
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, 
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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. 




