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podás feldolgozásán kívül rendeztetett a Kvassay-leveltár kiegé
szítésére régebben letéteményezett anyag, mely 1 db XIV., 7 db 
XV., 7 db XVI. századi mohácsi vész előtti oklevelet, 8 db XVI. szá
zadi mohácsi vész utáni, 106 db XVII., 357 db XVIII., 31 db 
XIX. századi iratot, 8 db genealógiai táblát, 3 db rajzot és 14 db 
elenchust és iratjegyzéket, összesen 542 dbot tartalmaz. Folytatta-
tott a továbbá gr. Barkóczy-levéltár rendezése, melynek végleges 
befejezése rövid időn belül meg fog történni. 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 
1906-BAN. 

A könyvtárnokságot a rendes könyvtári munkálatokon kívül, minők a 
könyvek köttetése, lajstromozása, czédula-katalogus készítése, még egy fontos 
dolog foglalkoztatta. A könyvtárnak tudvalevőleg egyik becses része az 
akadémiák és tudományos társulatok kiadványai. Hogy a közönség tájékozhassa 
magát, mely akadémiák és tudományos társulatok kiadványai találhatók a 
könyvtárban, továbbá minő folyóiratok vannak meg, az Akadémia összes ülése, 
a főkönyvtárnok indítványára 1905. május 29-én elhatározta, hogy a folyóiratok 
és időszaki kiadványok jegyzéke kinyomattassék. Ez egyúttal lehetővé teszi 
a hiányok könnyebb kiegészítését. E jegyzék összeállítása és sajtó alá rendezése 
különösen, igénybe vette a könyvtárnokság munkaidejét. A jegyzék az év 
folyamán meg is jelent s az Akadémia tagjainak s nagyobb könyvtáraknak 
és tanintézeteknek meg is küldetett. 

A könyvtár rendezéséről a következő adatok tanúskodnak. A rendezett 
tudományszakok száma 54 ; ezek 74,750 munkát foglalnak magukban, és pedig : 

Bibliographia 1280, Encyklopaedia 155, Philosophia 1697, Mythologia 
123, Theologia 4869, Paedagogia 2442, Széptudomány 974, Anthropologia 560, 
Jogtudomány 1354, Magyar Jogtudomány 1939, Politika 3038, Magyar Politika 
2794, Magyar országgyűlés 95, Történelem 6412, Magyar Történelem 3316, 
Életírás 3301, Földrajz 1115, Magyar Földrajz 606, Térképek 932, Utazás 1379, 
Statisztika 814, Schematismus 288, Haditudomány 1052, Régészet 1519, Érem
tudomány 243, Mathematika és csillagászat 1251. Természettudomány 248, 
Természettan 1043, Vegytan 470, Természetrajz 139, Állattan 742, Növénytan 
474, Ásvány- és földtan 589, Gazdaságtan 4750, Orvostudomány 2613, Nyelv
tudomány 2281, Classica-philologia 896, Görög irodalom 910, Latin irodalom 
950, Új-latin irodalom 829, Magyar nyelvészet 630, Régi magyar irodalom 665, 
Magyar irodalom 5026, Germán irodalmak 1984, Franczia irodalom 1067, 
Olasz irodalom 285, Szláv irodalmak 485, Keleti irodalmak 1946, Incunabulum 
402, Akadémiák és társulatok kiadványai 645, Magyar Akadémia kiadványai 
386, Magyar folyóiratok 401, Külföldi folyóiratok 306, Bolyaiana 39. 

1905-ben a rendezett munkák száma 73,048-at tett. A lefolyt évben 
mintegy 1760 munkáról készült inventarium, szakkatalógus és általános 
czédula-katalogus számára czímmás. 
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A szakkatalógus áll 113 kötetből és 48 czédulatokból. Az általános 
czédula-katalogus 169 tokban van elhelyezve. 

A könyvtár gyarapodása, a járulék-napló kimutatása szerint, a következő : 
Vétel útján 471 mű 934 kötetben, 656 füzetben és 9 kötet kézirat. Köteles 
példányként 283 nyomda 8577 művet 1783 kötetben, 7142 füzetben, 310 zene
művet 13 kötetben és 381 füzetben, továbbá 138 lapra terjedő térképet küldött 
be. 216 akadémiától és tudományos társulattól 867 művet 558 kötetben és 
770 füzetben, továbbá 1 térképet kapott a könyvtár. Magánosoktól ajándékképen 
206 mű 83 kötetben, 147 füzetben érkezett a könyvtárba. Az Akadémia saját 
kiadványaiból 31 művel 38 kötetben, 35 füzetben szaporodott a könyvtár. 

A könyvtár olvasótermében a lefolyt évben 6543 olvasó 8891 művet 
használt, míg házi használatra 146 kölcsönöző 693 művet vett ki. 

Az Akadémia (roeí/ie-gyűjteménye is szaporodott vásárlás és ajándékozás 
útján. A könyvgyűjtemény mintegy 25 kötettel gyarapodott. A gyűjteményt az 
elmúlt évben is számosan látogatták. Számuk körülbelül 300-ra ment, a kik 
közül többen használták is a könyvtárt. A használt munkák száma mintegy 
180-ra tehető. 

A kézirattárban a M. írod. Levelezés czímű VIII-ik szak rendezése 
folytatódott. 130 kötetben elhelyezett 396 kéziratról, 19,136 levélről és 259 
oklevélről 3192 czédula készült. így a tavaly kimutatottakkal együtt e szak 
katalógusa 5338 czéduládól áll, a mely 170 kötetben elhelyezett 684 kéziratró^ 
25.534 levélről és 259 oklevélről nyújt felvilágosítást. A levelek és kéziratok 
nagyrészben új palliumokat kaptak és az egyes köteteken belül úgy csopor
tosíttattak, hogy könnyebben fellelhetők legyenek. így pl. az oklevelek mind
egyike külön palliumot kapott és ezek chronologiai sorrendbe tétettek. Az 
irodalmi levelek közül az ugyanattól a levélírótól ugyanahhoz az egyénhez 
intézettek közös palliumot kaptak, a melyen belül chronologiai egymásutánban 
vannak, míg a paliumok a egyes kötetekben az írók és a czímzettek nevei 
szerint betűrendben vannak elhelyezve. Kégl Sándor úr, a M. Tud. Akadémia 
levelező tagja, szíves volt a keleti (ú. m. perzsa, arab és török) kéziratokról 
részletes czédulakatalogus elkészítését magára vállalni s már eddig is 45 perzsa, 
42 arab és 58 török kézirattal készült el. Rendezés alá került Lindner Ernő 
gyűjteménye és az újabb szerzemények is. 

AZ ERDÉLYI NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRA 
1906-BAN. 

Dr. Erdélyi Pál 1906. évi jelentéséből a következőkben mutat
juk be az Erdélyi Múzeum Egyesület könyvtára múlt évi működésének 
képét : 

Tisztelt Közgyűlés! Alant következő kimutatásaim a lefolyt 1906. év 
munkájáról és eredményeiről szólanak s ez a jelentésem a fölhajnalló 1907 
év elején megy a t. Közgyűlés elé. A szándékosan kiemelt évszámok mögött 
könyvtárunk történetében nagyon emlékezetes események félszázados fordulója 




