay és Grünn. Ára 8 kor. 

T a p o l c z a é s V i d é k e . (Tapolcza.) 
Szerk. és kiadó-tulajd. Feleki Alajos. 
Nyomt. Löwy R. XII. évf. Ára 10 kor. 

T á r s a d a l m i L a p o k . (Újpest.) Szerk. 
és kiadó-tulajd. Sugár Bódog. Nyomt. 
Korvin test. VI. évf. Ára 8 kor. 

T a t a é s T ó v á r o s . (Tata.) Szerk. 
Fogassy Kázmér; laptulajd. Nobel Adolf 
nyomdász. VI. évf. Ára 8 kor. 

T e n k e é s V i d é k e . (Tenke.) Szerk. 
Jelűnek József. I. évf. Nyomt. a kiadó 
Maár L. Vilmos. Ára 8 kor. 

T i s z a v i d é k . (Szolnok.) Szerk. Merényi 
György. IV. évf. Nvomt. a kiadó-tulajd. 
Wachs Pál. 

T o k a j - H e g y a l j a . (Szerencs.) Szerk. 
és kiadó-tulajd. Simon József nyomdász. 
X. évf. Ára 8 kor. 

T o k a j i Ú j s á g . (Tokaja Szerk. dr. Engl 
Jakab és Mikola Árpád. I. évf. Nyomt. 
Gestetner Adolf. Ára 8 kor. (Megszűnt.) 

T o l n a m e g y e i Közlöny' . (Szegzárd.) 
Szerk. és kiadó-tulajdonos Boda Vilmos. 
Nyomt. Molnár Mór. XXX. évf. Ára 12 kor. 

T ú r k e v e . (Túrkeve.) Szerk. és laptul. 
Bentsik Emma. Xvnmt. FölföldvGyörgvné. 
XII. évf. Ára 8 kor. 

U d v a r h e l y i H i r a d ó . (Székely-
Udvarhely.) Szerk. és kiadó-tulajd. Becsek 
Aladár; nyomt. Becsek D. fia. V. évf. 
Ára 8 kor. 

U g o c s a . (Nagy-Szőllős.) Szerk. id. Urá
lik József; lapkiadó-tulajdonos Doktor 
István nyomdász. XVIII. évf. Ára 8 kor. 

U j P é c s i Ú j s á g . (Pécs.) Szerk. Mérő 
Béla; kiadók Wessely és Horváth. I. évf. 
Nyomt. Székelv Viktor Budapesten. Ára 
19 kor. 20 fii/ 

Ú j p e s t i K ö z l ö n y . (Újpest.) Szerk. és 
kiadó-tulajd. Mártonffy Imre. Nyomt. 
Ifj. Kellner Ernő. X. évf. Ára 8 kor. 

U n g . (Ungvár.) Szerk. Bánóczy Béla; 
kiadó-tulajd. Székely és Illés nyomdászok. 
XL. évf. Ára 8 kor. 

U n g v á r i K ö z l ö n y . (Ungvár.) Szerk. 
Schürger Ferencz; kiadó-tulajd. Lévai 
Mór nyomdász. XXIV. évf. Ára 8 kor. 

V á c i H i r l a p . Szerk. Kulcsár Ernő: 
kiadja Kovách Ernő. Nvomt. Maver Sán
dor. XVI. évf. Ára 12 kor. 

V á g v ö l g y i L a p . (Trencsén.) Szerk.-
kiadóSkarnitzl X. Fer. nyomdász. XXIX. 
évf. Ára 8 kor. (Magyar és német szö
veggel.) 

V e s z p r é m i E l l e n ő r . (Veszprém.) 
Szerk. Várkonyi Dezső. V. évf. Nyomt. 
Pósa Endre. Ára 12 kor. 

V e s z p r é m i Ú j s á g . (Veszprém.) Szerk. 
Balassa Sándor. I. évf. Nyomt. Székely 
Viktor Budapesten. 
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Visó és Vidéke . (F^lső-Visó.) Szerk. 
Cseh Nándor; kiadó-tulajd. Ocskay H. 
Nyomt. Schiff mann H. VII. év f. Havonként 
2-szer. Ara 8 kor. 

Visó i Hirlap. (Felső-Visó.) Szerk. 
és kiadó-tulajd. Aczél Ödön. Nyomt. 
Schiffmann H. Máramaros-Szigeten. III. 
évf. Ára 8 kor. 
Zalai Közlöny. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. 

dr. Villányi Henrik; kiadó ifj. Wajdits 
József nyomdász. XLI. évfolyam. Ára 10 
korona. 

Zalamegye. (Zala-Egerszeg.) Szerk. 
dr. Csák Károly; szerk. és kiadó-tulajd. 
Udvardy Ignácz. Nyomt. Unger Antal. 
NNI. évf. Ára 8 kor. 

Zaránd. (Brád.) Szerk. Brády Albert. 
I. évf. Nyomt. Röth Ferencz. 

Zempléni Hi r lap. (Sátoralja-Ujhely.) 
Szerk. Pataky Miklós. Nyomt. a Pannónia. 
X. évf. Ára 10 korona. 

Zentai Hiradó. íZenta.) Szerk. és 
kiadó-tulajd. Kabos Ármin nyomdász. 
VII. évf. Ára 10 kor. 

Zentai Közlöny. (Zenta.) Szerk. és 
kiadó-tulajd. Fekete Sándor nyomdász. 
XIV. évf. Ara helyben 6 kor., vid. 8 
korona. 

Zólyom és Vidéke . (Zólyom.) Szerk. 
és tulaj d. Fried mann Mór. Nyomt. Zólyom 
és Vidéke könyvny. V. évf. Ára 8 
korona. 

Zólyomvá rmegye i Hi r lap . (Zó
lyom.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Nádosy 
Gyula nyomdász. XVI. évf. Ara 8 kor. 

Zsombolya. (Zsombolya.) Szerk. és 
kiadó Porse Vilmos. f Nyomt. Wunder 
Rezső kiadó. II. évf. Ára 6 kor. 

Összesen 233. 

IX. HIRDETÉSI LAPOK. 

BUDAPESTEN. 
Kis Hirdetó'. Szerk. Ballá Zoltán, 

kiadó-tulajd. Greif Zoltán. I. évf. Nyomt. 
Corvina. 

Országos Hi rde tés i Közlöny. 
Szerk. és tulajd. Gerő József. VIII. évf. 
Nyomt. Európa. Hav. 2-szer. Ára 10 kor. 

VIDÉKEN. 
Abau j -Tornavá rmegye Hiva ta

los Lapja. (Kassa.) Szerk. Abauj-Torna
vármegye alispáni hivatala. II. évf. Ára 
6 kor. 

Ba ranya V á r m e g y e hivatalos lapja. 

(Pécs.) Szerk. és kiadja Várady Ferencz. 
Nyomt. Taizs József. V. évf. 

B rassói Értesítő. (Brassó.) Szerk. 
Hargitai Béla, kiadó Incze és Szőts. Nyomt. 
Gabony Vilmos. II. évf. Naponként. Ára 
4 kor. (Magyar és német szöveggel.) 

Csikvá rmegye i É r t es í tő . (Csiksze-
reda.) Szerk. és kiadja az alispáni hiva
tal. I. évf. Megjelen havonkent kétszer. 

Gömör-Kishont t. e. V á r m e g y e 
Hiva ta lo s É r tes í tője . (Rimaszombat.) 
Szerk. és kiadja a vármegyei alispáni 
hivatal. Szerk. dr. Dienes Gyula. Nyomt. 
Rábely Miklós. XIII. évf. Hivatalos hetilap. 
Ára 8 kor. 
, Győ r szab. kir . vá ros h iva talos 

É r tes í tője . (Győr.) XII. évf. 
Győ rvá rmegye Hiva ta lo s É r te 

sítője . (Győr.) Nyomt. Gross testvérek. III. 
évf. Havonként 2-szer. 

Há rom székmegye H iva ta lo s 
Lapja. (Kézdi-Vásárhely.) Szerk. és 
kiadja Háromszékvármegye alispáni 
hivatala. XIX. évf. Nyomt. ifj. Jancsó 
Mózes. Havonként 2-szer. Ára 8 kor. 

Hiva ta lo s É r t es í tő . (Segesvár.) 
Szerk. dr. Seiwert Vilmos; kiadja Nagy-
Küküllő vármegye. XI. évfolyam. Nyomt. 
Horeth Fr. J. 

Hiva talos Közlemények. (Gyula.) 
Békésvármegye hivatalos lapja. Kiadja a 
vármegye alispánja. V. évf. Nyomt. 
Dobay János. 

Hiva ta lo s Közlönye Torda-Aranyos 
vármegye törvényhatóságának. (Torda.) 
Nyomt. Füssy és Sztupjár. III. évf. 

Hiva ta lo s Lap. (Sátoralja-Ujhely.) 
kiadja Zemplén Vármegye. I. évf. Nyomt. 
a »Zemplén« ny. Ára 8 kor. 

H o n t v á r m e g y e Hiva ta lo s Közlö
nye . (Ipolyság.) Szerk. a vármegye 
jegyzői kara. X. évf. Havonként 3-or. 
Nyomt. Neumann Jakab. Ára 6 kor. 

Ko lozsvá rmegye H iva ta lo s Köz
lönye . (Kolozsvár.) Szerk. Hory Béla, 
dr. Lásposi Hegedűs Árpád és dr. Pavlik 
Sándor. Nvomt. Gámán János örököse. 
XXV. évf. Ára 8 kor. 

Kö rözvények. (Nagyvárad.) Bihar
vármegye alispánjától. Nyomt. Laszky 
Ármin. IV. évf. 

N ö g r á d v á r m e g y e i Hiva ta lo s 
É r tes í tő. (B.-Gyarmat.) Kiadja a vár
megyei jegyzői hivatal. Nyomt. a balassa
gyarmati könyvnyomda r. t. LIX. évf. 
Hetenként. Ára 8 kor. 

Pozsony V á r m e g y e H iva ta lo s 
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Közlönye. (Pozsony.) Szerkeszti és 
kiadja Klempa Bertalan alispán. Nyomt. 
Wigand. F. K. XI. évf. Havonként 
2—3-szor. Ára 4 kor. 

Rendelet i Közlöny. (Nagy-Sza-
ionta.) Szerk. Nagy Márton; kiadja Reich 
Jakab nyomdász. XIII. évf. 

Sá rosvármegye Hivatalos Lapja. 
(Eperjes.) Szerk. és kiadja Sár< svár-
ínegye alispáni hivatala. Nyomt. Kósch 
Árpád. VII. évf. Hetenként. Ára 4 kor. 

Somogyvá rmegye Hivatalos 
Lapja. (Kaposvár.) Szerk. és laptulajd. 
Roboz István. XXI. évf. Kiadó Hegelmann 
Károly nyomdász. 

Sop ronvá rmegye Hivata los Köz
lönye . (Sopron.) Szerk. Zalka Pál ; kiadja 
Sopronvarmegye törvényhatósága. Nyomt. 
Röttig Gusztáv. II. évf. Ára 2 kor. 

Tö rvényha tósági Tisztviseló'k 
Lapja. (Komárom.) Szerk.-tulajd. Berin-
key Bálint. II. évf. Nyomt. Freisinger 
Mór. Hav. 2-szer. Ára 8 kor. 

T re ne s é n Vármegye Hiva talos 
Közlönye . (Trenesén.) Szerk. Baross 
Jusztin alispán; kiadja Skarnitzl X. Fe
rencz nyomdász. Hav. 2-szer. XII. évf. Ára 
4 kor. 
, Ve szp rémvá rmegye Hivata los 

Ér tes í tő je . (Veszprém.) Szerk. dr. Hor
váth Lajos. IV. évf. Nyomt. Dunántúli 
kny. 

Zólyomvá rmegye Hiva ta lo s 
Lapja. (Beszterczebánya.) Szerk. és ki
adja Zólyomvármegye alispáni hivatala. 
III. évf. Nyom. Machold F. Ára 4 kor. 

Összesen 27. 

X. VEGYES MELLÉKLAPOK. 

BUDAPESTEN. 
, A Budapes t i Közlöny Hiva ta lo s 

Er tes i tő je . XXX. évf. Hetenként hat
szor. 

A »Budapest« Regénycsa rnoka . 
Heti melléklap. XX. évf. 

Cur ia i Ha tároza tok . A »Jogtudomá
nyi Közlöny« melléklapja. 

Darázs. Melléklet a »Kis-Pest-Szent-
Lőrinczi Lapok«-hoz. Nyomt. a Belvárosi 
ny. II. évf. 

"Elnök Ú t m u t a t ó . A »Társulati Érte
sítő« melléklete. III. évf. 

Gazdasági I smé t l ő Isko la . A 
»Néptanítók Lapja« melléklapja. 

Honvédorvos . A »Gyógyászat« havi 
melléklete. 

Jogese tek . XVIII. évi. Melléklet a 
»Jog«-hoz és az »Ügyvédek Lapjá«-hoz. 

Ka tho l ikus Tanügy. A »Magyar 
Állam« melléklapja. Szerk. dr. Zelliger 
Vilmos. VIII. évf. Ára 4 kor. 

Képes Olvasó tár . »Tolnai Világlap«-
ja melléklapja. I. évf. Nyomt. »Európa«. 

Közegészségügy és Tö rvényszéki 
Orvos tan . Szerk. Fodor József, tanár. 
Az »Orvosi Hetilap« mellékletei. 

Közgazdasági Napló . A »L'Argus« 
magyar melléklete. I. évf. 

Lákáshi rde tő Újság . A »Háztulaj
donosok lapja« félhavi melléklete. 

Luthe r - tá rsaság Egyházi rodal
m i Ér tes í tő je . Az »Evangélikus Családi 
Lap« havi melléklete. II. évf. 

Magya r Gazda. A »Politikai Újdon
ságok« havi melléklete. 

Magya r Könyvészet . A »Corvin« 
havi melléklete. Szerk. Rényi Károly. 

Magya r Lloyd . A »Magyar Keres
kedők Lapja« heti melléklete XXII. évf. 

Magya r SÖrfőzök Lapja. Az »Adó
ügyi Szaklap« két heti melléklete. 

N y i l v á n t a r t á s . A »Rendőri Lapok« 
melléklapja. VII. évf. (Magyar és német 
szöveggel.) 

A »PénzügyiKözlöny« melléklapja. 
Pénzügyi Ú t m u t a t ó . A »Pénzügyi 

Hirlap« melléklapja. XV. év!. 
Po l gá r i Tö rvénykezés . A »Büntető 

Jog Tára« melléklapja. XIX. évf. 
Pos ta- és Távi rdai Közlemé

nyek . Melléklet a M. kir. Posta- és 
Távirdai Rendeletek Tárához. 

R e g é n y t á r . A »Vasárnap Újság« heti 
melléklete. VIII. évf. 

R e n d ő r i Közlöny. A »Belügyi Köz
löny« melléklapja. XXXI. évf. 

Sorso lási Tudósi tó . A »Pénzügyi 
Újság« melléklete VII. évf. 

Szemészet . Az »Orvosi Hetilap« mel
lett. Szerk. Schulek Vilmos tanár iskolája. 
Évi 4 szám. 

Szépi rodalm i Kert . Szerk. Çziklay 
Lajos. Heti melléklet a »Magyar Állam«-
hoz. XVI. évf. 

Szövetkezés . A»Hazánk« félhavi mel
léklete. XIII. évf. 

Uj Budapes t . A »Budapest < képes 
heti melléklete (Élczlap.) XXIV. évf. Ára a 
főlap nélkül 6 kor. 

Vasá rnap . A »Hazánk« heti mellék
lapja. 
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Vi lágk rónika. A »Vasárnapi Újság« 
s »Politikai Újdonságok« s a »Képes 
Néplap« melléklapja. XXVI. évi'. 

Vi l lám . Tolnai Világ-Lapjának mel
léklapja Szerk. Lukács Gyula. II. évf. 

VIDÉKEN. 
Albe r t i -I rsa. (Monor.) A »Monor-

kerületi Lapok« heti melléklete. I. évf. 
Borsodvármegye Hivatalos Er-

tesitője . (Miskolcz.) A »Borsod« mel
léklete. 

Hivata los Közlöny . (Veszprém.) A 
»Veszprém-vármegye« melléklapja. IV. évf. 

Hivata los Mel léklet a »Toron
tál «-hoz. (Nagy-Becskerek.) XVII. évf. 

Hube le Balázs. (Arad.) Az »Aradi 
Hiradő« élc'zlap melléklete. 

H ü v e l y k Matyi. (Szeged.) A »Szegedi 
Napló« melléklete IX. évf. 

Sop ronvá rmegye H iva ta lo s Köz
zé té te le i . (Sopron.) A »Soproni Hirlap« 
melléklete. Szerk. Zalka Pál. Ára 2 kor. 

Temesvá rmegye Hiva ta lo s Lap
ja. (Temesvár.) »Déimagyarországi Köz
löny« melléklete. Hetenként 2-szer. XII.évf. 

Ü j Lap . (Székesfejérvár.) Kiadja Kiri-
sits Bódog. I. évf. . . 

Uj Lap . (Kolozsvár.) Szerk. Benkő 
Sándor. I. Nyomt. Gámán János örökösei. 
Kolozsvári. . . . melléklete. 

Összesen 43. 

ÖSSZEGEZÉS. 
Hírlapirodalmunk számarányát 1901. 

és 1902. évben a következő kimutatás
ban tüntethetjük föl: 

1902. 1901. Lett: 

I. Politikai napilapok 90 70 -I- 20 
II. Politikai hetilapok 92 93 — 1 

III. Vegyes tartalmú ké
pes lapok 14 12 -f- 2 

IV. Egyházi és iskolai 
lapok 52 5 2 + 1 

V. Szépirodalmi és ve
gyes tart. lapok 23 2 2 + 1 

VI. Humorisztikus lapok 23 1 8 + 5 
VII. Szaklapok 28« 278 + 8 
VIII. Vidéki lapok nem po

litikai tartalommal 233 218 + 15 
IX. Hirdetési lapok ... 27 24 + 3 
X. Vegyes melléklapok 43 33 + 10 

~15sszl^enT883~82()"+ 66 
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A hazai nem-magyar nyelvű hírlapirodalom. 
KERESZTY ISTVÁNTÓL. 

I. TÖBBNYELVŰ LAPOK.* 
Szaklapok és vegyes tartalmúak. 

BUDAPESTEK. 
Álta lános Műszaki Értesítő . All

gemeiner Technischer Anzeiger für Un
garn. [Magyar és német.] VI. évf. 

Ál talános Szeszipari Közlöny. 
[M. és német.] V. évf. 

Bőr ipar . Ungarische Gerber-Zeitung. 
[M. és német.] IX. évf. 

Budai Hi r lap . Ofner Journal. [M. 
és n.J I. évf. 

A Budapesti Á r u - és É r ték
tőzsde Hiva talos Á r jegyző Lapja. 
Amtliches Cursblatt der Budapester 
Waaren- und Effecten-Börse. [M. és n.] 
XXXIX. évf. 

Budape s t i Lakásli irdető . Buda
pester Wohnungsanzeiger. [M. és n.] 
XV. évf. 

Commercie l le Rund schau . Ke
reskedelmi Szemle. [Német főlap, ma
gyar melléklappal.] VI. évi'. 

Dohányá rusok Közlönye . Organ 
der Tabak-Gross- und Kleinverschleisser 
Ungarns. [M. és n.J X. évf. 

Epi tőmunkás . Der Bauarbeiter. [M. 
és ri.] VIII. évf. 

É r t es í tő . A. m. kir. tengerészeti 
hatóság biv. lapja. — Avvisatore. (Fiume.) 
(A »La Bilancia« melléklapja.) [M. és 
olasz.] ? évf. 

Glücksbote . Szercncse-Hiradó. (Sor
solási tudósító). [M. és német.] ? évf. 

I ta lmé rők és I ta lá ru sok Köz
lönye . Schanklizenzer-Zeitung. [M. és 
német. | V. évf. 

Könyvkö tők Lapja. [M. és n.] 
IV. évf. 

Magya r Borke reskede lem. Unga
rischer Weinhandel. [M. és n.] II. évf. 

Magya r Bőr ipar. — Ungarische 
Lederindustrie [M. és n.] IX. évf. 

Magya r Czukor ipar . Die Unga
rische Zuckerindustrie, és melleklete : A 
Czukorrépa-Termeló'. — Der Zuckerrüben-
Producent. [M. és n.] XI. évf. 

Magya r Fém- és Gépipar . Un
garische Metall- und Maschinen-Industrie. 
[M. és n.] XII. évf. 

M. Kir. Pos tai és Távi rda-Ren -
de l e tek Tára . Sbornik kr. ug. Pos-
tanskih; es : Brzovajnih Xaredabah. [M. 
és horvát.] Kiadja a m. kir. kereskedelem
ügyi miniszter. XVII. évf. 

Magya r Malom-Közlöny. Unga
rische iVJühlen-Xachrichten. [M. és német.) 
IV. évf. 

Magya r Sörfőzők és Komlóter
me lők Lapja. Ungarische Brauer- und 
Hopfen-Zeitung. [M. és n.j I. ,évf. 

Magya r Tüzelőszesz-É r tékes í tő 
Központ. Ungarische Centrale für Brenn
spiritus-Verwertung. [M. és n.] I. évf. 

Magya r Üveg- és Agyagipa r . 
Ungarische Glasindustrie und Keramik. 
[M és n.] IL évf. 

Magya r Vas- és Gépújság. Un
garischer Metallarbeiter. [M. és n.J XX. 
évf. 

Mercur , hiteles sorsolási tudósító. 
Authent. Verlosungs-Anzeiger. [M. és 
n.] XXXII. évf. 

Műveze tők Lapja . Werkmeister-
Zeitung. [M. és'n.J V. évf. 

Nemze tköz i N y i l v á n t a r t á s . La 

* A magyar (illetőleg német) nyelvűek közé is fel vannak véve. az összes létszámot tehát 
ez a rovat nem gyarapítja. 
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Sûreté Internationale. Internationale Evi
denz. [M., német és franczia.] A Rend
őri Lapok melléklapja. VII. évf. 

Népszava. Volksstimme (és a német 
rész lenyomata; Westungarischc Volks
stimme, I. évf.) [M. és német.] XXX. évf. 

Rendelet i Közlöny (a m. kir. 
honvédség számára). Szabályrendeletek. 
— Viestnik Naredabah. Za kr. ug. do-
rnobranstvo. Normativne naredbe. [M. 
és horvát.] XXVIII. évfolyam. 

Rendelet i Közlöny (a m. kir. 
honvédség számára). Személyes ügyek. 
— Viestnik Naredabah. Za kr. ug. domo-
branstvo. Osobni poslovi. [M. és horvát.] 
XXVIII. évf. 

Rendőri Lapok (Magyar Csendőr). 
[M. és n.] X. évf. 

Sorsolási Közlöny. (M. és n.) XVI. 
évf. 

Tojás és Vaj . Eier und Butter. [M. 
és n.| I. évf. 

Typog raphia. Gutenberg. [M. és 
n.] XXXIV. évfolyam. 

Unga r i sche Wochenschrift . Füg
getlen Magyar Hetilap. (M. ésn.) VIII. évf. 

Un ió . Ä Bpest-Székesfőv. Sütők . . . 
Ipartestülete hivatalos szakközlönye. [M. 
és n.] VII. évf. 

Vas- és Fémmunkások Szak
lapja. Fachblatt der Eisen- und Metall
arbeiter. [M. és n.] VI. évf. 

Zene lap . [Német melléklettel.] XVI. 
évf. 

Zenevi lág . [Időnként német mellék
lettel.] II. és III. évf. 

Zené lő Magyarország . La Hongrie 
Musicale. (Zeneművek, részben franczia 
és német feliratokkal.) IX. évf. 

Összesen 39. 

VIDÉKEN. 
Bácskai Újság. Bácskaer Zeitung. 

(Apatin.) [Magyar és német.] VII. évf. 
B rassói É r tes í tő . Kronstädter An

zeiger. (M. és n.) II. évf. 
Buziáser Anzeiger . Buziási Hir-

adó. [M. és n.] III. évf. 
Dé lmagya rország . Juzna Ugarska. 

(Vaiszka-Szabadka.) [M. és szerb.] I. évf. 
Mosonvá rmegye . (M.-Óvár.) [M. és 

német.] IV. évf. 
Muraköz. Medjimurje. [M. és hor

vát.] XIX. évf. 
Nagyszombati Het i lap. Tyrnauer 

Wochenblatt. [M. és n.] XXXIV. évf. 

N y i t r a i Lapok. Neutra-Trenchiner 
Zeitung. (Nyitra.) [M. és n.] XXXIII. évf. 

Szent-Gotthárd. St.-Gotthard. [M. 
és n.] VII. évf. 

Szepesi Hi rnök . Zipser Bote. 
(Lőcse.) ÍM. és n.] XL. évf. 

Te lecska. (Kula). [M. és n.] XX. évf. 
Újvidéki Újság . Neusatzer Journal. 

(M. és n. kiadások.) II. évf. 
V á g v ö l g y i Lap. (Trencsén). [M. 

és n.] XXIX. évf. 
Összesen 13. 

I I . NÉMET LAPOK. 

a) Politikai tartalmúak. 
BUDAPESTEN. 

A l l g e m e i n e Jüdische Ze i tung. 
(Héber betűkkel.) Szerk. tul. Grossberg 
Lipót. Ny. Fried és Krakauer. XV. évf. 
Heti 5 szám. Ára 20 kor. 

Budapes t e r Tagbla t t . Fel. szerk. 
Bolgár Ferencz; kiadja »Európa« r; t. 
Nv. »Európa.« XIX. évf. Napilap. Ára 
28 kor. 

Ext rab la t t . A Neues Budapester 
Abendblatt lenyomata. IV. évf. 

Montagb la t t . Fel. szerk. tul. Viola 
Miksa. Ny. Schlesinger és Kleinberger. 
XIV. évf. Hetilap. Ára 12 kor. 

N e u e s Budapes t e r A b e n d b l a t t . 
Szerk. Singer Arthur, kiadó ő és Barna 
Tódor. Ny. »Kosmos« IV. évf. Napilap. 
Száma 2 fillér. 

N e u e s Kle ine s Jou rnal . Szerk. 
Vida Bódog, tul. »Európa« r. t. Ny. 
»Európa.« VI. évf. Ára naponta 2 fül. 

N e u e s P e s t e r Jou rnal . Fel. szerk. 
Bródy Lajos; kiadó-tul. Rródy Zsigmond. 
Ny. »Hungária« ny. XXXI. évf. Napilap. 
Ára 28 kor. 

N e u e s Po l i t i sches Vo lksb la t t . 
Fel. szerk. dr. Fleischmann Sándor; kiadó 
tul. Mérey Miksa. Ny. »Kosmos.« XXVI. 
évf. Napilap. Ára 20 kor., a »Witzrakete« 
melléklappal együtt 22 koi- 40 fül. 

P e s t e r Lloyd . Fel. szerk. Falk 
Miksa; kiadó, ny. a »Pesti Lloyd-Társulat« 
XLVIII. évf. Napilap, estilappal. Ára M 
korona. 

Po l i t i s che s Vo lksb la t t . Fel. szerk. 
Sipos J. ; kiadó tul. a »Hungária« válla
lat. Ny. »Hungária« XXVIII. évf. Napilap. 
Ára 20 kor. 

Összesen 10. 
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VIDÉKEN. 
Bács-Bodroghe r P resse . (Újvidék.) 

Fel. szerk. és kiadó Fuchs Emil. Ny. 
Fuchs Emil és Társa. XLVII. évf. Hetilap. 
Ára 10 kor. 

Deu t sches Tagblatt fü r Ungarn . 
(Temesvár.) Főszerk. Orendi-Hommenau 
Viktor; fel. sz. Feisthammel Kálmán. 
Kiadó: »Gutenberg«-társ. Jokl Jakab és 
Társa. Ny. »Gutenberg« ny. III. évf. 
Napilap. Ára 18 kor. 

Donau -Temes-Bo te vorm. Banater 
Post. (Pancsova.) Szerk. tul., ny. Wittig-
schlager K. XXXIII. évf. Hetenként két 
szám. Ára 16 kor. 

D e r Freimütige . »Südungarisches 
Volksblatt.« (Temesvár.) Fel. szerk. és 
tul. Blaskovics Ferencz. Ny. »Délmagyar-
orsz. ny.« XVII. évf. Hetilap. Ára 9 kor. 

F ü n f k i r c h n e r Zei tung. (Pécs.) 
Főszerk. Lenkei Lajos, fel. sz. Verbói 
Ármin, tul. Guttmann J. özv. Ny. »Pécsi 
irodalmi és kny. r. t.« XXXIII. évf. Heten
ként 2 szám. Ára 16 kor. 

Gleichhei t . (Bécsújhely.) Szerk. 
Ausobsky Alajos. Kiadóiul, az alsó-ausz
triai IX. választókerület szocziáldemo-
kracziája. Ny. [Lajta-Szt-Miklós] Stiborsky 
Fülöp. VIII. évf. Hetilap. Száma 10 fül. 

Hermanns täd te r Ze i t ung verei
nigt mit dem Siebenbürger Boten. (Nagy-
Szeben.) Fel. szerk. Roth Frigyes; kiadó 
ny. Reissenberger Adolf. CXYIII. évf. 
Napilap. Ára 20 kor. 

K rons täd te r Ze i tung . (Brassó.) Fel. 
szerk. Wächter Guido; kiadótul. Gött 
János fia. Ny. Gött J. fia. LXVI. évf. Napi
lap. Ára 19 kor. 20 fill. 

D e r Landbo te . (Temesvár.) Szerk. 
tul. Kraushaar Károly; tul. Kraushaar 
és Emmer. Ny. Csanádegyházmegyei ny. 
XXXI. évf. Hetilap. Ára 4 kor. 

N e u e Temesvá re r Ze i tung . 
(Temesvár.) Fel. szerk. Dévay Ferencz; 
tul. kiadó Steger E. utódai. XXXV. évf. 
Napi lap. Ára 32 kor. 

N e u e Zei tung . (Sopron.) Szerk. dr. 
Arahold Károly és Breyer Mór. Ny. 
Böttig Gusztáv. V. évf. Ára 14 kor. 

Oedenburge r Ze i tung . (Sopron.) 
Fel. szerk. Marbach Ernő: kiadó ny. 
Romwalter Alfréd. XXXV. évf. Napilap. 
Ara 20 kor. 

P ressburger P resse . (Pozsony.) 
Szerk. tul. Engyeli Jenő. Ny. Aikalay 
Adolf és fia. V. évf. Heti lap. Ára 8 kor. 

P r e s s b u r g e r Tagb la t t . (Pozsony.) 
Szerk. Pichler Hermann Alajos; kiadó 
ny. Kath. irodalmi r. t. VI. évf. Napi 
lap. Ára 16 kor. 

Pressburge r Ze i tung . (Pozsony.) 
Fel. szerk. Lövő Rudolf; kiadó tul. ny. 
Angermayer Károly. CXXXIX. évi. Napi
lap, esti lappal. Ára 24 kor. 

Rad ika l (előbb: Oedenburger Rund
schau.) (Sopron.) Szerk. tul. Zsombor 
Géza. VIII. évf. Heti 2 szám. Ára 12 kor. 

Refo rm (előbb: Westungarische Volks-
Zeitung.) (Pozsony). Szerk. kiadó Zalkái 
L. Alajos. Ny. Kath. írod. Részv.-Társ. 
VII. évf. Hetilap. Ára 8 kor. 

Siebenbü rgisch-Deutsches Ta
geb la t t . (Nagy-Szeben.) Lapvezér Häner 
Henrik; főszerk. dr. Schuller Rudolf, 
fel. szerk. Teutsch Gyula; kiadó ny. 
Drotleff József. XXIX. évf. Napilap. Ára 
24 kor. 

Südunga r i s che r Bo te. (Lúgos.) 
Szerk. tul. Reiner Adolf; ny. Weiss és 
Sziklai. IV. évf. Heti 3 szám. Ára 16 kor. 

Südunga r i sche Bü rge r -Ze i tung . 
(Perjámos.) Szerk. tul. ny. Pirkmayer 
Alajos. VI. évf. Heti lap. Ára 3 kor. 

Südunga r i s che Refo rm . (Temes
vár.) Szerk. tul. ifj. Steiner Károly. Ny. 
»Umo« XIV. évf. Napilap. Ára 28 kor. 

S ü d u n g a r n . (Lúgos.) Szerk. Teichner 
Emil. Ny. Szidon József. X. évf. Heti 
2 szám. Aí'a 16 kor. 

Temesvá re r Ze i tung . (Temesvár.) 
Fel. szerk. Barát Ármin: kiadó-tul. Heim 
Antal. Ny. Bélmagyarországi kny. LI. évf. 
Napilap. Ára 32 kor. 

D e r Volksf reund . (Szombathely.) 
Fel. szerk. és kiadó ny. Gabriel A. XX. 
évf. Hetilap. Ára 8 kor. 

"Westungarische Vo lks s t imme . 
(A Népszava, Vo lkss t imme német 
részének lenyomata.) I. évf. 

Wes t unga r i s ches Volksb la t t . 
(Sopron.) Szerk. Beitl Károly ; tul. az 
alapítók. Ny. Török és Kremszner. IX. 
évf. Heti 3 szám, és külön egyheti nép
kiadás; ára 12 kor., a népkiadás 5 kor. 
20 fillér. 

W e s t u n g a r i s c h e r G renzbo te. (Po
zsony.) Fel. szerk. Mauthner Gusztáv; 
kiadó tul. Simonvi Iván. Ny. Zindl József. 
XXXIII. évf. Napilap. Ára"28 kor. 80 fill. 

W e s t u n g a r i s c h e Volksze i tung . 
(Pozsony.) Szerk. kiadó Zalkái Lajos^ L. 
Ny. Kath. irod. r. t. VI. évf. Hetilap. Ára 
12 kor. Uj czíme: Refo rm. 



Wiener - Neus tädter Tagb la t t . 
(Bécsújhely.) Szerk. Bonte Hugó; tul. 
ny. Prager Gusztáv és Stiborsky Fülöp 
(Lajta-Szt-Miklós). I. évf. Hetilap. Ára 24 
korona. 

Összesen 28. 

b) Szaklapok és vegyestartalmúak. 
BUDAPESTEN. 

Al lgeme ine r Technischer An
zeiger fü r Ungarn. Szerk. tuL Sin
ger Gyula. Ny. Főv. kny., vonalzó és 
könyvkötő' intézet. VI. évf. Havonta 2 
szám. Ára 12 kor. 

Amtl iche Nach r i chten . Kiadó Cs. 
kir. szab. Kassa-Oderbergi vasút. Ny. 
»Pesti kny. r. t.« . . . évf. 

A u s l e g u n g e n des k. ung . Paten t 
amtes . Szerk. Bévi Gyula. Kiadja a föl-
esküdt szabadalmi ügyvivők egyesülete. 
Ny. Neuwald Illés II. évf. Hetilap. Ingyen. 

B a n k - u n d Hande l s - Ze i tung. 
Szerk. Basch Lajos. Ny. Révai és Sala
mon. III. évf. Havi 2 szám. Ára 3 kor. 

Der B a u - U n t e r n e h m e r u n d Lie
ferant . (A »Vállalkozók Lapja« német 
kiadása.) Fel. szerk. Sós Salzer Izor; kiadó-
tul. Salzer I., Lakatos L. és Bendik G. 
Ny. »Belvárosi kny.« (Varga Endre és 
Grósz Bertalan.) XXI. évf. Havi 3 szám. 
Ára 16 kor. 

B u d a p e s t e r (Osterr.-Ung .) An 
künd i gungsb la t t . Szerk. tul. Sikray 
S. Ny. Brózsa Ottó. XX. évf. Havi 2 szám. 
Ára 12 kor. 

B u d a p e s t e r Feu i l leton -Co r re-
spondenz. Szerk. kiadja Blumgrund E. 
Ny. Muskát Béla. I. évf. Havi 2 szám. 
Ára megegyezés szerinti. 

Budapes ter Mon tagsze i tung. 
Szerk. tul. Büchler Baján Vilmos. Ny. 
ifj. Kellner Ernő. VI. évf. Hetilap. Ára 
8 kor. 

Caprice. Szerk. tul. Fekete A. Ny. 
Pesti kny. r.-t. I. évf. Hetilap. Ára 16 kor. 

Ch r i s t l i ches Volksb la t t . Szerk. 
Auer István; tul. Molnár János. Ny. 
»Stephanaeum« ny. VII. évf. Heti lap. 
Ára 4 kor. 

Commercie l ler Anze iger . Fel. 
szerk. tul. Stein Mór és Zwülingcr Emá
nuel »Assistenz« irodája. Ny. Gross és 
Grünhut. XXXI l. évf. Heti lap. Ara 24 kor. 

Commercie l ler Beobach te r . Szerk. 
tulajd. Zwillinger Lipót. Ny. Weissen-
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berg Ármin. XI. (»XXXII.«) évf. Heti lap. 
Ára 24 kor. 

Commercie l le Rund schau . Keres
kedelmi Szemle. Szerk. kiadó Vécsei Leo. 
Ny. Gross és Grünhut. VI. évf. Havi 3 
szám. Ára 12 kor. 

Cyankali . Szerk. Fischer Vilmos. 
Ny. Löbl Dávid. XXII. évf. Havi 2 szám. 
Ára 20 kor.! 

Eisenbahn-Tar i f- u n d V e r k e h r s -
Anze iger . Szerk. kiadó Weiszmayer 
Brúnó. Ny. Gelléri és Székely. VI. évf. 
Havi 2 szám. Ára 20 kor. 

Finanz ie l le B lä t t e r . Fel. szerk. 
Pick Ignácz.Ny. Zeisler. Megjelenikbizony-
talan időközökben, ismétlődő tartalom
mal. Ára 20 kor. (!) 

Finanz - u n d Hande l s - Revue . 
Szerk. Schwarz L. Nv. »Herme?«. II. évf. 
Hetilap. Ára 24 kor. (! ) 

General-Anze iger . Szerk. Krausz 
A. Ny. Löblovitz Zsigmond. »XVI.« évf. 
Megjelen bizonytalan időközökben. Ára 
16 kor. (!) Azonos az Ung . Hande l s -
Museum-maí, 1. ezt. 

Glücksbo te . Szerencse-Híradó. Szerk. 
Aradi Bezső. Ny. Neuwald Illés. ? évf. 
Havi 2 szám. Ára 3 kor. 

Hande l s - u n d Gewerbeb la t t . 
Szerk. »Paul Gábor«. (A F inanz ie l le 
Blätter-rel azonos.) 

Hans-Jö rge l . Szerk.-kiadó Czukelter 
Ferencz. Ny. _ Neuwald Illés. XXV. évf. 
Kétheti lap. Ára 16 kor., nyilvános helyi
ségeknek 12 kor. 

H e i t e r e B lä t t e r . Fel. szerk. Hátsek 
Adolf; társszerk. Schönmann Vilmos. Ny. 
»Európa« ny. IX. évf. Hetilap. Ára 8 
korona. 

I n t e r n a t i o n a l e A r t i s t e n - R e v u e . 
Fel. szerk. és kiadó-tul. Kiss Dávid. Ny. 
Markovits és Garai. XII. évf. Havi 3 szám. 
Ára 12 kor. 

I n t e r n a t i o n a l e Kapi tal is ten -
Ze i tung. Szerk. tul. Singer Sándor. Ny. 
Czettel és Deutsch. »XII.« évf. Havi 2 
szám. Ára 2 kor. 

Kle ines Journal . Fel. szerk. Fischer 
Mór. Ny. Vigyázó Tivadar. VI. évf. Havi 
2 szám. Ára 16 kor. 

Local-Ze i tung. A F inanz ie l le 
Blätter-rel azonos. 

Mauthne r ' s F ü h r e r d u r c h F e l d 
u n d Gar ten , Szerk. kiadó Mauthner 
Ödön magkereskedése. Ny. »Athenaeum.« 
IV. évf. Heti 2 szám, ingyen. 

Montagb la t t . Szerk. tul. Viola Miksa. 
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Ny. Schlesinger és Kleinberger. XIV. évf. 
Hetilap. Ára 12 kor. 

Möbe lwagen -Evidenz-Bla t t . Az 
»Eisenbahn-Tarif.... Anzeiger« kiadása, 
havi 2 szám. VI. évf. Ingyen. 

Na t i ona lökonomische Blätter. 
Szerk. • tul. Friedmann L. Ny. Gross és 
Grünhut. XXVIII. évf. Heti lap. Ára 16 
korona. 

N e u e Zeit. Szerk. »^Morgenstern T.« 
a F inanz ie l le Blätter-reZ azonos. 

Oes t-Ung. Journal . A F inan 
z ie l le Blätter-rel azonos. 

P e s t e r Medizin i sch - Chirurgi
sche P res se . Fei. szerk. dr. Török 
Lajos; segédszerk. dr. Pikler Gyula, dr. 
Sarbö Arthur, dr. Schein Mór; kiadó tul. 
Mezei Antal. Ny. Központi községi knv. 
XXXVIII. évf. Hetilap. Ára 12 kor. 

Saphir 's S tyx . Szerk. Rózsafy Manó. 
Ny. Neuwald Illés. XXXIV. évf. Félhavi 
lap. Ára 10 kor. 

Ungarische A l l geme ine "Ver
keh rs-Ze i tung. Szerk. tul. Schreiber 
Adolf örököse Andics Jusztina. Ny. Mű
szaki írod. és Nyomdai Vállalat (Feld
mann Mór. XXIV. évf. Havi 2 szám. Ára 
12 kor. 

Unga r i s che Bauze i tung . Szerk. 
tul. Sommer József. (Újpest.) Ny. »Frank
lin« társulat. VII. évf. Havi H szám. Ára 
20 kor. 

Unga r i s che s Hande l sb la t t . Szerk. 
tul. >Kelemen B.« A Fo r t sch r i t t s -
Presse-vel azonos, csakhogy ára 24 
korona. (!) 

Unga r i s che s Hande l s -Museum. 
Szerk. Braun (Bokor) A. Ny. Löblovitz 
Zsigmond. XVt. évf. Megjelenik bizony
talan időközökben. Ára 16 kor. (!) Azonos 
a General-Anzeiger-)W, l. ezt. 

U n g a r i s c h e r Holzhändler . (A 
»Magyar Fakereskedő« német fordítása.) 
Szerk. és tul. Székely Ignácz. Ny. »Fő
városi ny. és vonatozó r.-t.«, utóbb 
Révai és Salamon. IX. évf. Havonta 
kétszer. Ara 4 kor., a magy. kiadással 
együtt 10 kor. 

Der Unga r i s che Israe l i t . Fel. 
szerk. dr. Bak Illés; tul. Bak Ignácz özv. 
Ny. Márkus Samu. XXIX. évf. Ára 12 
kor. 

U n g a r i s c h e Med iz in i sche P ress e. 
S/.erk. és kiadó dr. Tuszkai Ödön. Ny. 
Gelléri és Székely. VII. évf. Heti lap. 
Ára 10 kor 

U n g a r i s c h e M o n t a n - I n d u s t r i e -

u n d Hande l s ze i t ung . Szerk. és kiadó 
Silberstein Arnold. Ny. Márkus Samu. 
VIII. évf. Félhavi lap. Ara 20 kor. 

Unga r i s che r We inbau . Szerk. 
Baross Károly és dr. Drucker Jenő; tul. 
Baross K. Ny. »Pátria« ny. r. t. VI. évf. 
Heti lap. Ára 12 kor. 

U n g a r i s c h e "Wochenschrift. Szerk. 
Gábel Gyula. Ny. Gross és Grünhut. VIII. 
évf. Hetilap. Ára 12 kor. 

Volksb lat t . Fel. szerk. »István 
gazda.« Ny. »Franklin« társulat. IX. évf. 
Hetilap. Ára 8 kor. 
V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Sonntags-

Pt-evue. Fel. szerk. és tul. Reinitz Tó
dor. Ny. Neuwahl Illés. XXV. évf. Hetilap. 
Ára 24 kor. 

Die W i t z r a k e t e . (Melléklap a Neues 
Polit. Volksblatthoz.) Szerk. Fleischmann 
Sándor; kiadó a N. P. Vbl. társaság. VIII. 
évf. Ára : a főlap előfizetőinek 2 kor. 40 
fill., különben 9 kor. 60 fill. 

Összesen 4(3. 

VIDÉKEN. 
Al lgeme ine r Anze iger . (Sopron.) 

Kiadó: Kuppis Uzor. Ny. Röttig Gusztáv. 
I. évf. Hetilap. Ára 8 kor. 

A l l g e m e i n e U n g a r i s c h e Wein
ze i tung . (Sopron.) Szerk. Rosenstingl 
Berthold. Ny. Röttig Gusztáv. III. évf. 
Havi 2 szám. Ára 7 kor. 20 fill. 

Bácskaer Volksb la t t . (Zombor.) 
Fel. szerk. és tul. ny. Obiat Károly. 
XIV. évf. Hetilap. Ára 8 kor. 

Die Berzava. (Resiczabánya.) Szerk. 
kiadó, ny. Popovics Miklós. XXVII. évf. 
Hetilap. Ára 9 kor. 60 fill. 

Bis t r i tze r Wochensch r i f t . (Besz-
tercze.) Szerk. kiadó Schell Károly. Ny. 
Botschar Tódor. XXXI. évf. Hetilap. Ára 
8 kor. 80 fill. 

Bis t r i tze r Ze i tung. (Besztercze.) 
Szerk. kiadó Hann János. Ny. Botschar 
Tódor. XII. évf. Ára 8 kor. 

Bogsáner Ze i tung . (Krassó-Szöré-
nyer Post.) (Német-Bogsán.) Szerk., tul. 
ny. Rosner Adolf. XI. évf. Heti lap. Ára 
8 kor. 

Buziáser Anze iger . (Buziási Híradó.) 
(Buziás.) Szerk. tul. ny. LTlman Ferencz. 
III. évf. Hetilap. Ára 8 kor. 

C e n t r a l z e i t u n g für Eisen - u n d 
Me tal lwaa ren . (Pozsony.) Szerk. Posch 
József ; kiadó König I. Ny. Alkalay Adolf 
és fia. III. évf. Havi 2 szám. Ára 4 kor. 
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Csákovaer Zeitung . (Csákóvá.) Fel. 
szerk. Gradl Péter; tut ny. Chudy test
vérek. XXI. évf. Hetilap. Ára 8 kor. 

Det taer Zeitung. (Detta.) Fel. szerk. 
Drechsler Bernát; kiadótul., ny. Helden-
wanger J. XXII. évf. Hetilap. Ára 8 kor. 

Eisenstädter Ze itung. (Kismarton.) 
Lásd Kismartoner Ztg. 

Der F r iedensbo te . Szerk. Schmidt 
C. E. (Pozsony); kiadó Scholtz Ödön 
(Ágfalva). Ny. Wigand F. K. (Pozsony). 
1902/1903. VI. évf. Kétheti lap. Ára 2 kor. 

Gross - B e c s k e r e k e r "Wochen
b la t t . Fel. szerk. Mayer Rudolf; kiadó 
ny. Pleitz Ferencz Pál. LII. évf. Heti
lap. Ára lü kor. 

Gross-Kikindaer Ze i tung. (N.-
Kikinda.) Szerk. lui. Korn Arthur; fel. sz. 
id. Hesz J. Ny. Gajin (előbb Milenkovits) 
ny. XXVIII. évf. Hetilap. Ara 8 kor. 

Gross-Kokler Bote. (Segesvár.) 
Szerk. tul. ny. Horeth J. Frigyes. XXIV. 
évf. Heti lap. Ára 8 kor. 

G-ünser Anze iger . (Kőszeg.) Fel. 
kiadó Feigl G. Adolf. Ny. Feigl Frigyes. 
XXIX. évf. Hetilap. Ára 7 kor. 60 fül. 

Günser Ze i tung. (Kőszeg.) Felelős 
kiadó. ny. Feigl Gvula. XXI. évf. Hetilap. 
Ára 5 kor 30 fill. 

Hande ls-Anze iger. (Bécs.) Szerk. 
kiadó Landesberg S. Ny. (Sopron) Röt-
tig Gusztáv. XI. évf. Havi 2 szám. Ára 
12 kor. 

Hau s u n d Hof. (Pozsony.) Szerk., 
tul. Prus-Kobierski Rudolf lovag. Ny. 
Alkalay Adolf és fia. VIII. évf. Havi 2 szám. 
Ára 3 kor. 

He rmannstäd te r Ve rgnügungs -
Anze i ge r (a Siebenbürgisch-Deutsches 
Tageblatt melléklete.) (N.-Szeben.) 

I l l u s t r i r t e Feue rweh r -Ze i t ung . 
(Pozsony.) Szerk. Groidl Gyula. Tul. ny. 
Csailner Károly (Besztercze). XVIII. évf. 
Havi 2 szám. Ára 6 kor. 

In t e rna t ionale Mine ra lque l len 
Ze i tung. (Bécs.) Fel. szerk. Deutsch 
Gusztáv. Kiadótul. Hirschfeld Lajos. Ny. 
(Sopron) Röttig Gusztáv. III. évf. Havi 2 
szám. Ára 12 kor. 

Ka ransebeser Wochenb l a t t . (Ka
ránsebes.) Szerk. tul. Jacobovits József. 
Ny. az egyházmegyei ny. XV. évf. Heti 
lap. Ára 8 kor. 

Ka ransebeser Ze i tung. (Karán
sebes). Szerk. tul. ny. Fleissig Lipót. VI. 
évf. Hetilap. Ára 8 kor. 

Ká ro ly fa lvaer Wochenb latt . [Le

nyomat a Neue Werschetzer Zeitungból.] 
(Károlyfalva.) Szerk. Kovács Hugó; kiadó 
ny. Wettelés Veronits (Versecz). VI. évi. 
Heti lap. Ára 8 kor. 

Karpa then-Pos t . (Késmárk.) Szerk. 
tul. ny. Sauter Pál. XXII. évf. Heti lap. 
Ára 8 kor. 

Kaschauer Ze i tung. Kassa-Eperjesi 
Értesítő. (Kassa.) Fel. szerk. Rorwell S.; 
kiadó ny. Werfer Károly. LX1V. évfolyam. 
Heti 3 szám. Ára 10 kor. 

Ki rchl iche B lä t t e r . (N.-Szeben.) 
Szerk. tul. Wagner János. Ny. Krafft V. 
1902/1903. VII. évf. Heti lap. Ára 6 kor. 

Kisma r toner Ze i tung, vormals 
Eisens täd te r Ze i tung . (Kismarton.) 
Szerk. tul. Breier Samu; ny. Dick Ede. 
XVI. évf. Heti lap. Ára 8 kor. 

K r o n s t ä d t e r W o c h e n b l a t t . 
(Brassó.) Szerk. Gabony Vilmos. Ny. Gust 
À. Hetilap. II. évf. Ara 4 kor. 

Landwi r thschaf t l i che B lä t t e r . 
(N.-Szeben.) Szerk. Gottschling Adolf. 
és Wittstock Oszkár; kiadó az erdélyi 
szász gazd. egyesület felügyelőbizottsága. 
Ny. Drotieff József. XXX. évf. Havonta 
2 szám. Ára egyl. tagoknak 1 kor. 20 fill., 
nem tagoknak 3 kor, 20 fill. 

Med iascher Wochenb la t t . (Med-
gyes.) Szerk. Hietsch Károly; tul. ny. 
Reissenberger G. A. X. évf. Heti lap. 
Ára 6 korona. 

Nagy-Kikinda. (U. o.) Szerk.-tul. dr. 
Hochstrasser János. Tul. Ny. »Pannónia«. 
VIII. évf. Heti lap. Ára 4 kor. 

Die Nera . (Ung. Weisskirchner Zei
tung.) (Fehértemplom.) Szerk. Gradl Péter. 
Kiadó ny. Wunder Gyula XXXVI. évf. 
Hetilap. Ára 9 kor. 20 fillér. 

N e u e Bahnen . (Bécs.) Szerk. Klob 
M. Károly; kiadó Stauf von der March 
Ottokár. Ny. Röttig Gusztáv (Sopron). 
II. évf. Havi 2 szám. Ára 12 kor. 

N e u e W e r s c h e t z e r Ze i tung. Fel. 
szerk. Veronits József; kiadó-tul. ny. 
Wettel és Veronits czég. XXI. évf. Heten
ként 2 szám. Ára 10 kor. 

N e u t r a e r Ze i tung. Nyitrai Hírlap. 
(Nyitra.) Szerk. tul. Grüníeld Náthán. 
Ny. Iritzer Zsigmond. XIII. évf. Heti lap. 
Ára 12 kor. 

N i m r ó d (előbbi czíme: Magyar Va
dász). (Pozsony.) Szerk. Heytmánek Fe
rencz. R. Tulajd. Mitschke Károly Ny. 
Preisak Győző. II. évf. Havi 2 szám. Ára 
12 kor. 

O b e r w a r t h e r Sonn tags-Ze i tung. 
3* 
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(Felső-Ür.) Kiadó-tul. ny. Schodisch Lajos. 
XXIII. évf. Hetilap. Ára 8 kor. 

O r a v i c z a e r W o c h e n b l a t t . (U. ott.) 
Fel. szerk. és tul. Ny. Wunder Károlv. 
XXXI. évf. Hetilap. Ára 9 kor. 20 íiíl. 

O r a v i c z a e r Z e i t u n g . (Oravicza.)Fel. 
szerk. Kehrer Viktor; tul. Kehrer L. Ny. 
Kehrer C. XVII. évf. Hetilap. Ára 
8 kor. 

O r s o v a e r " W o c h e n b l a t t . (Orsova.) 
Szerk. Hutterer Géza; tul. ny. Handl 
József. XXX. évf. Hetilap. Ára 9 kor. 
60 fül. 

P e r j a m o s u n d U m g e b u n g . (Per-
jámos.) Szerk. Gatter Aurél. Ny. »Hun
gária.« VI. évf. Heti lap. Ára 8 kor. 

D i e P o s a u n e . (Temesvár.) Tul. 
ny. Leclienmayer J. C. XXVII. évf. Heti 
lap. Ára 12 kor 80 fül. 

P r e s s b u r g e r S a l o n b l a t t . (Pozsony.) 
Szerk.-tul. Dobay István. Ny. Alkalay 
Adolf és fiai. XXIV. évf. Havi 2 szám. 
Ára V 

R e s i c z a e r Z e i t u n g . (Resicza.) Szerk. 
és kiadó-tul. ny. Weisz Adolf. XVI. évf. 
Hetilap. Ára 9 kor. 60 fül. 

S c h ä s s b u r g e r Z e i t u n g . (Segesvár.) 
Kiadó. ny. Jördens testvérek. XXX. évf. 
Hetilap. Ára 5 kor. 

S c h u l - u n d K i r c h e n b o t e . (Brassó.) 
Szerk. dr. Morres Ede. Kiadja Zeidner H. 
Ny. Gött J. fia. XXXVII. évf. Havi 2 szám. 
Ára 5 kor. 

S ü d u n g a r i s c h e G - e w e r b e - B u n -
d e s z e i t u n g . (Temesvár.) Szerk. ifj. 
Steinet" Károly; tul. Délmagy. Iparszövet
kezet. Ny. »1 nio«. IV. évf. Havi 2 szám. 
Ára 2 kor. 

T e l e c s k a . (Bács-Kula.) Szerk. ny. Ber-
kovits Máik. XX. évf. Hetilap. Ára 6 kor. 

T e m e s - K u b i n e r " W o c h e n b l a t t . 
(T.-Kubin.) [Lenyomat a N e u e W e r -
s c h e t z e r Ze i t ungbó l . ] Szerk. über
lauter Róbert. Ny. Wettel és Veronits. 
(Versec.) IV. évf. Heti lap. Ára 10 kor. 

T e m e s - F o é k a s e r Z e i t u n g . (Rékas.) 
Szerk. Mayr Ágost. Ny. Mayr A. János. 
I. évf. Hetilap. Ára 4 kor. 

T e m e s v a r e r A n k ü n d i g u n g s b l a t t . 
(Temesvár.) Szerk. tul. Grosz J. Ny. Mora-
vetz Gyula. II. évf. Havi 2 szám. Ára 
12 kor." 

T e m e s v a r e r V o l k s b l a t t . (Temes
vár.) Szerk. Kastriener Samu. Tul. egy 
konszorczium. I. évf. Napilap. Ára 8 kor. 
40 fül. 

T o r o n t a l e r P r e s s e (előbb S ü d -

u n g a r i s c h e r G r e n z b o t e ) (N.-Becske-
rek.) Szerk. tul. Jokly Lipót. Ny. Joklv I. 
V.=XVIII. évf. Heti lap. Ára Î2 kor. 

T o r o n t a l e r Z e i t u n g . (Perjáraos.) 
Fel. szerk. tul. ny. Pirkmayer Alajos. 
XX. évf. Hetenként 2 szám. Ára 10 kor. 
A S ü d u n g . B ü r g e r - Ze i t ung- fo i 
olvadt. 

D e r U n g a r i s c h e L a n d w i r t h . 
(Der Volksfreund.) (Temesvár.) Szerk. 
Kraushaar Károly. Ny. csanád-egyház-
megyei ny. XIV. évf. Hetilap. Ára 4 
korona. 

T J n g . - W e i s s k i r c h n e r V o l k s b l a t t . 
(Fehértemplom.) Szerk. Schümicben 
Jakab; tul. ny. Kuhn Péter VII. évf. Heti 
lap. Ára 8 kor. 

D a s V a r i é t é . (Sopron.) Fel. szerk. 
B-öttig József. Kiadó (Bécs) Hirschfeld 
Lajos. Ny. Röttig Gusztáv. I. évf. Hetilap. 
Ara 2U kor. 

V o l k s w i l l e . (Temesvár.) Szerk. 
Schwarz József: kiadó külön lapbizottság. 
Ny. Délmagvarországi knv. VIII. évf. Heti
lap. Ára 4 kor. 80 fill. 

" W e s t u n g a r i s c h e r W e i n b e r g s 
b o t e . (Pozsony.) Szerk. tul. Vetter Pál K. 
Ny. Alkalay Adolf. VT. évf. Havi 2 szám. 
Ára 8 kor. 

, " W e t t e r k a l e n d e r f ü r U n g a r n . 
(Ü-Széplak.) Kiadó ny. a Nyitravölgyi 
gazdasági egyesület. Ny. (Rózsahegy) 
Kohn. XX. évf. Heti lap. Tagilletmény. 

" W i e s e l b u r g e r Z e i t u n g . (Mosony.) 
Szerk. tul. íVIanninger József. Ny. Nits-
mann József (Győr). II. évf. Hetilap, ára 
8 kor. 

Z e i t u n g f ü r L a n d - u n d F o r s t 
w i r t s c h a f t . (Bécs.) Szerk. kiadó Koff-
ron J. Ny. (Pozsonyban.) Wigand F. K. 
III. évf. Havi 2 szám. Ára 10 kor. 

Z s o m b o l y a e r Z e i t u n g . (Hatzfelder 
Zeitung.) (Zsombolya.) Szerk.-tul. ny. 
Wunder Rudolf. XVT. évf. Hetilap. Ára 
8 kor. 

Összesen 53. 

III. HORVÁT LÂP0K. 

a) Politikai lap. 

VIDÉKEN. 
N ö v i L i s t . (Fiume.) Szerk. kiadó-

Supilo Ferencz. Ny. »Fiumei részv. ny.« 
V. évf. Napilap. Ára 20 kor. 

Összesen 1. 



a? 

b) Szaklapok. 
BUDAPESTEN. 

Finaneijalni Glasnik . Szerk. Stra-
•zimir Milán; Ny; »Stephanaeum.« III. évf. 
Havi 2 szám. Ára 9 kor. 20 fül. 

Povlast iőni Vijesnik Szerk. 
Frecskay János. Ny. »Pallas.« VII. évf. 
Heti lap. Ára 20 korona. 

Összesen 2. 

IV. SZERB LAPOK. 

a) Politikai tartalmúak. 
BUDAPESTEN. 

CP1ICKE HOBOCTIL A szerk. bizott
ságban felelős: Petrovits Milán. Kiadja egy 
társaság. A nyomtatásért felelős: Krnyác 
Jován, I. évf. Napilap. Ára 14 kor. 40 fii. 

Összesen 1. 

VIDÉKEN. 
BPAHHK (Újvidék.) Fel. szerk. Perits 

Jankó; kiadó a »Druzsina Branika.« Ny. 
Popovits M. testv. XVIII. évf. Heti 3 szám. 
Ára 24 kor. 

ZA3TABA. (Újvidék.) Főszerk. Tomits 
Jása; fel. sz. Bradvarovits Konstantin. 
Ny. Miletits Szvetozár. XXXVI. évf. Napi
lap. Ára 28 kor. 

HAITIÉ ÄOEA. (Újvidék.) Fel. szerk. 
Pavlovits István. Ny. HirschenhauserBenő. 
XVIII. évf. Heti 2 szám. Ára 20 kor. 

Összesen 3. 

b) Szaklapok és vegyestar'~almúak. 
BUDAPESTEN. 

HüIBA. Szerk. »István gazda« (=Bom-
bay Dezső.) Ny. »Franklin« társulat V. 
évf. Heti lap. Ára 3 kor. 

Összesen 1. 

VIDÉKEN. 
TCvlVE. (Zombor.) Szerk. Blagojevits 

Jován ; kiadó Karakasevits Milivoj könyv
kereskedése. Ny. Bittermann Nándor. 
XXIV. évf. Félhavi ifjúsági lap. Ára 2 Va 
dinár. 

HAPOAHlir./lACHIlK.(Nagy-Kikinda.) 
Fel. szerk. Sztankov Nika. Kiadja egy 
társaság. Ny. Badák Jován. I. évf. Heti
lap. Ára 8 kor. 

HEBEH. (Újvidék.) Tul. szerk. dr. Jová-
novits-Zmáj Jován; fel. sz. Mihajlovits 
Tyoka. Kiadja »Bad« r.-társaság (Buma.) 

Ny. Miletits Szvetozár. II. évf. 1902/1903. 
Kétheti gyermeklap. Ára 6 kor. 

HOSOPHIIITE. (Újvidék.) Szerk.Hacsits 
Antal. Kiadja a Szerb Nemzeti Szinház 
Társaság vezetősége Ny. Popovits M. testv. 
XXVII. évf. Havonta 80 fül. 

VO&OJblK (Versecz.) Szerk. tul. ny. 
Pavlovits P. Milán. III. évf. Hetilap. Ára 
6 kor. 

CAMIIIJBOCT. (N.-Kikinda.)Fel. szerk. 
Veszelinovits Iván. Ny. Szegyakov Milán, 
utóbb a kiadói ny. XIX. évf. Heti lap. 
Ara 8 kor. 

GPBA/UUA. (Nagy-Kikinda.) Szerk. 
Szimits Zsivó; kiadja egy társaság. Ny. 
kiadói ny. V. évf. Heti 2 szám. Ára 
12 kor. 

CPnCKA AOMAJA. (Újvidék.) Szerk. 
dr. Miletits Szpavko és dr. Uijts Branko. 
Kiadja egy társaság. Ny. Miletits Szveto
zár. I. évf. Hetilap. Ára ? 

CPIICKA CMOTPA. (Zombor.) Szerk. 
kiadó ny. Bajits P. Vladimir. I. évf. Heti
lap. Ára 8 kor. 

niKO.lCKÍI OAJEK, (Újvidék.) Szerk. 
Milovanovits Kuzman. Ny. Miletits Szve
tozár. VI. évf. Havi 3 szám. Ára 8 kor. 

TPrOBA^IEE HOBIIHE. (Újvidék.) 
Szerk. Popovits Milán. Kiadja egy keres
kedő társaság. Ny. Ivkovits György. I. 
évf. Hetilap. Ára 8 kor. 

BPAH. (Újvidék.) Fel. szerk. Teodoro-
vits Szvetozár. Kiadó Lázits Szima Lukin. 
Ny. Miletits Szvetozár. VII. évf. Havi 2 
szám. Ára 8 kor. 

Összesen 12. 

V. ROMÁN LAPOK. 

a) Politikai tartalmúak. 
VIDÉKEN. 

Activi tatea. (Szászváros.) Fel. szerk. 
Bercian Laurián ; főszerk. tul. dr. Muntean 
Aurél. Ny. »Minerva«. II. évf. Hetilap. 
Ára 6 kor. 

Contrôla. (Temesvár.) Fel. szerk. és 
kiadó Barcianu V. Jónás. Ny. Délmagyar -
orsz. kny. Ciroviei D. Tamás. VIII. évf. 
Ára 16 kor. 

Drapelul . (Lúgos.) Fel. szerk. dr. Jurca 
Kornél; tul. dr. Branisce Valér. Ny. Traun-
fellner Károly. II. évf. Heti 2 szám. Ára 
12 kor. 

FoaiaPoporului.(Nagy-Szeben.)Fel. 
szerk. Lázár Viktor; tul. »Tipográfia« 
r. t. X. évf. Hetilap. Ára 6 kor. 



Sri 

Gazeta Transi lvaniei . (Brassó.) 
Fel. szerk. Pop Traján; tul. ny. Mure-
sianu Aurél. LX. évf. Ára [a napilapé] 
24. kor, illetőleg [a vasárnapi kiadásoké] 
4 kor. 

Liberta tea. (Szászváros.) Szerk. kiadó 
MotaJoan. Ny. »Minerva.« I. évf. Heti
lap. Ára 6 kor. 

Telegraful Román. (N.-Szeben.) 
Szerk. Pacatian V. Tódor. Ny. gör. kel. 
főegyházmegyei ny. L. évf. Heti 3 szám. 
Ára 14 kor. 

Tribuna. (Nagy-Szeben.) Fel. szerk. 
Prodan János; tul. »Tipográfia« r. t. XIX. 
évf. Napilap. Ára 20 kor. 

Tribuna Poporu lui . (Arad.) Szerk. 
világosi Russu János; kiadó ny. Popovici-
Barcianu Aurél. VI évf. Napi lap. Ára 
20 kor. 

Uni rea . (Balázsfalva.) Fel. szerk. és 
kiadó Domsa Aurél C. Ny. Gör. kel. főegy
házmegyei szemináriumi ny. XII. évf. Heti 
lap. Ára 12 kor. 

Összesen 10. 

b) Szaklapok e's vegyes tartalmúak. 
BUDAPESTEN. 

Foia I lus t rata Romana. Kiadja 
Sandbrand D. Ny. Krammer Lipót. I. és 
II. évf. Hetilap, száma i'O fill. 

Irueeaferu l . A szerk. biz. feje Ciura 
Alexandra; fel. és kiadó: Banutiu Aurél 
Paul. I. évf. Havi 2 sz. Ára 10' kor. 

Poporu l . Fel. szerk. »Coresi, pópa«. 
Ny. »Franklin« társ. IX. évf. Heti lap. Ára 
3 kor. 

Popo ru l Román. Szerk. kiadó Birau-
tiu Demeter. Ny. a lap ny. II. évf. 
Heti "i szám. Ára 4 kor. 

"Vointa Poporu lu i . Főszerk. Salu-
sinsky J. Fel. sz. és kiadó Brandus Mi
hály. Ny. Nagel István. I. évf. Havi 2 
szám. Ára 2 kor. 

Összesen 5. 

VIDÉKEN. 
Bise r ica si Scoala. (Arad.) Fel. 

szerk. Ciorogariu R. Román. Kiadó ny. 
g. kel. egyházmegyei ny. XXVI. évf. Heti 
lap. Ára 10 kor. 

B u n u l Econom. (Szászváros.) Tul. 
Barcianu P. Aurél. Ny. »Minerva« ny. 
III. évf. Hetilap. Ára 4 kor. 

Famil ia . (Nagyvárad.) Fel. szerk. és 

kiadó Vulcanu József. Nv. Láng József. 
XXXVIII. évfolyam. Hetilap. Ára 16 kor. 

Foaia Diecesana . (Karánsebes.) 
Szerk. Barbu Péter. Ny. kiadó Gör. kel. 
egyházmegyei nv. XVI. évf. Hetilap. Ára 
10'kor. 

Foaia Sco lastica . (Balázsfalva.) 
Szerk. »Negrutiu« (Fekete) János. Kiadja 
tanítóegyesület. Ny. gör. kel. főegyház
megye. ÍV. évf. Havi 2 szám. Ára 6 kor. 

Gura Satu lu i . (Arad.) Fel. szerk. 
Urzica Stan; tul. dr. Suciu János. Ny. 
Béthy Lipót és fia. Uj folyam XXII. évf.= 
III. évf. Félhavi lap. Ara 6 kor. 

Revis ta Economiea. (N.-Szeben.) 
Szerk. dr. Diaconovich Kornél. Ny. gör. kel. 
egyházmegyei knv. IV. évf. Hetilap. Ára 
16' kor. 

Revis ta i lustra ta . (Sajó-Solymos.) 
Szerk. dr. Onisor Viktor; kiadó tul. Un-
gureanu G. M. Ny. Bács Jánosné. V. évf. 
Havi 2 szám. Ára 12 korona. 

Összesen 8. 

VI. TÓT LAPOK. 

a) Politikai tartalmúak. 
BUDAPESTEN. 

Hlas L u d u . Szerk. . . . ny. Müller 
Károly. I. évf. 

Kres tan . Fel. szerk. Sándorfi Ede, 
kiadó-tul. ő és Németh Gellért. Ny. »Ste-
phanaeum« ny. IX. évf. Hetilap. Ára 4 
korona. 

Slovenské Nov iny . Fel. szerk. és 
kiadó ny. Hornyánszky Viktor. XVII. évf. 
Heti 3 szám. Ára 12 kor. (Melléklapja: 
Opravdov^ Krestán.) 

Összesen 3. 

VIDÉKEN. 
Ná rodnie N o v i n y . (Turóe-Szent-

Márton.) Fel. szerk. Pietor Ambrus; kiadók 
Mudron Pál és társai. Nv. részv. társ. 
XXXIII. évf. Napilap. Ára 24 kor. 

Összesen 7. 

b) Szaklapok és vegyes tartalmúak. 

BUDAPESTEN. 
Vlas t a' Svet . Fel. szerk. »Stefan« 

gazda. Ny. »Franklin« társ. XVII. évf. 
Hetilap. Ára 3 kor. 

Összesen 1. 
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VIDÉKEN. 
Kato l icke Noviny. (Nagy-Szombat.) 

Fel. szerk. és kiadó Kollár Márton. (Ná
das.) Ny. Horovitz Adolf. LIII. évf. Félhavi 
lap. Ára 4 kor. 

Ludové Nov iny . (Túróc-Sz-Márton.) 
Szerk. kiadó Bielek Antal. Ny. részvény
társ. VI. évf. Heti lap. Ára 4 kor. 

Národni Hlasnik . (Túróc-Sz.-Már-
ton) Szerk. kiadó Pietor Ambrus. Ny. r. 
t. XXXV. évf. Havi 2 szám. Ára 2 kor. 

Slovenské Listy. (Liptó-Rózsa-
hegy.) Szerk. tul. ny. Salvas Károly. Uj 
folyam. IV. évf. Hetilap. Ára 2 kor. 8 fii. 
, Zprávy Hospodárskeho Spo lku 

Údol ia Nitry . Szerk. b. Friesenhof 
Gergely; kiadja a Nyitravölgyi Gazdasági 
Egyesület, saját ny. X. évf. Havi 2 szám, 
tagilletmény. 

Összesen 5. 

VIT. CSEH LAP. 
BUDAPESTEN. 

Szaklap. 
Mau thneruv Pruvodoe P o l e m a 

Zahradou. Szerk. tul. Mauthner Ödön. 
Ny. »Athenaeum« II. évf. (Ingyen.) 

Összesen 1. 

VIII. OROSZ LAPOK. 
Szaklapok. 

BUDAPESTEN. 
HEA'SM. Szerk. »Iván gazda.« (=Vra-

bely Mihály.) Ny. Franklin társulat. V. 
évf. Heti lap. Ára 4 kor. 

Összesen !. 

VIDÉKEN. 
1HCTOKT). (Ungvár.) Szerk. Fenczik 

Jenő. Ny. Jäger Bertalan. XVIII. évf. Fél
havi lap. Ára 8 kor., a AOMTKOMÏ. 
melléklappal együtt 10 kor. 

Összesen 1. 

IX. LENGYEL LAP. 

BUDAPESTEN. 
Szaklap. 

P rzewodn ik Mau thnera W Polu 
W Ogrodzie . Szerk. tul. Mauthner 
Ödön. Ny. »Athenaeum«. III. évf. Heti 2 
szám, ingyen. 

Összesen 1. 

X. FRANCZIA LAPOK. 

BUDAPESTEN. 

Politikai tartalmúak. 

R e v u e d'Orient et de Hong r ie. 
Szerk. Levai András; tul. Gunszt Miklós 
és Barta Manó; Ny. Wesselényi Géza. XVII. 
évf. Hetilap. Ára 12 kor. 

Összesen 1. 

Nem politikaiak. 
L'Echo du Danube . Főszerk. tul. 

Dagron Fernand; fel. sz. Hirschecker Jules. 
Ny. ifj. Kellner Ernő. I. évf. Heti 2 szám. 
Ára 20 kor. 

Journa l de Budapest . Szerk. Sala
mon Ödön. Tul. Scialom J. József. Ny. 
Révai és Salamon. II. évf. Hetilap. Ára 
10 kor. 

Összesen 2. 

XI. OLASZ LAPOK. 

VIDÉKEN. 
Politikai tartalmúak. 

La Bilancia. (Fiume.) Szerk. Moho
vich Vitusz. Ny. Mohovicb Ernőd. XXXVI. 
évf. Napilap estilappal. (Heti melléklete: 
Értesítő, Avvisatore.) Ára 24 kor. 

II Popolo . (Fiume.) Szerk. Gorradini 
Umberto; tul. ny. Mohovich Emidio. I. évf. 
Napilap. Ára 7 kor 20 íill. 

La Voce del Popolo. (Fiume.) 
Szerk. kiadó Chiuzzelin A. Ny. Chiuzzelin 
és Társa. XIV. évf. Napi lap; Ára la kor. 

Összesen 3. 

Nem politikai. 
Avvi sa t o re Ufficiale de l Mun i -

cipio di F iume . Szerk. Brelich Ernő. 
Ny. Mohovich Emidio. III. évf. Heti 2 szám. 
Ára ? 

Összesen 1. 

XII . HÉBER LAP. 
Szaklap. 

VIDÉKEN. 
nVB^n Sn (Tél Tálpiosz.) (Vácz.) Szerk. 

tul. Katzburg D. Ny. ? Havi 2 szám. 
? évf. Ára 8 kor. 

Összesen 1. 
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Német : 

Horvát : 

Szerb : 

Román: 

Tót: 

Orosz : 
Cseh : 
Lengyel : 
Franczia : 

Olasz : 

Héber : 

ÖSSZEGEZÉS.1) 
Budapesten 

politikai 10 (13) 
szak- és vegyestartalmú lap ... 46 (53) 
politikai — ( - ) 
szaklap 2 (8) 
politikai ... 1 (1) 
szak- és vegyestartalmú lap ... 1 (2) 
politikai — (—) 
szak- és vegyestartalmú lap ... 5 (2) 
politikai 2 (3) 
szak- és vegyestartalmú lap... 1 (2) 
szaklap 1 (1) 
szaklap 1 (1) 
vegyestartalmú 1 (1) 
politikai 1 (2) 
nem politikai 2 (2) 
politikai — (—) 
nem politikai — (—) 
szak- és vegyestartalmú — (—) 

Összesen: 74 (86), 127 (141) 

Vidéken Összesen 

28 (24) 38 (37) 
53 (71) 99 (124) 

1 (1) 1 ! 
— (-) 2 (8) 

3 (4) 4 (5) 
12 (10) 13 (12) 
10 (10) 10 (10) 

8 (10) 13 (12) 
1 (1) 3 (4) 
5 (4) 6 (6) 
1 (2) 2 (8) 

— ( - ) 1 (1) 
— (-) 1 (1) 
— (-) 1 (2) 
— (-) 2 (2) 
8 (2) 3 (2) 
1 (1) 1 (1) 
1 (1) 1 (1) 

201 (227). 

1 A zárójelben az 1901. évi létszám van, összehasonlítás végett, idézve. 



III. 

Folyóiratok. 
HORVÁTH IGNÁCZTÓL. 

I. MAGYAR NYELVŰ FOLYÓIRATOK. 

a) BUDAPESTEN. 
Az Aë ronauta. Léghajózási szak

lap. A magyar aëro-club hivatalos közlö
nye. Szerk. Szántó J. I'éla. Nyom. a Pesti 
kny I. évf. Megj. , havonta. Ára 6 kor. 

Akadémiai É r tes í tő . A m. tud. Aka
démia megbízásából szerk. Szily Kálmán 
tőtitkár. Nyom. Hornyánszky Viktor. XIII. 
kötet. Megjelenik havonként. Ára 6 kor. 

Állam gazdasági Szemle. Szerk. és 
kiadják Zachár Gyula és Olgyay Kálmán. 
Nyom. a »Pátria« knyomda. V. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 20 kor. 
Állategészség. Folyóirat az állat

egészségügyi ismeretek terjesztésére. 
Szerk. Rátz István. Kiadja és nyomatja 
a Szent-László knyomda. VI. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 6 korona. 
Állato rvos i Főiskola i Lapok. 

Szerk. Vámos Jenő. Nyom. Neuwald Illés. 
II. évf. Megjelenik havonként. Ára 4 kor. 

Ál la t tan i közlemények. Szerk. 
Mébely Lajos. Nyom. Wesselényi Géza. 
I. évf. Kéthavonként. Ára 5 kor. 

Á l t a l á n o s pénzügyi Mercur. 
Hitelügyi szaklap. Szerk. Weisz Márk. 
Nyom. Quittner József. V. évf. (Eló'bb a 
hírlapok között.) 

Álta lános pénzügyi Szem le . 
Szerk. Bán Zsigmond. Kiadja Pátkai 
Dániel. Nyom. »Thalia« kny. IV. évf. 
Megjelenik havonként. Ára 12 korona. 

Apo l ló . Szerk. Goll János. Kiadja az 
»Országos magyar daláregyesület.« Nyom. 
a Pesti knyomda. XVI. évfolyam. Megje
lenik évenként négyszer. Ára ö korona. 

Arany- és Ezüs tműves- ipa r . Szerk. 
Pilisy István. Nyomt. Buschmann F. II. 

évf. Megjelenik havonként. Ára tagok 
részére 5 kor. Mások ̂ részére 6 kor. 

Archeo lógiai Értesítő. Szerk. 
Hampel József. Kiadja a m. tud. Akadémia. 
Nyom. a Franklin társulat. Uj folyam 
XXII. köt. Évenként 5 füzet. Ára 12 kor. 
A társulat tagjai tagdíj (10 kor.) fejében 
kapják. 

Áthenaeum . Szerk. Pauer Imre. Ki
adja a m. tud. Akadémia. Nyomatja 
Hornyánszky Viktor. XI. évfolyam. Meg
jelenik évnegyedenként. Ára 10 kor. 

Aurora. Irodalmi, művészeti és tár
sadalmi közlöny. Szerk. Beksics Gusztávné. 
Nyom. Thalia kny. V. évfolyam. Megjele
nik havonként. Ára 8 korona. 

Bába-Kalauz. Szerk. Hoffmann Péter. 
Kiadja Dimer Gusztáv. Nyom. Busch
mann F. IX. évfolyam. Megjelenik ha
vonként. Ára 4 kor 

Balneo logiai É r tes í tő . A magyar 
szent korona országai balneologiai egye
sületének hivatalos közlönye. Szerk. és 
kiadja Preysz Kornél. Nyom. a Pesti 
kny. IX. évf. Évenként 8 szám. Ára 
5 korona. 

Bölcse le t i Fo lyóirat . Szerk. és ki
adja Kiss János. Nyom. az Áthenaeum r. 
társaság. XVII. évfolyam. Megjelenik év
negyedenként. Ára 10 kor. 

A Budai Könyv tá r Közlönye . 
Szerk. Jurányi Győző. Kiadja a budai 
könyvtáregyesület. Nyom. Bagó Márton 
és fia. V. évfolyam. Meg nem határozott 
időközökben jelenik meg. Az egyesület 
tagjai ingyen kapják. 

Budapes t i Gyorsíró. Szerk. Bódogh 
János. Kiadja az Orsz. magyar gyorsiró-
egyesület. Nyom. a Pesti knyomda. XIV. 
évfolyam. Évenként 10 szám. Ára 4 kor. 
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A budapesti kefekötőmeste rek 
és segédek Szaklapja. Szerk. Szám 
István. Nyom. Engel J. Zsigmond. I. évf. 
Havonként. Ára 2 kor. 40 fill. 

A Budapes t i Polgári Lövész
egyesület h ivatalos Ér tesí tője. 
Szerk. Duma György. Nyom. Hornyánszky 
Viktor. IX. évfolyam. Megjelenik idősza
konként. Az egyesület tagjai mgyen 
kapják. 

A Budapes t i szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipar
tá rsula tának Értesítője: A választ
mány megbízásából szerkeszti a titkár. 
Kiadja az ipartársulat. Nyom. Feldmann 
Mór. XII. évfolyam. Megjelenik havon
ként. A tagok ing-yen kapják. 

Budapest i Szemle. Szerk. Gyulai 
Pál. Kiadja a m. t. Akadémia. Nyom. 
a Franklin-társulat. CIX—CXII. kötet. 
Megjelenik havonként. Ára 24 kor. 

Budapes t i Ta t te rsa l l É r tes í tője . 
Szerk. Gál Kropf Béla. Kiadja a Ló
tenyésztés emelésére alakult részvény
társaság. Nyom. a »Pátria« knyomda. 
VII. évfolyam. Megjelenik havonként. 

A Cimbalom család i kö rben. 
Szerk. Aliaga Géza. Kiadja Schunda V. 
József. Nyom. Eberle és Tsa. XII. év
folyam. Megjelenik évnegyedenként. Ára 
4 kor. 

Cimbalom Szalon. Szerk. Erdélyi 
Dezső. Kiadja Nádor Kálmán. Nyom. a 
Pesti knyomda. IV. évfolyam. Megjelenik 
havonként. Ára 12 korona. 

Csak szorosan. Magyarországi könyv
kereskedő-segédek egyesületének közlönye. 
Szerk. Schäffer János. Nyom. Rózsa Kál
mán és neje. II. évf. Megjelenik havon
ként. Ára 4 kor. Tagok ingyen kapják. 

Dijnokok Közlönye. Az országos 
dijnokegylet és nyugdíjintézet hivatalos 
lapja. Szerk. Paczona Antal. Nyom. Löbl 
Dávid. VIII. évfolvam. Megjelenik havon
ként. Ára 3 kor. 20 fill. 

Ébredünk. A magyar kispapok lapja. 
Szerk. Purt Iván. Nyom. a Stephaneum. 
I. é\f. Évenként 10-szer. Ára 3 kor. 

Ébresz tő. A magyar evangéliumi 
ifjúság lapja. Kiadja a budapesti ref. ifj. 
egylet, Szerk. Csűrös István. Nyom. Nagy 
Sándor., III. évf. Megjelenik évenként 10 
szám. Ára 2 korona. 

Egészség. Szerk. Gerlóczy Zsigmond. 
Kiadja az orsz. közegészségi egyesület. 
Nyom. a Franklin társulat. XVI. évf. Két
havonként jelenik meg. Ára 6 korona. 

Az egyesület tagjai tagdij (6 korona) 
fejében kapják. 

Egészségügyi Lapok. Szerk. és 
kiadja Purjesz Ignácz. Nyom. Neuwald 
Illés. Ií. évf. Megjelenik havonként. Ara 
4 kor. 

Egye temes Phi lo logia i Közlöny. 
Heinrich Gusztáv és P. Thewrewk Emil 
közreműködésével szerk. Katona Lajos. 
Nyom. Franklin társulat. XXVI. évf. Éven
ként 10 füzet. Ára 12 kor. 

Egyházi Mű ipar . Szerk. Cziklay La
jos. Nyom. a Hunyadi Mátyás kny. III. évf. 
Megjelenik havonként. Ára ? 

E l e t és Vagyon . Szerk. és kiadja 
Köhler István. Nyom. Kellner és Mohr-
lüder. II. évi. Megjelenik havonként. Ára 
6 kor. 

Az É l e t Könyve. Negyedéves folyó
irat. Szerk. Aczél Lajos. Nyom. Hungária 
kny. I. évf. Ára 1 korona füzetenként. 

Első magya r Kalapos Újság. 
(Lásd Magyar Kalapos Újság.) 

Embe rsze re tet . A »Báró Hirsch Mór« 
jótékonysági és önsegélyző egyesület hiva
talos lapja. Szerk. Ötvös Vilmos. Nyom. 
a Thalia kny. VII. évfolyam. Megjelenik 
havonként. Ára 2 kor. Az egyesület tag
jainak 60 fillér. 

Épí tés i és műszaki közlöny. Az 
építési és műszaki rajzolók orsz. egyesü
letének hivatalos lapja. Szerk. Horváth 
Antal. Nyom. a műszaki ny. r. t. I. évf. 
Havonként. Ára 6 kor. 

E rdésze t i Lapok. Az Országos Erdé
szeti Egyesület közlönye. Szerk. Bedő Al
bert. Nyom. a »Pátria« írod. vállalat. 
XLI. évfolyam. Havonként jelenik meg. 
Ára 16 kor. A tagoknak tagdíj (16 kor.) 
fejében küldetik. 

Az Eszme. Szerk. és kiad. Bodnár 
Zsigmond. Nyom. Pátria r. t. I. évf. 
Havonként jelenik meg. Ára 6 kor. 

E thnog raphia . Ä magyar néprajzi 
társaság értesítője. Szerk. Munkácsi Ber
nát és Sebestyén Gyula. Nyom. Hor 
nyánszky Viktor. XIII. évfolyam. Évenként 
10 füzet. Ára 6 kor. A tagoknak tagdíj 
fejében jár. 

Faipa r i és fake reskede lmi É r te
sí tő . A magyar faipar, fakereskedelem és 
erdőhasználat érdekeit szolgáló szaklap. 
Szerk. Sessler Zsigmond. Nyom. Révai 
és Salamon. VI. évf. Megjelenik havon
ként. Ára 8 korona. 

Férfi Diva t . Szerk. Mangold Béla 
Kolos. Kiadja Várady Béla. Nyom. a 
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Budapesti Hirlap kny. IV. évf. Negyed
évenként. Ara 2 korona. 

Földrajzi Közlemények. Kiadja a 
magyar földrajzi társaság. Szerk. Berecz 
Antal. Nyom. Fritz Armin. XXX. kö
tet. Évenként 10 füzet. Ára 10 kor. 
Tagoknak tagdíj fejében küldetik. 

Földtani Közlöny. Kiadja a magyar
honi földtani társulat. Szerk. Pálfy Mór. 
Nyom. a Franklin társulat. XXXII. kötet. 
Havi folyóirat. Ára 10 kor. A társulati 
tagok tagdij (10 kor.) fejében kapják. 

Gazdasági Titkár. Mezőgazdasági, 
hazai ipari és kereskedelmi folyóirat. 
Szerk. Zórád Árpád. Nyom. Pátria kny. 
I. évf. Havonként. Ára 10 kor. 

Gépújság. Szerk. és kiadja Beck 
Károlv és Gergely Károly. Nvom. Gelléri 
és Székely. 1901—1902. évf. Havonként. 
Ingyen. 

Grafikai Szemle. Szerk. Tanay Jó
zsef. Kiadja a »Könyvnyomdászok Szak
köre«. Nyom. a Pesti knyomda. XII. év
folyam. Megjelenik havonként. Ára 4 
korona. 

Graphica. Szerk. Szőllősy Mihály. 
A budapesti könyv- és kőnyomdafőnökök 
egyesületének hivatalos lapja. Nyom. Hor-
nyánszky Viktor. XIV. évfolyam. Megjele
nik havonként. Ára 2 kor. 

Gye rmekd ivat . Szerk. Gsepreghy 
Ferenczné. Kiadja és nyom. Rákosi Jenő 
Budapesti Hirlap vállalata. IX. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 4 kor. Vidékre 
4 kor. 40 FLU. 

Gyógypaedagogiai Szemle. Siket
némák, vakok, hülyék, gyengeelméjüek, 
dadogók és hebegők oktatásával foglal
kozók szakközlönye. Szerk. és kiadják 
Németh László és Váradi Zsigmond. 
Nyom. Fritz Ármin. IV. évf. Havonként 
jelenik meg. Ára 8 korona. 

Gyógyszerész. Szék. Grósz Samu. 
Ny. Neuwald Illés. IV. évf. Havonként. 
Ingyen. 

Gyorsírászati Lapok. Szerk. Fabró 
Henrik és Bódogh János. Kiadja az »Orszá
gos magyar gyorsiró-egyesület«. Nyom. 
a Pesti kny. XL. évfolyam. Even
ként 10 szám. Ára 4 kor. Áz egyesületi 
tagoknak ingyen. 

Haladás. A budapesti szobafestők, 
czímfestők, mázolok, aranyozok és fénye
zők ipartestületének hivatalos szakköz
lönye. Szerk. Zimmermann Bernát. Nyom. 
Elek Lipót. IV. évf. Megjelenik havon
ként. Ára 8 kor. 

Hasznos Tanácsadó. Képes családi 
lap. Szerk. Gerő Attila. Nyom. az Athe-
naeum r. t. IV. évf. Havonként. Ára 4 kor. 

Házi kincstár . »Tolnai Világlapjáé
nak melléklete. Ny. Athenaeum r. t. I. évf. 
Havonta. Ára a főlappal 8 kor. 

Hit tudományi Folyói rat . Szerk. és 
kiadja Kiss János. Nyom. az Athenaeum 
r. társ. XIII. évfolyam. Megjelenik évne
gyedenként. Ára. 10 kor. 

Hiva talos Értesítő'. A »Magyaror
szági tanítók országos bizottságának« köz
lönye. Szerk. Hajós Mihály. Nyom. Heisler 
J. Evnegyendenként jelenik. Ára 2 kor. 

Huszad ik Század. Társadalomtudo
mányi havi szemle. Szerk. Gratz Gusztáv. 
Nyom. Patria kny. III. évf. Megjelenik 
havonként. Ára 16 korona. 

Az Időjárás. Meteorológiai havifolyó-, 
irat. Szerk. és kiadja Héjas Endre és Raum 
Oszkár. Nyom. a Pesti kny. VI. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 8 kor. 

Ifjúsági Könyv tá r jegyzék. Szerk. 
és kiadja Szemák István. Nyom. Neuwald 
Illés. 1902. évfolyam. Megjelenik éven
ként kétszer. Egyes szám ára 30 fül. 

Az Igazság Tanuja. A magyar 
baptisták közlönye. Szerk. és kiadja 
Meyer H. Nyom. Rózsa Kálmán és neje. 
VIII. évfolvam. Megjelenik havonként. Ára 
1 kor. 80 ' fül. 

Igazságügyi Közlöny. Kiadja a 
magy. kir. igazságügyministerium. Nyom. 
a Pesti knyomda. XL évfolyam. Meg
jelenik havonként. Ára 4 kor. 
• Ipa regészségügy. Szerk. Dr. Nagy 

Béla. Nyom. Gelléri és Székely. I. évf. 
Megjelenik havonként. Ára 10 korona. 

Iparosok Olvasó tára. Szerk. Már-
tonfy Márton. Kiadja Lampel Bóbert. 
Nyom. Wodianer F. és fiai. VIII. évfo
lyam. Megjelenik évenként 10 füzet. Ára 
6 kor. 

I rodalmi Tájékoz ta tó. Szerk, és 
kiadja Róna Béla. Nyom. Bévai és Sa
lamon (V;) Uj folyam. Megjelenik ha
vonként. Ára 2 kor. 

I rodalomtö r ténet i Közlemények. 
Szerk. Szilády Áron. Kiadja a m. tud. 
Akadémia. Nyom. az Athenaeum r. társ. 
XII. évfolyam. Megjelenik évnegyeden
ként. Ára 10 kor. r 

Izr. tanüg y i É r tes i tő. Szerk. Barna 
Jónás. Kiadja az »Orsz. izr. tanitó-egye-
süleU.Nyom. Neuwald Illés. XXVII. év
folyam. Megjelenik havonként. Ára 4 kor. 
Az egyesületi tagok tagdij fejében kapják. 



Jogál lam . Jog- és államtudományi 
szemle. Szerk. Illés Károly. Nyom. Frank
lin-társ. II. évfolyam. Évenként 10 szám. 
Ára 16 kor. 

Jogi és közigazgatási Útmutató 
(Előbb Jogi Tanácsadó). Szerk. és kiadja 
Istóczy Győző. Nyom. Buschmann r F. 
IX. évfolyam. Megjelenik havonként. Ára 
3 korona. 

Jó Pász tor. Egyházszónoklati folyó
irat. Szerk. és kiadja Pelikán Krizsó. 
Nyom. a Stephaneum kny. XX. évf. 
Megjelenik havonként. Ára 8 korona. 

Kataszteri Közlöny. Szerk. és kiadja 
Dobrovics Viktor. Nyom. Neumayer Ede. 
XI. évfolyam. Megjelenik havonként 
Ára 8 kor. 

Ka tho l ikus egyházi Zeneköz
löny. Az orsz. magy. Czeczilia egyesü
let hivatalos közlönye. Szerk. Bundala 
János. Nyom. a Stephaneum kny. IX. 
évfolvam. Megjelenik havonként. Ára 3 
kor. 20 fül. 

Ka tho l ikus h i tvéde lmi Fo lyó
i ra t . Szerk. T. Pelikán Krizsó és Ke
ményfy K. Dániel. Nyom. a Stephaneum 
kny. XIV. évfolyam. Havonként jelenik 
meg. Ára 8 kor 

Ka tho l ikus Paedagogia. Szerk. 
és kiadja Gyürky Ödön. Nyom. Busch
mann F. VI. évfolyam. Megjelenik havon
ként. Ára 8 kor. 

Ka tho l ikus Szemle. Szerk. Mihályfi 
Ákos. Kiadja a Szent-István-társulat. 
Nyom. a Stephaneum kny. XVI. kötet. 
Évenként 5 füzet. Ára 10 kor. Tagoknak 
a tagdíj fejében jár. 

Kegyelet . Központi szaktudósító. 
Temetkezési intézetek stb. szaklapja. Szerk. 
Hohenberg Ferencz. Kiadja D. A. Nyom. 
Beer E. és Tsa. I. évf. Megjelenik havon
ként. Ára 4 kor. 

Kele t . A magyarországi symbolikus 
nagypáholy hivatalos • közlönye. Szerk. 
Gelléri Mór. Nyom. Márkus Samu. XIV. 
(1902.) évfolyam. Havonként. Tagoknak 
ingyen küldetik. 

Kele t i Szemle. Közlemények az ural-
altaji nép- és nyelvtudomány köréből. 
Szerk. Kunos Ignácz és Munkácsi Bernát. 
Nyom. Franklin társ. III. évf. Megjelenik 
évnegyedenként. Ára 8 korona. 

Képes Néplap. Szerk. Sandbrand D. 
Nyom. Krammer Lipót. I. évf. Megjelenik 
havonként. Egyes szám ára. 20 fillér. 

Kereskedelm i Szakok ta tás. A ke-
resk. szakisk. tanárok orsz. egyesületének 

közlönye. Szerk. Koltay Virgil. Nyom. 
Márkus Samu. X. évfolyam. Évenként 
10 szám. Ára 8 kor. Tagoknak tagdíj fejé
ben jár. 
Ke r tésze t i Lapok. Az országos magyar 

kertészeti egyesület hivatalos közlönye. 
Szerk. Ilseman Keresztély és Kardos 
Árpád. Nyom. az Athenaeum r. társ. 
XVII. évfolyam. Megjelenik havonként. 
Egyes szám ára 1 kor. Az egyesületi 
tagok tagdíj fejében kapják. 

Kisé r l e tügy i Közlemények. Köz-
rebocsátja a földmivelésügyi m. kir. minis-
terium mezőgazdasági kisérletügyi köz
ponti bizottsága. Nyom. a Pallas r. t. 
V. kötet. Évenként 6 füzet. 

Kivi te l i Szem le . Szerk. és kiadja 
Zerkovitz Emil. Nyom. Krausz S. és T. 
1902. évf. Megjelenik havonként. Ára 10 
korona. 

Klin ika i Füze tek. Előadások a 
gyakorlati orvostan összes ágaiból. Szerk. 
Donath Gyula. Nyom. Brózsa Ottó. XII. 
évfolvam. Évenként 12 füzet. Ára 8 kor. 

Kneipp-Ujság. Az »Országos ma
gyar Kneipp-egyesület« hivatalos lapja. 
Szerk. Petrovics László. Nyom. Neumayer 
Ede. IV. évf. Havonként jelenik meg. Ára 
8 kor. 

Ko lping. A magyarországi kath. le-
génvegyesületek orsz. szövetségének hiva
talos közlönve. Nvom. a Stephaneum 
kny. V. sorozat. 1901 — 1902. évfolyam. 
Időközönként jelenik meg. 

Kőfaragó. Magyarországi kőfaragók 
érdekeit képviselő közlöny. Szerk. Grosz-
mann Hugó. Nyom. Fried és Krakauer. 
III. évf. Megjelenik havonként. Ara 1 kor. 
20 fül. 

Kőműves. Kőművesek, mennyezet-, 
vakoló- és fehérmunkások szak-, társa
dalmi és hivatalos közlönye. Szerk. Sö
röli József. Nyom. Fried és Krakauer. 
III. évf. Megjelenik havonként. Ára 1 kor. 

A Könyv. Irodalmi tájékoztató a 
magvar könvvpiaczról. Nvom. Franklin
társ." 1901—1902. évf. Havonként. Kívá
natra ingyen küldetik. 

Könyvá rusok Tanácsadója. Szak
lap a magyar könyvárusok részére. Szerk. 
Sallai (Spitzer Viktor). Nyom. Márkus 
Samu. 1902. évf. Megjelenik havonként. 
Ára ? 

Kör levél . A budapesti kereskedő-ifjak 
társulatának és a szegedi rokonegyesület
nek hivatalos közlönye. Szerk. Plöckl 
Antal. Nvom. Barcza József. XXII. évf. 
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Megjelenik havonként. Ára 2 kor. A tár
sulati tagok tagdíj fejében kapják. 

Közegészségügyi Tudósító. A 
Gyógyszerész Hetilap társlapja. Szerk. 
Varságh Zoltán és Rossberger F. Ny. 
Garai Mór. IV. évf. Megjelenik havonként. 
Ára 2 kor. 

Középiskolai Ma thema t ika i La
pok. Szerkeszti és kiadja Rátz László. 
Nyom. a Franklin társulat. IX. évfolyam. 
Évenként 10 szám. Ára 4 korona. 

Közgazdasági Szemle. A Magyar 
közgazdasági társaság hivatalos közlönye. 
Szerk. Hegedűs Lóránt és Mandelló Gyula. 
Nyom. a Pesti knyomda. XXVI. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 16 kor. A 
társaság tagjai a tagdíj fejében kapják. 

Közlemények a keskenyvágá-
n y u Vasu tak teréről . Szerk. Nágel 
Zsigmond. Nyom. Hornyánszky Viktor. III. 
évf.Megjelenik havonként. Ingyen küldetik. 
, Közlemények az összehason l í tó 

Élet- és Kór tan köréből . Szerk.Hutyra 
Ferencz, Rátz István és Tangl Ferencz. 
Kiadja a Magyar országos állatorvos-egye
sület. Nyom. a »Pátria« knyomda. V. 
kötet. Időhöz nem kötve jelenik meg. 
Ára 8 korona. Az egyesület tagjai tagdíj 
fejében kapják. 

Közlemények egyházi r uhák ró l 
és szerekről . Szerk. Kronberg József. 
Nyom. Stephaneum kny. II. évi'. Megjele
nik negyedévenként. Ingven küldetik. 

Központ i Védjegy-Ér tesítő . Kiadja 
a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium, 
Nyom. Pallas knyomda. 1902. Havon
ként jelenik meg. 

Lampe l Ró b é r t (Wodianer F. és 
fiai) i roda lm i É r tesí tője. Melléklet 
a »Hivatalos Közlöny«-höz. Nyom. Wodi
aner F. és liai. I. évf. Megjelenik havon
ként. Ingyen küldetik. 

A Ludovika Akadém ia Közlönye . 
Szerk. és kiadja a m. kir. honvédségi 
Ludovika akadémia tanári kara. Nyom. 
a Pesti knyomda. XXIX. évfolyam. Havi 
folyóirat. Ára 8 kor. 

Ä Magán t i sz tvise lők , Országos 
Nyugd í jegyesü le t ének Ér tesí tője . 
Nyom. Wellesz és Krammer. VIII. évfo
lyam. Az egyesületi tagok díjtalanul 
kapják. 

A Magya r á l lam i a lkalmazo t tak 
Egyesü le te Ér tesítője . Szerk. Szi
lágyi József. Kiadja az egyesület. Nyom. 
a Pesti knyomda. IV. évfolyam. Ára 
80 fillér. 

Magya r Asz talosok Lapja. Szerk. 
és kiadja Ligeti Imre. Nyom. Weissenberg 
Ármin. I. évf. Megjelenik havonként. Ára 
6 kor. 

Magya r Botan ika i Lapok . (Unga
rische botanische Blätter.) Szerk. Alföldi 
Flatt Károly. Nyom. Müller Károly. I. évf. 
Megjelenik havonként. Ára 10 kor. 

Magya r chemiai Fo lyói ra t . Szerk. 
Ilosvay Lajos és Molnár Nándor. Kiadja 
a kir. m. Természettud. Társulat chemia-
ásványtani szakosztálya. Nyom. a Pesti 
Lloyrd-társulat knyomdája. VIII. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 10 kor. Tagok
nak 6 kor. 

Magya r Dal- és Zeneközlöny. 
Szerk. Falk Zsigmond. Kiadja az országos 
magyar daláregyesület. Nyom. a Pesti 
knyomda. VIII. évfolyam. Megjelenik ha-
vonkint. Ára 4 kor. Tagoknak 2. kor. 
40 fill. 

Magya r Evezős Sport. Szerk. Ábray 
Zoltán és Záborszky István. Nyom. Hu
nyadi Mátyás int. II. évf. Megjelenik havon
ként. Ára 5 kor. Tagoknak ii kor. 

Magya r Fényképészek Lapja. 
A »Fényképészek köre« hivatalos közlönye. 
Szerk. Szántó I. Béla. Nyom. a Pesti 
kny. V. évfolyam. Megjelenik havonként. 
Ára 8 kor. 

Magya r Fogásza t i Szem le . A »Sto-
matologusok országos egyesületének« 
hivatalos közlönye. Szerk. és kiadja Bauer 
Samu. Nyom. Pesti Lloyd kny. VI. évfo
lyam. Megjelenik havonként. Ára 6 kor. 
Tagoknak ingyen. 

Magya r Gazdák Szem léje. A ma
gyar gazdaszövetség folyóirata. Szerk. 
Bernát István. Nyom. a Budapesti Hírlap 
nyomdája. VII. évfolyam. Megjelenik ha
vonként. Ára 12 kor. 

M a g y a r gazdaságtö r téne lm i 
Szemle. Szerk. Dr. Kováts Ferencz. 
Kiadja az Országos magyar gazdasági 
egyesület. Nyom. a »Pátria« knyomda. 
IX. évfolyam. Évenként 10 füzet.Ára 4 kor. 

Magyar Gépipar. Az országos gépész
egyesület és gépészek lapja. Szerk. Kandó 
Gyula. Nyom. Buschmann F. XI. évfo
lyam. Megjelenik havonként. Ára 8 kor. 
Az egyesületi tagok díjtalanul kapják. 

Magya r Gyors í rási Újság. 
Vegyes tartalmú gyorsírási folyóirat a 
Gabelsberger-Markovics rendszer szerint. 
Szerk. Forrai Soma. Nyom, Faludi Gábor. 
I. évf. Megjelenik évenként 10 szám. Ára 
4 korona. 
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Magyar Iparművészet . Az orsz. m. 
iparművészeti társulat közlönye. Szerk. 
Fittler Kamill. Nyom. az Athenaeum r. 
társ. V. évfolyam. Megjelenik kéthavon
ként. Ára 10 kor, 

Magya r Iparosok Lapja. Szerk. és 
kiadja Ligeti Imre. Nyom. Fritz Ármin. 
II. évf. Megjelenik havonként. Ára 6 kor. 

M a g y a r Iskolasze r - Múzeum . 
Szerk. és kiadja Lendl Adolf. Nyom. 
Wesselényi Géza. II. évf. Évenként 10 
szám. Ára 5 kor. 

Magya r Kalapos Újság . A Magyar 
iéríikalap divat-egylet hivatalos közlönye. 
Szerk. Kiss Zsigmond. Nyom. Gelléri és 
Székely. VIí. évf. Megjelenik havonként. 
Ára 4 kor. 
Magya r Képes Levelező-lap . Szerk. 

ifj. Horváth Géza. Nyom. Barçza József. 
II. évf. Megjelenik havonként, xira 1 kor. 

A Magya r Kerékpáros-Szövetség 
Értesítője. Szerk. a szövetség titkára. 
Nyom. a Pesti Lloyd-társ. knyomdája. 
1902. évfolyam. Megjelenik havonként. A 
szövetség tagjai díjtalanul kapják. 

A m. kir . közigazga tási b í róság 
á l ta láno s közigazga tási osztályá
nak dön tvénye i és e lv i j e l en tőségű 
ha tározatai . Szerk. Farkas ( Zoltán. 
Nyom. Heisler J. VI. évfolyam. Evenként 
4 szám. Ára 2 kor. 

A m. kir . közigazga tási b í róság 
pénzügyi osz tályának dön tvénye i 
és e lv i j e l en tőségű ha tároza tai . 
Szerk. Váiyi László. Nyom. Heisler J. 
VI. évfolyam. Évenként 4 szám. Ára 2 kor. 

Magya r k i rá ly i pos ta taka rék
pénz tá r i Közlöny. Kiadja a in. kir. 
postatakarékpénztár. Nyom. a Pallas kny. 
XVII. évfolyam. Megjelenik havonként. 

A magya r ko rona országai kül
kereskede lmi forgalmának havi 
E r e d m é n y e i . Szerk. és kiadja: a kir. 
közp. statiszt. hivatal. Nyom. Athenaeum 
kny. r.-t. 1902. Megjelenik havonként. 
Ára 12 kor. 

Magya r Könyvszemle . A Magyar 
Nemzeti Múzeum könyvtárának közlönye. 
Szerk. Kollányi Ferencz. Nyom. az Athe
naeum r. társ. Új folyam., X. kötet. Meg
jelenik évnegyedenként. Ára 6 kor. 

Magya r Köz t isz tvise lő . A magyar 
állami tisztviselők orsz. szövetségének 
közlönye. Szerk. Detre László. Nyom. 
Wesselényi Géza. III. évf. Évenként 10 
szám. Ára 8 kor. 

Magya r Méh. A Magyar országos 

méhészeti egyesület közlönye. Szerk. 
Binder Iván. Nyom. Brózsa Ottó. XXIII. 
évfolyam. Megjelenik havonként. Ára 
6 kor. Az egyesületi tagok tagdíj (4 kor.) 
fejében kapják. 

A Magya r Mérnök- és Épi tész-
egyle t Közlönye . Szerk. Edvi Illés 
Aladár. Nyom. »Pátria« knyomda. XXXVI. 
kötet. Megjelenik havonként. Ára 20 kor. 

Magya r Nemesfém-ipar . A ma
gyar arany- és ezüstművesek, ékszerészek, 
aranyverők, órások, óratokkészítők és 
kereskedők orsz. szövetségének hivatalos 
közlönye. Szerk. Révész Károly. Nyom. 
Beer és Tsa. II. évf. Megjelenik havonként. 
Ára 8 kor. 

A Magya r Nemze t i , Múzeum 
Nép rajzi osz tályának Ér tes í tő je . 
Az Ethnographia melléklete. Szerk. Jankó 
János és Semayer V. Nyom. Hornyánszky 
Viktor. III. évf. Megjelenik havonként. 

Magya r Nye l vő r . Szerk. Simonyi 
Zsigmond. Kiadja, a m. tud. Akadémia. 
Nyom. az Athenaeum r. t. XXXI. év
folyam. Megjelenik havonként. Ára 10 
korona. 

Magya r Nyomdásza t . Szerk. és ki
adja Pusztai B'erencz. Nyom. a Pallas 
nyomda. XV. kötet. Megjelenik havonként. 
Ára 6 kor. 

Magya r Orvosi A r chívum . Szerk. 
és kiadják Bókai Árpád, Pertik Ottó 
és Lenhossék Mihály. Nyom. a Pallas 
knyomda. Uj folyam III. köt. Évenként (i 
füzet. Ára 20 kor. 

Magya rországi munkások rok
kant- és nyugdí j - e g y l e t é n e k 
hivatalos Közlönye. Társadalmi 
havilap. Nvom. a Pallas r. t. I. évf. Ára 
1 kor. 20 fül. 

Magya rországi vas és fémmun
kások . A magyarországi vas és fémmun-
kásszövetség hivatalos közlönye. Nyom. 
Weissenberg Ármin. II. évf. Megjelenik 
havonként. Ára 2 kor. 

Magya r Paedagogia. A »Magyar 
paedagogiai társaság« folyóirata. Szerk. 
Kovács János. Nyom. a Franklin tár
sulat. XI. évfolyam. Évenként 10 szám. 
Ára 10 kor. A társaság tagjai tagdíj fejé
ben kapják. 

A Magya r Rajz taná rok országos 
egyesü le tének É r tes í tője . Szerk. 
Boros Rudolf. Nyom. Károlyi György. 
V. évfolyam. Megjelenik évnegyedenkint. 
Ára 4 kor. Tagoknak tagdíj fejében jár. 

Magya r Szalon (Otthon). Szerk. és 
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kiadja Hevesi József. Nyom. a Stephaneum 
knyomda. XIX. évfolyam. Megjelenik 
havonként. Ára 2(1 kor. 

A magyar szent korona országai 
Békeegyesületének Értesítője . 
Szerk. az egyesületi titkár. Nyom. Mus
kat Béla. 1902. évf. Ára ? 

Magya r Tanítóképző . A tanitó-
képzőintézeti tanárok országos egyesületé
nek közlönye. Szerk. Nagy László. Nyom. 
a Hungária knyomcla. XVII. évfolyam 
Évenként 10 füzet. Ára 8 kor. Egyesületi 
tagok tagdíj (8 kor.) fejében kapják. 

Magya r Tanonczifjuság . Szépiro
dalmi és vegyestartalmu lap. Szerk. 
Emberger János. Nyom. a Stephaneum. 
I. évf. Megjelenik havonként. Ára 1 kor. 
20 fillér. 

Magya r Tisztvise lők Országos 
Egye sü le tének Ér tesítője . Szerk. 
Töttösy István. Nyom. a Pesti Lloyd 
társ. nyomdája. XIV. évfolyam. Megjelenik 
évnegyeclenkint. Az egyesület tagjai díj
talanul kapják. 

A Magyar Tur i s ta-Egyesüle t 
budapesti osz tályának É r tes í tője . 
Nyom. Pesti Lloyd kny. 1902. évf. Idő
közönként. 

Magya r Vörös-Keresz t . Szerk. 
Argay János. Nyom. a Pesti Lloyd kny. 
II. évf. Megjelenik időközönként. 

Magyar-Zsidó Szemle. Szerk. Blau 
Lajos. Nyom. az Athenaeum r. társ. XIX. 
évfolyam. Évnegyedenkint. Ára 12 kor. 

Ma thema t ika i és Phys ika i La
pok. Szerk. Kövesiigelhy Radó és Rados 
Gusztáv. Kiadja a Math, és physikai tár
sulat. Nyom. a Franklin társulat. XI. 
évfolyam. Évenként 8 füzet. Ára 10 kor. 
Az egyesületi tagok tagdíj (Budapesten 
10, vidéken 6 kor.) fejében kapják. 

Ma thejnatikai és természe t tudo 
mányi É r tes í tő . Szerk. König Gyula. 
Kiadja a magyar tud, Akadémia; Nyom. 
a Franklin társulat. XX. kötet. Évenként 
5 füzet. Ára ? 

Modern Műhe ly . Szerk. Krausz 
Gyula. Nyom. Fuchs Samu és tsa. I. évf. 
Megjelenik havonként. Ára 1 kor. 20 fül. 

Műcsarnok. Az országos magyar kép
zőművészeti társulat hivatalos értesítője. 
Szerk. Ambrozovics Dezső. Nyom. a Buda
pesti Hirlap kny. V. évf. Megjelenik két-
havoként mint a Művészet melléklete. 
(Előbb a hirlapok között.) 

Művészet . Magyar művészeti folyó
irat. Szerk. Lyka Károly. Nyom. Hor-

nyánszky Viktor. I. évf. Megjelenik két
havonként. Ára 18 kor. 

Nemze t i Nőneve lés . Szerk. Sebes
tyénné Stetina Ilona; kiadja a VI. kerü
leti állami tanítónőképző intézet tanári 
testülete. Nyom. a Franklin társulat, XXIII. 
évfolyam. Evenként 10 füzet. Ára 4 kor. 

N e m z e t i Szöve tség . Szerk. Balázs 
Árpád. Nyom. Athenaeum kny. r.-t. 1902. 
évf. Megjelenik évnegyedenként. Tagillet
mény (4 kor.) 

Népo lvasó tá r . A magyarországi újjá
szervezett szocziáldemokrata párt országos 
havilapja. Szerk. Csanádi Dénes. Nyom. 
az Árpád kny. IV. évf. 'Ára 1 kor. 

Népszerű Gyorsíró . Szerk. és ki
adja Nagy Sándor. Nyom. Grund V. 
utódai. XIII. évf. Évi 10 szám. Ára 4 kor. 

N ö v é n y t a n i Közlemények . A kir. 
magyar természettudományi társulat folyó
irata. Szerk. Schilberszky Károly. Nyom. 
a Pesti Lloyd-társ. I. évf. Megjelenik 
időközönként. Ára ? 

N u m i z m a t i k a i Közlöny . Szerk. 
Gohl Ödön. Nyom. Homyánszky Viktor. 
I. évf. Megjelenik negyedévenként Ára ? 

N y e l v t u d o m á n y i Közlemények. 
Szerk. Szinnyei József. Kiadja a m. tud. 
Akadémia, Nyom. a Franklin társulat. 
XXXII. kötet. Megjelenik negyedévenként. 
Ára 6 kor. 

Olajág. A magyar ev. ker. nők lapja. 
Szerk. Vargha Gyuláné. Nyom. Hor-
nyánszky Viktor. II. évf. évi 10 szám. 
Ára 2 kor. 
, Az Országos Műszaki Egye sü le t 

Ér tes í tő je . Szerk. Halmy Béla. Nyom. 
Fővárosi nyomda. II. évf. Megjelenik 
havonta egyszer, esetleg kétszer. Á tagok
nak ingyen. 

Országos Orvos-Szövetség. Az Or-
országos orvos-szövetség hivatalos lapja. 
Szerk. Flesch Nándor. Nyom. a Pesti 
Lloyd társulat knyomdája, V. évfolyam. 
Megjelenik havonként. A szövetség tagjai 
ingyen kapják. 

Országos P á z m á n y - E g y e s ü l e t . 
A kath. írók és hírlapírók o. P. egyesü
letének hivatalos közlönye. Szerk. Mar-
galits Ede. Nyom. a Stephaneum kny. 
II. évf. Megjelenik havonként. Tagoknak 
ingyen jár. 

Országos Pénzügyi Újság. Szerk. 
Gerő Lajos. Kiadja Ligeti Lajos. Nyom. 
Budapesti Hirlap kny. III. évf. Megjelenik 
havonként. Ára 8 kor. 

Orvosi Közlöny. Szerk. és kiadja 
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László Frigyes. Nyom. Légrády testv. kny. 
II. évf. Megjelenik havonként. Ingyen 
küldetik. 

A z » O s z t á l y s o r s j á t é k « . Szerk. Sin
ger Artúr. Nyom. a Hungária knyomda. 
VII. évfolyam. Megjelenik havonként. Ára 
10 kor. 

O t t h o n . Képes havi folyóirat. Szerk. 
Hevesi József. Nyom. Stephaneum knv. 
1902. évf. Ára 7 kor. 20 fül. 

O t t h o n u n k . Az »Otthon« irók és 
hírlapírók köre hivatalos értesítője. Szerk. 
Sajó Aladár. Nyom. a Budapesti Hirlap 
knyomdája. VI. évfolyam. Megjelenik 
havonként. A kör tagjai ingyen kapják. 

Ö r ö k i m á d á s . A Központi oltár-egye
sület hivatalos közlönye. Szerk. Glattfelder 
Gyula. Nyom. a Stephaneum. III. évf. 
Megjelenik havonként. Ára 3 kor. 

P a e d a g o g i u m i L a p o k . A polgárisk. 
tanárjelöltek körének lapja. Szerk. Müller 
Oszkár. Nyom. Müller Károly. II. évf. Meg
jelenik havonként. Ára köri tagoknak 1 kor. 
Nem tagoknak 2 kor. 

P a t y o l a t . Szerk. Csepreghy Ferenczné. 
Kiadja és nyom. Rákosi Jenő Budapesti 
Hirlap ujságvállalata. IX. évfolyam. Meg
jelenik havonként. Ára 4 kor. Vidékre 
-1 kor. 40 fül. 

P é n z é s F ö l d . Szaklap Magyarország 
jelzálog és földbirtok-forgalmának okszerű 
előmozdítására. Szerk. Hilbert Antal. 
Nyom. Orsz. közp. községi knyomda. 
IX. évfolyam. Megjelenik havonként. 
Ára 12 kor. 

P e s t - P i l i s - S o l t - K i s - K ú n v á r m e 
g y e g a z d a s á g i e g y e s ü l e t e É r t e s í 
t ő j e . Szerk. Serfőző Géza. Nyom. Rózsa 
K. és neje. II. évf. Megjelenik havonként. 

P h o t o - t e c h n i k a . A budapesti photo-
club hivatalos közlönye. Szerk. Szántó 
J. Béla. Nyom. a Pesti kny. Megjelenik 
havonként. Ára 3 kor. 

P o l g á r i I s k o l a i K ö z l ö n y . Az Orsz. 
polgári iskolai egyesület folyóirata. Szerk. 
Volenszky Gyula. Nyom. Hornyánszky 
Viktor. VII. évfolyam. Évenként 10 szám. 
Ára 8 kor. Az egyesület tagjai tagdíj 
fejében kapják. 

P o s t a i T a r i f á k . Szerk. és kiadja 
Klebersberg Géza. Nyom. Neumayer Ede. 
VII. évfolyam. Évenkint 4-szer. Ára 2 kor. 

P ó t f ü z e t e k a T e r m é s z e t t u d o m á 
n y i K ö z l ö n y h ö z . Szerk. Csopey László 
és Paszlavszky József. Kiadja a k. m. 
Természettudományi Társulat. Nyom. a 
Pesti Lloyd társaság knyomdája. XV. év

folyam. Megjelenik 4—6 íüzetben. Ára a 
Természettudományi Közlönynyel 12 kor. 
A társulat tagjai 2 kor. ráfizetéssel kapják. 

P r o t e s t á n s S z e m l e . Szerk. Szőts 
Farkas. Kiadja a magyar protestáns iro
dalmi társaság. Nyom. Hornyánszky Viktor. 
XIV. évfolyam. Évenként 10 füzet. Ára 
8 kor. Az egyesület tagjai a tagdíj (12 kor.) 
fejében kapják. 

R e b u s . Magyar fejtörő. Szerk. Szilá
gyi József. Nyom. Neumayer Ede. I. évf. 
Megjelenik havonként. Ára 4 kor. 

R e m é n y . Szerk. Halász Gyula. Ki
adja a Hecht bankház. Nyom. az Eu
rópa kny. IV. évf. Havonként jelenik 
meg. Ára 2 kor. 

S t a t i s z t i k a i h a v i K ö z l e m é n y e k . 
Szerk. és kiadja a m. kir. központi sta
tisztikai hivatal. Nyom. az Athenaeum 
r. társ. VI. évfolyam. Ára 24 kor. 

S t o m a t o l o g i a i K ö z l ö n y . A stoma
tologue ok (fogorvosok) orsz. egyesületé
nek hivatalos közlönye. Szerk. Madzsar 
József és Salamon Henrik. I. évf. Meg
jelenik havonként. Ára 8 kor. 

S z a b ó i p a r o s o k K ö z l ö n y e . A szabó
iparosok társadalmi és anyagi érdekeit 
képviselő havi szaklap. Szerk. és kiadja 
Csontos Imre. Nyom. Révai és Salamon. 
XVI. évfolyam. Ara 14 kor. 

S z a b ó k S z a k l a p j a . A szabó mun
kások, munkásnők és kisiparosok érde
keit képviselő közlöny. Szerk. Honthi 
Géza. Nyom. Fried és Krakauer. X. évfo-
lvam. Megjelenik havonként. Ára 2 kor. 
40 fillér. 

S z á z a d o k . A magyar történelmi tár
sulat közlönye. Szerk. Nagy Gyula. 
Nyom. az Athenaeum r. társ. XXXVI. év
folyam. Megjelenik évenkint 10 füzetben. 
Ára 12 kor. Tagok a tagdíj (10 kor.) fejében 
kapják. 

Sz tenog ráfLa . Gyorsirónők lapja. 
Szerk. Kaiser Gizella. Kiadja a »Stolze-
Fenyvessy« orsz. női gyorsíró-egyesület. 
Nyom. a Pesti knyomda. X. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 3 korona. 

S z ü n ó r a . Szerk. Endrődi Béla. Nyom. 
Barcza József. VI. évfolyam. Megjelenik 
havonként. Ára 2 kor. 40 fill. 

T á n c z t a n i t ó k L a p j a . Szerk. Róka 
Pál. Kiadja a Magy. táncztanitók egye
sülete. Nyom. Bich'ler L IX. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 8 korona. 

T a r k a é l e t . Szépirodalmi folyóirat. 
Szerk. Kuncz Gusztáv. Nyom. Buschmann 
F. I. évf. Megjelenik havonként. Ára 4 kor. 
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T e l e k k ö n y v i S z a k l a p . Szerk. 
Réti József. Kiadja a Telekkönyvvezetők 
orsz. egyesülete. Nyom. a Pallas , kny. 
XXII. évf. Havonként jelenik meg. Ára 4 
korona. 

T e r m é s z e t r a j z i F ü z e t e k . Szerk. 
Mocsáry Sándor. Kiadja a M. N. Múzeum 
és m. tud. Akadémia. Nyom. a Franklin 
társulat. XXV. kötet. Évenként 4 füzet. 
Ára 10 kor. 

T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y . 
Szerk. Csopey László és Paszlavszky József. 
Kiadja a kir. m agy. Természettudományi 
Társulat. Nyom. a Pesti Lloyd társ. 
knyomdája. XXXIV. kötet. Megjelenik ha
vonként. Ára 12 kor. Tagoknak tagdíj 
fejében jár. 

T o r n a ü g y . Szerk. Kovács Rezső. 
Kiadja a Magyarországi tanitók egylete 
a Nemzeti tornaegylet hozzájárulásával. 
Nyom. Rózsa Kálmán és neje. XIX. évfo
lyam. Megjelenik éven kint 10-szer. Ára 
6 kor. 

T ö r t é n e l m i T á r . Kiadja a Magyar 
történelmi társulat közvetítése mellett a 
m. tud. Akadémia történelmi bizottsága. 
Szerk. Komáromy András. Nyom. az 
Atbenaeum r. társ. 1902. évfolyam. Uj 
folyam. III. Megjelenikévnegyedenkint. Ára 
10 kor. 40 fül, A történelmi társulat tag
jainak 5 kor. 60 fül. 

T ő z s d e i É r t e s í t ő . Szerk. Félegyházy 
Ágost. Kiadja a budapesti árú és érték
tőzsde tanácsa. Nyom. a Pesti Lloyd társ. 
nyomdája. XI. évfolyam. Megjelenik ha
vonként. Ára 6 kor. 

T u r i s t a K ö z l ö n y . Szerk. Moussong 
Géza. Kiadja a Magyar tanitók turista 
egyesülete. Nyom. Elek Lipót. IX. évfo
lyam. Megjelenik havonként. Ára 6 kor. 
Á tagok tagdíj fejében kapják. 

T u r i s t á k L a p j a . Szerk. Téry Ödön és 
Petrik Lajos. Kiadj ti ti Magyar turista
egyesület. Nyom. a Pesti Lloyd társ. 
nyomdája. XIV. évfolyam. Megjelenik két
havonként. Ára 10 kor. A tagok tagdíj 
fejében kapják. 

T u r u l . Á magyar heraldikai és genealó
giai társaság közlönye. Szerk. Schönherr 
Gyula és Varjú Elemér. Nyom. a Franklin 
társulat. XX. kötet. Évnegyedenként jele
nik meg. A társaság tagjai tagdíj (10 kor.) 
fejében kapják. 

T ű z o l t ó K ö z l ö n y . A magyar tűzoltók 
szaklapja. A Magyar országos tűzoltó
szövetség hivatalos értesítője. Szerk. Szily 
József. Nyom. Rózsa Kálmán és neje. 

XXIV. évfolyam. Megjelenik havonként. 
Ára 4 kor. 80 fül. A szövetség tagjainak 
2 kor. 40 fül. 

Ú j s á g k i a d ó k L a p j a . Szerk. Rábel 
László. Kiadja az Újságkiadók orsz. szö
vetsége. Nyom. a Rudapesti Hirlap kny. 
III. évf. Megjelenik havonként. Ára 12 
kor. Tagoknak ingyen. 

U r á n i a . Népszerű tudományos folyó
irat. Szerk. Klupathy Jenő és legifj. Szász 
Károly. Nyom. Hornyánszky Viktor. III. 
évf. Megjelenik havonként. Ára 8 kor. 
Tagoknak ingyen. 

Ú t m u t a t ó . A magyar és közös köz
lekedési vállalatok hivatalos menetrend
könyve. Kiadja a »Vasúti és közlekedési 
közlöny.« Nyom. a Pesti kny. XXI. évf. 
Évenként 12 füzet. Ára 10 kor. 

V í z g y ó g y i n t é z e t i K ö z l e m é n y e k . 
Szerk. Pajor Sándor. Nyom. Minerva kny. 
II. évf. Megjelenik negyedévenként. Ingyen 
küldetik. 

V í z v e z e t é k , c s a t o r n á z á s , f ű t é s , 
v i l á g í t á s . Szerk. Hubert Vilmos. Nyom. 
a Hermes r. t. Megjelenik havonként. 
Ára ? 

Z á s z l ó n k . Ifjúsági lap. Szerk. és kiadja 
a budapesti Mária-congregatio. Nyom. a 
Síephaneum. I. évf. Megjelenik évenként 
10-szer. Ára 2 kor. 

Összesen 203. 

b) VIDÉKEN. 
A d a l é k o k Z e m p l é n v á r m e g y e 

t ö r t é n e t é h e z . (Sátoralja-Ujhely.) Szerk. 
Dongó Gyárfás Géza. Nyom. a »Zemplén 
és vidéke« knyomdája. VIII. évf. Havi 
folyóirat. Ára 4 kor. 80 fül. 

Á l l a t o k V é d e l m e . (Kolozsvár.) A 
kolozsvári állatvédő-egyesület havi köz
lönye. Szerk. Éber Ernő. Nyom. Ajtai K. 
Albert. VII. évfolyam. Ára 2 kor. Tagoknak 
a tagdíj fejében jár. 

A l s ó f e h é r m e g y e i t a n ü g y . (Gyula
fehérvár) Paedagogiai és szépirodalmi 
havi folyóirat. Szerk. Ralla István. Nyom. 
Papp György. I. évf. Havonként Ára 6 
korona. 

A r a d i G a z d a . (Arad.) Az Aradi gaz
dasági egylet hivatalos értesítője. Szerk. 
Laehne Hugó. Nyom. Gyulai István. 
IV. évf. Havonként jelenik meg. Tagoknak 
ingyen. 

A r a d v á r m e g y e i g a z d a s á g i e g y e 
s ü l e t f o g y a s z t á s i é s é r t é k e s í t ő 
s z ö v e t k e z e t e ü z l e t i É r t e s í t ő j e . 

4 
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(Arad.) Megjelenik az »Aradi Gazdá«-val 
együtt. Ny. Gyulai István. 

Armenia. (Szamosújvár.) Szerk. és 
kiadja Szongott Kristóf. Nyom. Todorán 
Endre »Auróra« knyomdája. XVJ. évfo
lyam. Megjelenik havonként. Ára 8 kor. 

A Béka. (Pécs.) Szerk. és kiadja Gold-
berger József. Nyom. a lyceumi knyomda. 
VI. évfolyam. Megjelenik időszakonkint. 
Ingyen küldetik. 

Be r egmegye i Tanügy. (Bereg-
. szász.) A beregvármegyei kir. tanfelügyelő-

ség és az általános tanitó egyesület 
hivatalos közlönye. Szerk. Khédei János. 
Nyom. Haladás ny. XVIII. évfolyam. Meg
jelenik havonkint. Ára 4 kor. 

Biha rmegye i gazdasági egye
sület h ivatalos Közlönye . (Nagyvá
rad.) Szerk. Weingärtner Andor. Nyom. 
Laszky Ármin. II. évf. Megjelenik havon
ként. Ára 4 kor. Tagoknak ingyen. 

Bírósági Vég rehajtók Közlönye. 
(Nagyszőlló's.) Szerk. Somlyói N. Ignácz. 
Nyom. Pannonia-kny. Győr. XIII. évf. Meg
jelenik havonként. Ara 8 kor. 

Borromaeus. (Ó-Szőny.) Kath. hit
szónoklati havi folyóirat. Szerk. és kiadja 
Nagy Antal. Nyom. a győregyházmegyei 
knyomda Győrött. XVI. évfolvam. Ára 
8 kor. 

Csiki Gazda (azelőtt Gazdasági Ér
tesítő). (Csik-Szereda.) A Csikmegyei gazd. 
egyesület közlönye. Szerk. F. Nagy Imre. 
Nyom. Szvoboda József. XVI. évf. Meg
jelenik havonként. Ára 6 kor. Tagoknak 
ingyen. 

Debreczeni G-yorsiró. (Debreczen.) 
Szerk. Madai Pál. Kiadja a debre
czeni főiskolai gyorsiró-egylet. Nyom. 
Romwalter A. Sopron. X. évfolyam. 
Evenként 10 szám. Ára 2 korona. 

Ege r . Az egri önkéntes tűzoltó- és 
mentő egyesület és az 1902-ik évi egri 
borkiállítás hivatalos közlönye. Szerk. 
Horváth Béla. Nyom. az egri ny. r. t. 
I. évf. Havonként. Ára számonként 20 
fillér. 

Egyesüle t i Értesítő'. (Békés- Csaba.) 
A Békésmegyei gazdasági egyesület hiva
talos közlönye. Szerk. Pfeifer István. 
Nyom. a Corvina kny. XLIII. évf. Havon
ként jelenik meg.^Előbb évkönyv alakban.) 

Egye sü le t i Értesítő'. (Szombathely.) 
A Vasmegyei gazdasági egyesület meg
bízásából szerkeszti Röszler Károly. Nyom. 
Seiler Henrik utódai. XXIII. évfolyam. 
Időszakonként jelenik meg. Ára 2 kor. 

Egye temi gyo rs í ró. (Kolozsvár) 
Gabelsberger-Markovics rendszerű folyó
irat. Szerk. Téglás G. és Sz. Gál J. Nyom. 
Silay L. I. évf. Évenként 10 szám. 
Ára 2 kor. 

E g y l e t i É r tes í tő. (Deés.) A Szolnok-
dobokavármegyei gazdasági egylet hiva
talos közlönye. Szerk. Szemmáry József. 
Nyom. Demeter és Kiss. XV. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 8 kor. Az 
egylet tagjai ingyen kapják. 

È. M. K. E. (Kolozsvár.) Az egyesület 
hivatalos értesítője. Szerk. Sándor József. 
Nyom. Gombos Ferencz. IX. évfolyam. 
Megjelenik havonkint. Ára 2 kor. 

Emléklapok . A pápai állami tanitó-
képzőintézeti I. és II. éves önképző
körének értesítője. Főszerk. Ambrosits 
Gyula. Nyom. Főiskolai knyomda. 1901 2. 
Heg nem határozott időközökben jelenik 
meg. Egyes sz. ára 16 fül. 

Erdéiy. (Kolozsvár.) Honismertető lap. 
Szerk. Radnóti Rezső. Kiadja az Erdélyi 
Kárpát-Egyesület. Nyom. Gombos Ferencz. 
XI. évfolyam. Évenkint 12 szám. Ára 
10 kor. Tagok ingyen kapják. 

E r d é l y i Múzeum. (Kolozsvár.) Az 
Erdélyi múzeum-egylet kiadványa. Szerk. 
Szádeczkv Lajos. Nvom. Ajtai K. Albert. 
XIX. kötet. Évenként 10 füzet. Ára 6 kor. 
Az egyleti tagok tagdij (6 kor.) fejében 
kapják. 

E rdé ly Népe i . (Kolozsvár.) Az »Er
dély« néprajzi melléktete. Az E. K. E. 
néprajzi osztályának értesítője. Szerk. Herr-
mann Antal. Nyom. Gombos Ferencz. 
V. évf. Időszakonként jelenik meg. 

E rdésze t i Kísér letek . (Selmecz-
bánya.) A M. kir. központi erdészeti kí
sérleti állomás folyóirata. Szerk. Vadas 
Jenő. Nyom. JoergesÁ. özv. és fia. IV. évf. 
Időszakonként. 

Az é rsekújvá r i r. ka th . népneve 
lők egyesü le tének időszakos É r t e 
sítője . Kiadja az egyesület központi 
bizottsága. Nyom. Neufeld Samu. I. évf. 
Évenként kétszer. Ára 1 kor. 

Ér t es í tő az ál lami tan í tók orsz. 
egyesü le tének működéséről . (Deb
reczen) Szerk. Kozma László. Nyom. a 
Csokonay kny. V. évf. Évenként 4-szer. 

É r t e s í tő az E rdé l y i Múzeum
e g y l e t o rvos- t e rmésze t tudományi 
szakosz tályából . (Kolozsvár.) Szerk. 
Szabó Dénes és Apáthy István. Nyom. 
Ajtai K. Albert. XXVII. évfolyam. Időhöz 
nem kötve jelenik meg. Ára 6 kor. 
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É r t e s í t ő M a g y a r o r s z á g k a t h . 
P a p s á g a r é s z é r e . (Pozsony.) Szerk. és 
kiadja Heindl János. Nyom. Kath. írod. 
r . - t II. évf. Havonként jelenik meg. Ingyen 
küldetik. 

E v a n g é l i k u s e g y h á z i S z e m l e . 
(Békés-Csaba.) Szerk. és kiadja Hurtay 
György. Nyom. a Corvina knyomda. 
VIII. évfolyam. Megjelenik havonként. Ára 
4 kor. 

E v a n g é l i k u s N é p i s k o l a . (Sopron.) 
Szerk. és kiadja Papp József. Nyom. 
Röttig Gusztáv. XIV. évfolyam. Évenként 
10 szám. Ára 6 korona. 
, F e j é r m e g y e i g a z d . E g y e s ü l e t 

É r t e s í t ő j e . (Sz.-Fejérvár.) Szerk. Schier 
Lajos. Nyom. Csitári K. és tsa. 1902. 
évf. Havonként jelenik meg. Tagoknak 
ingyen küldetik. 

F i l h a r m ó n i a . Közlöny a zenemű
vészet összes ágai köréből. (Győr.) Szerk. 
Pránek Gábor. Nyom. Pannónia kny. 
II. évf. Megjelenik havonként Ára 6 kor. 

F i ú m é . (Fiume) Kereskedelmi, tenge
részeti, közgazdasági és külügyi érdekű 
folyóirat. Szerk. Kompolthy Tivadar. 
Nyom. Pesti knyomda Budapest. III. évf. 
Megjelenik havonként. Ara 12 kor. 

G a z d a s á g i É r t e s í t ő . (Eperjes.) 
A »Sárosvármegyei gazdasági egyesület« 
hivatales közlönye. Szerk. Lukovits Aladár. 
Nyom. Kósch Árpád. VII. évfolyam. Meg
jelenik havonként. Ára 6 kor. Tagoknak 
ingyen küldetik. 

G a z d a s á g i É r t e s í t ő . (S.-A.-Újhely.) 
A Zemplénvármegyei gazdasági egyesület 
megbízásából szerk. Kun Frigyes és ifj. 
Fedák István. Nyom. a »Zemplén« könyv
nyomda. XI. évfolyam. Megjelenik havon
ként. 

G a z d a s á g i É r t e s í t ő . (Szolnok.) A 
Jász-Nagykún-Szolnok vármegyei gazda
sági egylet hivatalos közlönye. Szerk. 
Kovács Albert. Nyom. Bakos István. 
XVIII. évfolyam. Megjelenik havonként. 
Ára 6 kor. A tagoknak ingyen küldetik. 

G a z d a s á g i K ö z l ö n y e (Komárom.) 
A Komáromvármegyei gazdasági egyesület 
havi értesítője. Szerk. Sarlay Károly. 
Nyom. Győregyházmegyei kny. Győr. XX. 
évfolyam. Ára 2 kor. A tagoknak ingyen 
küldetik. 

G a z d a s á g i K ö z l ö n y . (Makó.) A Csa
nád-vármegyei gazdasági egyesület érte
sítője. Szerk. Tőkey Jenő. Nyom. Kovács 
Antal. VII. évfolyam. Megjelenik havon-
kint. Ára 3 kor. 

G a z d a s á g i N é p l a p . (Pécs.) Nép
szerűen oktató szaklap a földműves kis
gazdák részére. Szerk. Förster Jenő. 
Nyom. Taizs József. XXVIII. évfolyam. 
Megjelenik havonkint. Ára 2 kor. Tagok
nak ingyen jár. 

G y a k o r l ó i s k o l a . (Csíkszereda) 
A Paedagogiai lapok ingyenes melléklete. 
Szerk. Augusztin Imre. Ny. Szvoboda 
József. I. évf. Havonként. Ingyen. 

G y á m i n t é z e t . (Lovászpatona.) Szerk. 
Bognár Endre. Kiadja a magyarhoni egyet, 
ev. egyh. gyámintézet. Nyom. a főiskolai 
nyomda Pápán. XIX. évfolyam. Megjele
nik évenként háromszor. Ingyen küldetik. 

A G y ő r i P i n e z é r - e g y l e t H a v i É r 
t e s í t ő j e . (Győr.) Szerk. Bauer Mihály. 
Kiadja a »Győri pinezér-egylet.« Nyom. 
Surányi János utóda. XIV. évfolyam. Meg
jelenik havonként. A tagok díjmentesen 
kapják. 
, G y ő r s zab . k i r . v á r o s H i v a t a l o s 

É r t e s í t ő j e . (Győr.) Nyom. a Pannónia 
kny. XII. évf. Időközönként jelenik meg. 

H a j n a l C s i l l a g . (H.-Böszörmény.) 
Szerk. Balogh Lajos és Orosz J. Kiadja 
a h.-böszörményi baptista hitközség. 
Nyom. Hoffmann és Kronovitz Debre-
czenben. IV. évf. Megjelenik havonként. 
Ára 48 fül. 

H a v i K ö z l ö n y az e l m é l e t i é s 
g y a k o r l a t i L e l k i p á s z t o r s á g k ö r é 
b ő l . (Temesvár.) Szerk. Patzner István. 
Kiadja Tokody Ödön. Nyom. a csanád-
egyházmegyei knyomda. XXV. évfolyam. 
Megjelenik havonkint. Ára 10 kor. 

A H a z á b a n é s T á v o l b a n S z é t t e 
k i n t ő M é h é s z . (Sajtény, Csanád m.) 
Szerk. és kiadja Gallovich István. Nyom. 
Engel Lajos Szegeden. VII. évfolyam. Meg
jelenik havonkint. Ára 4 kor. 

H á z i B a r á t . (Sümeg.) Szerk. és ki
adja Darnay Kálmán. Nyom. Horváth 
Gábor. IV. évf. Megjelenik havonként. 
Ingyen küldetik. 

H e v e s m e g y e i T a n ü g y . (Eger.) 
Szerk. Kolacskovszky János. Kiadja a 
hevesmegyei általános tanitó-egyesület. 
Nyom. az »Egri nyomda részv. társ.« 
VII. évfolyam. Megjelenik havonként. Ára 
4 kor. Az egyesületi tagok tagdíj fejében 
kapják. 

H i t s z ó n o k l a t i F o l y ó i r a t . (Pilis-
Marót). Szerk. és kiadja Karkecz Alajos. 
Nyom. Endrényi Lajos Szegeden. XIII. 
évfolyam. Megjelenik havonkint. Ára -é 
korona. 

4* 
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H o m o k . (Kecskemét.) Szakfolyóirat 
szőlősgazdák számára. Szerk. Mayerfi 
Zoltán. Nyom. az első kecskeméti hírlap
kiadó r.-t. III. évi. Megjelenik negyedéven
ként. Ára 1 kor. 

I d ő s z a k i f o l y ó i r a t . (Csíkszereda.) 
A paedagogiai lapok ingyenes melléklete. 
Szerk. Augusztin Imre. Ny. Szvoboda 
József. I. évf. Időszakonként. Ingyen. 

I f j ú s á g i i r o d a l o m . (Szeged.) Kritikai 
folyóirat. Szerk. Perjéssy László és Kár
páti Károly. Ny. Endrényi Imre. I. évf. 
Évenként 10 szám. Ára 4 kor. 

I s k o l á i n k . (Rimaszombat.( A Gömör-
Kishont vármegyei általános tanítóegye
sület hivatalos értesítője. Szerk. Járossy 
Endre. Nyom. Kovács Mihály. V. évfo
lyam. Megjelenik havonkint. Ára 4 
korona. Taerok ingyen kapják. 

I s t e n I g é j e S z e n t b e s z é d e k b e n . 
(Esztergom.) Szerk. Babura László. Ki
adja és nyom. Buzárovits Gusztáv. XXVII. 
évíolyam. Megjelenik havonkint. Ara pót
füzettel 5 kor. 20 fül. 

J á s z - N a g y - K u n - S z o l n o k v á r m e 
g y e i g a z d a s á g i e g y e s ü l e t f o g y a s z 
t á s i é s é r t é k e s í t ő S z ö v e t k e z e t é n e k 
ü z l e t i É r t e s í t ő j e . (A Gazdasági Érte
sítő (Szolnok) melléklapja.) 

J é z u s s z e n t s é g e s S z i v é n e k H í r 
n ö k e . (Kalocsa.) Szerk. Tóth Mike. Nyom. 
a Franklin társulat Budapesten. XXXVI. 
évfolyam. Havi folyóirat. Ara 3 kor. 

J ó P á s z t o r . (Pozsony.) Keresztyén 
családi lap. Szerk. Kovács Sándor. Nyom. 
a balassa-gyarmati kny. r. t. IV. évf. Meg
jelenik havonként. Ára 2 korona, 

K a l a z a n t i n u m . (Kolozsvár.) Szerk. 
Vajnóczy István. Kiadja a »Kalazantinum« 
hittudományi és tanárképző intézet. Nyom. 
Gombos Ferencz. VII. évfolyam. Évenként 
10 szám. Ára ? 

K e r é k p á r o s T u r i s t a . (Kolozsvár.) 
Az »Erdély« kerékpáros melléklete. Az 
E. K. E. kerékpáros osztályának hiva
talos értesítője. Szerk. Balogh Benedek. 
Nyom. Gombos Ferencz. V. évf. Meg
jelenik időszakonként. 

K e r e s k e d e l e m é s I p a r . (Csongrád.) 
Szerk. Fekete Lajos. Nyom. és kiadja 
Weisz Márk. II. évf. Havonként jelenik 
meg. Ára 2 kor. 

K e r e s z t é n y M a g v e t ő . (Kolozsvár.) 
Szerk. és kiadják Péterfi Dénes és Kovács 
János. Nyom. Ajtai K. Albert. XXXVII. 
évfolyam. Megjelenik kéthónaponként. 
Ára 4 kor. 

K e r t é s z e t i K ö z l ö n y (Sepsiszent
györgy.) Szerk. Papp Samu. Ny. Móritz" 
István és Vájna Lajos. I. évf. Megjelenik 
havonta. Ára 6 kor. 

K i s k e r e s k e d ő k l a p j a . (Nagyvárad.) 
Szerk. Stern Soma. Nyom. Neumann 
Vilmos. III. évf. Megjelenik havonként. Ára 
1 kor. 20 íill. 

K ö r l e v é l . A gráczi magyar egyesület 
ingyenes hivatalos értesítője. Nyom. 
Weílisch Béla Szentgothárd. Időközönként 
jelenik meg. 

K ö z s é g i K ö z i g a z g a t á s . (Eperjes.) 
A Sáros vármegyei községi és körjegy
zők egyletének hivatalos közlönye. Szerk. 
Csekanyák Béla. kiadja és nyom. Kósch 
Árpád. I. évf. Megjelenik havonként. Ára 
5 korona. 

K ü l m i s s z i ó . (Ágfalva.) Szerk. és ki
adja Scholtz Ödön. Nyom. Török Kál
mán és Kremszer J. Sopronban. VII. év
folyam. Megjelenik negyedévenként. Ára 
1 korona. 

A l e g s z e n t e b b R ó z s a f ü z é r K i r á l y 
né ja . (Szombathely.) Szerk. Kindler Imre. 
Kiadja a sz. Domokosrend szombathelyi 
zárdája.Nyom. az egyházmegyeiknyomda. 
XVIII. évf. Megjelenik havonként. Ára 2 
korona. 

L o r e t t ó . (Duna-Szerdahely.) Szerk. és 
kiadja Deák Antal. Nyom. Buschmann F. 
Budapesten. _ IV. évíolyam. Megjelenik 
havonként. Ára 2 kor. 

M a g y a r F ö l d b i r t o k o s . (Sopron.) 
(Ungarischer Grundbesitzer) Szerk. Breuer 
Lajos. Nyom. Török és Kremszner. II. 
évf. Megjelenik havonként. Ingyen. 

A M a g y a r F ö l d m i v e s . (Gyúró.) 
Szerk. és kiadja Vasadi Balogh Lajos. 
Nyom. Számmer Imre Székesfejérvár. 
XX. évfolyam. Megjelenik havonként. 
Ára 2 kor. 

M a g y a r K i s d e d n e v e l é s é s N é p 
o k t a t á s . (Eperjes.) A sárosvármegyei kir. 
tanfelügyelőség és az eperjesi Széchenyi
kör népnevelési szakválasztmányának 
hivatalos közlönye. Szerk. Beér Ferencz. 
Nyom. Kósch Árpád. VIII. évfolyam. Meg
jelenik havonként. Ára 4 kor. 

M a g y a r L a n t . (Győr.) Zenemű-folyó
irat. Szerk. Angyal Ármánd és Vajda 
Emil. Nyom. Pannónia kny. II. évf. Meg
jelenik havonként. Ára 8 kor. 

M a g y a r n é p n e v e l é s . (Kecskemét.) 
E folyóirat egyúttal a tanfelügyelőségi 
kirendeltség hivatalos közlönye. Szerk. 
Kerekes József, Tormásy Sándor, Hor-
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váth Ádám, H. Sztankay Lajos. Nyom. 
Szappanos István. 1. évf. Évenként 10 
szám. Ára 5 kor. 

A magyarországi Papi Imaegye-
sület és Eucha r i s t ia- tá rsulat Ér
tesítője. (Győr.) Szerk. Molnár Ignácz 
Nyom. a gy őr egyházmegyei knyomda. 
XVI. évfolyam. Megjelenik évenként 8 
szám. Ára 1 kor. 20 fül. A társulat tag
jainak tagdíj (2 kor.) fejében jár. 

Magya r Sión . (Esztergom.) Szerk. 
Kereszty Viktor és Prohászka Ottokár. 
Nyom. Buzárovits Gusztáv. Új folyam. 
XVI. évfolyam. Megjelenik havonkint. 
Ára 12 kor. 

Má r ia Kert. (Szűz Mária virágos 
kertje.) (Kalocsa.) Szerk. Tóth Mike. Nyom. 
a Franklin társulat. XVIII. évfolyam. Havi 
folyóirat. Ára 2 kor. 

Méhészet i Közlöny . (Kolozsvár.) 
A z erdélyrészi méhész-egylet szakközlönye. 
Szerk. Bálint Sándor. Nyom. Gámán 
János örökösei. XVII. évfolyam. Meg
jelenik liavonkint. Tagoknak ingyen kül
detik. 

Mezőgazdasági Szemle. (Magyar
óvár.) Szerk. és kiadják Cserháti Sándor 
•és Kosutány Tamás. Nyom. Czéh Sán
dor-féle nyomda. XX. évfolyam. Havi 
folyóirat. Ara 10 kor. 

Á. mi Fürdőink. (Kolozsvár.) Az 
»Erdély« melléklete. Az E. K. E. balneo-
logiai szakosztályának értesítője. Szerk. 
Hankó Vilmos. Nyom. Gombos Ferencz. 
V. évf. Megjelenik időszakonként. 

Munka . (Ózd.) Magyar bánya- és 
kohómunkások társadalmi lapja. Szerk. 
Csepela L. és Kablay J. Nyom. Forster. 
Klein és Ludvig Miskolczon. I, évf. Meg
jelenik havonként. Ára 1 kor. és 20 fül. 

Munkáslap . (Szombathely.) A dunán
túli szocziáldemokrata ipari és földművelő 
munkások politikai közlönye. Szerk. Varga 
Gyula. Nyom. Gábriel Á. I. évf. Megjele
nik havonként. Ára 1 kor. 20 fül. 

Népoktatás . (Lúgos.) Krassó-Szörény 
vármegyei tanitó-egyesület hivatalos köz
lönye. Szerk. Mihalik Sándor. Nyom. 
Weisz és Sziklai. VII. évfolyam. Évenként. 
10 szám. Ára 8 kor. 

Neve lés . (Máramarossziget.) Szerk. 
Bökényi Dániel. Kiadja a »Máramarosi 
általános tanitó-egyesület.« Nyom. Sicher
mann Mór. XIX. évfolyam. Megjelenik 
havonkint. Ára 5 kor. 

N e v e l ő Oktatás. (Pozsony.) Kath. 
tanügyi folyóirat. Szerk. Schultz Imre. 

Nyom. Eder István III. évf. Megjelenik 
havonként. Ára 4 kor. 

Nóg rádmegy e i Tanügy. (Balassa-
Gyarmat.) A nógrádmegyei kir. tanfel
ügyelőség hivatalos közlönye. Szerk. Ma
gyar Béla. III. évf. Nyom. a részvény
nyomda. Havonként. Ára 2 kor. 

Nyomdaipar Magya rországon . 
(Szekszárd.) A vidéki nyomdászat és 
rokon szakmák érdekeit felölelő havi folyó
irat. Szerk. és nyom. Molnár Mór. I. évf. 
Megjelenik havonként. Ára 4 kor. 

Pozsonyi Gazda. (Pozsony.) A »Po
zsony vármegyei gazdasági egyesület« ér
tesítője. Szerk. Horváth Jenő. Nyom. 
Eder István. IV. évf. Megjelenik havon
ként. Ára 8 kor. Tagoknak ingyen jár. 

Pozsonyvá rmegye i tűz rendé-
szeti Értesitője . (Pozsony.) Szerk. 
Ecker Sándor. Nyom. Wigand F. K. I. 
évf. Megjelenik ? Ára 4 kor. 

P ro tes táns Pap . (Kölesd.) Szerk. és 
kiadják Lágler Sándor és Kálmán Dezső. 
Nyom. Tóth László Kecskeméten. XXIII. 
évfolyam. Megjelenik havonkint. Ára 
8 korona. 

Reménységünk . (Gsongrád-Csány.) 
Az oltáriszentség-imádás és Mária-tiszte
let folyóirata. Szerkeszti és kiadja Varga 
Mihály. Nyom. Stephaneum kny. Buda
pest. VII. évfolyam. Havi folvóirat. Ára 2 
kor. 30 fül. 

Sárospataki Ifjúsági Közlöny. 
(Sárospatak.) Kiadja a »Magyar irodalmi 
önképző-társulat.« Szerk. Farkas István. 
Steinfeld Jenő knyomdája. XVIII. évfolyam. 
Havonként jelenik meg. Ára 4 kor. 

Sá rosvá rmegyei gazdák fogyasz
tási és értékesítési szövetkezeté
nek üz le t i , Értesítője . (Eperjes.) 
A »Gazdasági Értesítő« melléklete. Nyom. 
Kósch Árpád. 1902. évf. Havonként jele
nik meg. Tagoknak ingyen. 

Sike tnémák Közlönye . (Vácz.) 
Szerk. Borbély Sándor. Nyom. Mayer 
Sándor. II. évf. Megjelenik havonként. 
Ára 4 kor. 

Soproni Gyorsíró. (Sopron.) Szerk. 
Tihanyi László. Kiadja az ev. fogy m -
nasiumi gyorsiró-kör. Nyom. Bomwalter 
Alfréd. XXVIII. évfolyam. Megjelenik 
havonkint. Ára 2 korona. 

Sop ronmegye i gazdasági egye
süle t Értesítője . (Sopron.) Nyom. 
Romwalter Alfréd. 1902. évf. Évi 3 füzet. 

Szabad Egyház. (Szapáryfalva.) 
Független magyar református lap. Szerk. 
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Hácz Károly. Nyom. Virányi János. Lúgos. 
XIX. évf Megjelenik havonként. Ára 5 kor. 

Szegedi Krónika. (Szeged.) Szép
irodalmi, művészeti és társadalmi folyó
irat. Szerk. Gallovits Jenő és Szakács 
Andor. Nyom. Várnay L. I. évf. Megje
lenik havonként. Ára 6 kor. 

A Szent Család kis Követe. (Pécs.) 
A názáreti szent család és a Szent-József 
társulatának közlönye. Szerk. Virág Fe
rencz. Nyom. Piisp. lyc. kny. XIII. évfo
lyam. Megjelenik havonkint. Ára 1 kor. 
44 fillér. 

Szent Gellér t . Ifjúsági hitszónoklati 
folyóirat. (Pannonhalma.) Szerk. és kiadják 
Schermann Egyed és Szinek Izidor. Nyom. 
az egyházmegyei knyomda Győrött. 
IV. évfolyam. Megjelenik évenkint 10-szer. 
Ára 8 kor. 

Szilágy vármegyei Tanügy . 
(Kraszna.) Szerk. Zoványi Lajos. Kiadja a 
szilágyvármegyei általános tanítótestület. 
Nyom. Seres Samu. V. évfolyam. Meg
jelenik évenkint 10-szer. Ára 2 kor. 

Tan i tótes tüle t i É r tes í tő . (Torda.) 
A Tor da-Arany os vármegyei ált. tan. tes
tületnek havonként megjelenő hivatalos 
közlönye. Szerk. Borbély József. Nyom. 
Harmath J. IV. évfolyam. Ára 2 korona. 
Tagoknak 1 korona. 

Tanügyi É r tes í tő. (Besztercze.) 
A »Besztercze-Naszód vármegyei ált. 
tanitó-egyesület« hivatalos közlönye. 
Szerk. Mihály Gábor. Nyom. Botschár 
Tivadar. VII. évfolyam. Évenkint 10 szám. 
Ára 4 korona. r 

Tanügyi É r tes í tő. (Győr.) A győr
vidéki tanitó-egyesület hivatalos lapja. 
Szerk. Újlaki Géza. Nyom. a Pannónia kny. 
XXV. évfolyam. Megjelenik havonként. 
Ára 4 korona.. 

Tanügyi É r tes í tő . (Komárom.) A 
komárommegyei tanító-testület közlönye. 
Szerk. Tárnok Gyula. Nyom. Schönwald 
Tivadar. III. évf. Megjelenik havonként. 

ra 2 kor. 
T a n ü g y i É r t es í tő . (Veszprém.) 

A veszprém-egyházmegyei r. kath. tanító
egyesület hivatalos lapja. Szerk. Gubicza 
Lajos. Nyom. az egyházmegyi ny. I. évf. 
Megjelenik havonként. Ára 2 kor. 

Tanügyi Tanácskozó. (Deés.) A szol-
nok-dobokamegyei tanitó-testület hivatalos 
közlönye. Szerk. Vajda György. Nyom. 
Demeter és Kiss. IX. évfolyam. Megjelenik 
évenkint 10-szer. Ára 2 kor. 40 fill. Tagok
nak 2 kor. 

Te lekkönyv. (Szeged.) Szerk. Káp-
lány Géza. Nyom. Engel Lajos. VII. év
folyam. Megjelenik havonként. Ára 8 
korona. 

Természe t tudományi Füzetek. 
(Temesvár.) A Délmagyarországi termé
szettudományi társulat közlönye. Szerk. 
Bies Ferencz. Nyom. Uhrmann Henrik. 
XXVI. évfolyam. A társulat tagjai tagdíj 
fejében kapják. 

Theologiai szaklap . (Pozsony.) 
Szerk. Raflai S., Hornyánszky À.. Pokoly 
József, Tüdős István. Nyom. Wigand F. 
K. 1. évf. Megjelenik negyedévenként. Ára 
6 kor. 

A To ron tálmegye i gazdaság i 
egyesüle t Ér tes í tő je . (Nagybecskerek.) 
Szerk. Marton Andor. Nyom. Pleitz Fer. 
Pál. XVII. évfolyam. Megjelenik 6 füzeiben. 
Ára 2 kor. A tagok díjtalanul kapják. 

Tö r téne lmi és régészet i É r tes í tő. 
(Temesvár.) A Délmagyarországi történelmi 
és régészeti múzeumi társulat közlönye. 
Szerk. Berkeszi István. Nyom. a csanád
egyházmegyei knyomda. XVIII. (Új) évfo
lyam. Megjelenik évnegyedenkint. Ára 
8 kor. A társulati tagoknak ingyen jár. 

Újvidéki Sport . (Újvidék.) Kerék
páros újság. Szerk. Mayer József. Nyom. 
Hirschenhauser Benő. III. évf. Megjelenik 
időszakonként. Egyes sz. ára 20 fill. 

U n i t á r i u s Közlöny. (Kolozsvár.) 
Szerk. Boros György. Kiadja a Dávid 
Ferencz egylet. Nyom. Gámán János 
örök. XV. kötet. Megjelenik havonként. 
Ára 2 korona 40 fillér. Egyleti tagoknak 
2 korona. 

Vá rosi Közlöny. (Temesvár.) Hiva
talos folyóirat. Kiadja a városi tanács. 
Nyom. Csendes Jakab. V. évfolyam. Meg
jelenik havonkint. 

Vasá rnapi Tan i tó. (Hajdú-Böször
mény.) Szerk. Balogh Lajos. Nyom. Hoff
mann és Kronowitz Debreczen. VI. évf. 
Megjelenik havonként. Ára 3 kor. 60 fill. 

Vasvá rmegye i t üz rendésze t i 
Közlöny. (Szombathely.) A vasvármegyei 
önk. tűzoltó egyletek szövetségének hiva
talos közlönye. Szerk. Barabás István. 
Nyom. Bertalanffy József. IX. évfolyam. 
Megjelenik havonként. Ára 2 kor. 

V. H. O. Sz. (Szeged.) A vidéki hírlap
írók országos szövetségének hivatalos 
értesítője. Nyom. Endrényi Imre. V. év
folyam. Meg nem határozott időben jele
nik meg. A szövetség tagjainak ingyen 
jár. 
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A Z a l a m e g y e i g a z d a s á g i E g y e 
s ü l e t É r t e s í t ő j e . (Zala-Egerszeg.) Szerk. 
Orosz Pál. Nyom. Unger Antal. 1902. 
évfolyam. 

Z e n t a i g y o r s í r ó . Szerk. Fülöp Ador
ján. Nyom. Traub B. és trsa. Szeged. 
Megjelenik évenként 10 szám. Ára 2 ko
rona. III. évi. 

Összesen: 119. 

I I . TÖBBNYELVŰ FOLYÓIRATOK. 
a\ BUDAPESTEN. 

A l l g e m e i n e R u n d s c h a u . (Német-
magyar.) Nyom, Wendt és fia. 1902. 
évf. Időhöz nem kötve jelenik meg. Ára 
24 kor. 

A q u i l a . [M. és német.] Szerk. 
Hermán Ottó. Kiadj Magyar Ornitho-
logiai Központ. Nyom. a Franklin társ. 
IX. évf. Evenként. 4 füzet. Ára 10 korona. 

B u d a p e s t F ő v á r o s S t a t i s z t i k a i 
H a v i f ü z e t e i . Monatshefte des Buda
pester Communal-Statistischen Bureaus. 
(M. és német.) Szerk. Kőrösy József. 
XXX. évf. Nvom. a Pesti knv. Ára 
8 kor. 

E g é s z s é g ő r . (M. és német.) A »Zion« 
jótékonysági egylet népszerű közlönye. 
Nyom. Berkovits János. VII. évf. Meg
jelenik havonként. Tagoknak ingyen jár. 

Férf i . S z a b ó . Szerk. Stikarovszky 
Norbert. Nyom. Fried és Krakauer. III. évf. 
Havonként. Ingyen küldetik. 

F ö l d r a j z i K ö z l e m é n y e k . Bulletin 
de la Société Hongroise de Géographie. 
(M. franczia kivonattal.) Szerk. Berecz 
Antal. Nyom. Fritz Ármin. XXX. kötet. 
Évenként 10 füzet. Ára 10 kor. Tagoknak 
ingyen. 

F ö l d t a n i K ö z l ö n y . Geologische 
Mittheilungen. (M. és német.) Szerk. Dr. 
Pálfy Mór. Nyom. a Franklin társ. XXXII 
kötet. Megjelenik havonként. Ára 10 kor. 
Tagoknak ingyen. 

K e l e t i S z e m l e (Revue Orientale.) 
(Magyar, német, angol, franczia.) Szerk. 
Kunos Ignácz és Munkácsi Bernát. Nyom. 
a Franklin társ. III. évf. Évnegyedenként. 
Ára 8 kor. 

K ő f a r a g ó . (Magyar és német.) Szerk. 
Groszmann Hugó. Nyom. Fried és Kra
kauer. III. évf. Havonként. Ára 1 kor. 20 
fillér. 

M a g y a r B o t a n i k a i L a p o k . — 
Ungarische botanische Blätter. Szerk. 
Alföldi Flatt Károly. I. évf. Ára 10 kor. 

M a g y a r F o g á s z a t i S z e m l e . Un
garische zahnärztliche Bévue. (M. és né
met.) Szerk. és kiadja Bauer Samu. 
Nyom. Pesti Lloyd ny. VI. évf. Évenként 
12 szám. Ára 6 kor. 

M a g y a r k i r . P o s t a t a k a r é k p é n z 
t á r i K ö z l ö n y . (Magy. és horvát.) Nyom. 
az Athenaeum r. t. XVII. évf. Megjelenik 
havonként. 

K ő m ű v e s . (Maurer.) Szerk. Söröli 
József. Nyom. Fried és Krakauer. III. évf. 
Havonként. Ára 1 kor. 

M a g y a r N e m e s - F é m i p a r . (Unga
rische Edelmetall-Industrie.) Szerk. Be
vesz Károly. Nyom. Beer és tsa. II. évf. 
Megjelenik havonként. Ára 8 kor. 

M ű v e z e t ő k L a p j a . (Werkmeister 
Zeitung.) (Áttétetett a hirlaptárba.) 

A z » O s z t á l y s o r s j á t é k . « (Magy. és 
német.) Klassen-Lotterie. Szerk. Singer 
Artúr. Nyom. a Hungária kny. VI. évf. 
Megjelenik havonként. Ára 10 kor. 

R o v a r t a n i L a p o k . (Német kivonat
tal.) Szerk. Abaíi Aigner Lajos, Jablo-
nowski József és Csiki Ernő. Nyom. 
Schmidl H. IX. kötet. Évenként 10 szám. 
Ára 8 kor. 

S z a b ó k s z a k l a p j a . (Magy. és né
met.) Schneider Fachblatt. Szerk. Honti 
Géza. Nyom. Fried és Krakauer. X. évf. 
Megjelenik havonként. Ára 2 kor. 40 fül. 

S z t - L u k á c s - f ü r d ő . (Melléklete román 
ny.) Szerk. Bosányi Béla. Nyom. Pallas 
kny. XV. évf. Megjelenik havonként. 

T e r m é s z e t r a j z i F ü z e t e k . Zeit
schrift für Zoologie, Botanik, Mineralo
gie und Geologie nebst einer Bevue für 
das Ausland. — Journal pour la zoolo
gie, botanique, minéralogie et géologie 
avec une revue pour l'étranger. — Perio-
dical of zoology, botany, mineralogy and 
geology besides a review for abroad. 
(M., latin és német.) Szerk. Mocsáry Sán
dor. Nyom. a Franklin társ. XXV. kötet. 
Évenként 4 füzet. Ára 10 kor. 

L a T o i l e t t e . (Magy. és német.) Szerk. 
Krausz Adolf. Nyom. Buschmann F. 
XXI. évf. Megjelenik havonként. Ingyen 
küldetik. 

Összesen 20. 

b) VIDÉKEN. 
C o n c o r d i a . (Pozsony.) A pozsonyi 

»Concor dia« Gabelsberger-gyorsíró-egye-
sület közlönye. (Magy. és német.) Szerk. 
Theiss. Nyom. Freistadt Mór. XVII. évf. 
Évenként 6 szám. Ára 2 kor. 40 fül. 
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É r tes í tő az Erdélyi Múzeum-
Egyle t Orvos - Természet - Tud . 
Szakosztályából. — Sitzungsberichte 
der Mediciniscb-Natunvissensch. Section 
des Siebenbürgischen Museumvereins. (M. 
és német.) Szerk. Szabó Dénes és Apáthy 
István. Nyom. Ajtai K. Albert. XXVII. 
évf. Megjelenik időközönként. Ára 6 kor. 

Magya r Földb i r tokos . — Ungari
scher Grundbesitzer. (Sopron.) Szerk. 
Breuer Lajos. Nyom. Török és Kremszner. 
II. évf. Megjelenik havonként. Ingyen. 

Vasvá rmegye i Tűz rendésze t i 
Közlöny. (Szombathely.) (Melléklete né
met.) Szerk. Barabás István. Nyom. Ber-
talanffy József. IX. évf. Megjelenik havon
ként. Ära 2 kor. 

Összesen 4. 

III. NEM-MAGYAR NYELVŰ FOLYÓIRATOK. 
I. Németek. 

a) BUDAPESTEN. 
Allgemeinem Mühlen-Ma rkt . 

Fach-Offerteriblatt der gesamrnten Mühlen
branche. Szerk. Poech József. Nyom. 
Alkalay Adolf Pozsony. III. évf. Ára 1 
korona. 

Der A n s i c h t s k a r t e n s a m m l e r . 
Szerk. Fried A. Nyom. Európa kny. II. évf. 
Megjelenik havonként. Ára 2 k. 40 fül. 

An t on iu s -Blä t t e r . Szerk. Buday 
Alfréd. Nyom. a Stephaneum kny. III. évf. 
Évenként 12 füzet. Ára 2 korona. 

I n t e r n a t i o n a l e r Courier . Szerk. és 
kiadja Mayer Ottó. Nyom. Wendt és fia. 
1902. évfolyam. Időszakonként. Ára 20 
korona. 

M i t t e i l u n g e n aus de r Schmal
spurbranche . Szerk. Nágel Zsigmond. 
Nyom. Hornyánszky V. III. évf. Megje
lenik havonként. 

Or ient. Organ der symb. Grossloge 
von Ungarn. Szerk. Pay'r Ede. Ny. Már
kus Saum. XIV. (— 27.) évfolyam. Ha
vonként jelenik meg. Tagoknak ingyen. 

R a t h g e b e r . Szerk. és kiadja Boeder 
Bóbert, Nyom. az Európa kny. III. évf. 
Megjelenik havonként. Ára 2 kor. 40 fül. 

De r Tourist . Szerk. Markovits J. 
Nyom. Beer E. és tsa. II. évf. Megjele
nik havonként. Ára 2 kor. 40 fül. 

U n g a r i s c h e Biene . Szerk. Binder 
Iván. Kiadja a Magyar Méhészek Egye
sülete. Ny. Brózsa Ottó. XXX. évf. Havi 
folyóirat. Ára 6 kor., az egyesület tagjai 
4 kor. tagdíj fejében kapják. 

[ Unga r i s che med i c in i sche R e v u e . 
Szerk. és kiadja Fried S. Nyom. Krausz 
S. és T. II. évf. Megjelenik havonként. 
Ára 6 kor. 
Unga r i s che pädagogische Revue . 

Szerk. Szőllősi Jenő. Nyom. Muskát Béla. 
1902 3; megjelenik két havonkint. Ára 
6 kor. 

Ze i tschr i f t fü r Unga r i s che s 
Öffent l iches u n d P r i va t r ech t . 

| Szerk. Sgalitzer Gyula. Nyom. Légrády 
testv. VIII. évf. Meg nem határozott idő
ben jelenik meg. Ára 14 korona. 

Összesen: 12. 

b) VIDÉKEN. 
Akademische B lä t t e r . (N.-Sze-

! ben.) Organ d. siebenbürgisch-sächsischen 
Hochschüler. Szerk. Georg Bartmes. Ny. 
K rafft Vilmos. VI. évf. Évi 10 szám. 
Ára 3 korona. 

A r c h i v des Ve re ines fü r s ieben-
bü rgische L a n d e s k u n d e . (N.-Sze-
ben.) Uj folyam. Ny. Krafft Vilmos. XXXI. 
köt. Időhöz nincs kötve. Kötete 4 kor. 
20 fül. 

Der Au to r . (Bécs) Zeitschrift für 
! Literatur und Kunst. Szerk. Voigt Viktor. 

Kiadja Wyrtlik József. Nyom. Alkalay 
A. és fia. Pozsony. I. évf. Havonként. Ára 
8 kor. 

Be r i th am. (Lipcse.) Ein Monatsblatt 
zur Belehrung u. Unterhaltung. Szerk. 
Dalman Gusztáv. Nyom. Márkus Samu. 
Budapest. X. évf. Megjelenik havonként. 
Ára ? 

Der F rosch . (Pécs.) Szerk. és kiadja 
Goldberger József. Nyom. Püsp. lyc. kny. 
VII. évf. Időszakonként jelenik meg. 
In g ven. 

Gut L i c h t ! (Bécs.) Zeitschrif für 
Amateur-Photographie. Szerk. Sartorius 
Hugó. Nyom. Böttig Gusztáv. Sopron. I. 
évf. Havonként. Ára 5 kor. 

Hon ig- u n d Wasch-Indus t r ie . 
(Bécsújhely.) Szerk. Ludikowszky Károly. 
Ny. Prager és Stiborszki Lajta-Szt.-Miklós. 
IV. évf. Ára ? 

Jah rbuch fü r d ie V e r t r e t u n g 
u n d V e r w a l t u n g der evange l i 
schen Lande sk i rche A. C. i n den 
s iebenbü rg i schen L a n d e s t e i l e n 
U n g a r n s . (Nagy-Szeben.) Kiadja a tar
tományi consistorium. Ny. Drotleff József. 
X. kötet. Időhöz nincs kötve. Ára 
2 kor. 40 fül. 

K o r r e s p o n d e n z b l a t t des V e r e i n s 



57 

für s iebenbü rgisohe Landes
kunde. (N.-Szeben.) Szerk. dr. Schulle-
rus A. Ny. Krafft Vilmos. XXV. évf. 
Havonként jelenik meg. Ára 2 kor. 

Der Laubfrosch . (Ó-Széplak.) Szerk. 
báró Friesenhof Gergely; kiadja a Nyit-
ravölgyi Gazdasági Egyesület meteoroló
giai intézete. Ny. az egyesületi sajtó. XIX. 
évf. Havilap. 

Das l i te rarische Deusch-Oester-
reich. (Bécsújhely.) Szerk. Bon te. Hugó 
Nyom. Práger és Stiborszky Lajtaszent
miklós. III. évf. Megjelenik havonként. 
Ára 7 kor. 20 fül. 

Meh r Licht . (Pozsony.) Szerk. Valaki. 
Nyom. Freistadt M. 1901/2. Megjelenik 
időközönként. Egyes sz. ára 40 fill. 

Monatl iche r Anze ige r des Christ
lichen Vereins Junger Männer. (Bécs.) 
Ny. Hornyánszky Viktor Budapesten. VI. 
évf. Havi lap. Ára 60 fillér. 

Monatsschr i f t für die Geschichte u. 
Wissenschaft des Judentums. (Bécs.) Szerk. 
és kiadja Braun M. Nyom. Alkalay Adolf 
és fia. Pozsony. XLVI. évf. Megjelenik 
havonként. Ára 9 kor. 

Nach r i ch ten des Oedenburge r 
Comitats-Agricultur-'Vereins^Sop-
ron.) Nyom. Piomwalter Alfréd. III. évf. 
Megjelenik időközönként. 

Schul- u. Kirchenbote. (Brassó.) 
(Lásd az újságok között.) 

De r Ve re insbo te . (Rába-Füzes.) 
Szerk. Ruisz Rudolf. Ny. Wellisch Adal
bert Szent-Gotthárdon. XIV. évf. Havilap. 
A szentgotthárdi gazdasági egyesület tag
jainak díjtalanul jár; különben 2 kor. 

Vo lksgesundhei t . (Medgyes.) Szerk. 
Siegmund Henrik. Nyom. Reissenbergt 
G. A. I. évf. Megjelenik havonként. Ár 
4 kor. 80 fill. 

Összesen: 17. 

II. Olasz. 

VIDÉKEN. 
I l sacro cuore d i G-esù e la Gio-

ventù abbandonata. (Fiume.) Kiadja az 
Institute di s. curore di Gesù. Nyom. 
Mohovich E. II. évf. Megjelenik havon
ként. Ingyen küldik. 

Liburnia . (Fiume.) Rivista bime-
strale. del »Club Alpino Fiumano«. Nyom. 
Mohovich E. I. évf. Kéthavonként. Ára 2 
korona. 

Összesen 2. 

III. Szerbek. 
VIDÉKEN. 

iKEHCKH CBET. (Újvidék.) A szerb 
jótékony-egylet lapja. Szerk. Varagyanin 
Árkád. Ny. Ivkovits György. XVII. évf. 
Havi lap. Ára 2 korona. 

ÄET01IHC MATURE CPnCKE. (Új
vidék.) Szávits Milán. Ny. Popovits 
testv. 1902. évf. Negyedévenként egy 
füzet. Ára 1 kor. 40 fill. 

IRK01CKH AlíCT. (Zombor.) Szerk. 
kiadó Vukicsevics Miklós. Ny. Bittermann 
Nándor és fia. XXXIV. évf. Havonként 
jelenik meg. Ára 3 korona. 

CnOMEHAK, (Pancsova.) Szerk. és ki
adja Martinovits Iván. FNy. Jovanovits 
testv. X. évf. Havi lap. Ára 2 frt. 

Összesen: 4. 

IV. Tótok. 
a) BUDAPESTEN. 

Hlas ' ludu . Politicky a spolocensky 
mesacnik. Szerk. Sigmund L. Nyom; Mül
ler Károly. I. évf. Havonként. Ára 1 
korona. 

Lis ty Sva tého Antona. Szerk. 
Sándorfi Ödön és Buday Alfréd. Nyom. 
Stepbaneumkny. II. évf. Megjelenik havon
ként. Ára 2 kor. 

Összesen 2. 

b) VIDÉKEN. 
Casopis Museá lnej Slovenskej 

Spo locnos t i . (Turócz-Sz.-Márton.) Szerk. 
Sokolik A. Kiadja a tót nemzeti múzeum. 
Ny. részy.-társ. (Társlapja: Sbornik . . .) 
V. évf. Évenként 6 szám. Ára 2 kor. 

Cernokhaznik. (Turócz-Sz.-Márton.) 
a Szerk. Őajda György^ Ny. részv. társ. 

XXVII. évf. Havilap. Ára 4 kor. 
Ci rkevné Lis ty. (Liptó-Szent-Mik-

lós.) Fel. szerk. Jánoska György. Ny. 
Salva és Herle. XVI. évf. Havilap. Ára 
6 korona. 

Dehnica. (Rózsahegy.) Zensk^ list 
pre poucenie a zábavu. Szerk. Vansová 
Teréz. Ny. Salva és Herle. V. évf. Havon
ként. Ára 2 korona. 

Hlas . (Szakolcza.) Mesacnik pre lite-
raturu, politiku a otázku sociálnu. Szerk. 
Blahó Pál. Nyom. Teszlik J. V. évf. 
Megjelenik havonként. Ára 6 kor. 

Kazatel'na. (Lenge.) Szerk. Osvald 
Fer. Rikhárd. Nyom. Salva Károly Liptó-
Rózsahegy. XXII. évf. Megjelenik havon
ként. Ára 8 kor. 

4** 
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Král'ovna Sv. Ruzenca. (Trsztena.) 
Szerk. tul. Pironcsák István. Nyom. 
Trnkóczy József Alsókubinban. XIV. évf. 
Havi lap. Ára 1 kor. 60 fill. 

Liptovsko-Oravske N o v i n y . 
(Liptórózsahegy.) Szerk. Styk Aurél. 
Nyom. Salva és Herrle. I. évf. Megj. 
havonként. Ára 1 kor. 50 fill. 

N o v i n y malych s mnohymi 
obrázkami. (Szenicze.) Szerk., kiadja 
és nyom. Bezsó János. IV. évf. Évenként 
8—10 szám. Egyes szám ára 4 fill. 

Obzor. (Liptó-Szielnicz.) Caropis pre-
kospodárstvo, remco lo adomáci áivos. 
Szerk. Babka György. Nyom. Salva és 
Herle Rózsahegy. XIV. évf. Megjelenik 
havonként. Ára 2 kor. 

Posol b . Srdea Jezisového. (Nagy
szombat.) Szerk. Kubina A. Ny. Winter 
Zsigmond. VI. évf. Havi folyóirat. Ára 1 
korona. 

Povazské Noviny . (Vágujhely.) 
Politicku-spolocensky mesaőnik. Szerk. 
Hrusovszky Igor. Nyom. Rohacsek Simon 
Modorban. I. évf. Megjelenik havonként. 
Ára 1 kor. 50 fill. 

Rod ina a Skola. (Turócz-Szent-
Márton.) Folyóirat szülők és tanítók 
számára. Szerk. Vajansky Szvetozár Húr
ban. Nyom. a turócz-szent-mártoni részv. 
nyomda. III. évf. Megjelenik havonként. 
Ára? 

Sbornik museálnej s lovenskej 
spo locnosti . (T.-Sz.-Márton.) Melléklet 
a Casopis Mus. slov. spolocnostihoz. 
Nyom. a turócz-szí.-mártoni kny. r.-t. VII. 
évf. Megjelenik évenként kétszer. 

Slovenské PohPady. (Túrócz-Szent-
Márton.) Szerk. és kiadó Skultéty József. 
Ny. részv.-társ. XXII. évf. Havi folyó
irat. Ára 10 kor. 

Stráz" N a Sione. (Rózsahegy.) Szerk. 

kiadó Zoch Pál. Ny. Salva és Herle Liptó-
Szt.-Miklóson. IX. évf. Havi folyóirat. 
Ára 2 kor. 

Svetlo. (Vágujhely.) List spolkov 
modrého krizá, Szerk. Horvát János, 
Ny. Salva és Herle II. évf. Havonként. 
Ára 1 korona. 

Verajna Mienka. (Vágszered.) 
Spolocenské vzdelávajúce hidove novinky. 
Szerk. Loveczky Ernő. Nyom. Winter 
Zsigmond Nagyszombat. 1. évf. Megjele
nik havonként. Ára 2 kor. 

Zprávy hospqdárskeho spolku 
údolia Nitry . (Ó-Széplak.) Szerk. Frie-
senhof Gergely. Nyom. a nyitravölgyi 
gazd. egy. sajtója. XI. évf. Havonként. 

Összesen: 19. 

V. Románok. 

VIDÉKEN. 
Transi lvan ia . (Nagy-Szeben.) Szerk. 

Diaconovich Kornél. Ny. Főegyházmegyei 
ny. XXXIII. évf. Évenként 10 szám. Ara 
6 korona. 

Összesen: 1. 

VI. Bunyevácz. 
VIDÉKEN. 

N e v é n . (Szabadka.) Szerk. Matkovié 
N. ; kiadó ny. Kladek és társa. XIX. 
évf. Havilap. Ára 2 kor. 

Összesen 1. 

VII. Esperanto nyelven. 
VIDÉKEN. 

Lingvo in ternacia. (Szegszárd.) 
Monata gazeto por la lingvo espéranto. 
Szerk. Frinetier Pál. Upsalában. Nyom. 
Lengyel Pál. VII. évf. Megjelenik havon
ként. Ára 5 kor. 50 fillér. 

Összesen : 1. 

ÖSSZEGEZÉS. 
Magyar nyelvű folyóirat (ebből többnyelvű Buda

pesten 23, vidéken 4.) 
Német nyelvű folyóirat 
Olasz » » 
Szerb » » 
Tót » > 
Román » » 
Bunyevácz » » 
Esperanto » » 

Összesen 224 

Budapesten vidéken összesen 

no 12H 333 
12 17 29 
— 2 2 

4 4 
2 19 21 

— 1 1 
— 1 1 
— 1 1 

169 392 
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FÜGGELÉK. 
A magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok statisztikája 

1780-tól 1902-ig. 
SZINNYEI JÓZSEFTŐL. 

Az első magyar hirlap 1780. jan. 1-én 
jelent meg Pozsonyban (Rát Mátyás Ma
gyar Hirmondó-ja). Budapesten 1788. okt. 
8-án szerdán indult meg az első magyar 
rendes hirlap Magyar Merkurius czím-
mel, hetenként kétszer járt, és Paczkó 
Ferencz betűivel nyomatott Pesten. A 
második lap Pesten az 1806. jul. 2-án 
keletkezett Hazai Tudósítások : szerk. 
Kulcsár István. Ez volt az első magyar 
hírlap, mely 4-rét alakban jelent meg és 
hosszabb életű volt. 

1830-ban 10 magyar hirlap és folyó
irat jelent meg. 

1840. elején 26 magyar lap volt ha
zánkban. 

1847-ben 33. 
1848—49-ben 86 magyar hirlap je

lent meg. 
1850. elején 9 lap adatott ki magyar 

nyelven. 
1854. márcz. 5-én, mikor a Vasárnapi 

Újság megindult, ezzel együtt 20 ma
gyar hirlap és folyóirat jelent meg. 

1861. elején, midőn az első évi ren
des hirlapkimutatást a Vasárnapi Újság 

közölte, 52 volt a magyar hírlapok és 
folyóiratok száma. 
1862. elején 65 1883. elején 427 
1863. » 80 1884. » 482 
18i4. « 70 1885. » 494 
1865. » 75 1886. » 516 
1866. > 81 1887. » 539 
1867. » 80 1888. » 561 
1868. » 140 1889. » 600 
1869. » 163 1890. » 63« 
1870. » 146 1891. » 645 
1871. » 164 1892. » 676 
1872. » 198 1893. » 699 
1873. » 201 1894. » 735 
1874. » 208 1895. » 806 
1875. » 246 1896. » 801 
1876. » 240 1897. > 937 
1877. » 268 1898. » 1107 
1878. » 281 1899. » 1074 
1879. » 321 1900. » 1102 
1880. » 368 1901. » 1130 
1881. » 356 1902. » 1205 
1882. » 412 
hirlap és folyóirat jelent meg magyar 
nyelven. 
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A Magyar Könyvszemle új folyama. 
A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára 1893-ban a Magyar Könyvszemle 

új folyamát indította meg. 
A folyóirat, mint a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának hivatalos 

kiadványa s a magyar bibliográfia egyedüli szakközlönye, 1876 óta áll a haza 
tudomány érdekcinek szolgálatában. Első sorban a múzeumi könyvtár érdekeinek 
előmozdítására lévén hivatva, ismerteti annak egyes csoportjait; beszámol az év 
gyarapodásról, a végzett munkáról és teljes megbízható képet ad a könytár belső 
életéről. Ismerteti a hazai és külföldi könyv- és levéltárakat, kiváló figyelmet for
dítva ezek magyar és különleges bibliográfiai vonatkozású anyagának felkutatására 
és közzétételére. Számot ad a hazai és külföldi könyvészeti irodalom termékeiről 
s figyelemmel kiséri a külföldi irodalom hazánkra vonatkozó kiadványait. 

A Magyar Könyvszemle évnegyedes füzetekben, évenként márczius. június, 
szeptember és deczember hónapokban jelenik meg 24—26 ívnyi terjedelemben 
több műmelléklettel. Előfizetési ára egész évre 6 korona, a könyvárusi forgalomban 
8 kor.; egy-egy fűzet ára 2 kor. 

Az előfizetési pénzeket a Magyar Nemzeti Múzeum pénztári hivatala 
fogadja el ; a folyóirat szellemi részét érdeklő közlemények a szerkesztő czimére 
a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárába küldendők. 

A Magyar Könyvszemle régi és új folyamainak kötetei kaphatók Ransch-
burg Gusztáv könyvkereskedésében, Budapest, IV. Ferencziek-tere 2. A régi 
folyam 2—16. kötetének ára kötetenkint 4 korona, az új folyam 1—10. kötetének 
ára kötetenkint 8 korona. Az előfizetések ezentúl is a Magyar Nemzeti Múzeum 
pénztári hivatalához küldendők. 

Megjelent és a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában kapható: A hazai 
hírlapirodalom 1902-ben. I. A magyar hírlapirodalom, id. Szinnyei Józseftől. 
II. A nem magyar nyelvű hírlapirodalom, Kereszty Istvántól. III. Folyóiratok. 
Kováts Lászlótól. Függelék : A magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok statisz
tikája, id. Szinnyei Józseftől. Ara 1 kor. 10 fillér. 


