
TÁRCZA. 

ÉVNEGYEDES JELENTÉS 
A M AGY. NEMZ. MÚZEUM SZÉCHÉNYI ORSZÁGOS 

KÖNYVTÁRÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL 

AZ 1906. ÉV III. NEGYEDÉBEN. 

1. 
A nyomtatvány<i osztály anyaga a lefolyt évnegyedben 

köteles példányokban 2627 db, ajándék útján 437 db, vétel útján 
50 db, csere útján 1 db, összesen 3115 darab nyomtatványnyal 
gyarapodott. Ezenfelül köteles példány czímén beérkezett: gyász
jelentés 1719 db, zárszámadás és üzleti jelentés 442 db, egyházi 
körlevél 65 db, perirat 5 db, műsor 411 db, alapszabály 147 db, 
szinlap 2240 db, falragasz 2305 db, vegyes 877 db, összesen 
8299 darab aprónyomtatvány. 

Vételre fordíttatott 372 58 korona és 34*50 márka. 
Ajándékokkal a következők gyarapították könyvtárunk anya

gát: Balló István, Bárdos György, Bibliothèque nationale, Rio de 
Janeiro (37 db), Bosnyák-Herczegovinai orsz. kormány, Budapest 
székes főváros statisztikai hivatala, Detrich Tibor Losoncz, néhai 
Fábry Károly Veszprém (45 db), Felsmann József, Fővárosi köz
munkák tanácsa, Fraknói Vilmos (9 db), Francis D. B. St. Louis, 
Győry Tibor (3 db), Gulyás Pál, Handelsministerium Wien, 
Hermán Ottó, Horváth Géza, Hunyadmegyei tört. és régész, tár
sulat Déva, Kassa város törvényhatósága, Képviselőházi iroda 
(2 db), Kereskedelmi és iparkamara Budapest, Kereskedelmi és 
iparkamara Szeged, Kolozsvári tud. egyetem könyvtára, Konigl. uni-
versitets-bibliotek Upsala, Krausz Sámuel, Krisch Jenő, Krupka 
József, Kuszkó István Kolozsvár, Library of congress Washington, 
Duc de Loubat Paris, M. kir. állatorvosi főiskola, M. kir. kereske
delmi minisztérium, M. kir. Konkoly-alap. Observatorium Ó-Gyalla, 
M. kir. központi statisztikai hivatal (2 db), M. kir. orsz. meteoro-
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logiai és földmérési intézet (3 db), M. kir. posta és távírda igaz
gatóság, M. kir. orsz. vízépítési igazgatóság, M. kir. technológiai 
iparmúzeum, M. tud. akadémia (2 db), Mahler Ede, Milanói nem-
zelk. kiállítás magyar osztálya, Orsz. állatvédőegyesület (2 db), 
Országos Törvénytár szerkesztősége, Ödönfi László, Peabody-
institute Baltimore, Phys.-medic. Gesellschaft Würzburg, Polgár
mesteri hivatal Sepsiszentgyörgy, Pozsonyi orvos- és természet
tud, egyesület (2 db), Public library of Victoria, Melbourne, 
Rendőrfőkapitányság, Rosenstein Vilmos, Szanatórium egyesület, 
Schack Károly Mödling, Statist. Zentral-Commission Wien (3 db), 
Szalay Péter, Szilágyi István-kör Máramarossziget, Tolnavármegyei 
múzeum, Tompa Imre Brassó, Towarzystwo przyjaciatnank Poznan 
(2 db), Tudomány egyetem bölcsészeti kara (65 db), Tudomány 
egyetemi földrajzi intézet (5 db), Tudomány egyetemi növénytani 
intézet, Vajda Viktor, Vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszté
rium (195 db). 

A könyvtár helyiségeiben 2935 egyén 8214 kötet nyomtat
ványt, kölcsönzés útján 414 egyén 614 kötetet használt. 

A lefolyt évnegyedben 345 munka osztályoztatott, a melyek
ről 584 czédula készült. Kötés alá készíttetett 191 munka 278 
kötetben. 

A köteles példányok átvételére berendezett helyiségbe ezen 
idő alatt 626 csomag érkezett; ugyaninnen 491 levél expediálta-
tott, a miből 247 reklamálás volt. 

II. 

A kézirattár ajándék útján 1 kötet kézirattal, vétel útján 
1 kötet kézirattal és 17 darab irodalmi analectával gyarapodott. 
Az ajándékozó Kerekes Pál volt egy »Acta Comitiorum I. Regni 
Hungáriáé et partium eidem adnexarum. Anno 1764. jún. 17.« 
czímO XVIII. századi latin nyelvű kézirattal. Vételre összesen 
74 korona fordíttatott. 

A negyedévi szerzemények feldolgozásán kívül folytattatott 
a Pulszky-féle leveles gyűjtemény második részének rendezése s 
befejeztetett a Fraknói-gyüjtemény rendezése és a Lisznyai-hagya-
ték revideálása. 

A negyedév folyamán 17 kutató használt 37 kéziratot és 
8 irodalmi levelet, 3 esetben pedig kikölcsönöztetett 3 kézirat. 

III. 

A hirlap-osztály gyarapodása: a) köteles példányokból nyomdai 
kimutatással csomagban 164 évfolyam 20.987 szám, b) egyes 
számonként pedig 5841 szám, c) ajándék [a Smithsonian Institu-
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tiontól »Diario Officiai« Rio de Janeiro-ból] 1 évfolyam 227 szám, 
összesen 165 évfolyam, 27.055 szám. 

A könyvtár helyiségében 424 olvasó 956 kötet hírlapot, 
házon kívül 25 olvasó 41 kötet hírlapot, összesen 449 olvasó 
997 kötetet használt. 

Átnézetett 165 évfolyam, 21.214 szám; kötés alá adatott 
190 kötet hírlap. 

A csomagban érkezett köteles példányok a gyarapodási 
naplókönyvbe írattak (mindegyik hirlapczím egyszer), a külön 
nyilvántartási ezédulára is számonként reávezettettek. 

IV. 

A levéltári osztály a lefolyt évnegyedben ajándék útján 
164 dbbal, vétel útján 567 dbbal, a nyomtatványi osztályból 
áttétel útján 1145 dbbal, összesen tehát 1876 dbbal gyarapodott. 

Vételre fordíttatott 33.225 korona, mely összegből a Helfy 
Ignácz hagyatékából származó Kossuth-iratok- és levelekre 32.000 
korona esik, mely összegből az 1906. évi költségvetésbe 30.000 
korona külön tétel gyanánt volt felvéve. 

A családi levéltárak száma a lefolyt évnegyedben egygyel 
gyarapodott és pedig a Gyulai Gaál család levéltárával, melyet 
Hertelendy Ferenczné letéteményezett. Ezzel együtt a családi 
levéltárak száma 82-re emelkedett. 

Ajándékaikkal Loczka József múzeumi igazgató-őr, Szent
iványi Gyula, a Magyar Könyvszemle szerkesztősége és dr. Áldásy 
Antal gyarapították a levéltár anyagát. 

A törzsanyag gyarapodásából 1 db eredeti oklevél esik a 
középkori iratok, 566 db az újabbkori iratok, 14 db a nemesi 
iratok, 3 db az 1848/49-es iratok, 1288 db a gyászjelentések és 
3 db a fényképmásolatok csoportjára. 

A nemesi iratok csoportját a következő darabok gyarapí
tották: 1. 1425 február 2. Konstancz. Zsigmond király czímeres-
levele a Vadkerti és Szentgyörgyi Vincze család részére. 2. 1517. 
január 18. Buda. II. Lajos czímereslevele Sapharych Bernát, György 
és társai részére, fényképe, színezett czímerképe és szövegmáso
lata. 3. 1518. június 3. Buda. II. Lajos czímereslevele Armbrust 
Jakab részére. 4. 1557. január 20. Regensburg. i. Ferdinand czí
mereslevele Armbruster Kristóf részére. 5. 1559. június 20. Augs
burg. I. Ferdinand czímereslevele Armbruster Kristóf részére. 
6. 1614. február 22. Geitzkofíler Zacharias palotagróf czímeres
levele Gockel Boldizsár és társai részére. 7. 1632. július 16. Bécs. 
IL Ferdinand czímereslevele Réghy György részére, Tolna vmnek 
1733-iki átiratában. 8. 1668. deczember. 8. Bécs. I. Lipót czí
mereslevele Hericz Tamás részére. 9. 1669. augusztus 29. Bécs. 
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I. Lipót czímereslevele Surányi András részére. 10. 1720. október 
8. Bécs. III. Károly czímereslevele Troxar János részére. (Egy
korú másolat, hártyán, festett czímerképpel). 11. 1757. szeptember 
15. Győr vm. nemesi bizonyítványa a Surányi család részére. 12.1767. 
márczius 80. Győr vm. nemesi bizonyítványa a Takács máskép 
Kámán család részére. 13. 1886. márczius 24. Bécs. V. Ferdinand 
czímereslevele Haincz Jakab részére. 14. Czímereslevélből kivágott 
czímerkép, állítólag a Banyó család czímere. 

A szerzemények közül kiemelendők első sorban a néhai 
Helfy Ignácz hagyatékából származó és özv. Boger-Helfy Jenő-
nétől megvásárolt Kossuth-iratok és levelezések, mely utóbbiak 
a Múzeum tulajdonában lévő Kossuth-iratokat egészítik ki. Az 540 
darabot kitevő anyag egy részét Kossuth Lajosnak Irányi Dániel
hez, túlnyomó részét pedig a Helfy Ignáczhoz intézett levelek 
képezik. Azonkívül megvan e gyűjteményben Kossuth iratai 
II—V. köteteinek részben teljes eredeti kézirata is. Kiemelendők 
továbbá az Armbruster családnak czímereslevelei, melyek közül 
az első az eddig ismeretlen 1518. évi gyönyörűen festett czímer-
képével és lapszéli diszítményeivel a hazai czímerfestészet való
ságos remeke és elsőrangú darabját képezi czímeresleveleink 
gyűjteményének. Kiemelendő még a Vadkerti és Szentgyörgyi 
Vincze családnak 1415-iki armálisa, mely ugyan ismeretes volt, 
de a mely hosszú időn keresztül lappangott. 

A lefolyt évnegyedben 21 kutató 14.778 darab iratot hasz
nált. Kikölcsönöztetett 3 térítvényre 103 darab. 

Az új szerzemények feldolgozásán kívül folytattatott a Sibrik 
és a Berzeviczy család kakaslomniczi ága levéltárainak rendezése. 
Előbbi anyagának korrend szerinti rendezése a XIX. századig 
haladt előre, utóbbinak anyaga pedig századok szerint rendeztetett 
és megkezdetett a korrend szerinti rendezés. Megkezdetett továbbá 
a báró Perényi család levéltárának rendezése. Folytattatott a Kállay 
család levéltárának czédulázása. At Kossuth-iratok revideálása 
tovább folyt és azok több mint háromnegyed részének reviziója 
elkészült. 

AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET KÖNYVTÁRA. 
AZ 1905. ÉVBEN. 

Dr. Erdélyi Pál igazgató az Erdélyi Múzeum-Egylet 1906. 
évi közgyűlése elé a következő könyvtári jelentést terjesztette: 

Tisztelt Közgyűlés! Ha valaki a t. Közgyűlés tagjai közül még vissza
emlékeznék múlt évi jelentésem adataira, észrevehetné, hogy azok az előző 
évekéihez képest kedvezően emelkedtek s ha ezekkel egybevetné a most 
beterjesztett adatokat, meggyőződnék arról, hogy könyvtári gyűjteményeink 




