
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM SZÉCHENYI ORSZ. 
KÖNYVTÁRA AZ 1905. ÉVBEN. 

Az 1905. év a könyvtár látogatottsága és használata tekin
tetében minden eddigi eredményt felülmúlt. Áz 1904. év október 
havában életbe léptetett új rend, mely szerint a könyvtár olvasó
terme naponként hét órán át áll a kutatók rendelkezésére, teljes 
mértékben bevált. Az olvasóterem minden dolgozóhelye napról
napra el van foglalva, s nem múlik el nap, hogy 30—40 olvasó, 
néha több is, ne várakoznék egy-egy hely megüresedésére. Annak, 
hogy a könyvtár ily fokozott mértékben jól megfelelhessen fontos 
nemzeti és közművelődési hivatásának, nagy mértékben akadálya 
a helyiségeknek teljesen alkalmatlan, nagy látogatottságra czél-
szerütlenül berendezett volta, továbbá a kiszolgáló személyzet 
elégtelensége. Bár a jelenlegi körülmények között nem lehet kilátás 
arra, hogy akár az egyik, akár a másik égető hiányon alapos 
segítség történjék, mindazonáltal a könyvtár helyzetének javítá
sáról komolyan kell gondolkodnunk, különben rövid idő alatt nagy 
zavarok állhatnak be. 

Az elmúlt esztendőnek kimagasló eseménye a könyvtár nyom-
tatványi osztályának július és augusztus hónapokban végrehajtott 
általános revíziója, mely öt évenként ismétlődő müvelet első ízben 
az 1900. év folyamán ment végbe. 

A könyvtár teljes személyzetét az egész nap folyamán igénybe 
vevő nagy művelet előzetes eredményéről az 1905. év végén a 
következő adatok közölhetők: 

A revízió alkalmából konstatáltatott, hogy a könyvtárban 
205,171 rendszeresen ezédulázott, könyvtárilag feldolgozott kötet 
van (az 1900-iki revíziókor a kötetek száma 178,578 volt; a sza
porodás tehát öt év alatt 26,593 kötet). Ezenkívül különböző cso
portok, külön felállított könyvtárak és aprónyomtatványok darab-
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száma 273,368 (1900-ban 179,109); úgy hogy 1905 nyarán a 
nyomtatványi osztályhoz tartozó darabok száma 478,539 volt 
(1900-ban 357,687). A szaporodás tehát 120,852 darab. 

A revízió természetszerűleg csak a könyvtárilag teljesen feldol
gozott 205,171 kötetre szorítkozott. Ebből az anyagból a darabról
darabra történt összehasonlítás után 1673 darab, vagyis az anyagnak 
0-81 százaléka bizonyult hiányzóul. (1900-ban 178,578 kötetből 
hiányzott 1888, vagyis 1*05 százalék.) Hogy azonban egy revízió 
oly könyvanyagnál, a mely folyton mozog, s a mely még a revízió 
művelete alatt is szakadatlan használatban van, mennyire nem 
tüntetheti fel a tényleges hiányokat, mutatják a következő adatok: 

Az 1900-ban hiányzó 1888 kötetből az 1905-iki revizió 
idejéig előkerült 1325 kötet. Viszont az 1905-iki reviziónál hiányzó
nak mutatkozott 1110 kötet, melyek az 1900-iki revizió idején 
megvoltak, s a melyek a következő revizió idejéig kétségtelenül 
époly, ha nem jobb arányban fognak előkerülni, mint a hogy ez 
az 1900-iki hiányoknál történt. Űgy hogy tényleges és valóságos 
hiánynak csak azt az anyagot tekinthetjük, mely két vagy több 
egymásutáni revizió idején sem volt meg. 

Az 1900. és 1905-iki eredmények alapján megállapítottuk, 
hogy mindkét revizió idején 563 kötet bizonyult hiányzónak; 
vagyis 205,171 kötetszámnál a hiány 0-27 százalékot tesz, s így 
mélyen alatta marad annak a perczentuális számnak, melyet 
nagy használatnak kitett könyvtáraknál a tapasztalat megállapított. 

Tekintve, hogy a könyvtár a múlt század hetvenes éveiben 
történt nagy rendezésekor a könyvek lajstromozása körül sok hiba 
történt, s hogy általános revizió az egyre növekvő használatnak 
kitett könyvtárban 1900-ig sohasem volt, továbbá hogy a már 
évek óta fenyegető módon mutatkozó helyszűke folytonos áthelye
zéseket igényel, s ezzel a könyvek sorrendjében mindig zavar 
áll elő, a fönti eredményt szerfölött örvendetesnek kell jelezni, 
annyival is inkább, mert biztos remény van, hogy további nyo
mozások által az 563 hiányzó kötetből még több fog előkerülni. 

A könyvtár hivatalos személyzetének létszámában mindenek
előtt ama súlyos veszteségről kell beszámolni, mely a könyvtárat 
dr. Esztegár László múzeumi őrnek, a Magyar Könyvszemle 
segédszerkesztőjének június hó 3-ikán, Abbáziában bekövetkezett 
halálával érte. Az elköltözött nemes gondolkozásával, fenkölt lel-
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kével és széleskörű irodalmi ismereteivel a könyvtári tisztikar 
legkiválóbb tagjai közt foglalt helyet, s a kollegiális érzés min
denkor kegyelettel fog megemlékezni a korán elhunyt nagytehetségű 
és kiváló lelki műveltségű társról. Temetése június 8-ikán Szamos-
újvárott ment végbe, s végtisztességén a Nemzeti Múzeum és a könyv
tár részéről dr. Fejérpataky László osztályigazgató és dr. Sebestyén 
Gyula őr jelentek meg, s ez utóbbi a könyvtár nevében szép 
beszéddel búcsúztatta el a derékon ketté tört, értékes fiatal életet. 

A halálozás által megürült helyre fokozatos előléptetések 
történvén, a könyvtárhoz II. osztályú segédőrré dr. Gulyás Pál 
könytári napidíjas gyakornok neveztetett ki. Egyéb létszámbeli 
változások a következők: 

Dr. Sebestyén Gyula múzeumi őr ő Felsége legmagasabb 
elhatározásával igazgató őri czímet és jelleget nyert; Varjú 
Elemér II. osztályú segédőr, I. osztályú segédőrré neveztetett ki. 
Fokozatos előléptetésben részesültek dr. Melich János I. osztályú 
és dr. Vértesy Jenő II. osztályú segédőrök. Id. Szinnyei József 
kir. tanácsos, igazgató őr irodalmi kötelezettségeinek teljesítésére 
egy évi szabadságot nyert; ez időtartamra ügykörének részleges 
ellátására ideiglenes kisegítő erő alkalmaztatott. Úgyszintén szük
ségessé vált a fokozott látogatásnak és meghosszabbított használati 
időnek megfelelőleg a könyvtári ruhatárnál még egy kisegítő 
alkalmazása ; úgy hogy ez idő szerint, beleértve az írógépkezelőt 
is, kilencz napidíjas van a könyvtár szolgálatában, és az összes 
tisztviselők, díjnokok, felügyelő- és szolgaszemélyzet száma jelenleg 
harminczötöt ért el. 

A könyvtár tisztviselői közül, eltekintve a családi levéltárak 
átvétele, könyvek és különösen oklevelek vásárlása czéljából tör
tént hivatalos kiküldetésektől, következők tettek hivatalos utazá
sokat: dr. Fejérpatalcy László osztályigazgató minisztertanácsi 
megbízás alapján a kormány és a Nemzeti Múzeum képviseletében 
résztvett a Liègeben kéziratok, oklevelek, érmek és pecsétek 
reprodukcziója tárgyában tartott nemzetközi kongresszuson; a 
Magyar Nemzeti Múzeum megfelelő rovatából nyert anyagi támo
gatással dr. Melich János I. oszt. segédőr Pozsonyban, Nyitrán 
és Pécsett végzett könyv- és levéltári kutatásokat a régi magyar-
helyesírás elveinek megállapítása czéljából; Kováts László I. oszt. 
segédőr Kolozsvárt és Aradon tanulmányozta az 1848/49-es nyom-
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tatványoknak összegyűjtött anyagát; dr. Vértes y Jenő II. oszt. segédőr 
Szatmárott, Nagykárolyban és Debreczenben Kölcsey Ferencz éle
tére és működésére vonatkozólag gyűjtött adatokat a városi és 
vármegyei levéltárakban. 

A könyvtárban rendezett történeti és irodalomtörténeti kiál
lításnak 339 látogatója volt, jobbára tanáraik vezetése alatt meg
jelenő iskolai növendékek, kiknek a könyvtári tisztviselők szolgáltak 
m agy aráz átokkal. 

A könyvtár folyóirata, a Magyar Könyvszemle, Kollányi 
Ferencz jaáki apát, igazgató-őr szerkesztésében pontosan megjelent 
évnegyedes füzeteiben híven beszámolt a könyvtári és bibliográfiai 
mozgalmakról, képet adott a könyvtár belső életéről, közzétette a 
köteles sajtótermékek beküldésére hivatott hazai könyvnyomdák 
teljes jegyzékét, feltüntette az ezek körében az év folyamán beállott 
változásokat és közölte az 1904. évi hazai hírlapirodalom jegyzékét. 
A könyvtár kiadásában megjelent a Széchényi orsz. könyvtár rész
letes történetének I. kötete, mely az alapító Széchényi Ferencznek 
1820-ban bekövetkezett haláláig adja elő a könyvtár múltját; a mű 
szerzője Kollányi Ferencz jaáki apát, igazgató-őr. 

A könyvtárhoz érkezett és elintézett hivatalos ügyiratok 
száma 659 (1904-ben 870) volt. Az olvasóterem látogatására egy 
év alatt 3670 igazolójegy adatott ki (1904-ben 3436 db). 

A könyvtár négy osztályában a gyarapodás együttes száma, 
a letéteményezett családi levéltáraknak még rendezetlen anyagát 
nem számítva, 144,349 db (1904-ben a gyarapodás a Szent-Ivány 
Zoltán-féle halotti jelentés-gyűjtemény 100,000-re tehető darab
számával együtt 242,565 db volt). Mindezen osztályokban egy év 
alatt 44,714 használó fordult meg (1904-ben 33,389), kik a 
könyvtár állományából összesen 206,400 darabot vettek igénybe 
(1904-ben 128,575 darabot). 

A könyvtár négy osztályának gyarapodási, használati és fel
dolgozási eredményeit a következő adatok mutatják: 

I. A nyomtatványt osztály gyarapodása: Kötelespéldányok
ban: 9289 (1904-ben 13,074), ajándék útján 876 (1904-ben 767), 
vétel útján 624 (1903-ben 934), áthelyezés czímén 44 (1904-ben 27), 
csere útján 4 db, összesen 10,837 (1904-ben 14,802 db). 

A könyvtárilag feldolgozandó évi gyarapodáshoz járul még 
35,159 db (1904-ben 30,708 db) aprónyomtatvány, melyek anya-



A Magyar Nemz. Múzeum Széchényi orsz. könyvtára az 1905. évben 98 

guk természete szerint tíz csoportra osztva és beérkezésük ideje 
szerint évnegyedes csomagokban megőrizve ekkép oszlanak meg: 

1. Gyászjelentések 6842 db 
2. Zárszámadások és üzleti jelentések 2745 » 
3. Egyházi körlevelek 318 » 
4. Periratok 68 » 
5. Hivatalos iratok • 828 » 
6. Műsorok , 2320 » 
7. Alapszabályok 957 » 
8. Szinlapok 10.503 » 
9. Falragaszok 7030 » 

10. Vegyes aprónyomtatványok 3548 » 

Összesen: 35,159 db. 

A nyomtatványi osztály összes gyarapodásának darabszáma 
tehát 45,996 (1904-ben 45,510 db). 

Könyvek vásárlására 5280-56 korona, 139*40 márka és 8*7p 
frank fordíttatott. (1904-ben a vásárlási összeg sokkal nagyobb 
volt, ú. m. 8061-95 korona, 829-70 márka, 22 lira, 66 hollandi 
forint és 12-98 rubel.) 

A könyvtár nyomtatványi osztályát ajándékokkal a követ
kezők gyarapították: 

Áldásy Antal, Állami számvevőszék elnöke, Állatorvosi fő
iskola, Avetaranian I . Coumen. 

Bába Kalauz szerkesztősége, Balogh Jenő, Baltimorei Peabody 
Institute, Bánó Jenő, Bányai Elemér, Baross Gyula, Bartalos Gyula. 
Basset Bené (Alger), Baumgarten Ferencz, Beck Ignácz, Bécsi k. u. k. 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Bécsi Statistische-Centralcommission, 
Bécsi tudományos Akadémia, Belga ipar- és közmunkaügyi minisz
térium, Belügyminisztérium, Bergh Ferencz, Bertalotti Bruno (Porto), 
Borsod-miskolczi közművelődési egyesület, Bosnyák-herczegovinai orsz. 
kormány, Braumüller "W. (Bécs), Brooklyni Institute of Arts and 
Sciences, Brust Béla, Bubics Zsigmond, Budapest székesfőváros pol
gármestere, Budapest székesfőváros statisztikai hivatala, Budapest 
székesfőváros tanácsa, Budapesti keresk. ós iparkamara, Budapesti 
kir. orvosegyesület, Budapesti tud. egyetem bölcsészeti kara, Buda
pesti tud. egyetem jogi kara, Budapesti tud. egyetem tanácsa. 

Chicagói University of Chicago Press, Coubertin Pierre (Auxerre), 
Csáthy Ferencz. 

Danzigi Westpreussisches Provinzial-Museum, Debreczen város 
tanácsa, Délmagyaroi'szági tört. és régészeti múzeum-egylet, Del 
Prato Alberto (Parma), Demkó György, Dézsy Dénes, Diószegi 
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Győző, Dollinger Gyula, Donath Imre, Dunamelléki ev. ref. egyház
kerület, Dunántúli ág. h. ev. püspök. 

Éber László, Eble Gábor, Egri érseki iroda, Eisler Mátyás, 
Emich Gusztáv, Erdélyi Kárpát-egyesület, Erdélyi orsz. múzeum 
könyvtára, Erdélyi Pál. 

Earkasfalvi Imre, Pejérpataky László, Eejes Áron, Eeldmann 
Gyula, Eöldmívelésügyi m. kir. minisztérium, Földtani intézet, Fő
rendiházi iroda, Fraknói Vilmos, Frankfurti Rotsckild-könyvtár. 

Ghyczy Béla, Gillming Ferenczné, Glasgowi Hunterian Museum., 
Goldzieher Károly, Gömör-Kis-Hont vármegye gazdasági egyesülete. 
Gráczi Verein für Steiermark, Gurányi László, Gyöngyössy László 

Habanai Biblioteca Nációnál, Havas Rezső, Herczegprimási 
iroda, Hermán Ottó, Horváth Géza, Hutyra Ferencz. 

Incze Henrik, Isoz Kálmán, Izraelita magyar irodalmi társulat. 
József-műegyetem rektora. 
Kalocsai érseki iroda. Kassai múzeum igazgatósága, Katona 

Lajos, Képviselőházi iroda, Kereskedelemügyi m. kir. minisztérium, 
Kereszty István, Komjáthy Vidor, Komlóssy Arthur, Közgazdasági 
Közlemények szerkesztősége, Központi statisztikai hivatal, Krakói 
tud. Akadémia, Krock F. (Kopenkága), Kvassay István. 

Leszlényi Imre, Loesche Georg (Bécs). 
Mágócsi-Dietz Sándor, Magyar heraldikai és genealógiai tár

saság, Magyar Nemzeti Múzeum irodája, Magyar ormithologiai köz
pont, Magyarországi Kárpát-egyesület, Magyar Tud. Akadémia, 
Márki Sándor, Marosi Arnold, Mattyasovszky Kasszián, Melbournei 
Public Library of Victoria, Meteorológiai és földmágnessógi intézet, 
Miskolczi keresk. és iparkamara, Mocsáry Béláné, Morandi Luigi 
(Róma), Móricz Pál, Moszkvai Cvetajev, Múzeumok és Könyvtárak 
orsz. Főfelügyelősége, Myskovszky Emil. 

Nagybányai Múzeum-egyesület, Nyitrai róni. kath. főgimnázium. 
Olasz közoktatásügyi minisztérium, Országos állatvédő egye

sület, Osztrák kereskedelemügyi minisztérium. 
Pannonhalmi főapát, Paur Ödön, Pénzügyi Hirlap szerkesztő

sége, Pénzügyminisztérium, Piepers M. C, Portugália szerk. (Porto) 
Posta- és távirda-igazgatóság, Pozsonyi kir. jogfdtadémia, Pozsonyi 
kir. kath. főgimnázium igazgatósága, Putnam Herbert (Washington). 

Rácz Géza, Rátky Sándorné, Rendőrfőkapitányság, Róthy 
Antal, Rio de Janeirói Bibliotheca e museo da Marinha, Rózsa 
Imre. Roth Gyula (New-York). 

Sebestyén Gyula, Sepsiszentgyörgy város tanácsa, Smithsonian 
Institution (Washington), Spóner Andor, Steiner Lajos (New-York). 
Stokholmi Königl. Utrikes-Departement, Stokholmi Nordisca Museet, 
Svajczer Ilka. 

Szabó László, Szádeczky Lajos, Szalay Imre, Szalay László. 
Szemák István, Szendrey János, Szinnyei Ferencz, Szontagh Jenő. 
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Todorán Endre, Tokyoi Imperial Ilniversity, Tóth József, 
Trieszti általános biztosító társaság, Turchányi Ödön, Turopolje nemes 
község, »Turul« szerk. 

Újvidéki Matica Srpska, Upsalai egyetemi könyvtár. 
Vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium, Varjú Elemér, 

Városy Gyula, Velősy Lipót, Verseczi városi múzeum, Veszprémi 
káptalan, Vízépítési igazgatóság, Vutkovics Sándor. 

Walter Gyula, Washingtoni Library of Congress, Weinwurm 
Antal, Wieländer Michael (Bécs), Windt Alfréd (Bécs), Würzburgi 
phys.-med. Gesellschaft. 

Zalatnai Önképzőkör szerkesztősége, Zsemley Oszkár, Zsilinszky 
Lajos. 

Az ajándékozók száma e szerint 182 (1904-ben 175). 
A szerzemények közül kiemelendő három Régi Magyar 

Könyvtári könyv, u. m. 1. Breviárium secundum usum ecclesiae 
Strigoniensis. Velencze 1519. — 2. Sylvester János, Újtestamentum, 
Sárvár, 1541 3. Szenczi Molnár Albert, Szent Biblia, Amsterdam, 
1700. A két első nyomtatvány a Nemzeti Múzeum csonkább pél
dányainak átengedésével néhai Mátyás Flórián könyvtárából csere 
útján szereztetett meg. 

A könyvtár olvasótermének látogatottsága a meghosszab
bított nyitási idő következtében, úgyszintén a könyvtári használat 
is rohamos emelkedést mutat. A lefolyt évben az olvasótermet 
37,422 egyén látogatta, kik 89,229 kötetet használtak. (1904-ben 
az olvasók száma 26,613 volt, 65,204 darab könyvhasználattal). 
Kikölcsönzés útján pedig 2279 egyén 3750 kötet könyvet használt a 
könyvtárból. (1904-ben 2910 egyén 4354 könyvet kölcsönzött ki.) 

A könyvtári feldolgozás eredményét a következő számok 
mutatják: Egy év alatt 6695 mű osztályoztatott, melyekről 9398 
könyvtári czímlap készült. (1904-ben az évi eredmény 6170 mű 
8526 czédulával.) Kötés alá 1219 mű került 1781 kötetben. (1905-
ben 1212 mű 1510 kötetben.) 

A köteles nyomdatermékek kezelését végző iroda munkás
sága a következő adatokból tűnik ki: Az irodába egy év alatt 
2323 nyomtatványcsomag érkezett (1904-ben 2098); az iroda 
pedig 2395 postai küldeményt, jobbára átvételi elismervényeket 
továbbított (1904-ben 2170-et): ezek közül 760 be nem küldött 
sajtótermékek reklamálása volt (1904-ben 686). A könyvtár a 
lefolyt évben 27 esetben (1904-ben 37-szer) kereste meg a köz-
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alapítványi ügyigazgatóságot, hogy az 1897. évi XLI. t. ez. intéz
kedései ellen vétő nyomdatulajdonosokkal szemben peres eljárást 
indítson. 

E peres eljárások eredményéül a Széchényi orsz. könyvtár 
javára következő nyomdák marasztaltattak el pénzbüntetésben és 
megfelelő kártérítésben: 

Baksy Barna budapesti ny 14'20 kor. 
Bartalits Imre budapesti ny 10"— » 
Budai Aladár budapesti ny 22*44 » 
Dicsőszentmártoni »Erzsébet« ny 4'64 » 
Engel Lajos szegedi ny 10'— » 
Ereisinger Mór komáromi ny 10'— » 
»Függetlenség« aradi ny 30'— » 
Hay és Grün jászberényi ny 24'— » 
Hegyi Jenő »Unió« fiumei ny 37'64 » 
Hungária újvidéki ny 66 '— » 
Kalmár Nándor aradi ny 15'88 » 
Kaufmann Ábrahám máramarosszigeti ny 10'40 » 
Moskóczi Ferenczné turóezszentmártoni ny 7'— » 
Műszaki irod. és nyomdai r. t. budapesti ny 38 '— » 
Nyiry Lajos gödöllői ny 10'— » 
Pléstity és Horváth zentai ny 10'38 » 
Sichermann Mór máramarosszigeti ny 5'— » 
Sonnenfeld Ármin ó-sziváczi ny 2'30 » 
Szabados Sándor szabadkai ny 12'04 » 
Sziklai Lajos lugosi ny 3'80 » 
Tóván Adolf békéscsabai ny 20'12 » 
Wettel és Veronits verseczi ny 30'45 » 
Wunder Rezső zsombolyai ny 6'20 » 

Összesen 400'09 kor. 

II. A kézirattár évi gyarapodása ajándékozás útján 6 kéz
irat, 37 irodalmi levél, 4 irodalmi analeeta; vétel útján 49 kéz
irat, 89 irodalmi levél, 21 irodalmi analeeta, 17 fényképmásolat; 
letéteményezés útján 3 kézirat. Az évi gyarapodás darabszáma 
tehát 226 (1904-ben 1684). 

Kéziratok vásárlására összesen 20,564" 10 korona és 6585*30 
márka fordíttatott; e tekintélyes összegből azonban 20,000 korona 
és 6500 márka nem terheli a könyvtár dotáczióját, mert ezen 
rendkívüli előnyös alkalmi vételekre fordított összegek fedezetéről 
a magas kormány külön intézkedéssel gondoskodott. 
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Kéziratokat a következők ajándékoztak: 

Csiky Ernő, Emich Gusztáv, Rakssányi Gyula, Ráth Györgyné 
szül. Melsiczky Gizella, Szontagh Antal és három ismeretlen. 

A Dunántúli Közművelődési Egyesület Doby Antal genealó
giai kéziratait helyezte el letétemény gyanánt a könyvtárban. 

Ezen kívül az Erkel család az 1904-ben megvásárolt Erkel 
Ferencz-féle nagybecsű hagyatékot két értékes darabbal egészí
tette ki; ezek Schubert »Die Nacht 1817« czímű dalának és 
Mosonyi (Brandt) Mihály Erkelhez írt üdvözlő kardalának eredeti 
kéziratai. 

Az ajándékozott kéziratok közt legértékesebb néhai Ráth 
György levelezése, melyet özvegye készséggel bocsátott a könyvtár 
rendelkezésére; a levélírók közt előjönnek: gróf Apponyi György, 
gróf Andrássy György, Horváth Boldizsár, gróf Keglevich István, 
Ipolyi Arnold, Majláth György, Zumbusch bécsi szobrász és mások. 

A gyarapodásból fel említendők még Karács Teréz kéziratai, 
az irodalmi levelek közt pedig Barna Lajos, Courtens Ferencz, 
Mainville-Fodor Jozeíin, Prille Kornélia, Pulszky Ferencz, Egressy 
(labor, Kisfaludy Sándor, Vadnay Károly, Gaal György, Kertbeny 
Károly, E. Kovács Gyula, gróf Kuun Géza, Lévay József, Szemere 
Miklós, Tilgner Viktor stb. újabban szerzett levelei. 

Habár a kézirattár növekedése a lefolyt évben darabszám 
szerint nem volt nagy, belső érték szempontjából az 1905-iki évi 
gyarapodás párját ritkítja, a mennyiben a rendkívüli kedvező 
alkalom és a kormány- bőkezű gondoskodása nem kevesebb mint 
nyolcz darab, magyar vonatkozású középkori kódexet juttatott a 
Széchényi orsz. könyvtár tulajdonába. 

Ezek közt a legdíszesebb a Rosenthal Jacques müncheni 
könyvárustól 6500 márkáért megvett fényes hártya-kézirat (Dávid 
zsoltárai), eredeti vörös bársony kötésben. A kódex a renaissance 
ízlésében s a Korvin-kódexre emlékeztető modorban kifestett 
kettős czímlap czímereinek bizonysága szerint Nagylucsei Orbán 
egri és bécsi püspök, Mátyás király kincstartója és bizalmas híve 
(1486—1493) számára készült. 

Nagybecsű az Emich Gusztáv udv. tanácsostól 20,000 kor. 
vételáron megszerzett hét darab középkori kódex, melyek között 
egy kétségtelen Korvin-kódex is van. Ez az irodalmilag már ismert 
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»Commentum Rhetoricorum Victorini«, melyet kitűnően fenntar
tott díszes bőrkötése, oly modorú könyvdiszítése, a minő a Nem
zeti Múzeum Korvin-kódexei között eddigelé képviselve nem volt, 
továbbá az a körülmény, hogy a kéziratot Vitéz János, Mátyás 
király nevelője javította, tesz első rangú érdekességgé. E Korvin
kódex a Nemzeti Múzeumban őrzöttek közt a tizenegyedik, a 
melynek hitelességéhez kétség nem fér. 

A Korvina történetéhez nagybecsű adalékot nyújt a Surriano 
Antal által 1513 és 1514-ben a budai királyi könyvtárban másolt 
kézirat, mely öt Korvin-kódexből tartalmaz kivonatokat. Ez öt 
kódex közül három ma is megvan a bécsi udvari könyvtárban. 

Az Emich-féle többi magyar vonatkozású kéziratok a követ
kezők: egy, a XIV. század folyamán írt breviárium, melynek nap
tára a magyar szenteket is tartalmazván, a kézirat kétségtelenül 
valamely magyarországi szerzet részére készült. Egy XV. századi 
papiros kézirat Aeneas Sylviusnak, a későbbi II. Pius pápának 
beszédeit, a többi közt a magyarországi követekhez mondottat 
tartalmazza. A »Libro della beata Margarita de re de Ongaria« 
czímű, a XV. század végéről való olaszországi kézirat a Boldog 
Margitnak, IV. Béla király leányának tulajdonított imádságos 
könyvet foglalja magában. Két kéziratban pedig Kapisztrán 
Jánosnak, Hunyadi János fegyvertársának két latin értekezése 
van meg. 

A kézirattárat a lefolyt évben 302 kutató kereste föl, kik 
annak állományából 772 kéziratot és 7630 irodalmi levelet hasz
náltak. Hivatalos megkeresésre 21 esetben 41 kézirat és 26 iro
dalmi levél kölcsönöztetett ki. A használók száma tehát együttvéve 
323, a használt daraboké pedig 8469. (1904-ben 247 kutató 633 
darabot használt.) 

A végzett munkát illetőleg felemlítendő, hogy az újabb szer
zemények feldolgozásán kívül megkezdett és befejezést nyert az 
irodalmi analecták csoportjának lajstromozása; az Erkel-féle gyűj
temény rendezése alkalmából »Musica« czímen egy új kézirattári 
szakcsoport létesíttetett; az 1904. év folyamán megszerzett súgó
könyvekből külön gyűjtemény alakíttatott; rendeztetett a Viczay 
és Fejérváry-féle leveles-gyűjtemény, s a Pulszky Ferencz-féle 
nagy terjedelmű levelezés rendezése megkezdődött. Ezen kívül 
a nyár folyamán az egész kézirattár anyaga revízió alá vétetett. 
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III. A hirlapkönyvtár gyarapodása: Kötetes példányokban 
(a törvényben előírt módon, t. i. havi vagy évnegyedes csoma
gokban, úgyszintén szabályellenesen, egyes számonként küldve) 
87,073 hirlapszám (1904-ben 87,260); ajándék útján 132 hirlap-
szám; vásárlás utján összesen 199*80 koronáért 2307 hirlapszám; 
áthelyezés útján a könyvtár nyomtatványi osztályából 305 hirlap
szám. Az összes gyarapodás tehát 89,817 szám (az 1904. évi 
eredmény 89,361 szám). 

Ajándékozók voltak a Nemzeti és Országos Kaszinón kívül, 
melyek évek óta minket közelebbről érdeklő külföldi hírlapok 
egész sorát bocsátják a hirlapkönyvtár rendelkezésére, dr. Gulyás 
Pál és a washingtoni Smithsonian Institution. 

" A vásárolt hírlapok közt kiemelendők a Miku Emiliántól 
vett oláh, és Breyer Mirkó zágrábi könyvárustól vásárolt horvát
országi újságok egyes régibb évfolyamai. 

A hirlapkönyvtár olvasótermét 4190 olvasó látogatta, kik a 
könyvtárban 9057 hirlapkötetet használtak; kikölcsönzés útján 
pedig 81 egyén 212 hirlapkötetet használt a könyvtáron kívül, 
összesen tehát egy év alatt 4271 egyén 9269 hirlapkötetet vett 
igénybe (1904-ben 3310 olvasó 7326 kötetet használt). 

A hirlapkönyvtár végzett munkája, az egyre rohamosan 
növekedő kiszolgáláson kívül a következő: czéduláztatott 129 új 
hírlap 1181 évfolyama (1904-ben 163 hírlap 1112 évfolyama); 
átnézetett 1057 hírlap 63,694 száma (1904-ben 1164 hírlap 
92,118 száma). Beköttetett 1676 kötet hírlap, összesen 3611*47 kor. 
értékben. 

Az új szerzemények elkönyvelésében és feldolgozásában nem 
volt fennakadás; de zavarólag hat a feldolgozásra, kivált az 
ellenőrzésre az az évek óta felpanaszolt és javulást nem mutató 
körülmény, hogy a nyomdatulajdonosok és kiadók egy része a 
hírlapokat még mindig nem az 1897. évi XLI. törvényczikkben 
előírt módon, hanem egyes számonként küldi be. 1905-ben 
is 19,618 hirlapszám érkezett egyes számonként (1904-ben 
15,519 szám). 

IV. A levéltár gyarapodása: ajándék útján 372 db irat, vétel 
útján 4873 db irat, áthelyezés útján (a könyvtár egyéb osztályaiból) 
135 db irat, letétemény útján, két alább említendő családi levél
tárnak még pontosan össze nem számított anyagán kívül, 2930 db 
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irat. Az összeszámított iratok mennyisége tehát 8310. Ezen kívül 
a levéltárba tétetett át a Szent-Ivány Zoltán-féle gyászjelentés-
gyűjtemény kiegészítéséül a nyomtatványi osztályba köteles sajtó
termék gyanánt érkező halotti jelentés-anyag, 68 nagy csomagban, 
sok ezerre menő darabszámmal. 

Levéltári darabokat ajándékoztak a következők: 

Ozv. Bartay Edéné örökösei, Bossányi Lajos, Doby Antal, 
Emich Gusztáv, Fejérpataky László, Gillming Ferencz és Hermina, 
Gohl Ödön, Hajnal István, Horváth Sándor, Laendler Pál, Medgyesi 
Ferencz, Miticzky Gyula, Nagy Lajos, Nagybányai Múzeum-egyesület, 
Pór Antal, Richter Ferencz, Sárközy Imre, dr. Schönherr Gyula, 
br. Skerlecz Iván, Svajczer Ilka, dr. Szabó László, id. Szinnyei 
József, Thallóczy Lajos, Tóth-Kádár Vilmos, Varjú Elemér, Wein-
wurm Antal. 

A levéltár gyarapítására 10,526 korona és 97'40 német 
márka fordíttatott. 

E vételösszegben 8000 koronával szerepel egy teljes, régi 
családi levéltár vételára. E levéltár, mely 4625 darab iratot foglal 
magában, a Nyitraszerdahelyi Zerdahelyi családé, a mely a többi 
közt a középkorból 8 db Árpádkori, 49 db XIV., 62 db XV. szá
zadi, 17 db 1526 előtti eredeti oklevelet és 42 oklevélmásolatot 
tartalmaz. 

A múzeumi törzsanyag gyarapodásából 150 db az eredeti 
középkori oklevelek, 6482 db az újabbkori iratok, 77 db az 
1848/9-es gyűjtemény és 47 darab a nemesi iratok és czímeres-
levelek csoportjára esik. 

A középkori oklevelek csoportjából különösen kiemelendő: 
IV. László egy 1283. évi oklevele, a győri káptalan 1307. évi 
kiadványa, mely Ottó király egy okleveléről tesz említést, Czillei 
Frigyes és Ulrik grófoknak 1448-ban kelt okirata, mely a Czillei 
Erzsébet és Hunyadi Mátyás eljegyzése tárgyában létrejött meg
állapodások megerősítését foglalja magában és egy, Carvajal János 
bibornok számára 1455-ben kiállított utalvány, melyen a bibornok 
aláírása és pecsétje is megvan. 

Az újabbkori iratok közül nevezetesebbek: egy hivatali 
kifüggesztésre szánt táblázat, mely I. Ferdinánd király gyerme
keinek születésére és megkeresztelésére tartalmaz pontos ada
tokat; továbbá Thököly Imre vajdahunyadi uradalmának számadás-
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könyvtöredéke az 1675—1684. évekből, és Savoyai Eugénnek a 
a Rákóczi-mozgalmak tárgyában irott 1703. évi levele. 

A legújabb kor irataiból kiváló érdekűek a következők : 
gróf Andrássy Gyulának öt levele Kossuth Lajoshoz az 1849. év 
utolsó négy hónapjából és Kossuthnak az egyik levélre 1849. 
szept. 20-ikán irott felelete; Nagy Sándor József tábornok 19 db 
levele 1849-ből, Klauzál Gábor levelei, és Kossuthnak Csanády 
Sándorhoz és a karczagiakhoz intézett levele. A levéltárba kerültek 
Erkel Ferencz zeneköltőnek kitüntetési oklevelei is, számszerint 
14 darab. 

A letéteményezett családi levéltárak száma a lefolyt év alatt 
négygyei gyarapodott; korábban letéteményezett levéltárak pedig 
több nevezetes kiegészítésben részesültek. 

Uj levéltárak: 
1. A Bogyay-cssdádé, melyet Bogyay Elemér adott át a 

Múzeumnak. 
A Szinyei-Merse-cssdádé, melynek átadója Szinyey-Merse 

Pál festőművész. 
3. A Tarányi-Oszterhuber-családé, melyet Tarányi-Oszter-

huber Ferencz helyezett letéteménybe. Az azóta teljesen rendezett 
levéltár 4 db XVII., 60 db XVIII. és 113 db XIX. századi, össze
sen 177 darab iratot foglal magában; különös érdekessége a Deák 
Ferenczre vonatkozó adatokban van. 

4. A ZathureczJcy-esa\á.dnak Zathureczky Kálmán által át
adott levéltára, mely azóta rendeztetvén, konstatáltatott, hogy 
benne 1528 db, túlnyomó nagy részben XVII. századi irat vam 

Ez új letéteményekkel a Nemzeti Múzeumban elhelyezett 
családi levéltárak száma hetvenhatra emelkedett. 

Korábban letéteményezett családi levéltárak közül a követ
kezők részesültek kiegészítésekben : 

1. A Rétyi Antos-cssdàd levéltárát Antos Károly 1 db irat
tal egészítette ki. 

2. A Liüm-család levéltárának kiegészítéséhez -Luka László 
járult 222 db jobbára XVIII—XIX. századi irattal. 

3. A Berzeviczy-cssdúd kihalt bárói ága levéltárának kiegé
szítésére Szmrecsányi Miklós min. tanácsos mintegy 1000 darab 
iratot adott át. Azóta a bárói ág levéltára teljesen rendeztetvén, 
megállapíttatott, hogy benne 1 db középkori, 26 db XVI., 326 



102 A Magyar Nemz. Múzeum Széchényi orsz. könyvtára az 1905. évben 

db XVII., 2003 db XVIII, 2406 db XIX. századi irat, 28 genea
lógiai tábla, 13 db rajz és 55 db levéltári lajstrom, összesen tehát 
5858 darab irat van. 

4. A gr. Széchényi-család levéltárát gr. Széchényi Sándor 
1 db irattal, 

5. a /S^rnnö^-családét Kársa Ferencz szintén 1 db irattal 
gazdagította. 

6. A Kölesei Kende-család levéltárához kiegészítésül Kende 
Péter cs. és kir. kamarás a család cseke-helmeczi ágának iratait adta át. 

A levéltárat a lefolyt évben 380 kutató kereste föl, a kik 
annak állományából 93,183 iratot és 9 pecsétlenyomatot hasz
náltak; ezenkívül 39 térítvényre 2453 darab irat és 8 fénykép
másolat kölcsönöztetett ki. összesen tehát 419 egyén a levéltár
ból 95,683 darabot használt (1904-ben 309 egyén 50,725 darabot). 

A levéltár munkásságából, a rendes folyó munkákon, becs
léseken, jegyzékbevételeken, a növedék-napló rendszeres vezetésén 
és az új járulékok feldolgozásán kívül, megemlítendő, hogy a 
törzsanyag középkori okleveleinek czédul azasa, mely munka 1901. 
év óta folyt, az elmúlt évben véget ért és az eredmény az, hogy 
a Nemzeti Múzeum törzsgyüjteményében 9079 középkori oklevél 
van, melyekről ugyanannyi czédula készült. E munkálatot követni 
fogja a családi levéltárakban őrzött középkori oklevelek számba
vétele, a mi sokkal nagyobb számot fog eredményezni. 

A Kossuth-féle iratok jegyzékének revideálása és kiegészí
tése véget ért. Folytonos munkát igényel a Szent-Ivány Zoltán
féle gyászjelentés-gyűjtemény rendezése és a Nemzeti Múzeum 
gazdag anyagával való kiegészítése. 

A családi levéltárakról külön letéti napló készült, mely a 
letéteményezés körülményeinek és a kiegészítéseknek nyilvántar
tására szolgál. 

A családi levéltárak rendezése nagy mértékben foglalkoz
tatta a levéltár személyzetét. A már említetteken kívül rendez
tetett és számbavétetett: a Rétyi Antos-család levéltára, mely 
4683 darab, jobbára XVII—XVIII. századi iratot tartalmaz, és a 
(ioszthonyi-családé, melynek darabszáma 1221. Az év végén folya
matban volt a Bogyay, Kruplanicz és Kölesei Kende-családok 
levéltárának rendezése. 

* * * 
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A könyvtári tisztviselők és alkalmazottak tudományos és 
irodalmi munkásságát a következő összeállítás mutatja: 

Dr. Fejérpatahy László 
osztályigazgató, egyetemi ny. r. tanár, múzeumi és könyvtári orsz. felügyelő, 
a M. Tud. Akadémia rendes tagja és az Akadémia történelmi bizottságának 

előadója. 

1. Sajtókészen: »A Széchényi orsz. könyvtár ritkaságai«, a 
Budapesti Múzeumok kincsei ez. tervezett vállalat számára. 

2. Elnöki megnyitó beszéd, a M. Heraldikai és Genealógiai 
Társaság 1905. évi nagygyűlésén. (Turul, 1905. IV. fűz.) 

3. A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi orsz. könyvtára az 
1904. évben. (M. Könyvszemle, 1905. I I . füz.) 

Id. Szinnyei József 
kir. tanácsos, múzeumi igazgató-őr, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. 

1. »Magyar írók élete és munkái« 90—95. füzet. (X. kötet 
8. 9. füzet, XI . kötet 1—4. füzet. Philippi-Récsey.) 

2. »Timár-ház.« Napló jegyzetek, X I I — X I V . 1843 — 1845. 
(Komáromi Lapok 5 — 7., 11 —13., 25—26. szám. Átvette a 
Magyar Állam 55., 61., 112., 115., 207. és 208. sz. és részben a 
Nyitramegyei Ellenőr 20. sz.) 

3. »A magyar hírlapirodalom 1904-ben.« (Melléklet a Magyar 
Könyvszemle I I I . füzetéhez.) 

Kollányi Ferencz 
jaáki apát, múzeumi igazgató-Őr, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. 

1. A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Országos Könyvtára 
1802 — 1902. I. kötet. Budapest, 1905. 

2. Begesták a római és pármai levéltárakból. Budapest, 1905. 
3. A magánkegyúri jog hazánkban a középkorban. Akadémiai 

Értesítő, 1905. évf. 368. sz. 
4. Szerkesztette a Magyar Könyvszemlét. 

Dr. Schönherr Gyula 
múzeumi igazgató-Őr, egyetemi magántanár, a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. 
Főfelügyelőségének előadó-titkára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező 

tagja. 

1. A római Casanate-könyvtár Korvin-kódexe és annak magyar 
glosszái. Budapest, 1905. 

2. Korvin János síremléke Lepoglaván. (Kézirat, a Műemlékek 
Országos Bizottságának a »Magyarország műemlékei jegyzéke« ez. 
kiadvány számára.) 
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3. Nagybánya középkori pecsétéi. (Kézirat a Turul számára.) 
4. Vidéki könyvtáraink 1903-ban. (Magyar Könyvszemle, 1905. 

évf. 32. 1.) 
5. Jelentés a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Főfelügyelőségének 

1904. évi állapotáról. (Budapest, 1905.) 
6. Jelentés a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 1905. 

évi működéséről. (Turul, 1905. évf.) 
7. Szerkesztette a Magyar Minerva I I I . évfolyamát és Varjú 

Elemér társaságában a Turul 1905. évi évfolyamát. 

Dr. Sebestyén Gyula 
igazgató-őr, a M. Néprajzi Társaság főtitkára, a M. Tud. Akadémia levelező 

tagja. 

1. A magyar honfoglalás mondái. Millenniumi díjjal jutalmazott 
pályamű. I I . köt. Kiadta a Kisfaludy Társaság. 

2. A magyar nemzet őskora. Mutatvány Beöthy Zsolt képes 
magyar irodalomtörténetének sajtó alatt lévő III- ik kiadásából. 
(Ethnographia, 1905. 193. 1.) 

3. Gyászbeszéd dr. Esztegár .László m. n. múzeumi-őr rava
talánál. (Szamosújvári Közlöny, 1905. jún. 11-iki szám.) 

4. Perfid kritika. Válasz egy névtelen bírálónak. (Ethnographia. 
1905. 375. 1.) 

5. Főtitkári jelentés a M. Néprajzi Társaság 1905 márczius 
22-ki rendes évi közgyűlésén. (II. o. 176. 1.) 

fi. Munkácsi Bernáttal szerkesztette az Ethnographiát. 

Horváth Ignácz 
múzeumi őr. 

1. Bevisnyei Beviczky János Ferencz könyvtára 1742-ből. 
(Magyar Könyvszemle, 1905. 3. füzete.) 

2. Folyóiratok 1904. évből. (Melléklet a Magyar Könyvszemle 
1905. 3. füzetéhez.) 

3. Történeti repertórium. (Századok, 1905. évfolyamában.) 
4. A magyar bibliográfiai irodalom repertóriuma 1904. okt.— 

1905. szeptember. (Magyar Könyvszemle, 1905. évfolyamában.) 

Kereszty István 
múzeumi őr. 

1. A hazai nem magyar nyelvű hírlapok bibliográfiája 1904-ről. 
(Magyar Könyvszemle, 1905. évf.) 

2. Az új »Syllabaire.« (Magyar Tanügy 18. szám.) 
3. Fegyvertáncz. (A Budapesti ITjságírók Egyesületének Alma

nachja. I I . évf.) 
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4. Művészi műsorok. (Művészeti Almanach, 1906. évf.) 
5. Modern Zeneiskola. (Az »Akadémiai Előkészítő Tanfolyam« 

évi értesítője.) 
6. A m. kir. Opera összes újdonságainak bírálata. (Vasárnapi 

Újság.) 
7. Lully suite-je : Kell-e a zenetörténet? (Zeneközlöny, 8. 24. sz.) 
8. Értekező vagy biráló nagyobb czikkek a Zenelap 6., 7., 8., 

10., 13., 14., 21. , 23. számaiban, s az egész évfolyam kritikai rova
tának nagyobb része. 

9. Eredeti nagyobb értekező czikkek a Zenevilág 11., 14., 16., 
36., 38., 40. sz. és fordítottak a 37., 39—41. , 44—46., 48. sz. 
Számos kisebb bírálat. 

10. »Petőfi« eine Bio- und Bibliographie von Jos. Szinnyei sen. 
11. Átdolgozta Ábrányi Kornél »Általános zenetörténet«-ét. 
12. Szerkesztette a »Magyar Lant« czímű zenei szaklapot. 

Dr. Áldásy Antal 
múzeumi őr, egyetemi magántanár. 

1. Pozsony vármegye jegyzőkönyvei az 1650—1665 —1671. 
évekből. (Történelmi Tár, 1905. évfolyam.) 

2. Denifle Henrik, Nekrolog. (Magyar Állam, 1905. jún. 16. sz.) 
3. Könyvismertetések és kisebb közlemények a Századok, 

Turul, Könj^vszemle és Katholikus Szemlében. 

Dr. Esztegár Lászlő ( f 1905. jún. 5.) 
múzeumi őr, a m. n. múzeumi tanács előadó-jegyzője, a Magyar Könyvszemle 

segédszerkesztője. 

1. A Toldi-trilogia eredeti kéziratai a Magyar Nemzeti Múzeum
ban. (Magyar Könyvszemle, 1905. évf. 3. és 4. füzet.) 

2. Magyar írók levelei a bécsi cs. és kir. udvari levéltárban. 
(Kéziratban.) 

3. Irodalmi Szerződések. (Kéziratban.) 

Dr. Melich János 
I. osztályú segédőr, egyetemi magántanár, a M. T. Akadémia levelező tagja. 

1. Szláv jövevényszavak I. köt. 2. rész: A magyar nyelv 
keresztény terminológiája. Budapest, 1905. 

2. A brassói latin-magyar szótártöredék, Budapest, 1905. (Meg
jelent az »Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből« czímíí 
sorozat I I I . köt. 4. számaként.) 

3. A magyar szótárirodalom (eddig megjelent belőle 2 közle
mény a Nyelvt. Közlemények XXXV. évfolyamában.) 

Magyar Könyvszemle. 1906. II. füzet. ö 
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4. Adatok a magyar nyelv és helyesírás történetéhez : Az a 
hang Árpád-kori előzőjének jelölése (Nytud. Közi. XXXV. évi.) 

5. A »Magyar Nyelv« ez. folyóiratban a) Hibás olvasatok. 
b) Kolozsvár, c) Még egyszer a Vászoly névről. 

6. A »Magyar Nyelvőr« ez. folyóiratban: a) A »német« nép
név, b) Suum cuique. 

7. A »Nyelvtud. Közlemények« ez. folyóiratban: a) A »székely« 
s a »csángó« népnév eredete, b) A magy. »ország« : »uruzag« szerb 
horv. ruzag. c) Szalkay László glosszái. 

Kováts László 
I. osztályú segédőr. 

1. A hallei régi magyar könyvtár katalógusa. (Magyar Könyv
szemle, 1905. évf. I. füzet.) 

2. Gróf Teleki László és Nyáry Pál lefoglalt könyvei. (II. ott.) 
3. Központi honvédkönyvtár. (Magyar Könyvszemle, 1905. 

3. füzet.) 
Varjú Elemér 
I. oszt. segédőr. 

1. Czímeres album Egerben. (Turul, 1905. I I . füzet.) 
2. Az esztergomi szenátorok társas pecsétje. (Turul, 1905. 

III. füzet.) 
3. A bécsi udvari könyvtár kötés-kiállítása. (Magyar Könyv

szemle, 1905. IV. füzet.) 
4. Könyvismertetések, vegyesek, nekrológok a Turulban és 

Magyar Könyvszemlében. 
5. Szerkesztette a Turult dr. Schönherr Gyulával. 

Dr. Vértesy Jenő 
II. osztályú segédőr. 

1. A Képes Krónika irodalmi jelentősége. (Századok, 1905. 
évi I. füzet.) 

2. Követség Achilleushoz. Fordítás az Iliasból. (Felolvasás a 
Budapesti Phil. Társulat 1905. évi májusi ülésén.) 

3. Költeményei. Budapest, 1905, Révai és Salamon kny. 
4. Költemények a Vasárnapi Újságban, Magyar Szemlében és 

a Hazánkban. 

Dr. Gulyás Pál 
II. osztályú segédőr. 

1. De Maistre József gróf, mint ember, író és gondolkozó. 
Budapest 1905. Stephaneum ny. 8° 60 1. (Különnyomat a Katholikus 
Szemle, 1905. évf. I I . és I I I . füzetéből.) 
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2. A bécsi könyvkötészeti kiállítás. (Magyar Iparművészet 
1905. évf. 1—2. füz. 41 — 53. L) 

3. Maupassant. (Figyelő, 1905. évf. 4. füz. 269 — 73. 1.) 
4. Közreműködött a Magyar Könyvszemle 1905. évfolyama 

szerkesztésénél. 
5. Könyvismertetések : A) Egyetemes Philologiai Közlönyben : 

a) Baumgartner Alexander S. J . Die französische Literatur, b) Can-
field Dor. Franc , Corneille and Racine in England. B) Magyar 
Könyvszemlében : a) Bellai József, A Temesvár sz. k. városi nyilv. 
könyvtár szakczímjegyzéke. b) Champion Pierre, Les plus anciens 
monuments de la typographie Parisienne, c) Das Breviárium Grrimani. 
cl) Dézsi Lajos, Balassa és Bimay Istenes Énekeinek bibliográfiája. 
e) Graesel Arnim, Führer für Bibliotheksbenutzer, f) Haebler 
Konrad, Hundert Kalender-Inkunabeln, g) TT. a. Typenrepertorium 
der Wiegendrucke. I. h) Kőssa Gyula, Magyar állatorvosi köny
vészet, i) Köblös Zoltán, Halotti beszédek az Erdélyi Orsz. 
Múzeum és kolozsvári ref. kollégium könyvtárában, k) Magyar 
könyvészet. I. évf. I) Magyar Minerva I I I . évf. m) Monographien 
des Kunstgewerbes. X. köt. n) Passerini Gr. L. és Mazzi Gr., Un 
decennio di bibliográfia Dantesca, o) Pössler Elemér, A kassai múzeum 
nyilv. könyvtárának czímjegyzéke. p) Strausz Antal, A veszprémi 
káptalan könyvtárának betűsoros czímtára. q) id. Szinnyei József, 
Magyar írók élete és munkái V I I I — X . köt. r) Wózner-Durmits-Pav-
lovszky, A betűszedés elméleti és gyakorlati kézikönyve. 

6. Tizenhét vegyes közlemény a Magyar Könyvszemlében. 

Dr. Bártfai Szabó László 
gyakornok. 

1. Proscriptio I. Mátyás korából. (Turul, 1905. I — I I . füzetében.) 
2. Bírálat, Thurzó Ferencz : A Nagybányai ref. főiskola (Schola 

Bivulina) története czímű művéről. (Magyar Könyvszemle, 1905. évi 
folyama IV. füzetében.) 

3. A hazai Koller családok története. Sajtó alatt. 

Dr. Fitos Vilmos 
gyakornok. 

Az eszme és az igazság. (Sajtó alatt.) 

Zászló János 
gyakornok. 

1. Pwomán származású írók élete és munkássága. Magyar Hók 
X. k. 90 f., XI . k. 95 f. 

2. Román nemzeti múzeum Nagyszebenben. Ethnographia 2. füzet. 
8* 
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3. Hirlapirodalmunk 1904-ben. Magyar Hirlap 251. sz. 
4. Román kulturtörekvések. Budapest 228. sz. 
5. Budapesti görög-oláh templom pöre. Budapesti Hirlap 189. sz. 
6. A görög szertartású magyarok ügye. Magyar Szó 276. sz. 
7. Bécs és a nemzetiségek. Budapesti Hirlap 157. sz. 
8. Kossuth és a románok. Pesti Hirlap 191. sz. 
9. Kossuth és a románok. Pesti Napló 190. sz. 

10. Kossuth és a románok. Független Magyarország 1191. sz. 
11. Kossuth és a románok. Egyetértés 190. sz. 
12. Az aradi püspök támadása. Pesti Hirlap 3. sz. 
13. Fokosul si urmarile gunoiului maiestrit. Kiadja a ^m. kir. 

kereskedelmi minisztérium. Budapest, 1905. Hornyánszky Viktor 
kny. 8-r. 

14. Procesul bisericei grecesti romanesti kin Budapesta. Tele
graf ul Román 79. sz. 

15. Ghina Ronjicic (A román Sappho.) Telegraful Román 138. sz. 
és egyéb román vonatkozású czikkek a fővárosi és vidéki magyar 
és román lapokban. 

Dr. Bányai Elemér 
gyakornok. 

1. Toldi trilógia kéziratai a M. Nemzeti Múzeumban. (Magyar 
Könyvszemle 1905. évf. 3 — 4 füzet. Bevezető közlemények.) 

2. Csokonai kiadatlan levelei. (Erdélyi Múzeum 1905. évf. 
októberi sz.) 

3. Esztegár László. — A Kappel ház. — Mátyás ház. (Vasár
napi ITjság 1905 évi június, november és deczemberi száma.) 

4. Mikó Imre gróf. (Régi Okiratok és Levelek tára 1905. évf. 
2 füzet.) 

5. Adatok Szamosújvár és az erdélyi örmények történetéhez. 
(Több közlemény az Armenia 1905. évfolyamában.) 

6. Irodalmi vendéglők és kávéházak. (Uj idők 1905. október.) 
7. Örmény Múzeum. Szilágyvármegye monográfiája. (Ethno-

graphia 1. 2. füzete.) 

Dr. Sufflay Milán 
gyakornok. 

1. A két arbei iker-oklevél (1071., 1111.) (Századok, 1905. évf.) 
2. Badnak und Kolenda in den ungarischen Geschichtsquellen. 

Jagic's Archiv für slavische Philologie 1905. évf. (sajtó alatt). 
3. Birálatok : a) Smiciclas : Codex diplomaticus regnorum Croa-

tiae, Dalmatiae et Slav. I I . köt. (Századok), b) Laszovszky: Monumenta 
historiés nobilis communitatis Turopolye I. köt. (Turul, 1905. évf.) 




