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golt levéltár átvétele f. évi márczius 12—15 napjaiban Sopronban 
eszközöltetett; az új szerzemény azonban, melylyel családi leté-
teményeink száma 8l-re emelkedett, a következő évnegyed első 
gyarapodásaként fog a levéltári osztály növedék-naplójába beve
zettetni. 

A MAGYAR TUD. AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1895/96-BAN. 

A rendezett tudományszakok száma 52, s 53,228 munkát 
tartalmaznak a következő kimutatás szerint: Történelem: 5,636, 
Magyar történelem: 2,821, Életírás: 2,405, Politika: 2,256, Magyar 
politika: 1,565, Jogtudomány: 1,117, Magyar jogtudomány: 1,461, 
Magyar országgyűlési irományok: 96, Földrajz: 1,021, Magyar 
földrajz: 415, Térképek: 926, Utazás: 1,182, Statisztika: 682, 
Schematismusok: 115, Anthropologia: 285, Természettudomány: 
165, Természettan: 865, Vegytan: 405, Mathematika: 1,052, Ter
mészetrajz: 127, Állattan: 487, Növénytan: 412, Ásványtan: 508, 
Orvostudomány: 2,455, Hadtudomány: 583, Philosophia: 1,266, 
Paedagogia: 1,884, Széptudomány: 488, Nyelvtudomány: 2,023, 
Magyar nyelvtudomány: 406, Régi magyar irodalom: 631, Magyar 
irodalom: 2,617, Külföldi folyóiratok: 290, Magyar folyóiratok: 
372, Görög irodalom: 803, Latin irodalom: 858, Classica philo-
logia: 699, Új latin irodalom: 795, Régészet: 1,338, Éremtudo
mány: 175, Keleti irodalom: 2,173, Olasz irodalom: 220, Fran-
ezia irodalom: 639, Germán irodalmak: 1,374, Szláv irodalmak: 
406, Külföldi s hazai társulatok kiadványai : 533, M. T. Akadémia 
kiadványai: 386, Gazdaság: 1,331, Theologia: 897, Encyklopaedia: 
139, Incunabulumok: 355, Bibliographia: 1,071. 

A betűrendes czédula-katalogus írás ez évben is tovább 
haladt, s az elkészült 4000 ezédulával ezek száma 51,200-ra 
szaporodott. Ezenkívül a rendes folyómunka és a szak-katalogu-
sok készítése és kiegészítése is tovább haladt. A szak-katalogusok 
köteteinek száma: 94. 

A könyvtár gyarapodása a járulék-napló kimutatása szerint 
a következő: 

213 külföldi akadémiával, külföldi és hazai társulatokkal, 
testületekkel és hatóságokkal folytatott csere és ajándék útján: 
693 mű (369 köt. 662 füz.), 165 iskolai értesítő és 1 térkép; 
magánosok ajándékából 137 mű (101 köt 75 füz.); 36 nyomda 
köteles példányaiból 1036 mű (362 köt. 868 füz.) és 27 újság (20 
köt. 7 füz.); az akadémia kiadványaiból 21 mű (40 köt. 18 füz.); 
és vétel útján 358 mű, (508 köt. 155 füz.) 

Az összes gyarapodás 1895-ben 2247 mű, 1368 kötet-
bep és 1778 füzetben, 165 iskolai értesítő, 1 térkép, 27 újság 



186 Az erdélyi múzeum-egylet könyvtára 1894-ben. 

20 kötetben és 7 füzetben. Ehhez járul 168 külföldi és hazai 
folyóirat. 

A könyvtár olvasótermében 7724 olvasó 11,628 müvet hasz
nált, míg házon kivül 135 egyén 633 munkát kölcsönzött ki. 

AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET KÖNYVTÁRA 
1894-BEN. 

FERENCZI ZOLTÁNTÓL. 

Vétel utján szaporodott a könyvtár 383 kötettel és füzettel, 
ajándékok és cserepéldányok által 196 kötettel és füzettel, köteles 
példányokból 342-vel. Összes gyarapodás 921 kötet és füzet, mely 
az 1893 évről kimutatott 1213 kötet és füzet mellett az ajándé
kok és cserepéldányok kevesebb száma (407 és 196) miatt lénye
gesen csökkent. Ha e szaporodást hozzáadjuk a múlt évben kimu
tatott 52,503 kötethez és füzethez, könyvtárunk állománya, a 
Régi Magyar és Apor könyvtárak kivéteiével, 53,424 kötet és 
füzet. A lefolyt évben könyvvásárlásra kiadatott 2329 írt 55 kr, 
könyvkötésre 497 frt 50 kr, vegyesek czimén 93 frt 79 kr, össze
sen 2911 frt 84 kr; tehát a megelőző évinél 415 frt 25 krral több. 
A bekötött könyvek darabszáma 307. 

Könyvtárunk ajándékozói a következők voltak (a cserepél
dányokat ide nem számítva) : De Gerando Attilla, dr. Lindner 
Gusztáv, Stolp Herrn. Berlinből, Chervin Parisból, Szabó András, 
Ajtai K. Albert, Veress Endre, Farkas Róbert, Berkovits, dr. 
Márki Sándor, Böhm Mihály, Bán József, Sermovitz Adolf, dr. 
Koch Antal, Fletscher Oxfordból, dr. Finály Gábor, gr. Horváth-
Tholdi Lajos urak és Budapest főváros tanácsa. Mindezen aján
dékok szerzeménykönyvünkbe részletesen be vannak jegyezve, de 
legyenek itt is az adományozók nevei köszönettel megemlítve. 

A könyvtári munkálatokban lényeges eredményűi kell meg
említenem, hogy a szakleltári munka be van fejezve. Ez az által 
vált lehetővé, hogy e munkával Demeter István tanárjelölt urat, 
ki vele megelőzőleg is foglalkozott, egyletünk választmánya elő
terjesztésemre megbízta s ő 1894 novembertől 1895 február 10-ig 
foglalkozván vele, midőn állomásra távozott el, kevés kivétellel 
befejezve hagyta, melyet azóta tovább folytatva Gazelli Árpád úr 
fejezett be. így most már nem igen volna más hátra, mint a 
szakczímtár kinyomatása, mely azonban egyletünk pénzügyi erejét 
meghaladja, bármily óhajtandó volna is a tudományos használat 
érdekében. 

Az egyetemi könyvtárával közös olvasóterem naponként 5 
órán át állott nyitva, s a nagy szünidőn is nyitva állt d. e. 9—12 
óráig. Megfordult benne 10 hó alatt 5988 olvasó, kikből átlag 




