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amerikai körútjáról szóló, nagyrészt bizalmas természetű levelek 
rendkívül érdekesek. Végül kiemelendő' még János királynak 1540. 
évi czímereslevele, melylyel együtt a levéltár János királytól 
immár 3 czímereslevelet bír. 

A lefolyt évnegyedben 18 kutató 2087 db iratot használt. 
Kikölcsönöztetett 4 térítvényen 172 db irat. 

A negyedévi gyarapodás, kivéve a Tanárky hagyatékból 
származó leveleket, feldolgoztatott. Befejeztetett a Nagy Iván-féle 
gyűjtemény feldolgozása és e gyűjtemény a végleges növedék-
naplóba be is vezettetett. A gyűjtemény 1 db XIII. századi, 25 db 
XIV. századi, 32 db XV. századi, 10 db XVI. századi mohácsi 
vész előtti, 78 db XVI. századi mohácsi vész utáni, 361 db XVII., 
657 db XVIIL, 1064 db XIX. századi iratot, 66 db elenchust és 
iratjegyzéket, 138 db genealógiát, 73 db gyászjelentést, 4 db 
rajzot, 37 db nemesi iratot és 92 db töredéket, levált pecsétet stb., 
összesen tehát 2638 db iratot tartalmaz. Folytattatott az elmúlt 
negyedévben a Sólyom-Fekete gyűjtemény rendezése. 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 
AZ 1907. ÉVBEN. 

A könyvtári munkálatok, t. i. a könyvek köttetése, lajstromozása, 
czédula-katalogus készítése, ez évben is a rendes mederben folytak. A könyv
tárnokság a könyvtár gyarapításában figyelemmel volt arra, hogy az 1906-ban 
kiadott folyóiratok és gyűjteményes munkák jegyzéke alapján a meglévő folyó
iratok és társulatok kiadványai kiegészíttessenek. Több értékes gyűjteményes 
művet sikerült teljessé tenni. E hiányok kiegészítésére jövó're is különös gon
dot fordítunk. Lehetővé teszi ezt a könyvtár dotácziójának emelése, annál is 
inkább, mert a könyvkötői munkákért járó teher ez évben törlesztetett. 
A könyvtár ez évben is jelentékenyen növekedett vásárlás, köteles példányok 
és ajándékozás útján. Az ajándékok közül különösen kiemelendő a Reiner-
könyvgyűjtemény. A Reiner-család ugyanis az elhunyt dr. Reiner Zsigmond 
miniszterelnökségi titkár könyvtárát a Magyar Tudományos Akadémiának 
felajánlotta. A könyvtárnokság e gyűjteményből mintegy 1000 kötetet válasz
tott ki, s azokat az elhunytnak könyvszekrényeiben külön helyezte el. 

A könyvtár rendezéséről a következő adatok tanúskodnak. A rendezett, 
tudományszakok száma 54; ezek 75.623 munkát foglalnak magukban, és pedig: 

Bibliographia 1307, Encyklopaedia 156, Philosophia 1711, Mythologia 123, 
Theologia 4870, Paedagogia 2471, Széptudomány 991, Anthropologia 572, Jog
tudomány 1384, Magyar Jogtudomány 1965, Politika 3049, Magyar Poli
tika 2982, Magyar országgyűlés 95, Történelem 6487, Magyar Történelem 3514, 
Életírás 3324, Földrajz 1122, Magyar Földrajz 609, Térképek 935, Utazás 1385, 
Statisztika 814, Schematismus 288, Hadtudomány 1055, Régészet 1526, Érem
tan 243, Mathematika 1261, Természettudomány 252, Természettan 1047, Végy-
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tan 476, Természetrajz 140, Állattan 745, Növénytan 489, Ásvány- és föld
tan 589, Gazdaságtan 4779, Orvostudomány 2636, Nyelvtudomány 2635, 
Classica-philologia 1055, Görög irodalom 916, Latin irodalom 979, Új-latin 
irodalom 836, Magyar nyelvészet 649, Régi magyar irodalom 677, Magyar 
irodalom 5050. Germán irodalmak 1996, Franczia irodalom 1070, Olasz-spanyol 
irodalom 291, Szláv irodalom 492, Keleti irodalmak 1947, Incunabulumok 445, 
Akadémiák és társulatok kiadványai 657, Magyar Akadémia kiadványai 389, 
Magyar folyóiratok 401, Külföldi folyóiratok 206, Bolyaiana 40. 

A szakkatalógus áll 113 kötetből és 47 czédulatokból. Az általános 
•czédula-katalógus 195 tokban van elhelyezve. 

A könyvtár gyarapodása, a járulék-napló kimutatása szerint, a követ
kező: Vétel útján 502 mü 896 kötetben, 233 füzetben. Köteles példány
ként 203 nyomda 8979 művet 1777 kötetben, 7704 füzetben, 349 zene
művet 22 kötetben és 394 füzetben, és 87 térképet 106 lapon küldött be. 
Magánosok és hatóságok ajándékaképen 199 művet 94 kötetben, 132 füzetben 
kapott a könyvtár. 237 akadémiától és tudományos társulattól 866 mű 46(5 
•kötetben, 779 füzetben érkezett a könyvtárba. Az Akadémia saját kiadvá
nyaiból 27 művel 48 kötetben, 20 füzetben gyarapodott. 

A könyvtár olvasóterme az elmúlt évben 224 napon volt nyitva és ez 
idő alatt 5883 olvasó 8000 munkát használt, míg házi használatra 145 köl
csönző 854 müvet vett ki. 

Az Akadémia Goethe-gyűjteménye is szaporodott vásárlás és ajándé
kozás útján. Az ajándékok dr. Elischer Gyula úrtól származnak. Ajándékáért 
e helyen is köszönetet mond a könyvtárnokság. Vásárlás útján 62 művel 
gyarapodott 65 kötetben és 14 füzetben. A gyűjteményt az elmúlt évben is 
látogatták. A látogatók száma mintegy 300-ra ment. 

A kézirattárban a rendezés folytatódott. 7 szaknak katalógusa teljesen 
elkészült. A M. Nyelvt. czímű szakban 348 kéziratról és 35 levélről 590; a 
Term. tud. czímű szakban 36 kéziratról 52; a Mennyiségi., Mért, Épít. 
czímű szakban 24 kéziratról 63; az Éremt. czímű szakban 22 kéziratról 39; 
a Napló czímű szakban 73 kéziratról 438; a Statistika czímű szakban 5 kéz
iratról 12; a Régészet czímű szakban 19 kéziratról 41 czédula készült. Ehhez 
járult a Történet czímű szak, a melyben eddig 256 kéziratról 664 czédula 
készült. Az újabbi időkben szerzett irodalmi levelek számára írod. levelek 
czímen új szak állíttatott fel, melyben a levelek az írók szerint betűrendben 
•az egyes írók levelei pedig időrendben vannak elhelyezve. Ebben a szakban 
jelenleg 1548 levél van, melyből 450 czédula nyújt felvilágosítást. Itt nyert 
elhelyezést a többiek közt Budenz és Hunfalvy levelezése is. Kégl Sándor úr, 
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja szíves volt a keleti kéziratok 
rendezését folytatni és 250 török kéziratot lajstromozott. A kézirattár láto
gatóinak száma körülbelül 30-ra megy. 




