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levele 1. Lipóttól. 2. 1882. febr. 27. Ugocsa vármegye bizonyítvá
nya a Butykay-család nemességéről.
A kutatók száma 41 volt, ezek 4893 drb iratot használtak.
A régibb és újabb szerzemények közül feldolgoztatott 1896
db irat, ezek között Nagy Imre fentebb ismertetett gyűjteménye.
A levéltár egyes csoportjaiba beosztatott: a középkori ökle*
vélek közé 40 db; az újabbkoriak közé 2551 db; a nemesi ira
tok közé 2 db, összesen 2593 db.
Megkezdetett az 1848/49-iki . kiáltványok s egyéb politikai
természetű falragaszok gyűjteményének rendezése.
A családi levéltárak közül a Szent-Ivány család levéltára
rendeztetett; összeszámítása most van folyamatban.
Munkába van továbbá véve a báró Balassa család levél
tárának rendezése.

JELENTÉS A BUDAPESTI EGYETEMI KÖNYVTÁR
ÁLLAPOTÁRÓL 1894-BEN.
SZILÁGYI

SÁNDORTÓL.

A budapesti egyetemi könyvtár 1894-ik évi forgalmáról s
gyarapodásáról jelentésemet a következőkben teszem meg:
A múlt évben életbe léptetett azon intézkedés, hogy a könyv
tár — hétfő kivételével — minden nap, az ünnepeket sem véve
ki, nyitva maradjon, ez évben is igen czélszerűnek bizonyult be,
mint azt a látogatók folyton növekvő száma igazolja.
Dedek Crescens Lajos a kéziratok katalógusának III. kötetén
dolgozik, a Kaprinai-féle nagy gyűjtemény fólioival már elkészült
s csak a 4-rétű kéziratok vannak hátra, remélhetőleg az idén
ez is be fog fejeztetni.
A személyzetben más változás nem történt, mint az, hogy
Dedek Crescens Lajos 1-ső könyvtártisztté, Egerváry Ödön
II. könyvtártisztté neveztetett ki, a rendes tanárrá kinevezett dr.
Angyal Dávid pedig kisegítő könyvtártiszti minőségben meghagya
tott régi állásában, t. i. a folyóiratok s hírlapok felvételével és
rendben tartásával bizatott meg.
A könyvtár szaporodása legnagyobbrészt a rendes évi dotatióból került ki, de ezenkívül adományozás útján is jutott a könyv
tár intézetektől, hatóságok- és magánosoktól munkák birtokába,
nevezetesen: a magy. kir. és osztrák csász. és kir. kormányoktól,
az angol, bolgár, német és olasz kormányoktól, a magyar ország
gyűlés képviselőházától, a galicziai helytartóságtól, a bécsi cs. és
kir. hadi irattártól, a M. Tud. Akadémia és az osztrák cs. kir,
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tud. akadémiától, a Magyar Történelmi Társulattól, a fővárosi és
országos statisztikai hivataloktól, az Országos Törvénytár szerkesz
tőségétől, a M. Természettudományi Társulattól, a Székely Nemz.
Múzeumtól, a földtani intézettől, mérnök-egylettől, a buenos-airesi
»Direction générale de la statistique municipale «-tői, a potsdami kön.
geodätisches Institut-tól és Centralbureau der internationalen Erdmessung-tól, a Smithsonian Institut-tól, a British Múzeumtól, az arad
csanádi öntöző csatorna társulattól, a Ferencz-rendiek tartományi
főnökségétől (Pozsony), stb. — A nyomdák közül: az egyetemi,
állami nyomdától, az Athenaeum és Franklin-társulat nyomdáitól,
továbbá a kecskeméti, miskolczi, debreczeni. aradi, brassói és
pozsonyi nyomdáktól stb. — Magánosok közül: dr. Bakó Sándor,
Békéli Rémig. Bergbohm Gyula (Bécs), Favaro Antonio (Padua),
Fehér Dezső (Nagyvárad), Felszeghy Ferencz, (ierő Attila, dr.
Havass Rezső, Hentaller Lajos, Kárpáti Kelemen (Szombathely),
dr. Karvassy Ágost (Bécs). Konez József (Marosvásárhely), Körösi
József, Kropf Lewis (London), Méhner Vilmos, Meskó Márton
((iyomán), Millecker Bódog (Temesvár). Nagy György (Temesvár),
Óváry Lipót, Pál fi Lajos (Ungvár), Rosznáky Gyula (Nagy-Mihály),
Sander Nils Frederik (Stockholm). Sas Ede (Nagyvárad), dr.
Schnürer Ferencz (Bécs), Szabó Ferencz (Német-Elemér), Told y
Lászlóné, Vajay István, dr. Vali Béla, Váradi (Spitz) Ödön (Debreczen), dr. Vojnich Oszkár, Wilkinson .1. .1. (iarth (London), gróf
Zichy-család, s mások gyarapították a könyvtárt ajándékaikkal.'
A könyvtár állománya az 1894. évben 1,908 művel, mely
2,533 kötelet képez, és 797 db apró nyomtatványnyal gyarapo
dott, ezt hozzáadva a múlt évi állladékhoz, az 1894. deczember
31-iki könyvtárállomány 212,659 kötet műből és 34,627 apró
nyomtatványból áll.
Az olvasótermet 2387 látogatási jogosultsággal bíró olvasó
44,085 ízben vette igénybe és itt 48,655 munkát használt ; meg
jegyzem azonban, hogy az egyetemi tanárok és kutatók számára
fentarlolt dolgozóteremben és a folyóirati szobában történt hasz
nálati forgalom, a mi pedig évről-évre progressziv módon nagyob
bodva, igen jelentékeny, ez adatok közé nincsen felvéve. Házon
kívül 2935 kikölcsönzó 6315 művet használt.
A külföldi könyvtárak és tudományos intézetek közül az
1894. évben a következők állottak könyvtárunkkal érintkezésben:
a bécsi cs. és kir. udvari könyvtár, a bé2si es. kir. egyetemi
könyvtár, a cs. kir. hitbizományi könyvtár, a cs. és kir. közös
pénzügyminisztérium levéltára, a cs. és kir. udvari levéltár, az
. alsó ausztriai tartományi levéltár, a cs. és kir. fegyver-múzeum,
j á berliní kir. könyvtár, a berlini birodalmi gyűlés könyvtára, a
British Múzeum könyviára, a czernovitzi cs. kir. egyetemi könyv
tár," a. darmstadli nagyherczegi udv. könyvtár, a galicziai helytar-
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lóság, a gandi állami egyetemi könyvtár, a göttingeni kir. egyetemi
könyvtár, a gráczi cs. kir. egyetemi könyvtár, a hallei könyvtár,
a halle-wittenbergi kir. egyetemi könyvtár, a krakói cs. kir.
Jagelló-egyetemi könyvtár, a lembergi es. kir. egyetemi könyvtár,
a melki kolostor könyvtára, a müncheni udvari és állami könyv
tár, a müncheni kir. nyilv. könyvtár, a párisi egyetemi könyvtár,
a párisi Société d'Histoire diplomatique, a strassburgi egyetemi
könyvtár, a thorni gymnasiumi könyvtár, a wolfenbütteli herczegi
könyvtár.

A M. T. A K A D É M I A K Ö N Y V T Á R A
HELLEBRANT

1894-BEN.

ÁRPÁDTÓL.

A rendezett tudományszakok száma 52; ezek 50,203 mun
kát tartalmaznak a következő kimutalás szerint: Történelem:
5506, Magyar történelem: 2756, Életírás: 2390, Politika: 2256,
Magyar politika: 1564, Jogtudomány: 1.116, Magyar jogtudomány:
1458, Magyar országgyűlési irományok: 95, Földrajz: 1017, Ma
gyar földrajz: 414, Térképek: 926, Utazás:' 1182, Statisztika: 682,
Schematismusok: 115, Anthropologia: 215, Természettudomány:
1.0, Természettan: 829, Vegytan: 405, Mathematika: 1032, Ter
mészetrajz: 127, Állattan: 476, Növénytan: 355, Ásványtan: 503,
Orvostudomány: 2389, Hadtudomány: 583, Philosophia: 1218.
Paedagogia: 1753, Széptudomány: 485, Nyelvtudomány: 1858,
Magyar nyelv tudomány: 405, Régi magyar irodalom: 631, Ma
gyar irodalom: 2263, Külföldi folyóiratok: 189, Magyar folyóira
tok: 372, Görög irodalom: 770, Latin irodalom: 825, Classica
philologia: 636, Uj latin irodalom: 793, Régészet: 1338, Éremtu
domány: 175, Keleti irodalom: 720, Olasz irodalom: 206, Franczia irodalom: 612, Germán irodalmak: 1334, Szláv irodalmak:
406, Külföldi s hazai társulatok és akadémiák kiadványai: 497,
a M. T. Akadémia kiadványai: 386, Gazdaság: 1331, Theologia:
892, Encyclopaedia: 139, Ineunabulumok: 385, Ribliographia: 1033,
A betűrendes czédula-katalogus írásban ez évben is folytattatott, s az elkészült 1200 czédulával ezek száma 47,200-ra szapo
rodott. Ezenkívül a rendes folyómunka és a szak-katalogusok készí
tése és kielégészítése az inventáriummal együtt tovább haladt.
A szak-katalogusok köteteinek száma: 94.
A könyvtár gyarapodása a járulék-napló kimutatása szerint

