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1911-ben. Összeállították KERESZTY
1—29

A CAMBRIDGEI KORVIN-KÓDEX ÉS A TRINITY COL
LEGE MAGYAR VONATKOZÁSÚ EGYÉB KÉZIRATAI.
t
(Egy melléklettel.)

• A cambridgei Trinity College gazdag könyvtárának legérde
kesebb magyar vonatkozású kéziratát a hazai szakirodalomban eddig
még senki sem ismertette. GULYÁS a WEINBERGER összefoglaló mun
kájának ismertetésében egyszerűen fölemlíti, hogy WEINRERGER
CsoNTOsival szemben Cambridgeből is felsorol egy Korvin-kéz
iratot, 1 de bővebben nem tér ki e tárgyra. Ez a körülmény indí
totta e sorok íróját, aki az 1906—1908. iskolai éveket Edinburghban
töltötte, arra, hogy közvetlen szemlélet s a Trinity College kézirat
anyagáról dr. JAMES készítette szakszerű leírás alapján2 részletesebben
szóljon e kéziratról, melynek címlapját a M. N. Múzeum számára
készített fölvétel nyomán hasonmásban is bemutatjuk az olvasóknak.
A Korvin-kézirat száma JAMES új számozása szerint 1235.,
jelenlegi hely jelzése o. 4.4. Livius I—X. könyvét tartalmazza.
A hártya magassága 32^9 cm., szélessége 23*6 cm., terjedelme
180 + 4 levél. JAMES szerint minden lapon 41 sor írás van, de ez
csak általában igaz, mert mindjárt pl. a címlapon i a 43 sor, i b — i 3 b
42 sor, i443, 15—1642, i7 43 , 18—2o42, 21—55,3, 56%,, 56^—70«,
71—I78 a 4 i, i78 b 1 6 sor van. Az írás XV. századi szép tiszta olasz írás.
Két kéz munkája különböztethető meg,az első írta a 63 a 1.24-ik soráig,
a második a í>3a 1.25-ik sorától kezdve. A különbség a két írás között
elég könnyen észrevehető. Az első szkriptor g betűje egészen eltér
a másodikétól. Az első a rövidítésekben a rövidítést a betű felett
inkább egyszerű vízszintes vonással, míg a másik hullámvonallal
1

V. ö. Magyar Könyvszemle 1908: 360. 1.

2

M. R. JAMES : The western manuscripts in the library of Trinity College

Cambridge. 1900—1902. III: 231. 1.
Magyar Könyvszemle. 1912. I. füzet.

1

2
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jelzi. A második a lapok alján a megnyújtható betűk néhányát
ugyancsak megnyújtja (s, f, q), ezt az elsőnél nem igen találni.
Az első sűrűbben is ír, mint a második. A v-t a második mindig
a jobb szárból kiinduló cifrázattal látja el, míg az első mindig
egyszerű, minden kacskaringó nélküli v-t ír. A második a fejezete
ket állandóan betűkkel írja ki : tertium, quartum etc., kivételt képez
a liber X. cap. XII.
Javítást csak egy helyen találtam, de ezt sem a scriptor tette,
hanem valószínű, ugyanaz a személy, aki a könyvtáblán levő,
ALPHONSÜS királyról szóló jegyzeteket írta, mert ahhoz az íráshoz
hasonlít. A 6 b lapon, Lib. I. cap. III. végén a szövegben ez van :
nullás opes humanas armis romanis resistere posse, ezt így javítja
ki az ismeretlen: Nullát opes humanae, armis Romanis resistere
possunt. A 41 soros lapokon az írás 14/5 cm. széles és 22*4 cm.
magas, egy hasábos, szép, széles margóval, a fontos részek
a margón rózsaszínnel vannak jelezve. Táblája eredeti préselt bőr
kötés; a préselt díszítés különböző mintájú. Kettő a legjellegze
tesebb: körben dicskoszorús, álló sas és dűlt négyszögben fény
koszorús galamb. Két rézkapocs hiányzik.
Az első lap alján látható MÁTYÁS király nagy gonddal
festett cimere, koronával fedett négyeit pajzs, az 1. és 4. mező
ben a vörös és ezüst pólyákkal, a 2. és 3. vörös mezőben az
arany koronás cseh oroszlán látható, középen pedig a szívpaizs
foglal helyet, amelyben kék mezőben arany ágon arany gyűrűt
tartó fekete holló, a Hunyadiak családi címere látható. Az egész
gyönyörűen van festve és még teljesen ép. A cimer két oldalán
M.—A. olvasható, mely a Matthias Augustus szokott rövidítése.
A címertől jobbra és balra virágkoszorú, melyben egy-egy angyal
cimerpaizsot tart. A baloldali angyal kezében levő cimeren a vörös
mező két hullámos ezüst pólyával van átvágva. JAMES sem tudta
meghatározni, hogy kié. A jobb oldali angyal kezében levő cimer
annyira ki van vakarva, hogy nem lehet rekonstruálni.
A címlapon az írást vörös, zöld és kék alapon, fehér kacska
ringós vonalakból álló keret szegélyezi, egy jobbra forduló, páncélos,
dús hajzatú, csupasz képű ifjú pedig kezdőbetűt alkot. Ezzel átellen-
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ben a jobb oldali margóra ragasztva van a Trinity College exlibrisze,
a kollégium hires jelmondatával Virtus vera nobilitas.
A címlapot megelőző üres lapon ez az epigramma olvasható :
«Epitauium Mathie nouissimi Ungarorum regis.
Mathias iaceo rex. hac sub mole sepultus
Testatur uires Austria uicta meas.
Terror eram mundo, metuit me cesar uterque
Mors potuit tantum sola nocere mihi.»
A könyvtáblára ragasztott őrlapon a következő írások vannak:
Mahira (?) /Hieronymus Lampertus Greyphenstein./ De Buebenhoffen./ Lectioni Titi Livii qua[m]vel maxime Aragóniáé rex / Alphonsus demulcebat cu[m] aliquando tubicines obstrepuerint, / abigi eos
(quamvis Musicae peritissimos) iussit, iam / velut multo
,
qua[m] ipsoru[m] harmóniám auditurus.
Ezalatt : mV

írUIÖ«! ÜTX ÖM'1?« nV.T

A végén, a kötéstáblán, a baloldalon egy cimerpaizs durva
részlete látható és mellette :
Nobilis ac strenuissimus dominus eques Johannes Caspar de
Bübenhoffen donauit propter suam in me beninolentiam michi hunc
e[ximi]um et elegantissimum librum anno 1496 die 4 a mensis
Octobris marescalatus sui officio sub sigillo Ill mi , ducis eberhardi
de wirttemberg et W[al]deck.z
Van továbbá egy igen rossz írással írt szöveg, melyet jAMES-szel
együtt így olvasok:
Liber iste spectat (?) nunc (?) ad filium legitimum eiusdem
de Greifen . . . qui nominatur hieronymus.
Obiit autem d i e . . . anno 1552.3

1

MANDELKERN konkordanciája szerint ez az idézet HABAKUK 2 4 -ből való.
WEINBERGER, aki különben nem egész pontosan közli JAMES katalógusá
ból a fenti leírást (id. m. 24. 1.) megjegyzi BüBENHOFFEN-ről : «1496 Haupt der
Ritterschaft am Neckar».
3 JAMES a katalógus szerint 1532-t olvas, de ez lehet a katalógusban
sajtóhiba is.
2

1*
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4

Nobilis dns ad Greyfenstain d. d. Nobili D n 0 Jo. Mel. de Buebenhofen1 1550.2
Van még két gondosan kivakart beírás is. A i6 b lapon van
ez a név: René du four. A 17* lapon: Marie de la haize.
A cím vörös nagy betűkkel:
TITI LIVn PATAVINI VIRI CLARISSIMI HISTORIOGRAPHI
DE URBIS ROMAE ORIGINE LIBER PRIMUS INCIPIT 1. 1.
FACTURUSNE OPERE PRETIUM* XIIÏÏI. cap. a.
Liber II.

m.
IV.
V.
VI.
VIL
Vili.
IX.
X.

X W capitula

..

i?b

XV4 ...
duodecim

-

38^
60

—

Capitulum Decimum Quintum
Cpm Decm.
... ... ...
Captm Dec. Quartum ... ... ...
C. Undecimum ... ... ... ... ...
Quartum Decimum ...
...
Cap. XII
...

80
98 b
H3b
I28 b
143
161

A ijSh lapon végződik: supplicatio habita est.
A 179. es 180. lap üres.
Mindenik liber vörös, kék és zöld alapon, fehér ágmunkával
készített, szép iniciáléval kezdődik, melyet fehér pettyek diszítenek.
A fejezetek kék vagy vörös nagybetűvel kezdődnek.
Ami a kézirat eredetét illeti, a Trinity College könyvtárába,
JAMES előszava szerint, Roger GALE-től (1672—1744.) jutott
1738-ban, aki Thomas GALE (1635?—1702) könyveit örökölte. 5
Thomas GALE Londonban gyűjtötte értékes kéziratait; ide
hordták össze Európa minden részéből ügyes ügynökök a régi
iratokat, hogy aztán jó pénzért túladhassanak rajtok. Hogy épen
1
WEINBERGER szerint id. m. id. 1. Jo. Mel. de Buebenhofen, Jo. Caspar
fia 1548-ban Dekan und Vikar zu Costnit«z».
2
JAMES szerint is30.
3 Az F-t a jelzett páncélos ifjú alkotja, a Facturus arannyal, a többi barna
tintával írva.
4 Tévedésből XIII. kétszer van és XIIII. hiányzik.
5 L. a. két GALE-ről Dictionary of National Biography. Vol. XX.
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ezt az iratot kitől vette, nem tudjuk s így nem tudjuk egyelőre
azt sem, hogy 1550-től hol volt a XVII. század végéig.
Livius több példányban is megvolt MÁTYÁS könyvtárában.
1
WEINBERGER a biztos Korvinák között ötöt sorol föl. A cambridgei az egyszerűbb kiállításúak közé tartozik.
A Nagybritánniában lévő ismert Korvinák száma e cambridgeivel együtt most már öt: 1. a British Múzeumban van egy HORATIUS
kézirat.2 A Sir Thomas PfflLipps-féle könyvtárban Cheltenham-ben
2. CYPRIANUS, 3. Livius kézirat.3 4. Evangelium, Lord LEICESTER
holkham-halli (Norfolk) könyvtárában.* 5. A Trinity College
Lrvius kódexe.
Ehhez közlöm még az oxfordi Bodleian egy kéziratának leírá
sát, amely ha tényleg MÁTYÁsé volt, mint azt COXE gyanítja, az
Angliában őrzött Korvinák száma 6-ra emelkednék. COXE a kódexet
így írja le: Membranaceus, in 4-to minori ff. 57. sec. XV.; olim
[Matthiae I.?] regis Hungáriáé, cuius arma gentilitia in fronte
videntur.
1. «Liber Sancti Albani sive vita S. Albani Imperatoris filii,
ab Hungáriáé rege quodam in filium adoptato, fol. 1.
Incip. «Erat olim in partibus Aquilonis homo quidam potens
et nobilis, qui et glória praeeminebat suorum splendore natalium.»
De vita isto mentio facta est ab Canisio in Thes. monum. eccl.
1725. tom. IV. p. 145, ubi agit de S. Albani Moguntiensis martyrio.
2. Augustini ad Cyrillum epistola, cum Cyrilli ad Augustinum
responsione, de Hieronymo, fol. i<?b.
Desinit Cyrilli epist. ab «Hieronymi iam promissa» in edit.
Bened. tom. V. col. 489. 1. 13.
Sequuntur in codice «Sequerentur alia miracula gloriosissimi
1
L. id. m. a 2. (Berlin), 37. (Cambridge), 38. (Cheltenham), 119. (Bécs),
132. (Bécs) számú kéziratokat.
2
L. Magyar Könyvszemle 1896. 1—8. 1.
3L. Magyar Könyvszemle 1889. 366—7. 1. 1890. 321 1. 1891. 333. 1.
1897. 413—414. 1.
4 L. Les Manuscrits à peintures de la Bibliothèque de Lord LEICESTER à
Holkham Hall, Norfolk. Par Léon DOREZ. Paris 1908. 97—98.1. Magyar ismertetés Dr. GULYÁS Páltól: Magyar Könyvszemle 1908. 198—200. 1.
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Hieronymi sed ad presens predicta sufficiant. Finit responsio Cyrillj
ad Augustinum.»
3. Urbani Papae V. versus decem heroici mittentis «Imperátori
[Graecorum] unum Agnus Dei».
Inc. fol. 56. «Balsamus et munda. Cera cum crismatus und.»
In fine, «Deo gratias Amen; m. cccc.lxi.»
Subiecit manus recentior versus quindecim, qui incip. «Ex re
res verum descendunt bina coacta.»1
Akinek több alkalma és ideje lesz a helyszinén a tanulmá
nyozásra, az majd el fogja dönteni, hogy ez a kézirat tényleg beso
rozható-e a Korvinák közé.2
A Trinity kéziratok közül magyar vonatkozásuknál fogva a
következők érdemelnek még említést: A 974. számú 1621-ből való
angol kézirat, mely CAPISTRANUS jövendöléseit tartalmazza egy
50 évvel azelőtt megjelent holland szövegbői fordítva.
A 638. számú kézirat I. i 2 i b — i 2 7 a lapokon Erdély leírását
tartalmazza: Descrittione della Transilvania di Pietro Busto Bresciano. Kezdődik : ,La Transilvania è di figura...' végződik ,a destruttione de nostri crudelissimi nemici'. A többnyire olasz nyelvű,
okmánygyüjtemény darabjai között van még egy másik magyar
1
Catalogi Codicum Manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae Pars tertia.
Oxonii MDCCCLIV. p. 290.
2
Itt említem meg, hogy a Bodleianban van egy kézirat, mely Nagy LAJOS
királyunké volt. Én a kéziratban levő cédulakatalógus alapján jöttem rá, mert
a COXE által kiadott Catalogus (Pars II. Oxonii 1852.) nem említi, bár a leg
utolsó helyen leírja a Magdalena Hall kéziratait. Egy régebbi katalógus : Cata
logus Librorum Manuscriptorum Angliáé et Hiberniae, Oxoniae 1697^ Tom.
I. Part. II. p. 84., így írja le: 2514. 3. Aristotelis Secretum Secretorum Lat.
membrán. 4. A Magdalena Hall többi kéziratával együtt került ez is, letétkép,
a Bodleianba, ahol most E. N. 2. jelzés alatt található. A kéziratban a
provenientiára nézve csak ez a bejegyzés található : Ex dono Edmundi Hall
Art. Mag. & Coll. Pembr. Socii. 66 levél, újkori egyszerű bőrkötésben.
A címlapon felül aranykoronás alak tart jobb kezében kormánypálcát, bal
kezében meg aranykoronás és strucctollas oromdiszű pajzsot. A pajzs haránt
osztott, a felső mező kék, az alsó fekete. Alul három különálló cimer látható :
1. az apostoli kereszt vörös mezőben, 2. a magyar pólyák és az Anjou liliom,
3. vörös mezőben a lengyel sas. Alatta ez a felírás : Liber Aulae Mag.
Oxon. 1658.
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vonatkozású is a 81. lapon, a BÁTHORYakról szóló levél: Del
Caglioni Lettere de Sigismundi Battori Al Serenissimo Massimiliano
d'Austria. A levél kelte: Claudiopoli 22. Augusti 1598, kezdődik:
jMultis et arduis de causis incitatus praesentim singulari promptitudine...', végződik ,... felicia omnia precor'.
Az 1383. számú kézirat 1 annyiban érdekel bennünket, hogy
egykor hires hazánkfia, SAMBUCÜS tulajdona volt. Az előző lapon
t. i. ez olvasható : ,Dno Joach. Camerario dd. Joan. SambucüsViennae'2
CAMERARIUST 1568-ban H. MIKSA császár Bécsbe hivatta, hogy
vele főleg a vallásegyesülésről tanácskozzék, felajánlotta neki, hogy
maradjon Bécsben, de CAMERARIUS korára hivatkozva megköszönte
az ajánlatot s Lipcsébe tért vissza.3 SAMBUCÜS, a császár udvari
orvosa, bizonyosan e kirándulás alkalmával találkozott a hires
filológussal, akit e könyvvel ajándékozott meg.
Az 1621. számú kéziratban, mely több müvet foglal magá
ban, megvan VITÉZ JÁNOS nagyváradi püspök két beszéde, melye
ket Hl. FRIGYES előtt tartott a törökök ellen. Cím a kolofon szerint :
3. Oratio habita in nova Civitate coram Imperatore Friderico
Tercio pro facto Turchorum, per Johannem Episcopum Varaduensem, Ecclesiae Cancellarium, tunc unum ex oratoribus Régis et
Regni Hungarie, Vicesima tercia Marcii Anno domini Millesimo
Quadringentesimo Quinquagesimo quinto.
Kezdődik: ,Pulsatis merőre publico animis...', végződik:
jtecum una quiescant in pace\
4. Replicatio facta per eundem comitem eodem loco et anno
ejusdem quinta die post precedentem oracionem, hoc est, vicesima
septima mensis ejusdem.
Kezdődik: ,Serenissime princeps et excellentissime Imperator...'.
Végződik : . . . ,et sollicitudinis condimento peragetur'.
PONGRÁCZ JÓZSEF.
1 Bijaoaptovog xap37jvccXs(öc xoö xtöv xoùoxXoov ïcspl xoû xijç Espäg sôxapioxiag
fitxrojptov xal <bç xolç xoù xuptou fïjjiaot pâXtoxa xsXsioSxai x£ xai Espoupfsïxat
42 - j - 2. 1. XVI. századbeli tiszta, olvasható írás.
2
JAMES catalogusában III. 394. 1. sajtóhiba folytán Virmiae olvasható.
3 V. ö. ERSCH-GRUBER Allgemeine Encyclopädie X V : 15—17.

A SZOMOLNOKI

MŰKEDVELŐ

SZÍNTÁRSULAT

KÖNYVTÁRA A M. N E M Z E T I MÚZEUMBAN.
(Első közlemény.)

I.
Az a gyűjtemény, melyről a jelen lapok szólnak, Szomolnokról került s szinte egy fejezet a felsőmagyarországi
városok szellemi életéből. A felsővidéket a szász telepítvényesek
lepték el; régi telepítés, mely még az Árpádok idejéből veszi
eredetét. A szepesi szászok ezek, kik sajátságos részét alkotják a
magyarországi németeknek. Nem az erdélyi szászok fajtája ez,
dialektusuk is különböző, jellemük, szokásaik is. A XIX. század
közepéig nagyon nehezen magyarosodtak nyelvüket illetőleg, de
érzületüket tekintve, mindig hűséges fiai voltak a hazának. Kin
cses városaik tele vannak a kuruc kor emlékeivel. Ott küzdöttek
THÖKÖLY, RÁKÓCZI lobogói alatt. Szerencsésebb fekvésük megóvta
őket a "török dúlástól s épen maradtak napjainkig pompás temp
lomaik, ónémetstilü kastélyaik, bolthajtásos kapuik. Jelentékeny
kultúra fejlődött bennük a harcos évek alatt is, melyet germán
szívóssággal őriztek és gyarapították. A bányával biró városok
még jellegzetesebben mutatják a maguk sajátos tipusát A német
diákélet plántálódott iskoláikba, melynek valamelyes nyomaira ma
is akadni. Minden német volt e városokban s mégis szivesen vall
juk őket a magunkénak, ahogy ők is Magyarországhoz tartozók
nak érezték magukat mindig. Az irodalom is magába vette hagyo
mányaikat. Legnépszerűbb regényiróink, JÓKAI s különösen MIKSZÁTH,
otthon vannak a felvidéki városokban, ismerik — a hely fekvése
szerint — egyenes vagy girbe-gurba utcáikat, tiszta, rendezett
városaikat, privilégiumaikat, egyesületeiket.
Szomolnok a XVIH. században jelentékeny bányaváros volt.
Pénzverő intézete s rézbányái bőségesen ontották a jövedelmet.
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Azóta a pénzverő megszűnt s a gazdag rézerek megapadtak, a
telhetetlen bányászcsákányok kiszedvén a javarészt a föld gyomrá
ból. A bányászélet szórakozásai közé tartoztak a bányász játékok,
melyekkel sokat foglalkozik az egyre nagyobb elterjedésnek
örvendő etnográfia. Talán némi összefüggés lehetett a bányászok
játékai s az úri műkedvelők társulata között, értve alatta, hogy
amattól kedvet kaphattak ezek is. Mert különben a szomolnoki
műkedvelő színtársulat teljesen hijjávai van minden naiv és népies
jellegnek. Valóságosan nagy színtársulat módjára szervezkedett,
természetesen német mintára s teremtett a Szepesség egy kisebb
bányavárosában virágzó színtársulatot akkor, mikor az ország
magyar városaiban csak alig kezd vándorolni a Thespis kordéja,
küzdve nyomorúsággal, balvéleménnyel, gúnnyal és közönnyel.
A szomolnoki Nádor-szinház (Palatinal-Theater) már nem
szinház. Az épületet az állami dohánygyár vette át s a belső
berendezést teljesen átalakította. Ma a gyár asztalosmühelye dol
gozik benne.
A hagyomány messze visszanyúlik a múltba. A XVIII. század
végére teszik a szinház alapítását, tehát az első magyar színtár
sulattal, a KELEMEN Lászlóéval egy időre. A szinház nevét a nép
szerű JÓZSEF nádoréhoz fűzik. Állítólag ő előtte tartották első
előadásaikat; talán ő is résztvett ünnepélyes megnyitásán.
JÓZSEF főherceget úgyszólva gyermekifjú korában 1795-ben ültet
ték a nádori székbe. Nem valószínű, hogy a szomolnoki bányá
szokhoz vette első időben útját; de ha csakugyan látta
volna az első előadásokat, mindez megeshetett valóban még a
XVIII. század legeslegvégén. Az első hiteles följegyzések (pénz
tári számadások, tagok névsora stb.) 1806-ból valók. Az iratok
között nincs okmány, mely a megalakulásról szólana. Alapsza
bályok jellegével bíró határozatokat több izben hoznak. Mind
ebből annyit lehet kétségtelenül megállapítani, hogy 1806-ban a
szinház már fennáll s a színtársulat már működik.
A színtársulat «szinházk ed velők egyesületének» nevezte magát.
(így fordíthatni le a német címet: «Gesellschaft der Theater
freunde».) Tagjai közt, úgy látszik, a bányászok tisztviselői vittek
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vezérszerepet,

két

legkiválóbb igazgatójuk két bányamérnök:
Gábor és PRYBILLA József. A műkedvelőket más
tisztviselők és honoráciorok adták. Nem hiányoztak a nő-tagok
sem, az illetők feleségei, leányai, rokonai. Maguk-választotta igaz
gatók vezették a színházat s a kamara-gróf (Kammer-Oberinspector)
védnöksége alatt állottak. Nem tudni, mennyi alaptőkével rendel
keztek s honnan gyűlt ez össze s kaptak-e valamelyes segélyezést ?
Annyi bizonyos, hogy a szomolnoki szinháznak volt pénze, mert
abban a korban szinte páratlan dolgokat beszélnek róla.
Nemcsak hogy a szinház 300—400 nézőt fogadhatott be,
hanem hogy nagy és tökéletesen fölszerelt színpadjuk volt. A két
említett igazgatónak, CoRZANnak és PRYBiLLÁnak köszönhette a
fölszerelést. (Az iratok szerint valószínűen a múlt század 10—20-as
éveiből, legalább akkorra esik igazgatói tisztük.) A két mérnök
ügyes, leleményes ember volt, jártak Bécsben, talán Németország
ban is s itthon alkalmazták tapasztalataikat. Forgószinpadot épí
tettek, melyet a modern technika vívmányaként szokás emlegetni,
bár legutóbb kezdenek vele fölhagyni. A sülyesztőkkel ellátott
színpad alatt nagy fogaskerék volt, melynek egy fordulatára a
háromszögalakú színfalakra előzetesen fölrakott diszítmények egy
szerre megfordultak. így voltak képesek a sok színváltozással járó
darabokat is könnyen eljátszani.
Az iratokból teljesen hiányzik minden följegyzés a szabad
ságharc idejéből.1 Valószínű, hogy e válságos időben a Nádorszínhazat is becsukták s csak lezajlása után nyitották ki. 1859-ből
valók az utolsó meglévő följegyzések. Nem tudni, voltaképen
mennyi ideig állott fönn a színtársulat. Föloszlott. Megmaradt
volna a ruhatár és a könyvtár. A ruhatár lassanként elkallódott,
jórészt molyok fogára került; a könyvtárta bányaigazgatóságban
helyezték el. A bányaigazgatóságot áttették Selmeczbányára, a szín
házat 1890-ben az állami dohánygyár vette át. A könyvtár, úgy
látszik, Szomolnokon maradt s mint a dohánygyár tulajdona,
hogy ott helyben ne legyen útban, a kir. dohányjövedéki közCORZAN AVENDANO

1

Egy pénztári naplóban 1848. februári dátumok után 1851. következik.
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ponti igazgatósághoz került Budapestre s ott hevert egy ideig,
míg végre figyelmessé lettek rá s a M. Nemzeti Múzeumhoz for
dultak: elfogadná-e az egészet ajándékba? A Múzeum könyvtára
örömmel fogadta a becses ajándékot s így került oda az 1900. év
folyamán. Bizonyára sok hiányzik már belőle, kivált a színtársulat
hivatalos irataiból, de így is megőrzött sok intim adatot s így is
képét adja a szomolnoki Nádor-szinház történetének. 1
II.
A szinházkedvelők demokratikus egyesületet alkottak, a tagok
egyforma jogokkal birtak. Csak a protektor, a kamaragróf viselte
addig a hivatalát, amíg neki tetszett; de valószinü, hogy a szo
molnoki szini intendáns nem sokat avatkozott a dolgokba. Az igaz
gatót maguk közül választották egy esztendőre, mely megbízás
újra át volt ruházható. Az igazgatóval együtt választották a
könyv- és ruhatárnokot, a pénztárnokot és a díszletmestert.
A müsorválasztás nem kizárólagos joga az igazgatónak. Fölváltva,
más-más tagokkal közösen határozzák el, mit játszanak. Ha egy
szer a darab megvan, az igazgató magához veszi, elolvassa s
kiosztja a szerepeket, úgy látszik, teljes hatalommal. Ügyel rá,
hogy a darab a közerkölcsöt ne sértse. Elkészíti a költségvetést,
melyben benne van a szerepek kiírása, a színlapok irása, a kiállí
táshoz szükséges költség stb. Mindennek meg kell történnie nyolc
nap alatt. Az igazgató kötelessége gondoskodni a zenéről, a fűtés
ről, a világításról, a nézők és a szinészek kiszolgálásáról, értve
ezalatt a szolgaszemélyzetet s a nélkülözhetetlen súgót. A fűtés
ről és világításról oly természetes s föl nem tűnő a megemléke
zés, hogy föltehető : kifogástalan volt. Nagy szó ez abban az
időben, mikor a Nemzeti Színház színlapjain szükségesnek látják
külön megnyugtatni a nézőket, hogy a szinház a lehetőséghez
képest fűtve lesz.2 Előadáskor az első felvonás végével az igaz1

Egy Szomolnokon 1896-ban kelt magyarázó irat fölsorolja a róla
szóló hagyomány adatait. (Aláírás olvashatatlan.) Selmeczbányán a város
levéltár, úgv látszik, nem őriz rávonatkozó adatokat.
2
L. «A FÁNCSY-féle szinlapgyüjtemény a M. Nemzeti Múzeum könyv
tárában» c. cikkemet: (Magyar Könyvszemle 1908.)
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gató a pénztárhoz siet, átveszi a jövedelmet s a pénztárnokkal
együtt személyesen teszi a pénztárba és látja el pecsétjével.
Az egyesület jótékonyságot is gyakorol. Ha a napi bevétel
legalább húsz forint, négyet a szegényeknek adnak abból. A város
szegényei fejenként 30—30 krajcárt kaptak belőle s mint a hoszszabb listák tanúsítják, nem egyszer sok szegény ember kapott
néhány garast az urak mulatságából. Az ünnepi előadások tar
tását külön engedéllyel szokás kérni a protektortól. Ezek is két
félék: vagy örömünnepélyek, kamaragróf, polgármester stb. be
iktatásakor vagy választásakor, avagy ha szerencsétlenség sújtotta
a várost, tüz pusztította, jégeső dúlt, jótékonycélú ünnepélyt tar
tanak a kárvallottak segélyezésére.
Az ó-év utolsó estéjén összegyűlnek a szinházkedvelők.
Hagyományos szokás, hogy az ember ilyenkor leveti az ó-esztendő
gondját, baját s az újjal még nem törődik. Az igazgató is
megteszi utolsó kötelességeit. Először fölolvassa a jelentést.
A másik kötelessége vigabb : meghívja a társaságot a tánc
terembe. O gondoskodik a Szilveszter-este rendezéséről, hogy a
germán kedély s talán a magyar virtus föllobogása mellett temes
sék el az évet s úgy menjenek majd haza a havas utcákon, bol
dog újesztendő kívánással. Különben nem feledkeznek el statú
tumba iktatni, hogy az igazgató a karnevál alatt is gondoskodjék
táncestélyek rendezéséről. Azokban az időkben vígabbak voltak a
farsangok. Germán ember különben se tudja elképzelni, hogy ne
méltóképen ünnepelje meg a Rosenmontagot s a német hagyo
mányban, irodalomban otthonosak lettek a farsang olasz mimuszai,
melyek bizonnyal szerepeltek a szinjátékot annyira kedvelő Szomolnok városában is. (Az adatok a gyűlési határozatokból: 1806.
dec. 2., 1816. nov. 2., 1821. ápr. 17., 1843. dec. 31.)
A magyarság, bármilyen kevés is volt ezidétt a bányavárosok
ban, nem hiányzott. A tisztviselők vagy honoráciorok közt akadt
magyar ember, ha nem akarjuk föltenni, hogy esetleg idevaló
birtokos nemes is beállott a jókedvű németek közé. Egy 1806-ból
való összeírásban s egy 1817-ből való gyüjtőiven a következő
magyar nevekre találni : BALLÁS György, BERNÁT Imre, GAAL, NEMES-
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Gáspár, SZABÓ, SZERDAHELYI Mihály. Egy másik
gyüjtőiven ugyanez évből, mely nők között járt sort, olvashatók:
HORVÁTH Anna Mária, HORVÁTH Erzsébet, REGÉCZY Dóra és REVICZKY
Erzsébet kisasszonyok névaláirása. Ha későbbről is volna ilyen
lajstrom, bizonnyal nagyobb arányban lennének a magyar nevek.
Mint az iménti ív mutatja, a gyöngébb nem is kivette a
maga részét a társaságban s gyűjteményünkben van CORZAN Theresine kedves levele az igazgatóhoz, melyben a nőknek nagyobb
részt kér a darab-választásban s sürgeti, hogy tartsanak piknikeket,
íme az asszonyok egyenjogúságának és mulatós kedvének szerény
bizonysága 1806. november havából.
Adataink a következő neveket őrizték meg, kik a társaság
tagjai voltak: 1806-ban CANZLER László igazgató, 1810-ben CORZAN
Gábor könyvtárnok, TRIBUS ruhatárnok, FRITSKÓ díszletmester,
1815-ben TRIBUS igazgató, 1816-ból ismeretes a teljes tisztikar:
dr. INNGRUBER Ádám igazgató, ZIPPEL Jakab péntzárnok, KRISTEN
Ignác könyv- és ruhatárnok, PRYBILLA Eduárd díszletmester, KÖPING
Flórián a segédje, 1817-ben, valamint 1818/9-ben PRYBILLA József
az igazgató s KRISTEN Ignác a pénztárnok, 1821-ben igazgató
INNGRUBER, 1823. és 1825-ben (talán 1824-ben is) CORZAN. 1826-ban
könyv- és ruhatárnok KRISTEN, 1844-ben. O T T Károly az igazgató,
1845. és 1846-ban GEISZBERGER Ferenc, 1858-ban KRISTEN könyv
es ruhatárnok átadja hivatalát egy magyar embernek, FARKAS Pál
nak s ez az utolsó név az iratok között. Nem nagy nevek ezek,
de méltó följegyezni, mert a kultúra munkásai voltak.
Négy díszelőadásról van följegyzés. 1817-ben br. RÉVAY kamara
gróf tiszteletére rendeznek egyet. A költségek fedezésére a jegyeket
aláirás útján terjesztik, hogy a jövedelem a szegényeknek jusson.
1821-ben pedig gróf (talán báró?) PERÉNYI János főispán látogatja
meg Szomolnokot s ez alkalommal is díszelőadás van, valamint
1836-ban gr. NYÁRY L. kamaragróf tiszteletére. 1847-ben BARTAKOVICH Béla egri érsek jön Szomolnokra s az ez alkalommal
rendezett díszelőadás pedig teljesen ingyenes.
Egy kelet nélküli, de föltétlenül későbbi időből való szinlap
azért nevezetes, mert három kis vígjátékot játszanak el s egyik
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közülök magyar, «A közügyek», BEKCZIK Árpádtól. Egyik napló
tanúsága szerint 1841. augusztus i-én is magyar előadás van,
KISFALUDY Károly «Mikor pattant nem hittem volna» c. vígjátéka
van műsoron, 1845-ben pedig egy másik KiSFALUDY-darab, a
«Mátyás diák». A német társulat ily szerény lángokat gyújtogat
ván a közös haza tiszteletére, nem feledkezik meg a népről sem.
Kétszer említik, hogy tót nyelvű darabot adnak, a «Stara Laska»
és a «Kocurkowo» címűeket. Megjegyzik, hogy az idegen nyelvű
előadásokat köztetszés fogadta. A kevés magyarnak jól eshetett,
hogy kedvelt költőjével találkozik a színpadon s a tót előadások
alatt bizonyára tele volt a színház az egyszerű bányászok seregé
vel, akik Szvatopluk nyelvét beszélték.
Nem volna érdektelen, ha megállapíthatnánk a társaság
vagyoni mérlegét. De az adatok nem teljesek és nem kielégítők.
Szám szerint ugyan tömérdek a kiadás-bevétel jegyzék s főleg a
színházi számlák. Garmadába vannak gyűjtve, ahogy az illető
igazgatók elrakták, hogy Szilveszterkor beszámoljanak vele.
Az egyes följegyzések szerint 1816-ban 3161*01 frt a bevétel
^és 3154*58 frt a kiadás. Egy sorozat, mely az 1819—21. évek
közé esik, részint i o r i o frt bevételt, részint 208*25V2 frt vesz
teséget állapít meg. Valószínű, ha teljes volna a napló, e nagyobb
különbség kiegyenlítődnék. Az egyikben részletezve van, hogy
melyik darab mennyibe került. A WEISSENTHURM «Adelhaid Mark
gräfin von Burgau» c. lovagjátékának kiállítása a legfényesebb :
294*85*/2 frtba kerül, aránytalanul több, mint akármelyik másik.
Igaz, hogy a legtöbbet is jövedelmez, 82*28 frtot, de ez sincs
arányban a költségekkel. 1834-ben egy divatos német rémdráma,
MÜLLNER «Die Schuld»-ja hozza a legtöbb nézőt. (Magyar szín
padon is sokszor megfordult, kivált a kora időkben.) 1845-ben
316*06 frt bevétellel szemben 320*47 frt kiadás áll.
Az egyes följegyzések mellett három füzet pénztári napló
meglehetős pontosan és folytonosan van vezetve. Az első füzet
1822 okt. 13-ától 1835 nov 8-ig terjed. Ezek az esztendők váltakozó
eredménynyel zárulnak, vége felé kedvezőbbek a viszonyok : a
8—10 frtos jövedelmek egész 50 frtig is fölemelkednek, A második
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füzet 1843. febr- 2 6-ig terjed. Most már minden esztendő, kivétel
nélkül, jövedelemmel zárul, átlag 40—50 frttal. Az utolsó füzet
1855. aug. 18-ával szakad meg s itt már ismét megapadnak a
bevételek.
Mindezekből megállapítható, hogy a szomolnoki színháznak
némi jövedelme volt, bárminő csekélyke is. Néhány év passzíváját
a következő év könnyen helyreütötte. A 30-as évek közepétől
virágzott igazán. Ez időtáj t tesznek szert nagyobb népszerűségre
a magyar színtársulatok is s ez az állandó szinházalapítások ideje.
A szabadságharc vihara — mint emiitettük már — majdnem
hároméves szünetet idéz elő s a BACH-korszak ráfekszik, ránehe
zedik az egész országra. Megérzi azt szükségképen a legkisebb
kulturjelenség is. Mindazonáltal a Nádor-szinház beérte kis jöve
delmével is. Színházuk föl volt szerelve kellőképen (különben
meglehetősen szerény összegre taksálták, 1843-ban ezer forintra
volt biztositva az épület maga) s sehol sincs nyoma, hogy
anyagi eszközökön törték volna a fejüket. Természetes, hogy nem
dolgoztak nyerészkedésre s szívesen segélyezték kis bevételükből
a szegényeket.
Most próbáljunk belépni a hajdani, át nem alakított Nádorszinház belsejébe. Mindössze három jegyzék szól a ruhatárrá].
Kettő kissé naiv módon osztályozza a rekvizitumokat. Az egyik
(dátum nélkül) első helyre teszi a frakkokat, melyek közt túl
nyomó a katonai frakk. Egész ármádiát lehet vele fölszerelni.
Civil frakk ellenben egy van, valamint roccoco-frakk is egy, míg
inas-frakk három. Atilla kettő : egy zöld és egy barna. Nem teljes
öltözet szerint vannak fölvéve, a nadrágok — mint kevésbbé jel
lemző ruhadarabok — csak aztán következnek. Huszárjelmez csak
egy van, még pedig piros. Női ruha általában kevés. Aztán süvegek,
csizmák, sarkantyúk következnek, néhány fegyver és bútor, egy
hárfa fából, két asztal és egy batár.
A másik jegyzék 1815. ápr. 5-én készült. Ez is előbb a
katonaruhákat sorolja föl, aztán a civileket; következnek a többi
rekvizitumok tizennégy számozott és ket számozatlan pont alatt
fölvéve. E jegyzék folytatódik 1821-ig, fölsorolva, hogy minden
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egyes darabnál mit szereztek be. A harmadik jegyzéket 1859.
május i-én készítette FARKAS Pál. Itt a holmik betűrendben van
nak fölsorolva. A bányaváros színháza huszonegy bányászkabátot
őriz ruhatárában. Ez a ruhatár valamivel bővebb, mint a két
előbbi.
Voltaképen meglep a ruhatár szegénysége, mely se a hagyo
mánnyal nincs arányban, se a gazdag műsorral. Azonban föltehető,
hogy a tagok saját ruháikat, fegyvereiket, bútoraikat, házieszkö
zeiket bocsátották a szinház rendelkezésére. Kivált a női ruhatár
hiányos, de hiszen a szomolnoki menyecskék és leányok bizonnyal
a magukéiban pompáztak, mégha ártatlan színpadjuk nem is
ismerte a mai fényűzését.
Következik a legfontosabb rész: a könyvtár. Erről négy
katalógusunk van. Az első keletnélküli, de az irás mutatja, hogy
a XIX. század legelejéről való lehet. Teljesen kezdetleges munkaA darabok cím szerint vannak betürendve szedve, a szerző neve
nagyon sok esetben nincs kitöltve. A könyvek könyvtári szám
jelzése szerint 146 kötet volna. A szinház első idejéből származik.
A másodikat KRISTEN Ignác készítette, a szintársulat buzgó
tagja és több izben tisztviselője, akinek kezeirásában egyéb föl
jegyzések is maradtak. Az első katalógusra ő írta rá: I. Periode.
A második katalógus tulajdonképen két részből áll s csak a
második a KRISTEN munkája. Az első rész az előbbi katalógus
formájában sorolja föl a könyveket, de már jóval többet, mert
518 a legmagasabb szám. E lajstromban két magyar munka van:
«Mikor pattant nem hittem volna» és a «Mátyás diák», mindkettő
a népszerű KISFALUDY Károly müve. Tót is kettő van: a «Stara
Zaska» és »Kocurkowo». (Mint föntebb láttuk, mind a négy műsor
darab.) E listát különböző idejű bejegyzések követik : az új szer
zemények évrendben beírva. Átlag elég kevés. 1832-ből van
a legtöbb: 67 darab. Az utolsó dátum 1858. Ezután következik
a kilenc csoportra osztott katalógus. E csoportok a következők:
I. IFFLAND'S Werke (42 drb). IL KOTZEBUE'S Werke (96 darab).
III. Aeltere Theatralische Sammlung (120 drb). IV. Bruszkaische
Sammlung (131 drb). V. Inngruberische Sammlung (62 darab).
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VI. WEISSENTHURM'S Werke (28 drb). VII. Gemischte Sammlung
(107 drb). VIII. Deutsche Schaubühne (kitöltetlen). IX. Nach
trägliche Sammlung (59 drb). Látnivaló, hogy teljesen rendszer
telen. A három legnépszerűbb szerző müvei külön vannak cso
portosítva. A IV. és V. pont, úgy látszik, az adományozó nevét
viseli. A régi betűrendes katalógusban mindenesetre nehezebb
eltévedni, mint e csoportokba osztottban.
1858-ban FARKAS Pál, az új könyvtárnok, két új katalógust
készít. A kettő jórészt egyforma, mindkettőben javítások vannak,
de az egyik teljesebb. A darabok betűrendbe vannak szedve, külön
megjegyezve a kiírt szerepek. Az első katalógusban a legmagasabb
szám 503. (Mivel gyűjteményes vállalatok is vannak benne, a
kötetek s a szindarabok száma jóval nagyobb.) A katalógus végén
föl vannak sorolva a hiányzó könyvek, szám szerint 106 s a
hiányzó szerepek, szám szerint 67. (Köztük a két magyar darabé is.)
Az 1858/9. esztendő valamelyes fordulópontot jelez. Legalább
az adatok itt megszűnnek s itt szükségesnek látják számot vetni.
Erre mutat a rendszeres átadás s a hiányzó könyvek jegyzékbe
vétele.
De a színtársulat nem oszlott föl. A második FARKAS-féle
katalógus is bizonyítja. Az új szerzemények szükségessé tették a
régi katalógus kiegészítését. Itt már nincs meg a hiányzó könyvek
jegyzéke, ami fölösleges is lett volna. A legnagyobb szám 549.
A leírt szerepek között a két magyar darabé újból helyet foglal.
Tehát időközben leíratták.
FARKAS Pál jó magyar neve ellenére is csak németül folytatja
a munkát. De a magyar nyelv kezd tért nyerni. A két régi magyar
darabhoz a következő tíz magyarnyelvű színjáték járul: ALMÁSI
BALOGH Tihamér: A miniszterelnök bálja. BALÁZS Sándor: Miért
nem házasodik meg a sógor ? BERCZIK Árpád : A közügyek. CLAIRVILLE és GASTINEAU : Erneszt. FELEKI Miklós : Hogy lehet hírt sze
rezni? HENNEOJUIN: Három kalap. LABICH és Mus: A kompanisták.
LÜNN József: Apró félreértések. MOSER: Kukli prédikációk. SZÉPFALUDY Ferenc: A regény vége.
Ezek már a 70-es évek termékei. Ezek volnának tehát az
Magyar Könyvszemle. 1912. I. füzet.
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utolsó adatok. A szomolnoki színtársulat azonban még fennállt.
Úgy mondják, hogy még az 1880-as évek közepén is játszott a
színházban. De mivel minden adat hallgat róla, valószínű, hogy
nem fejlődött s hogy nem fejthetett ki olyan igazi működést,
mint annak előtte. 1 Új darabokat se szereztek be. Elmultak a régi
kedélyes Szilveszter-esték, nem éltek CORZAN és PRYBILLA, kik mint
igazgatók, rendezők és szinjátszók előljártak. A régi gazdag Szomolnok se volt már, siető és kalmár idők következtek ; a politika
s a kenyérkereset kora, melyben az embereknek nincs kedvük oly
kedves, de sok időt igénybe vevő társasággal foglalkozni, mint a
szinházkedvelőké. Mert csak kedves időtöltés lehetett ez akkor,
amely a XIX. század közepéig valóságos művelődéstörténeti jelen
ség volt, mely virágot hajtott a régi bányaváros germán levegő
jében.
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* A szinház legújabb korára vonatkozó adataimat Helbing Ferenc festő
művész úr szives utánjárása nyomán közlöm. A Prybilla-család már nem él
Szomolnokon. A hagyomány azért nem halt meg teljesen, műkedvelő
szintársulat most is van s jelenben a Corzan-család egy tagja, Petrogalli
Leontine bányatanácsosné vezeti. Előadásaikat a helybeli «Nagyszálló»-ban
szokták tartani.

VIDÉKI KÖNYVTÁRAINK 1910-BEN.
I.
A Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelősége az
1910-ik évben fönnállásának 13-ik évét töltötte be. Kettős fel
adatának, hogy t. i. az állami segélyezésben részesülő tudományos
közgyűjtemények fölött az állami felügyeletet gyakorolja s hogy
a múzeumi és könyvtári ügy fejlődését az országban a tudomány
és közművelődés érdekeinek megfelelőleg irányítsa, ez évben is
igyekezett megfelelni.
E munkásság könyvtári részének eredményeit a Főfelügyelőség
évi jelentése alapján a következőkben ismertetjük:
A társadalmi tényezők által föntartott tudományos közgyűj
temények közül az 1910-ik évben 77 intézet tartozott az Országos
Főfelügyelőség hatáskörébe. Ez intézetek közül 27 volt az önálló
nyilvános könyvtár, 38 rendelkezett kisebb méretű nyilvános haszná
latra szánt könyvtár felett, míg a szakkönyvtárak száma 8-at tett.
A Főfelügyelőség hatáskörébe tartozó gyűjtemények szükség
leteire, a könyvtári és múzeumi ügy fejlesztésével járó egyéb
kiadások fedezetéül az 1910. évben 298.660 korona állt rendel
kezésre, mely összegből a rendes kiadásokra 173.160 korona, a
rendkívüli kiadásokra pedig 125.500 korona esett.
A rendkívüli, átmeneti kiadások 125.500 Kt kitevő összegé
ből az országos felügyelet alatt lévő könyvtárak építkezéseinek és
berendezéseinek segéfyére :
1. Az alsókubini Csaplovics-Könyvtár építésére
30.632 K-ról 40.000 K-ra felemelt segély
8 részlete
5.000 K
2. A hódmezővásárhelyi kaszinó épületének
múzemi és könyvtári célokra való meg2*
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vételére szükséges 70.000 K államsegélynek
2. részlete ... ... ... ...
6.000 K
3. A komáromi vármegyei könyvtár épületére
adott 25.000 K 5. részlete ..:
5.000 «
4. A miskolcit ág. h. ev. egyházi könyvtár
építkezésére adott 20.000 K 8-ik részlete
2.000 «
5. A pozsonyi városi könyvtárnak beszerzésekre
adott 40.000 K 10 részlete
...
4.000 «
6. A sárospataki ref. kollégium nagy könyv
tárának kiegészítésére adott 10.000 K 3.
részlete
„_ ... ... ... ... ...
3.000 «
Összesen tehát... ...
...
...
25.000 K
folyósíttatott.
A Főfelügyelőség rendelkezésre álló anyagi eszközök felhasz
nálásánál az 1910. évben is az eddigi eljárást követte. A hatás
körébe tartozó tudományos közgyűjteményeknek rendes évi állam
segélyek cimén pénzbeli támogatást nyújtott, a vall. és közokt
minisztériumhoz ez iránt tett javaslatban lehetőleg igyekezve az
intézetek által eddig nyert évi segélyek összegénél megmaradni,
hogy ilykép a segélyt állandósítva, a gyűjtemények rendszeres és
folytonos gyarapítását, a mire a rendes évi segély elsősorban
hivatva van, lehetővé tegye. Ahol azonban a szükség úgy kivánta,
ott nemcsak gyarapítás céljaira, hanem a fentartáshoz való hozzá
járulásképen pl. helyiség bérére, vagy személyi kiadásokra is,
kieszközölt megfelelő államsegélyt.
A rendes segélyeken, valamint a rendkívüli, átmeneti kiadá
soknál felsorolt építkezési államsegélyek folytatólagos részletein
kívül, a Főfelügyelőség a rendelkezésére bocsátott javadalomból
rendkívüli segélyeket is nyújtott az intézeteknek.
Könyvtári célokra az 1910. évben 31.000 K rendes segélyt
folyósított a minisztérium, még pedig:
1. Az alsókubini Csaplovits-Könyvtárnak 700 Kt, 2. az aradi
Kölcsey-Egyes. Múzeumának 1700 Kt, 3. a balassagyarmati Nógrádmegyei Múzeumnak 600 Kt, 4. a bártfai Sárosvármegyei Múzeum
nak 500 Kt. 5. a besztercebányai Városi Múzeumnak 500 Kt,
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6. a budapesti Könyvtáregyesületnek 1500 Kt. 7. a budapesti RádayKönyvtárnak 800 Kt, 8. a debreceni Városi Múzeumnak 300 Kt,
9. a debreceni reform, fó'isk. könyvtárnak 1800 Kt, 10. a Szolnokdobokam. írod., Történelmi és Etnogr. Társaság könyvtárának
Dés en 400 Kt, 11. a győri Városi Könyvtárnak 800 Kt, 12. a
gyulai Múzeumnak 300 Kt, 13. a gyulafehérvári Múzeumnak 3ooKt,
14. a hódmezővásárhelyi reform, főgimn. könyvtárának 800 Kt,
15. a Felsőmagyarországi Rákóczi-Múzeumnak Kassa 2000 Kt,
16. a kecskeméti Városi Múzeumnak 500 Kt, 17. a keszthelyi Bala
toni Múzeumnak 300 Kt, 18. a késmárki ág. h. evang. lyceumi
könyvtárnak 800 Kt, 19. a kiskunfélegyházai Városi Múzeumnak
400 Kt, 20. a kiskunhalasi ev. ref. főgimnázium könyvtárának
600 Kt, 21. a komáromi Várm. Könyvtárnak 800 Kt, 22. a losonc^i
Városi Közkönyvtárnak 400 Kt, 23. a lőcsei ág. h. ev. egyház
könyvtárának 400 Kt, 24. a máramarosszygeti reform, főiskola
könyvtárának 1600 Kt, 25. a Borsodmiskolczi Múzeumnak Mis
kolcion 800 Kt, 26. a nagybányai Városi Múzeumnak 500 Kt,
27. a nagyenyedi Bethlen-főiskola könyvtárának 800 Kt, 28. a nagy
szombati Városi Közkönyvtárnak 600 Kt, 29. a Biharmegyei Mú
zeumnak Nagyváradon 200 Kt. 30. a Nyitram. Múzeumnak 500 Kt,
31. a pápai ref. főisk. könyvtárának 1000 Kt, 32. a pozsonyi
Városi Könyvtárnak 800 Kt, 33. a selmeczbányai Városi Könyv
tárnak 400 Kt, 34. a sümegi Állami Darnay Múzeumnak 200 Kt,
35. a szamosújvári Örmény Múzeumnak 300 Kt, 36. a szatmári
Kölesei-Kör múzeumának 400 Kt, 37. a szászvárosi ref. Kunkollegium könyvtárának 700 Kt, 38. a szegedi Somogyi-Könyvtárnak 1800 Kt, 39. a szombathelyi Múzeumnak 1000 Kt, 40. a
temesváriVirosi Könyvtárnak 800 Kt, 41. a vácz} Múzeumnak 300
Kt, 42. a verseczj Múzeum és Könyvtárnak 600 Kt, 43. a zombori
Városi Könyvtárnak 800 Kt.
A beszerzésekre és rendezésekre szánt rendes javadalomból az
1910. évben a Főfelügyelőség könyvtári célokra a következő téte
leket fordította.
ï. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumnak rendkívüli
könyvtári segély cimén utalványozott 400 Kt.
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2. A szegedi Somogyi-Könyvtár részére megvett ScHMiDT-könyvtár vételárából a Főfelügyelőségre eső 5000 korona H. részlete
fejében fizetett 2000 Kt.
3. A szekszárdi múzeum számára rendkívüli könyvtári segély
fejében utalványozott 200 Kt.
4. A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi-könyvtára számára
megvette a «Breviárium Grimani» XII. kötetét 213*22 koronáért.
Beszereztettek e javadalomból, de csak részben osztattak szét
a Főfelügyelőség fenhatósága alá tartozó vidéki gyűjtemények között:
1. FROMENTIN: A régi mesterek cimü müvének dr. ERDEY
Aladár készítette fordítása megvétetett 50 példányban 150 K-ért;
2. a dr. FABÓ Bertalan szerkesztésében megjelent ERKEL-album
50 példánya megvétetett 800 K-ért;
3. a FRIEDLÄNDER összeállításában megjelenő «Deutsche Maie
rei» cimü sorozat 5—6. füzetei két-két példányban, összesen 432
koronáét ;
4. a nagybányai múzeumban elhelyezésre kerülő SCHÖNHERRkönyvtár vételárának II. részlete fejében kifizettetett 1000 korona.
A Főfelügyelőség tagjai az 1910-ik évben is buzgón látogat
ták a vidéki intézeteket.
Dr. FERENCZI Zoltán orsz. felügyelő Bártfán, Budapesten a
Ráday-könyvtárban, Debreczenben, Eperjesen, Felkán, Hódmező
vásárhelyen, Kassán két ízben, Kézsmárkon, Lőcsén, Máramarosszigeten, Nagybányán, Nagyenyeden, Nagykárolyban, Nagyváradon,
Poprádon, Sárospatakon, Szászvárosban két ízben, Szatmáron, Sze
geden, Temesvárott, Turóczszentmártonban és Verseczen tett hiva
talos látogatást.
A Főfelügyelőség kézikönyvtára ajándék útján 26, vétel útján
62 müvei gyarapodott.

n.
Az Országos Főfelügyelőség hatáskörébe tartozó könyvtárak
életében az 1910. év folyamán előfordult nevezetesebb eseménye
ket és fejlődésüknek közérdeklődésre számot tartható mozzanatait
az alábbiakban ismertetjük :
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Alsókubinb&n a Csaplovics-Könyvtár életében az 1910. esztendő
teljes stagnálást jelent. REXA Dezső könyvtáros hosszabb szabadság
után szeptember havában lemondott állásáról, amely azután az év
végéig betöltetlen maradt. így] a könyvtár nagybecsű anyagának
rendezése ez év alatt csaknem teljesen szünetelt s a Felvidék egyik
legnagyobb könyvgyűjteménye, egy emberélet fáradságos gyűjté
sének és pénzbeli nagy áldozatának eredménye, elszomorító rende
zetlenségben hevert tovább, elzárva a közönség elől s nem csekély
mértékben táplálva a nemzet ellenségeinek a magyar kultúráról
terjesztett lenéző fölfogását.
December hó 30-án a vármegye főispánja a könyvtárosi
állásra GASZNER Józsefet nevezte ki. Az új könyvtáros tudása, szor
galma és munkakedve, valamint a vármegyei körökben a könyv
tár ügye iránt immár fölébredt érdeklődés remélni engedik, hogy
a könyvtár helyzete hamarosan jobbra fordul.
Aradon a Kölcsey-Egyesület gyűjteményeit megtartotta az egész
séges fejlődés útján. Különösen közel 40.000 darabnyira szaporo
dott törzsállományú könyvtárának élénk használata teszi már rend
kívül sürgőssé az épülő új kultúrházba való átköltözést.
Balassagyarmaton a Nógrádvármegyei Múzeum NAGY Ivánféle könyvtára egy bérhelyiségben van elhelyezve, ahol az a veszély
fenyegeti, hogy megfelelő szellőztetés hiányában az összezsúfolt
könyveket a penész támadja meg.
Békéscsabán a Múzeum-Egyesület vezetőségének idejét a múlt
évben megkezdett építkezéssel kapcsolatos intézkedések vették leg
inkább igénybe. A könyvtárt 62 vétel és 54 ajándék gyarapította.
Besztercebányán 2. Városi Múzeum vezetőségének az 1910. évről
adott jelentése szerint a könyvtár 98 kötettel gyarapodott, mely
gyarapodás legnagyobb részét az államsegélyből eszközölt véte
lek teszik. A könyvtárban 159 látogató 760 kötetet használt.
Budapesten a Budapesti Könyvtár-Egyesület a forgalomnak
immár tíz éve átadott központi könyvtára működését a már meg
szokott keretekben tartotta meg. Húsz személyre berendezett olvasó
termét 295 napon 3—8-ig teljesen díjtalanul bocsátotta a közön
ség rendelkezésére s államsegélyét legnagyobb részben újabban
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megjelent s a könyvtárban szükséges müvek beszerzésére fordí
totta. Az év folyamán elhunyt JATZKÓ Károly könyvtárör helyére,
HERMAN Gyula dr. ügyvédet választották meg.
A Ráday-Könyvtár átköltöztetését az illetékes tényezők csu
pán az 1911. év őszén kívánják foganatosítani s így mindeddig
nem mehettek bele a könyvtár nyilvánossá tételéhez szükséges
átalakításokba. A könyvtár tehát csak annyiban volt nyilvánossá
téve, hogy az annak őrzésével megbízott HAMAR István theol.
tanár a látogatóknak és búvároknak rendelkezésére állott s igé
nyeiket a körülmények által megengedett mértékig igyekezett ki
elégíteni. A könyvtár új helyisége a ferencvárosi dohánygyár régi
épületében lesz, ahol a könyvtár céljaira nemcsak tágas, légfűtéssel
és villanyvilágítással ellátott raktárhelyiség, hanem olvasóterem r
külön levéltári helyiség és könyvtárnoki dolgozó szoba is rendel
kezésre fog állani.
Debrecenben a ref. főiskolai könyvtár évi jelentéséből kieme
lendő, hogy az egyetemes címtár elkészült, az olvasótermi pótló
címtárt kinyomatták, a korábbi években nyert nagy államsegélyt
elszámolták s hogy az 1910. évi gyarapodás 5216 darabszámot
mutat s teljesen és szabályszerűen föl van dolgozva. A könyvtár
látogatása valóban tekintélyes volt, amennyiben az olvasóteremben
18.851 olvasó 26.983 kötetet használt s 5029 kikölcsönző 68 n
kötetet vett ki.
Tervbe vett munkálatok : a nagy könyvtárhoz tartozó egyéb
gyűjtemények átnézése, a levél- és kézirattári anyag egyesítése s
végül betűrendes szakcímtár készítése mozgatható kartonlapokra
fiókos rendszer szerint. E nagyon szükséges munkálat elké
szíttetését a könyvtár vezetősége magára vállalta, a szükséges
fölszerelés költségeire azonban államsegélyt kért, mely kérelmet
a Főfelügyelőség méltányolva, máris kísérletet tett a megfelelő
rendkívüli államsegély elnyerése iránt.
A Városi Múzeum egyes múzeumi osztályainak gyarapodásá
ból föl kell említenünk a könyvtárnál a SZÉLL Farkas hagyatékból
részben özvegye által ajándékba adott, részben olcsón megszerzett
91 történelmi és régészeti művet s a THALY-könyvtárból részben
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állami, részben városi segélyen megszerzett történeti müveket
THALY széljegyzeteivel. Könyvszerzésre és kötésre a városi segély
ből 623, az állami segélyből 289 koronát fordítottak.
A levéltári anyagot TÓTH András szobrászművész 492 darab
ból álló s debreczeni törzsökös polgárcsaládokra vonatkozó okirat-,
levél- és kéziratgyüjteménnyel gazdagította. POPOVICS Gyuláné az
előző évben elhunyt atyjának, KUTASI Imre debreczeni volt kő- és
könyvnyomdásznak, 1845-böl való királyi engedélydiplomáját s
kitüntető okleveleit, LÖFKOVICS Artúr pedig 400-nál több, ERZSÉRET
királynéra vonatkozó levelezőlapból álló gyűjteményét ajándékozta
az intézetnek.
Désen a S^olnohdobokamegyei Történelmi, Régészeti és Ethnografiai Társulat Könyvtára életében az 1910. évben nem fordult
elő nevezetesebb esemény. A könyvtár fejlesztésének ügyét a veze
tőség városi, illetve megyei közüggyé óhajtaná tenni és pedig
olyképen, hogy az illetékes hatóságok által legközelebb megvaló
sítandó célul kijelölt nyilvános jellegű közkönyvtár alapjául a
társulati könyvtárt szándékozik tenni. Ámde a megyei köröket a
politika, a kulturcélok iránt kiváló fogékonysággal biró polgár
mestert pedig a nagyszabású villanyvilágítási és vízvezetéki ügyek
foglalták le s így a nyilvános közkönyvtár szervezésének ügye az
elmúlt évben egy lépéssel sem haladhatott előbbre.
A könyvtárt eredeti jellegének megfelelően, leginkább törté
nelmi munkákkal gyarapították.
Eperjesen az ág. h. ev. kollégium könyvtárában a múlt nyáron
tovább folyt a rendezés; 8000 mű céduláit revideálták, illetve
annyi könyvet helyeztek el megfelelő helyére. A betűrendes szak
katalógust folytatták s ebből az év végéig a theologiai és filoló
giai rész elkészült.
A kollégium új épülete 1910-ben tető alá jutván, a főgim
názium az 1911/12. tanévre átköltözik az új épületbe. Az így
fölszabaduló helységekből a könyvtár céljaira 4 termet jelöltek ki,
miknek államsegéllyel történendő megfelelő berendezése dolgában
a Főfelügyelőséggel a tárgyalások megindultak.
^jyó'rött a városi közkönyvtár anyagát és berendezését a város
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ideiglenesen 70.000 koronára biztosította, de a biztosítási összeg
végleges megállapítása céljából most folyik a becslés. A közel 2400
korona városi javadalomból és 800 korona államsegélyből köny
veket 2000 koronán felüli értékben vásároltak. A gyarapodás 1209
darab s ezek részére már csak nehezen lehetett a két könyvtári
terem szekrényeiben helyet szorítani. Végre is a hirlap- és folyó
iratosztályt a levéltárba, az apróbb nyomtatványokat a folyosóra
helyezték ki. Megfelelőbb elhelyezésre a város jelenlegi anyagi
viszonyai mellett nincs kilátás. A régi katalóguscédulák átírása
folyamatban van.
A látogatók száma lassan szaporodik, ami az olvasóterem
használati órái beosztásának (8—12-ig és 2—5-ig) eredménye. 136
olvasó 542 müvet használt s 431 térítvényre 1118 müvet kölcsö
nöztek ki.
Gyulán a Békésvármegyei Múzeum szakkönyvtárát sikerült
néhány hiányzó fontos szakfolyóirattal és szakmunkával kiegészíteni a
vármegye 100 koronás adományából s a megyében birtokos fő
urak adományaiból.
Gyulafehérvár ott az Alsófehérmegyei Történelmi, Régészeti és
Természettudományi Egyesület múzeumában egyre érezhetőbb hely
szűkén segítendő, dr. CSERNI Béla múzeumőr a Főfelügyelsőség
hozzájárulásával a könyvtárt magánlakására helyezte át, ahol az
olvasószobának is alkalmas helyiségben szakok szerint rendezve áll
az egyesületi tagok rendelkezésére. Gyarapításánál néhány, az ős
korra vonatkozó, szakmunka beszerzésén kívül elsősorban az apulumi kutatások érdekeit tartotta szem előtt a múzeumi őr s kivált
a római kort részletesen tárgyaló müveket vásárolt.
Hódmezővásárhelyt a ref főgimnáziumi nyilvános könyvtár
életében az 1910. évben nem fordult elő jelentősebb esemény.
A kiválóan rendezett könyvtár igen jó gondozásban részesült s az
olvasóterem szellőztető készüléket kapott. Említést legföljebb az
érdemel még, hogy a gyarapodás jórészét az államsegélyből be
szerzett, nagyobbrészt tudományos munkákon kívül SZÉLL Farkas
debreczeni táblai tanácselnöknek 143 kötetnyi hagyatéka tette ki.
A látogatottság — tudományos könyvtárról lévén szó — nem igen
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volt élénk: 97 olvasó 202 müvet 314 kötetben használt s 355
kikölcsönző 401 müvet (619 kötet) vett ki.
Ipolyságon a Honti Múzeum ügye hosszú stagnálás után némi
lendületnek indult. A Honti Múzeumtársulat, amely PONGRÁCZ
Elemér igazgatónak 1906-ban történt eltávozása óta teljesen nél
külözte az igazgatást, a kormány jóváhagyásával föloszlott s
vagyonát az alapszabályok értelmében átadta a vármegyének. A vár
megye törvényhatósága 1910 április 30-án tartott közgyűlésén
kimondta, hogy oly kötelezettséggel veszi át a társulat vagyonát,
hogy a társulat újraalakulása esetén azt visszaadja a társulatnak.
A múzeum felügyeletével a mindenkori levéltárost, a könyvtáréval
HERCZEGH József árvaszéki jegyzőt bízták meg.
A könyvtár, melynek részére mintegy 600 korona áron üve
ges szekrényeket szereztek be, a megyeház emeletének egy tágas
termében talál elhelyezést.
Kassán a Felsőmagyarors^ági Rákóczi Múzeumról második éve
nem küldöttek a Főfelügyelőségnek évi jelentést, pedig a múzeum
úgy az 1909. mint az 1910. évben igen jelentékeny fejlődésen
ment át, melynek hü képe széles körökben találna érdeklődésre.
Kecskeméten a Városi Könyvtár anyagának kiegészítését és
gyarapítását a 10.000 koronás államsegély egy részének fölhasz
nálásával megkezdték. Az 1911. év júniusáig az egész segély föl
használását tervbe vették a Főfelügyelőség által jóváhagyott terve
zet szerint.
Késmárkon az ág. hit. ev. líceumi könyvtár nyilvánossá tétele
óta a népszerű müvekben érezhetővé vált hiányossága mellett csak
lassan tud magának közönséget hódítani. A könyvanyag gyarapo dása egyébként 1910-ben elég tekintélyes volt. Nagy részét aján
dékok teszik, melyek közül említést érdemel GÖRGEY István buda
pesti közjegyző 422 műnek 540 kötetből álló adománya, melyben
a szabadságharcra vonatkozó sok becses mü van. Ezeken kívül még
egy nagyobb könyvgyűjtemény birtokába jutott a könyvtár, hoszszas utánjárással megszerezvén az évek óta szünetelő kézsmárki
olvasóegyletnek úgyszólván teljesen elhanyagolt könyvanyagát,
amelyből mégis ezerén felüli használható könyv fog a könyvtárba
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jutni. Az ajándékok — különösen az olvasóegyleti anyag — úgy
szintén a szerény dotációból eszközölt vételek, csak csekély mérték
ben szolgálhatják a könyvtár modern irányú fejlesztésére irányuló
igyekezetét, ami kizárólag nagyobb mérvű javadalmazás útján volna
megfelelőleg keresztülvihető.
Kiskunfélegyházán a Városi Múzeum ideiglenes helyiségét az
elmúlt évben a főgimnázium szolgalakásából átalakított három
helyiséggel sikerült kibővíteni, melyek közül kettőben a néprajzi
anyagot, a harmadikban a könyvtárt helyezték el. Ez elhelyezés
sem felelvén meg főkép az összegyűlt nagy néprajzi anyagnak,
még megfelelőbb helyiség után kellett nézni s SZALAY Gyula
múzeumőr utánjárásának sikerült kieszközölnie, hogy a városi tanács
az új városháza fölépülésével fölszabaduló ú. n. kisvárosház hét
szobából álló egész emeletét odaigérte a múzeum céljaira. A könyv
tár az új helyiségben olvasószobát fog kapni s akkor a mostani
gyér használat emelkedhetik. Az évi államsegélyt elsősorban
könyvek kötésére szánták.
Kiskunhalason a ref. főgimnáziumi könyvtár vezetőségének
sikerült a közönség érdeklődését a könyvtár iránt fölkelteni.
Az iskolán kívül álló könyvtárlátogatók száma folytonosan gyarap
szik, ami nyilvándr. NAGY József könyvtárosnak a helyi sajtóban
az érdeklődés ébrentartása és fokozása érdekében kifejtett buzgólkodásának köszönhető.
A teljesen rendezett könyvállomány az év folyamán 36.846
darabra emelkedett.
Komáromban a vármegyei könyvtárból helyszűke miatt ki kel
lett helyezni a KüLTSÁR-könyvtárat, hogy az utolsó évek gyarapo
dása helyet kapjon.
A vármegye törvényhatósági bizottsága a könyvtárnál őri és
szolgai állásokat óhajtván rendszeresíteni, dotációja fölemelését
kérte a belügyminisztertől s egyben azt is elhatározta, hogy a
megalakuló JÓKAi-Egyesület szervezésében résztvesz s a vármegyei
könyvtárt az egyesület kezelésére fogja bízni.
A könyvtár vétel útján 426, ajándék útján 1592 darabbal
gyarapodott. Az év végén állaga 32.000 darabot tett, amelyekből a
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KuLTSÁR-könyvtárra 3591, a GHYCZY-könyvtárra 7585, a tulajdonképeni megyei könyvtárra 15.680, a múzeumi könyvtárra 3095, a
népkönyvtárra pedig 2003 darab esik.
A KuLTSÁR-könyvtár anyaga teljesen föl van dolgozva. E könyv
tár alapítójának, KULTSÁR Istvánnak életrajzát is megírta s a múlt
évben kiadta dr. ALAPI Gyula vármegyei levéltárnok, könyvtárör.
A használat állandóan emelkedik s most már az egész társa
dalom osztálykülönbség nélkül tömörül a könyvtár köré s keresi
benne szellemi táplálékát. A múlt évben 824 olvasó 16.083 köte
tet használt.
Losoncion a városi közkönyvtár gondnoksága a könyvtár ren
des kezelésén kívül a város képviselőtestületének megbízásából a
Losoncz város monográfiájának megírásához szükséges adatok
gyűjtésével is foglalkozott.
A könyvtár állománya: 16.086 mü, 24.041 kötetben, mely
ben múlt évi szaporulat 173 szépirodalmi és 159 tudományos mü.
191 i-re a város rendes 700 korona dotáción kívül 400
koronát irányzott elő az 1903—1910. évek alatt beszerzett könyvek
pótló címjegyzékének kinyomására. Ennek sajtó alá rendezése szin
tén foglalkoztatta a könyvtár gondnokságát.
Lőcsén az ág. h. ev. egyhá^ könyvtárát az államsegélyből
nagyobbára történelmi, irodalom- és mütörténeti munkákkal gyara
pították. A szaporulatról már az új rendszerű cédulakatalógus
készült, amely rendszert a nagyterjedelmü régi anyagra nézve is
lassan, de fokozatosan keresztülviszik.
A látogatottság emelése érdekében KAUFFMANN Aurél könyv
táros bemutató előadásokat rendezett a tanuló ifjúságnak a könyv
tár érdekességeiről.
Máramarosscigeten a ref. lyceum könyvtáránál a lefolyt év
kivált a használat tekintetében mutat kedvező változást: 170 nyi
tási napon 753 látogató 1515 müveit használt.
Az élénk használat által erősen igénybe vett SIMON Géza
könyvtáros ezenkívül rendbe szedte a hungaricumot s azokat SZABÓ
K. munkájával egybevetve, megkezdte lajstromozásukat; ezenkívül
száznál több oklevelet másolt, illetve kivonatolt.
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A 423 kötetnyi múlt évi gyarapodással a könyvtár törzsállo
mánya 33.625 könyv, kézirat, oklevél és más apróság (118 drb).
Miskolcion az ág. h. ev. egyhá% könytáráról nem küldtek évi
jelentést. A könyvtár részére tervbe vett önálló épület létesítésé
ről a Főfelügyelőség lemondott s újabban azt az álláspontot fog
lalta el, hogy a meglévő elhelyezési viszonyokon a szükséghez
képest bővítéssel kell segíteni, miért is 1910-ben fölkérte a püspöki
hivatalt, hogy az épület kibővítésére vonatkozólag konkrét javas
latot s tervet terjesszen bej addig pedig, amíg az építkezés foga
natosítható, a nyert államseglély-részleteket gyümölcsözőleg helyezze
el. A kiutalványozott államsegély összege, az interkaláris kama
tokkal együtt, az 1910. év végén 17.198*39 K volt.
A könyvtárát rossz elhelyezése miatt nem lehetett a nyilvá
nos használatnak átadni. BRÓSZ Károly könyvtáros az év folyamán
a diósgyőri koronauradalom levéltárából kikerült és selejtes papirként megszerzett becses levéltári anyagot, NYIRY Dániel városi
levéltáros pedig a múzeumi levéltár legutóbbi 3—4 évi gyarapo
dását rendezte.
Nagybányán a Városi Múzeum anyaga az utóbbi években oly
rohamosan gyarapodott, hogy most már nemcsak a tárgyak szem
léltető kiállítása, hanem még elraktározásuk is nehézségekbe
ütközik.
A könyvtár kitelepíthetésére volt remény s ez sokat segített
volna a hely szűkén, de a plébániatemplom mellett lévő oratórium
helyiségét nem kaphatták meg a könyvtár céljaira. A könyvtárban
egyébiránt tovább folyt a rendezés, de a múzeum összes tárait
gondozó BALCZER György múzeumőrnek egyéb elfoglaltsága mellett
kevés ideje maradt e munkára. Az államsegély terhére cédula
katalógus-szekrényt szereztek be.
A könyvtár gyarapítását szolgáló adományok közül föl kell
említenünk özv. SCHÖNHERR Antalnénak a Heraldikai és Genealógiai
Társaságnál fia nevére tett 400 koronás alapítványát, melynek
ellenében a Társaság összes kiadványait évről-évre meg fogja kül
deni a múzeumnak.
JWagyenyeden a Bethlen kollégium gyűjteményei közül a könyv-
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tár az 1910. év folyamán a rendes keretekben fejlődött és hasz
náltatott. A gyarapodás 220 mü 722 kötetben; a használat: 147
látogató, 3998 kötet. A kollégium elöljárósága két újabb nagy
könyvállvány készíttetését engedélyezte, azonkívül tervbe vette egy
új épületszárny emelését, amely a könyvtár és a gyűjtemények
megfelelőbb elhelyezésére szolgálna. A könyvtárra a kollégium
1910-ben saját vagyonából 2314 koronát költött.
Nagykárolyon a S^atmármegyei Könyvtár és Múzeum gyűjte
ményei közül számottevő növekedése csakis a könyvtárnak volt,
amelyet 1910-ben is a közművelődési alapból évenkint kapott 2000
koronából gyarapították. A könyvállomány 1484 mü 3736 kötetben.
Nagyszombaton a Városi Közkönyvtár és Történeti Emléktár
gyűjteményei az elmúlt évben is szépen gyarapodtak. A könyvtár
65 nyitási napján 1092 látogató 4197 kötetet használt.
Nyitrán a Nyitravármegyei Múzeum gondozó főgimnáziumi
igazgatóság a nagyközönség számára is nyitva tartotta a könyv
tárt, de azért a főgimnázium tanári karán és ifjúságán kívül csu
pán 31 külső látogató fordult meg abban, melyet tudományos
jellege miatt kisebb számban keres föl a közönség, mint a FMKE
ottani szépirodalmi jellegű könyvtárát. A könyvtár az államsegély
ből szerzett könyveken kívül a Nyitramegyei Orvos-, Gyógysze
rész- és Természettudományi Egyesület letétbe kapott könyvtárá
val bővült Ezt az anyagot külön kezelik, de céduláit úgy a szak-,
mint a betűrendes cédula-katalógusba beillesztették.
A Nyitrán emelendő kultúrház épületére a város telket ad,
a vallás- és közoktatásügyi miniszter pedig 1909-ben a kultúr
házak javadalmából 50.000 korona tőkesegélyt adományozott s
ezenkívül 10.000 koronás annuitást állított be a kultúrházra föl
veendő kölcsönök amortizációjára. A FMKE a saját vagyonából
évi 1500 koronával járul a kölcsön törlesztéséhez. A közművelő
dési házban lesz elhelyezve a múzeum is.
Pápán a ref. főiskola könyvtárának használata, a látogatók
számát tekintve, 1910-ben nem emelkedett, de a használt anyag
minősége és mennyisége mutatja, hogy Pápa városának és vidé
kének tudományszerető közönsége a könyvtár nagyértékü tudó-
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mányos anyagát mindjobban kihasználja. A használat emelkedésé
nek akadályai a szűk olvasóterem és az a régi hagyományon ala
puló gyakorlat, hogy a könyvtári segéd teendőit a sűrűn váltakozó
főiskolai szeniorok látják el, holott a könyvtár érdekében inkább
oly könyvtári segédre volna szükség, aki évekig tartó gyakorlat
alapján a könyvtári szolgálat egyik felét biztosan tudná végezni.
A könyvtárnoknak ugyanis elég dolgot adna a folyton emelkedő
(1910-ben 1566 darabot kitevő) szaporulat földolgozása. A gya
rapodás nagyobb felét ajándékok teszik, melyek közül EÖRY SZABÓ
Jenő ajándéka emelendő ki, aki MÁRTON István pápai professzor
bölcsészeti előadásainak a XVIII. század végéről származó, nyelvé
szeti szempontból is nagybecsű kéziratait, továbbá özv. BARTALOS
Kálmánné adománya, aki LÁNYI Györgynek a magyar gályarab
lelkészek szenvedéseinek történetéről írt s Németországban,
1677-ben német nyelven kiadott munkáját ajándékozta a könyvtárnak.
A könyvtár fönntartó testülete a múlt évben elhatározta,
hogy a könyvtárnak 1901-ben megjelent nyomatott katalógus ki
egészítéséül az azóta begyült 14.000 kötetnyi szaporulat katalógu
sát az 1911. évben kinyomatja.
Poprádon a Magyarországi Kárpátegyesület Múzeuma java
dalma nagy részét a múzeum tetőzetének szükségessé vált újramázoltatására fordította. A gyarapodás ezért leginkább ajándékok
ból állt. A könyvtár 814 kötettel s 157 füzettel bővült, az egész évi
használat azonban csak 199 kötetet tett ki.
Pozsonyban a Városi Közkönyvtár az 1910. évben fönnállása
tizedik esztendejét töltötte be. Az esztendő a földolgozott anyag
tekintetében eddig a legproduktivabb s nyers gyarapodás tekinte
tében a legdúsabbak egyike volt A közel 7000 darabnyi gyara
podásból közel 3000 darabot dolgozott föl a könyvtár személyzete.
Az adományok közül néhai KORNHÜBER András természettu
dós özvegye, ORTVAY Tivadar dr. apát és BATKA János városi levél
táros ajándékai emelendők ki. Özv. KoRNHUBERné adománya 1015
természettudományi műből s egy könyvállványból áll ; ORTVAY apát
egész könyvtárát adta ajándékba, melynek első, hozzávetőleg 2500
darabot kitevő részét 12 ládában a primási palota egyik DL eme-
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Jeti szobájában helyezték el s az 1911. évben veszik rendezés alá.
BATKA János könyvtára első harmadát már 1908-ban adta a köz
könyvtárnak; a most ajándékozott második harmad 470 müve
(817 kötet) között különösen becsesek a díszmunkák, továbbá a
zenemüvek és a zeneszerzőkre vonatkozó ritka nyomtatványok.
Az áll. letétként ott elhelyezett HAjNiK-könyvtár anyagából ez
évben ezren felüli darabot dolgoztak föl.
A használati statisztikából kiemelendő, hogy a könyvtár 243
egész és 59 félnapon volt nyitva. A látogatók részére 2491 jegyet
állítottak ki, az olvasóteremben 5523 darabot használtak 806 térítvényre pedig 3360 kötetet kölcsönöztek ki.
A könyvtár címjegyzékének IV. pótfüzete 1910. március ele
jén megjelent, az V. pótfüzet pedig sajtó alatt van.
A városi tanács a Főfelügyelőségnél 1909 március 9-én újból
bemutatta a múzeum és könyvtár építési terveinek és költségveté
sének beszerzésére kiírt nyilvános pályázatot s ezt 1910. október
29-én és 30-án döntötte el a biráló bizottság. A beérkezett nyolc
pályamű közül négy kiselejteztetvén, az első díj WÄLDER Gyula
budapesti építésznek, a második díj pedig MELLER Lajos és MELLER
Dezső budapesti építészeknek ítéltetett meg. Megvételre a bíróság a
«Fadrusz» jeligéjű pályatervet ajánlotta a városnak. Miután azon
ban a biráló bizottság a tervek egyikét sem találta kivitelre alkal
masnak, azt ajánlotta, hogy a két dijazott, illetve a megveendő
pályaterv szerzői között egy díjnak a kitűzésével szűkebb pályá
zatot hirdessen, hogy a pályázók újabb müveiket a múzeumi célok
nak jobban megfelelő szerkezetben nyújthassák be. A szűkebb
pályázat eredményét 1911 május 11-én állapította meg a zsűri, a
WÄLDER Gyula által készített újabb tervet fogadván el kivitelre.
Sárospatakon a ref. főiskolai könyvtárnak, a 10.000 koronás
államsegély harmadik 3000 koronás részletét fölhasználva, sok
becses kiegészítésben s új tudományos forrásmunkával való bővü
lésben volt része. Említésre méltó, hogy a 709 kötetből álló kéz
irattár rendezését HARSÁNYI István h. főkönyvtárnok megkezdte s
ez év második felében 402 kötetet fel is dolgozott.
A kézirattár ajándékozás útján számos eredeti ToMPA-levéllei
Magyar Könyvszemle. 1912. I. füzet.
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s egy ARANY-levéllel gazdagodott. A könyvtár állománya a 2068
kötetnyi évi szaporulattal 49.374 kötetre emelkedett.
Selmecbányán, a városi Múzeum és Könyvtár működése és
fejlődése meg van bénítva mindaddig, amíg az Óvár átépítése be
fejezést nem nyer. Sajnos, az átépítési munkálatok az 1910. évben
teljesen szüneteltek. A könyvtárnak leginkább ajándékozás útján
volt jelentékenyebb gyarapodása.
Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum új épületének
ügye nem pihent ugyan, de így sem volt egy újabb, ideiglenes
helyiségbe való költözködés kikerülhető. A régi megyei árvaszéki
épületben hat kis szobát kellett kibérelni, melyek közül az eddig
földön heverő könyvtári anyag hármat foglalt le.
A könyvtár gyarapításánál a modern közkönyvtárakhoz fűzött
igények kielégítése mellett az intézet székely jellegét tartották
szem előtt, a székely írók müveit s a Székelyföldről és népről írt
müveket igyekezvén elsősorban megszerezni.
A levéltár ajándék útján az alsócsernátoni nemes BERNÁLD-, a
rétyi nemes SZÉKELY- és a feldobolyi lófő THEGZo-család levelei
vel. GYÁRFÁS Sámuel 1848/49-es élelmezési biztos irataival s egyéb
kisebb ajándékokkal, vétel útján az árkosi RAFAi-család és a Három
székről még a XVII. században Marosszékre szakadt SZENTTVÁNYIcsalád levéltárával gazdagodott. A gyarapodás a levéltárnál 3909
drb, a könyvtáréval együtt 4670 drb.
Az építési tervek elkészítésével megbízott dr. HÜLTL Dezső
orsz. ielügyelő e terveket 1909-ben a Főfelügyelőségnek két
alternativ példányban bemutatta, sokoldalú elfoglaltsága miatt azon
ban a részlettervek elkészítésére nem vállalkozhatott. Ezeket a
Főfelügyelőség elfogadván, leküldötte a város közönségének, ahol
azokat a város polgármestere s az igazgató-választmány behatóan
áttanulmányozván, a kivitelre annyira alkalmasnak találta, hogy a
részletes terv és költségvetés elkészítésére azzal kérte fel a Főfel
ügyelőséget, hogy ezek elkészítésére Kós Károly műépítészt ajánlja.
A vallás- és közokt. minisztérium 1911. március 16-án 2235. sz.
alatt a múzeum új épületének dr. HÜLTL D. által kidolgozott általános
tervei közül a Főfelügyelőség által elfogadott egyszerűbb kiviteli
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tervet jóváhagyta és a Főfelügyelőséget fölhatalmazta, hogy a
kiviteli terveknek a Főfelügyelőség közvetlen ellenőrzése és muze
ális szempontból való irányítása mellett leendő kidolgozásával a
javaslatba hozott Kós Károly épitőmüvész megbízassék. Erről a
Felügyelőség Kós Károlyt 1911 március 22-én értesítette azzal,
hogy az általános tervek és az útbaigazító tájékoztatások átvétele
végett HÜLTL D. orsz. felügyelővel lépjen érintkezésbe. Kós K. a
terveket minisztériumnak f. é. április havában bemutatván, a Fő
felügyelőség véleménye alapján azok a végleges kivitelre elfogad
tattak, de a minisztérium a múzeum által kért törlesztéses bank
kölcsön engedélyezése ügyében idáig nem nyilatkozott.
A múzeum építése a Kós K. által bemutatott költségvetés
szerint 200.000—225.000 K-ba kerülne.
Szabadkán a Városi Múzeum és Közkönyvtárról nem küldtek
évi jelentést.
Szászvároson a ref. Kun-Kollégium életében az 1910. eszten
dőt az az esemény teszi emlékezetessé, hogy a kollégium új fő
gimnáziumi épülete elkészült s abban a könyvtár a modern
követelményeknek megfelelő raktárhelyiséget, olvasótermet és
dolgozó-szobát kapott. A 22 m. hosszú, 8 m. széles és 4/5 m.
magas könyvraktárt — bizva a berendezésre kért államsegély még
elintézetlen ügyének kedvező kimenetelében — ERDÉLYi-ScHLiK-féle
vasállványokkal látták el. A 6*5 X 6*5 méteres olvasótermet 24
látogató számára rendezték be és 1911. február havában meg is
nyitották.
A könyvanyag átszállításával kezdetét vette annak rendezése;
a szépirodalmi és rokonszak rendezése befejeződött, a többié sike
resen halad.
A könyvtárból a költözködés és zárvatartás dacára 140
látogató 683 kötetet használt. A gyarapodás 334 könyv, 70 hír
lap, 7 kézirat és 225 egyéb darab volt, amelyekkel a törzsállo
mány 15.263-ra emelkedett.
SzatmárX. a Kölcsey-Kör gyűjteményeinek elhelyezésében vál
tozás állott be, amennyiben a könyvtárt áthelyezték az 1909-ben
bérbe vett új helyiségbe, a régi könyvtárt pedig KöLCSEY-szobává
->*
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alakították át. Az új könyvtárhelyiséget a szükséghez képest alkal
mas, új könyv-szekrénnyel szerelték föl.
A 236 darabnyi, nagyrészt könyvtári és régiségtári szaporu
lattal az összes gyűjtemények törzsállománya 8282-re emelkedett.
Szegeden a Somogyi-Könyvtár forgalma ismét emelkedett. Az
olvasóteremnek 12.400 látogatója volt, otthoni használatra 173
térítvényre 356 kötetet kölcsönöztek ki.
A törzsanyag 76.572 kötetre emelkedett. A szokatlan nagy
(3936 kötetnyi) évi szaporulat az előző évben kapott OLTVÁNYI
Pál-féle könyvtár földolgozása s nagyobbrészben a ScHMiDT-féle
könyvtár földolgozott anyagának beosztása útján állott elő. A gya
rapításra ezúttal is 1800 K államsegélyt és 3000 korona városi
javadalmat használtak föl. Az újabb ajándékok közül említést érde
mel a gör. kel. szerb hitközség templomának restaurálásánál a
padláson talált s az intézetnek ajándékozott könyvanyag, melynek
átvétele a folyó évre maradt.
A kézikönyvtár anyagáról 1909-ben készített kartoték-rend
szerű címtár a közönség kiszolgálása tekintetében gyakorlati érté
kűnek bizonyulván, a könyvtár vezetősége a múlt évben meg
vetette az alapját egy, az egész könyvtári anyagot felölelni hiva
tott, szintén kartoték-rendszerű «Tájékoztató»-nak.
A törvényhatósági bizottság hozzájárulásával a múlt évben a
könyvtár személyzetet egy új díjnokkai s egy napidíjas szolgájá
val szaporították.
Szekszárdon a Tolnavármegye Múzeuma könyvtárának nagyon
csekély gyarapodásban volt része.
Szentesen a Csongrádvármegyei Múzeumot eddig fönntartó
Csongrádmegyei Történelmi és Régészeti Társulat új alapszabály
tervezetet dolgozott ki és terjesztett az alispán útján a belügy
minisztériumhoz, amely szerint gyűjteményeit Csongrád vármegye
veszi át s fogja fönntartani és fejleszteni, a vezetést továbbra is
a társulatra bízva. így a múzeum a kultúrpalota létesülése utány
melynek ügye némi fönnakadást szenvedett, a vármegye egyik
elsőrendű kulturális tényezőjévé válik.
A könyvtár legjelentékenyebb gyarapodása a FARKAS Sándor
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szentesi lakostól a vármegye által egy régiséggyüjteménnyel együtt
megvett 1214 kötetet számláló könyvtár volt. E vétel anyagán
kívül az egész könyvállományt teljesen rendezte és cédulázta MOLECZ
Béla könyvtárőr, aki azonban egyéb elfoglaltsága miatt a múlt év
végén lemondott könyvtáron állásáról.
A könyvtár anyagát a PETŐFi-szállóban lévő múzeumi helyi
ségből, a múzeumi anyag nagy gyarapodása miatt, ideiglenesen a
főgimnázium tanári könyvtárába kellett áthelyezni.
Szombathelyen a Vasvármegyei Kultúregyesület Múzeumának
épületét az 1910. év folyamán kultúrházzal bővítették ki s ez
november 22-én nyilt meg ünnepélyesen. Az év végéig 6 tudo
mányos és művészeti előadást tartottak benne.
A könyvtár anyagát teljesen rendezték s a nyomtatott címtár
elkészült. Magát a könyvtárt szeptember 15-én adták át a köz
használatnak. Az év végéig 62 egyesületi tag 569 müvet kölcsön
zött ki, az olvasóteremben 46 olvasó (túlnyomóan tanulók) 340
müvet használt.
Temesvárt a Városi Nyilvános Könyvtár fönnállása hetedik
évében úgy gyarapodás, mint használat tekintetében fokozottan
fejlődve folytatta működését. 1894 darabnyi szaporulata — amelylyel immár a könyvek kötetszáma a 40.ooo-et, az egész állomány
darabszáma a 60.000-et közelíti meg — pénzértékben 4376 koro
nát tesz ki, amiből 2600 korona esik a 2/3 részben városi java
dalomból, !/3 részben állami segélyből eszközölt vásárlásokra.
242 nyitási napon 5821 olvasó 6338 könyvet használt az
olvasóteremben, kikölcsönöztek pedig 3974 térítvényre 4796 darab
könyvet.
A használt anyag túlnyomó része szépirodalmi lévén, a könyvtár
vezetősége a könyvtár bizottságnak előterjesztést tett a szépirodalmi
müvek olvasásának korlátozása iránt, e bizottság azonban—különösen
a magyarosodás szempontjaira való tekintettel — kimondta, hogy a
szépirodalmi müvek olvasása mindaddig, amíg emiatt más szakbeli
müvek használata fönnakadást nem szenved, ne korlátoztassék.
A könyvtárnak az előző évben berendezett saját könyvkötőműhelyében 1369 könyvet láttak el kötéssel.

38

VIDÉKI KÖNYVTÁRAINK I9IO-BEN

Az 1910-ben nyert városi javadalom összege 8495 korona
volt; ezzel szemben 1911-re 11.790 koronát irányozott elő a város
áldozatkész, hazafias törvényhatósági bizottsága.
Turóc^s^entmártonban a Tót Múzeumot fenntartó Múzeumi Tót
Társaság tagjainak száma az 1910. évben 65-tel szaporodva 697-re
emelkedett. Tagdíjak fejében közel 5000 korona, adományok gya
nánt 1100, belépti díjak gyanánt pedig 500 kor. körül folyt be
a társaság pénztárába. Múzeumi tárgyak vételére 966*42, kiadvá
nyokra 1778.05, személyi kiadásokra 1720, könyvkötésre 524,
kezelési s egyéb kiadásra 957*45 koronát fordítottak.
Vácion a Múzeum a püspöki könyvtár épületében immár állandó
otthont nyert. A könyvtári állományt szakok szerint elrendezték
s az államsegélyből váczi származású és vonatkozású könyvekkel
gyarapították. Mint a könyvtár legbőkezűbb pártfogóját kell gróf
CSÁKY Károly megyés püspököt felemlítenünk, aki a múzeum szá
mára 1000 koronán megszerezte HAJNIK Pál váczi orsz. képviselő
ereklyéit, köztük a nevezetes képviselő beszédeit.
Verséében a Városi Múzeum és Könyv tár történetében az 1910.
év emlékezetes marad, mert ebben az esztendőben történt az új
múzeumi épület ünnepélyes felavatása.
A könyvtár sok ajándéka közül feljegyezhető a MARK Júlia
által adott 224, többnyire orvostudományi és bölcsészeti könyv;
a többi ajándékozó közül az első helyen a városi tanács, a Fővárosi
Könyvtár és a temesvári Délmagyarorsz. Természettudományi
Társulat állanak.
A levéltári anyag számos okirat között KONACH János petneházai lakosnak 1652-ből való nemeslevelével, a verseczi «CsukurMahalla» nevű török erődítvények két, 1692-ből származó terv
rajzának fényképmásolatával (HALAVÁTS Gyula közbenjárására a
bolognai MARSiGLi-gyüjteményben lévő eredetiek után készítette és
küldte dr. Michèle GORZANI ottani egyet, tanár) s a verseczi
k. u. k. Bezirksamtnak (1849—61) ügyirataival lett gazdagabb.
Veszprémben a Ves^prémvármegyei Mú^eumegy létnek főtörekvése az elmúlt év folyamán is oda irányult, hogy főcélját: a
múzeumi épület ügyének megoldását mielőbb megvalósíthassa. Erre
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vonatkozólag itt csupán annyit kell felemlítenünk, hogy a múzeum
nagylelkű pártfogóinak és fenntartóinak múlt évi adományai lehe
tővé tették a múzeumi célra megvett kaszinóépületet terhelő adósság
teljes törlesztését. Ezt elsősorban báró HORNIG Károly val. belső
titkos tanácsos, megyés püspöknek 5000 koronás adománya s
KOLLER Sándor alispánnak megyeszerte rendezett s 5025 koronát
eredményező hivatalos gyűjtése tette lehetővé, a fennmaradt 13.136
koronát azután már a vármegye képes volt egyes kulturális célokra
szánt megyei alapokból törleszteni. Báró HORNIG püspök a fenti 5000
koronán kívül a rendes évi 1000 koronás segélyt juttat az egylet
nek. Az egyesület könyvtára 1080 darabbal szaporodott s a gyara
podást az év folyamán fel is dolgozták.
Zomborban a Városi Könyvtár fenntartó könyvtáregyesület
fennállása 50. esztendejéhez ért, de a jubileum megünneplését
akkorra halasztotta, mikorrára a városi építkezések végrehajtása
után a könyvtár új, célszerűbb olvasóteremmel ellátott helyiség
hez fog jutni. A városi tanács ugyanis megigérte, hogy a város
ház új épülete közel jövőben tervbe vett felépítésénél a könyvtár
helyiség kérdését is megoldja.
Az egyesület a könyvtár 1910. évi 213 kötetnyi gyarapodá
sáról «XXVI. Függelék» cimen pótcímtárt nyomatott;
III.
Az állami támogatásban részesülő könyvtárügy évről-évre
jelentősebb tényezői azok a nép- és vándorkönyvtárak, melyeket a
Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Tanácsa létesít, vagy amelyek
létrejöttét és fejlesztését pénzsegéllyel előmozdítja. E könyvtárak
állapotáról az Orsz. Tanács 1910. évről kiadott jelentése alapján
a következőkben számolunk be.
Az új nép- és vándorkönyvtárak felállítása 57.o88'58 koronába
került. A közművelődési és könyvtáregyesületek, olvasókörök és ifjú
sági egyletek közt könyvtárak létesítésére, illetve fejlesztésére
kiosztott segélyek összege 51.750 koronát tesz ki. Gazdasági nép
könyvtárak kiegészítésére 3600 koronát adtak ki; a forgalmasabb
népkönyvtárak kiegészítésére pedig MIKSZÁTH Kálmán müveinek
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jubileumi kiadásából tíz példányt szereztek be 1200 K költségen.
A régibb könyvtáraknál évközben mutatkozó apróbb dologi kiadá
sok, pótlások és javítások fedezésére s a könyvtárak cserélésének
fuvarköltségeire viszont 1300 K-t irányoztak elő. Végül a könyv
tárkezelők jutalmazására 4031 korona 70 fillért s az új könyv
jegyzék elkészítésére 1539 korona 20 fillért fordítottak.
Új népkönyvtárat ez évben a Tanács 42-t állított föl. E könyv
tárak közül az Athenaeum r.-t. a fennálló egyezség folytán tizen
két darab egyenként 300 korona értékű könyvtárat díjtalanul
szállított, úgy hogy 1910. évi javadalmát 30 népkönyvtár könyv
anyagának beszerzési költségei terhelték meg, még pedig egy 2000
korona, tizenkilenc 1000 korona és tíz 400 korona értékű könyv
tár beszerzésének költségei.
Ez állandó jellegű népkönyvtárak mellett a Tanács az 1910.
évi állami javadalom terhére negyven, egyenként 500 korona
értékű vándorkönyvtárat állított fel, amihez még az Athenaeum
által díjtalanul szállított, 2 db 500 K értékű vándorkönyvtár járult.
Az 1910. évben létesített könyvtárak összes száma tehát
84-re rúgott.
E könyvtárak felállításáról az Országos Tanács június 30-iki
ülésén határozott, a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak
szeptember hó 6-án 86.305. sz. a. kelt jóváhagyása mellett. E könyv
tárak az eddigi eljárásnak megfelelőleg könyvszekrényekkel ellátva
adattak át rendeltetésüknek. A könyvtárak könyvanyagának ára
45.000 koronát tett ki, a szekrények az 1000 koronás könyv
táraknál egyenkint 160, a kisebb könyvtáraknál pedig egyenkint
105*20 koronával számítva 9772*81 koronába kerültek. A 2000
koronás népkönyvtárhoz, mely a kolozsvári m. kir. egyetemi könyv
tár e célra bebútorozott helyiségébe került, könyvtárszekrény nem
járult. E két tételhez hozzáadva az 1889*93 koronát kitevő szállí
tási költségeket, a végösszeg 56.662*73 koronát tesz ki. Megjegy
zendő, hogy a könyvtárak szekrényei ez évtől kezdődőleg, az
anyag- és munkaárak tetemes emelkedése következtében, gőzölt
bükkfából készülnek, az eddigi tölgyfa helyett. Az Orsz. Tanács
265 korona 20 fillér költséggel két mintaszekrényt készíttetett,
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melyeket GAUL Károly, a m. kir. technológiai iparmúzeum igaz
gatója vizsgált felül s ajánlott kivitelre.
A könyvanyag és szekrények december hó végén küldettél'
szét rendeltetési helyükre.
Az itt összegezett nép- és vándorkönyvtárak elhelyezéséről a
következőkben számolunk be:
A Tanács közvetlen felügyelete alatt kétezer koronás nép
könyvtár a kolozsvári m. kir. tudományegyetemi könyvtár e célra
berendezett külön helyiségében állíttatott fel; egy-egy ezer koro
nás könyvtár már létező ezer koronás könyvtár kétezer koronás
sorozattá leendő kiegészítése gyanánt Budapesten (az I. ker. köz
jótékonysági egyesületnél) és Nagyszőllősön; új ezer koronás
könyvtárak: Budapesten: 1. Budai-körnél (IL, Medve-u. 5.), 2. kiszuglói körnél (VIL, Thököiy-út 161.), 3. MÁV gépgyár munká
sainak irodalmi és önmüvelődéei körénél, 4. a vasúti mozdonyfűtők és vontatási munkások orsz. otthonában (VIL, Ovoda-u. 9.),
továbbá Csurgón, Esztergomban, Győrött 1. a gyárvárosi és 2. a
révfalui áll. el. iskolában, Hajdúnánáson, Kaposvárott (a Dornervárosi körben), Királyhidán, Miskolczon (a kath. körnél), Nagy
becskereken (a városházán), Nyitrán (a Kath. Legényegyletben),
Rákosligeten, Tokajon és Újpesten (Kath. Legény egyesületben) ;
egy-egy négyszáz koronás könyvtár Budapesten (a cs. és kir.
17. sz. helyőrségi kórházban), Dunamócson, Egyházkarcsán, Magyarcsékén, Nagyszőllősön (a PERÉNYI vármegyei kórházban), Nagy
váradon (az iparostanoncotthonban), Rábakecskéden, Szolnokon (a
Vasutas-szövetségnél) és Urán; végül a háromszáz koronás könyv
tárak közül egy-egy Alsószecsén, Beremenden, Szepesófalun és
Vingán, továbbá a debreczeni, jászapáti, kúnszentmiklósi. lőcsei,
kolozsvári, soproni és szegedi iparostanoncotthonokban nyert el
helyezést. Az ötszáz koronás vándorkönyvtárak a következő helyekre
kerültek: a) az Abaujtornavármegyei és Kassai Közművelődési
Egyesület útján : Abaujszinára, Baksára, Nagybózsvárra, Sepsire és
Tornaujfalura ; b) az Aradi Kölcsey-Egyesület útján : Elekre, Gurahonczra, Szapáryligetre, Székudvarra és Simonyifalvára ; c) a Bala
toni Szövetség útján : Balatonedericsre, Balatonfüredre (ideiglene-
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sen, addig, míg itt állandó könyvtár nem létesíthető, amikor is e
könyvtár Alsóörsre kerül) és Balatongyörökre; d) Békéscsabára;
Erzsébethelyre, Apponyi Gerendás-pusztára és Soprontanyára;
e) Hódmezővásárhelyre a csicsatéri, gr. KÁROLYI Melinda, kardoskuti,
kispusztai és szőkehalmi iskolákba;/,) Jászberényre a m. kir. állami
gazdasági népiskolákba, továbbá a csikosi, meggyesi, tápiói és újerdői el. iskolákba; g) Mezőberényre a kereki tanyára; h) Oros
házára a gyopárhalmi, gyulai-úti, hosszúsori, pesti-úti és szöllőközi iskolákba; i) a Borsod-Miskolczi Közművelődési Egyesület
útján : Szendrőre ; j) Szentesre a berki és békédi határrészi isko
lákba; végül k) az Orsz. Magyar Iskola-Egyesület ugocsamegyei
fiókja útján Feketeardóra és Halmiba.
A Tanács a Horvát-Szlavonországban elszigetelten élő magyar
ság közművelődési szükségleteinek kielégítéséről is gondoskodni
kivánván, a Julián-Egyesület útján öt darab, egyenkint ötszáz
korona értékű vándorkönyvtárat állított föl Belisce, Eszék, India,
Marinczi és Várasd községekben. A Beliscén eddig működött vándorkönyvtársorozat viszont Starinba helyeztetett át. Horvát-Szlavonországban elhelyezett könyvtárak száma ekként 38-ra emelke
dett. Itt említjük meg, hogy az Orsz. Tanács javaslatára a vallásés közoktatásügyi minisztérium 300 korona könyvtári segélyt
folyósított a zágrábi Magyar Társaskörnek, mely a horvát fővá
rosban élő magyar értelmiség szellemi szükségleteit szolgálja dicsé
retes buzgósággal. Az annektált tartományokban működő könyv
tárak száma ez évben szintén emelkedett eggyel, amennyiben
Bileken, a 44. cs. és kir. gyalogezred 4. zászlóalját látta el a Tanács
egy 400 korona értékű legénységi könyvtárral.
Ama tervén viszont, hogy a külföldi magyarságot is része
sítse a Tanács az anyanyelvükön szóló olvasmányok lélekmüvelő
áldásában, a következő intézkedésekkel munkálkodott:
Egy 400 korona értékünépkönyvtáratapólaics.éskir.matrózhadtestnek engedett át. Ezenkívül pénzsegélyekre fenntartott javadalmából
500—500 koronát a párisi Société de secours mutuels a lipcsei Ma
gyar Kör, 150 koronát aloraini (Ohio) Magyar Önképzőkör és 200
koronát a southnorwalki magyarság könyvtára fejlesztésére fordított.
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Új könyvtárak felállítására, illetve meglévő könyvtárak gyara
pítására a következő közművelődési egyesületek és könyvtárt fenn
tartó testületek részesültek közvetlenül a vallás- és közoktatásügyi
minisztérium útján pénzbeli segélyben : a Délmagyarországi Magyar
Közművelődési Egyesület, a Dunántúli Közművelődési Egyesület,
az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület, a Felvidéki Magyar
Közművelődési Egyesület s az Uránia Tudományos Egyesület
egyenkint 5000 koronát, a hódmezővásárhelyi közkönyvtár és az
eperjesi Széchenyi Kör egyenkint 2000 koronát, a Budapesti
Könyvtár-Egyesület 1800 koronát, a nagyváradi Szigligeti Társa
ság és a pozsonyi Toldy-kör egyenkint 1500 koronát, a DMKE
budapesti osztálya, a Szabad Lyceum, Orsz. Magyar Iskola-Egye
sület és a temesvár-józsefvárosi Polgári Olvasó-Egylet egyenkint
1000 koronát, a budapesti Erzsébet Népakadémia 900 koronát, a
pécsi Ingyenes Népkönyvtár-Egyesület 800 koronát, a kassai
Kazinczy-Kör 700 koronát, az aradi Kölcsey-Egyesület, a győri
Népkönyvtár-Egyesület, a temesvári erzsébetvárosi és gyárvárosi
népkönyvtárak s a tiszafüredi Múzeum- és Könyvtár-Egyesület
egyenkint 500 koronát, a budapesti VI. ker. Népkönyvtár-Egye
sület, a VIII. ker. Közjótékonysági Egyesület, a IX. ker. nép- és
isk. könyvtár, a X. ker. nép- és isk. könyvtár és a selmeczbányai
népkönyvtár egyenkint 400 koronát, a budapest-kelenföldi kaszinó)
a békéscsabai központi könyvtár, a gyomai népkönyvtár, a komá
romi népkönyvtár, a vakokat gyámolító orsz. egylet miskolczi
fiókja, a Nagybecskereken székelő Torontál vármegyei Közműve
lődési Egyesület, az újvidéki DMKE könyvtár és a zágrábi
Magyar Társaskör egyenkint 300 koronát, a Magyar Gyermek
tanulmányi Társaság, a Magyar Keresztény Munkásnők Országos
Egyesülete, a Vakok orsz. kir. nevelő- és tanintézete Budapesten,
a berzeviczei áll. népiskola és Ifj. Egyesület, a beszterczebányai
népkönyvtár, a sümegi Kisfaludy-Kaszinó, a titeli DMKE
könyvtár és a tordai Iparosok Önképző-Egylete egyenkint 200
koronát, a balmazújvárosi népkönyvtár 180 koronát, az apai, aranyosmaróti, beregszászi, győrújfalui népkönyvtárak, a vágsellyei KaszinóEgyesület és a verseczi Magyar Ifj. Önképző-Egylet egyenkint
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150 koronát, a pancsovai népkönyvtár 120 koronát, a baksai,
balázsfalvai és zalatnai népkönyvtár, a csernyei Olvasókör és Stern
József és testvére kefegyára munkássegélyzö-egylete Debreczenben
egyenkint 100 koronát kapott.
E segélyezések, az eddigi gyakorlathoz híven, most is az
Országos Tanács részéről esetről-esetre előzetesen jóváhagyott fel
használási tervezetek alapján, utólagos okmányait elszámolás köte
lezettsége mellett fordíttattak rendeltetési céljaikra.
A Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület 5000
korona államsegélyét a következő terv szerint használta fel : buda
pesti fiókjában egy 1110*20 korona értékű népkönytárat, Jász
telken, Jákóhalmán és Jászdózsán egy-egy 600 korona, Budapes
ten a honvédhuszárezrednél egy 500 korona, végül a gyulai 15.
honvéd-gyalogezrednél, a 2. honvédhuszárezred Jászberényben
állomásozó 3. zászlóaljánál, a nagyváradi honvéd-gyalogezrednél,
a Budapest III. ker. munkásgimnáziumnál, továbbá Oroszlámoson,
Kiskunfélegyházán és Üjszentannán egy-egy 300 korona értékű
könyvtárt helyezett el, összesen 5511*20 korona értékben, mely
összegből 511*20 korona értékű könyvanyag az árengedmény
fejében szállíttatott.
A Dunántúli Közművelődési Egyesület az államsegély terhére
új népkönyvtárak létesítésére és a könyvanyag szállítására 3636*95
koronát, könyvtárkiegészítésre 13*14 koronát, az új népkönyv
tárak szekrényeire és azok elszállítására 1271*05 koronát, a csúzai
könyvtár áthelyezésére 2*75 koronát, s a komáromi népkönyvtár
gyarapítására 200 koronát, összesen tehát 5123*89 koronát fizetett,
mely összegből a 123*89 koronányi túlkiadás az 1911. évi állam
segélyből fog fedeztetni. A könyvtárak közül egy 1000 korona
értékű népkönyvtár Felsőireghen nyert elhelyezést, egy 500 korona
értékű népkönyvtár pedig Gyönkre került, míg Tápszentmiklósra,
Csuzára, Féltoronyra és Bakonymagyarszentmihályra egy-egy
vándorkönyvtárat juttatott az egyesület vezetősége.
Az Erdély részi Magyar Közművelődési Egyesület 1910. évi
népkönyvtári kiadásai 5072*90 koronára rúgtak, mely összegből a
72*90 koronányi túlkiadást az egyesület saját vagyonából fedezte.
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Ez összegből 258570 korona könyvek vásárlására, 1849*50 korona
könyvkötői munkálatokra, 500 korona hat népkönyvtári szekrény
beszerzésére, 137*70 korona pedig csomagolási és fuvarköltségekre
esik. A beszerzett könyvan}7agból 15 drb. EMKE népkönyv
tár került ki, amelyek Bodas, Szörcse, Seprőd, Marosszentanna,
Erdőfüle, Székely hódos, Várhegy, Marosugra, Holtmaros, Kisülve,
Betlen, Marosszentgyörgy, Istvánháza, Nyárádszentimre és Illyésmező községekben helyeztettek el.
A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület ez évben
293*62 koronával lépte túl az 5000 koronás államsegély kereteit,
mely összeg az 1 9 n . évi államsegélyből tog fedeztetni. Akiadási
tételek a következő módon oszlanak meg: 3635*40 korona költ
séggel 31 új ifjúsági könyvtár állíttatott föl Mocsonok, Kolon,
Molnos, Mártonfalu, Család, Kisvicsáp, Komjáth, Lapásgyarmat,
Egyháznagyszeg, Mezőkeszi, Holics, Alsójattó, Szkacsány, Szalakusz nyitravármegyei, Zsitvaapáti, Alsószelezsény, Néver, Maholány, Bélád, Szelepcsény, Nemcsény, Garamkovácsi, Garamszentbenedek barsvármegyei és Börzöny, Csali, Dacsókeszi, Deménd,
Egeg, Szobb, Hontvarsány, Mária-Nosztra hontvármegyi községek
ben. A már meglévő könyvtárak gyarapítására 885 koronát fordí
tottak, amihez még 97*34 korona köi^vkötői költség is járult;
az ezen összegen beszerzett könyvanyagból az egyesület nyitrai
központi könyvtárán kívül még a gyetvai, bakabányai és vámházai,
vanyarczi, szerencsvölgyi, garampéteri, trsztenai, felsőrakonczai,
báti, kiskoszmályi, nógrádszentpéteri, nemesbori-i, sámsonházai,
semptei, losoncznagy falui, nagysurányi, bánkeszi-i, szebellébi, kisóvári, vágújhelyi, galgagutai, felsőbakai, béri, szentmihályúri, daruvári, ághói, alsórétfalui, gácsi, taszári, kistapolcsányi, tótmegyeri,,
videfalvai, zsarnóczai, beszterczebányai, zsolnai, nagybiccsei, pöstyéni, nyitrai tanoncotthoni, garamújfalui, vészeiéi, verbói, breznóbányai, gölniczbányai, érsekújvári, turdossini, kövesfalvi, salgótarjáni,
privigyei, vágsellyei, teszéri, nyitraivánkai, középpalojtai, libetbányai,
lelédi, folkusfalvai, szepesbélai, korompai, alsókubini és alsóturcseki nép- és ifjúsági könyvtárak részesültek. 410 koronát a nyitrai
központi közkönyvtár lakbére és fűtési költségei, 200 koronát a
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központi kezelő jutalomdíja, 30 koronát a hodrusbányai könyvtár
kezelőjének engedélyezett átalány, 20 koronát a szkacsányi könyv
tár szekrényéhez való hozzájárulás és 15*88 koronát az 1909. évi
túlkiadás vett igénybe.
Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület az 1910. évi 5000
korona államsegély terhére 40 munkásgimnáziumi könyvtára mind
egyikét 177*4° korona értékű könyvanyaggal gyarapította. A könyv
anyagból 54 kötet 55*40 korona értékben a szépirodalomra, a
többi pedig az ismeretterjesztő könyvekre esik; ez utóbbiak közül
a földrajz 6, a magyar nyelv és irodalom 1, a természettudomá
nyok 12, az egészségtan 5, a kereskedelmi ismeretek 7, az ipari
ismeretek 4, a közgazdasági ismeretek 3, a jogi ismeretek 6, a
gazdasági ismeretek 6 s a társadalomtudományi ismeretek 5 kötet
tel vannak képviselve. A könyvadományban részesült munkás
gimnáziumok címei a következők : Budapest I. ker., VII. ker.,
Vili. ker., Abrudbánya, Arad, Balassagyarmat, Beszterczebánya,
Brassó, Debreczen, Erzsébetváros, Győr, Hajdúnánás, Hódmező
vásárhely, Kaposvár, Karczag, Kassa, Magyaróvár, Makó, Nagy
becskerek, Orosháza, Petrozsény, Pécs, Szerbnagyszentmiklós,
Ujszentanna, Ujverbász, Újvidék, Veszprém, Zenta, Zalaegerszeg,
amelyek már 1909-ben is részesültek könyvadományban, továbbá
Budapest III. ker., Fiume, Gyöngyös, Kispest, Kolozsvár, Miskolcz,
Nagykőrös, Pápa, Sopron, Újpest és Várpalota, melyek 1910-ben
kaptak először könyveket. Időközben az erzsébetvárosi munkás
gimnázium megszűnvén, könyvtára Kőbányára került.
A DMKE budapesti osztálya a nyert 1000 korona államsegély
terhére Bia és Kispest községek számára egy-egy 300 koronás, Szent
endre részére pedig egy 500 koronás DMKEkönyvtártadományozott.
Az eperjesi Széchenyi-Kör 100 koronát a központi könyvtár
kezelője díjazására, 191*45 koronát hírlapok és folyóiratok beszer
zésére, 300 koronát nagy könyvtára fejlesztésére, 180—180 koro
nát az eperjesi, bártfai, kisszebeni, héthársi és sóvári népkönyvtárak
fejlesztésére fordított, 250—250 korona költséggel pedig két új
könyvtárt létesített, melyek egyike Alsósebesre, másika Kapinémetfalvára került.
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A nagyváradi Szigligeti-Társaság könyvvásárlásra 761 koro
nát, a külvárosi könyvtár helyiségének bérére 206 koronát fizetett
ki, a felhasználatlanul maradt 553 koronát pedig a nagy könyvtár
bútorozási s fiókkönyvtárak javítási költségeire irányozták elő.
Az aradi Kölcsey-Egyesület 30*41 K-t az 1908-iki államsegély
terhére 330*41 korona költséggel a nagyhalmágyi és szentannai
könyvtárak gyarapítására beszerzett könyvek vételárára fordított,
21 koronát a szentannai könyvek bekötési költségeire fizetett ki,
278*14 koronát a körösbökényi és talpasi könyvtárak gyarapítá
sára adott ki, 100 koronát az aradségai népkönyvtár szekrényére
és könyvkötő-számlájának kiegyenlítésére fordított s végül 1*65
koronát a szállítási költségekre használt fel. Mutatkozó maradvány
68*8o korona. A budapesti Könyvtár-Egyesület könyvek beszer
zésére 1600 koronát fordított, új könyvtári címjegyzékek kinyomatására pedig 200 koronát irányzott elő. Az 1600 koronán 2280*60
korona értékű könyvanyag szereztetett be, még pedig az I. ker.
fiókkönyvtár részére 151 mü 170 kötetben, 648*10 korona érték
ben, a II. ker. fiókkönyvtár részére 249 mű 306 kötetben, 1231*30
korona értékben, az I. sz. katonai könyvtár részére 39 mü 49
kötetben, 141*60 korona értékben, a II. sz. katonai könyvtár
részére 38 mü 45 kötetben, 147*50 korona értékben, s a III. sz.
katonai könyvtár részére 31 mü 37 kötetben, 112*10 korona
értékben. A Szabad Lyceum a részére kiutalt 1000 koronát teljes
összegében könyvek vásárlására fordította. A beszerzett könyvek
közül 303*80 korona értékű müvek a VI., Váczi-út 21. sz. a.
Széchenyi-osztályba, a többi kötetek pedig a III., Vörösvári-ú. 93.
sz. a. óbudai telepre kerültek. A vakok budapesti orsz. kir. nevelőés tanintézete a 200 korona államsegély terhére 10 müvet Íratott
át a Braille-rendszer szerint. E müvek Braille-írásban 95 kötetet
tettek s átíratásuk 240*17 koronába került. Az apai népkönyvtár
új könyvek beszerzésére 146 koronát, 100 jegyzék elkészíttetésére
pedig 4 koronát fordított. Az aranyosmaróti népkönyvtár vezető
sége 141*70 koronát adott ki a könyvtár elhasznált vagy elkalló
dott anyagának pótlására; mutatkozó maradvány: 8*30 korona.
Ugyanily célra használta fel a balázsfalvai Polg. Iparos-Kör 100
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korona államsegélyét, melyhez még saját vagyonából 23 koronát
pótolt. Új könyvek beszerzésére fordította az államsegély teljes
összegét a Stern József és testvére debreczeni kefegyáros cég
Munkassegélyző-Egyléte, amihez a cég 46*90 koronát saját pénz
tárából pótolt. A győrújfalui népkönyvtár 220*34 korona ára új
könyveket szerzett be; ezzel szemben rendelkezésére állott 150
korona államsegély. A mutatkozó túlkiadást a községi elöljáróság
fogja fedezni. A Vakokat Gyámolító Orsz. Egylet felsőmagyar
országi fiókja Miskolczon a részére kiutalt 300 korona segély
terhére könyvekre 13*50 koronát, könyvszekrényekre 60 koronát,
egy Hali-féle gépre és 1000 ív Braille-papirosért 88*90 koronát
fizetett ki, míg 137*60 koronát a Braille-papiros folytatólagos be
szerzésére és a másolási díjakra tartott fenn. A pécsi Ingyenes
Népkönyvtár-Egyesület 764*81 koronát a Zsolnay-gyári fióknép
könyvtár létesítésére, nevezetesen könyvek beszerzésére, beköttetésére s jegyzékük kinyomatására, 30 koronát könyvtárkezelési költ
ségekre, 8*62 koronát könyvtári biztosításra fordított s ekként
elszámolása 4*03 korona túlkiadással zárult. A pozsonyi ToldyKör könyvbeszerzésekre 829*70 koronát és könyvkötésre 249*50
koronát használt fel, a mutatkozó 420*80 koronányi maradványt
pedig újabb könyvbeszerzésekre irányozta elő. Államsegélye teljes
összegét új könyvek beszerzésére és beköttetésére használta fel a
budapesti Erzsébet Népakadémia, a VI. ker. Népkönyvtár-Egyesület,
a Vm. ker. Ált Közjótékonysági Egyesület, a IX. ker. Nép- és
Iskolai Könyvtár-Egyesület, a X. ker. nép- és iskolai könyvtár,
a Kelenföldi Kaszinó, a balmazújvárosi népkönyvtár, a berzeviczei
népkönyvtár, a beszterczebányai népkönyvtár, a békéscsabai köz
ponti népkönyvtár, a gyomai községi népkönyvtár, a kassai Kazinczy Kör, a Vakokat Gyámolító Orsz. Egylet felsőmagyarországi fiókja
Miskolczon, a Torontálvármegyei Magyar Közművelődési Egye
sület Nagybecskereken, a pancsovai népkönyvtár, a Temesvár
erzsébetvárosi és gyárvárosi népkönyvtárak, a Temesvár-József
városi Polg. Olvasó-Egylet, a tiszafüredi Múzeum- és Könyvtár
egylet, a titeli DMKE népkönyvtár, a tordai Iparosok Önképző
Egylete, az újvidéki DMKE népkönyvtár, a vágsellyei Kaszinó-
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Egyesület, a verseczi Magyar Ifjúsági Onképző-Egyesület és a
zalatnai népkönyvtár.
A segélyezett intézetek és egyesületek egy része az Orsz.
Tanács jelentésének lezártáig csupán az államsegély felhasználási
tervezetét nyújtotta be.
így az Országos Magyar Iskola-Egyesület Budapesten, mely
a segélyből egy 1000 koronás népkönyvtárat állít fel Kiskunhala
son ; a Magyar Gyermektanulmányi Társaság és a Magyar Keresz
tény Munkásnők Orsz. Egyesülete Budapesten, a baksai népkönyv
tár, a csernyei Olvasókör, a győri Népkönyvtár-Egylet, a hód
mezővásárhelyi közkönyvtár, a komáromi népkönyvtár és a sümegi
Kisfaludy-Kaszinó, melyek államsegélyük teljes összegét új könyvek
beszerzésére irányozták elő ; a selmeczbányai városi tanács, mely
az engedélyezett 400 korona államsegélyt a hodrusbányai könyv
tár fejlesztésére kívánja fordítani és 170 koronát könyvkötésre
10 koronát az új katalógus összeállítására és 220 koronát új
könyvek beszerzésére irányozott elő; a beregszászi népkönyvtár,
mely bútorozásra 51 koronát, új könyvek beszerzésére 86'2o
koronát, apróbb javításokra pedig i2"8o koronát hozott előirány
zatban; végül a zágrábi Magyar Társaskör, mely két könyvtári
szekrény beszerzésére kért és nyert felhatalmazást.
A nagyobb népkönyvtárak, illetve a Főfelügyelőség hatáskörébe
tartozó tudományos közkönyvtárak gyarapítására a következő
könyvadományok kerültek szétosztásra: az 1910. évre megjelent
Tiszti cím- és névtár, továbbá a magyar kir. iparfelügyelőség 1909.
évi tevékenységéről szóló jelentés 30—30 példánya, mint a
m. kir. kereskedelemügyi minisztérium ajándéka. MADERSPAcmié FADGYAS Etelka «Csipkés Katica» cimü müve 380 példányban, minta
szerző ajándéka. Ez évben kapta meg a Tanács a Lipótvárosi
Kaszinó nagylelkű ajándékából MIKSZÁTH Kálmán összegyűjtött
müvei jubileumi kiadásának 18 példányát is, melyek azonban,
minthogy a mü az év végéig nem jelent még meg teljesen, csu
pán 1911-ben kerültek szétosztásra. A nagylelkű adományért a
Tanács jegyzőkönyvben fejezte ki köszönetét a Lipótvárosi Kaszinó
vezetőségének. A könyvadományok során említjük meg azt a
Magyar Könyvszemle. 1912. I. füzet.
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körülményt, hogy dr. GULYÁS Pálnak a Tanács kiadásában meg
jelent «A népkönyvtárak szervezése, fenntartása és kezelése» cimü
kézikönyve valamennyi az Orsz. Tanács által közvetlenül létesí
tett vagy pénzbelileg segélyezett nép- és vándorkönyvtárnak meg
küldetett, továbbá 50—50 példány a DKE és DMKE, 70 példány
a FMKE és 80 példány az EMKE vezetőségének adatott át, hogy
az általuk létesített könyvtárak közt szétosztassanak.
Az Orsz. Tanács ama régebben megkezdett akcióját, melynek
célja a földmívelésügyi minisztérium által létesített gazdasági nép
könyvtárak szépirodalmi anyagának fejlesztése s ezzel cselekvő
képességük fokozása, az 1910. évben 40, egyenkint 100 K értékű
könyvsorozat adományozásával vitte előbbre. Ily adományban a
következő gazdasági népkönyvtárak részesültek : Arad vármegyé
ben: Gurahoncz; Bácsbodrog vm. : Zenta; Békés vm. : Békésszent
andrás, Endrőd, Gyula; Bereg vm.: Büke; Bihar vm.: Kisjenő,
Peczeszőllős; Csanád vm. : Kúnágota, Makó, Mezőhegyes, Tornya;
Csík vm. : Csíkmadaras, Borszék ; Csongrád vm. : Szentes, Szegvár,
Algyó; Esztergom vm. : Kőhídgyarmat; Fejér vm.: Sárkeresztúr,
Lovasberény ; Heves vm. : Heves, Vámosgyök ; Hont vm. : Szob ;
Hunyad vm. : Petrozsény ; Jász-Nagykún-Szolnok vm. : Fegyvernek,
Kisújszállás, Mezőtúr, Túrkeve ; Kolozs vm. : Nagyalmás, Magyarbikal; Pest vm. : Czeglédberczel, Piliscsaba; Somogy vm. : Szili,
Nagyberény ; Szabolcs vm. : Rakamaz, Tass ; Temes vm. : Temeskubin, Lippa ; Torontál vm. : Valkány, Sző reg.
Ugyancsak a könyvtárak kiegészítését szolgálja az Orsz.
Tanács azon kivételes intézkedése, hogy koszorús költőnk, MIK
SZÁTH Kálmán összegyűjtött müveiből tíz kötött példányt 1200
korona költségen beszerzett ez évi javadalma terhére.
Régibb könyvtárai időközi kicserélésére és kisebb pótlások
eszközlésére 1300 koronát irányozott elő évi javadalmából az Orsz.
Tanács. Ez összegből a következő kiadási tételek nyertek fedezetet : az
aradi népkönyvtár számára pótlásra i 6 ' i o korona, a muzslai könyv
tár részére JÓKAi-müvekért 11*40 korona; a hatvani népkönyvtár
számára könyvekért 14870 korona; a keszthelyi népkönyvtárnál
könyvtárkezelésért 20* 10 korona.
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Jutalmak címén a Tanács ez évben 4000 koronát folyósított
s a saját hatáskörébe tartozó könyvtárak kezelői közül kettőnek
200—200, hétnek 100—100, háromnak 75—75 és húsznak 50—50
koronával, egy DMKE könyvtár kezelőjének 175 koronával és
egynek 100 koronával, két DKE könyvtár kezelőjének 75—75 és
hétnek 50—50 koronával, EMKE könyvtár kezelőjének 50—50
koronával, két FMKE könyvtár kezelőjének 100—100 és négynek
50—50 koronával, egy Orsz. Magyar Iskola-Egyesületi könyvtár
kezelőjének 100 koronával, két Julián-Egyesületi könyvtár kezelő
jének 100—100 s kettőnek 50—50 koronával leendő jutalmazá
sát határozta el. A jutalmazottak száma tehát 56-ra rúgott.
A jutalmak szétosztása 1911. elején történt meg.
Az Orsz. Tanács hatáskörébe tartozó 1016 könyvtár közül
az 1910. évre szóló jelentés 809 könyvtártól kéretett be, de a
háromszor is megismételt felhívás csupán 696 könyvtárnál járt
sikerrel. Ehhez járulnak még a FMKE és EMKE évi jelentéséből
kijegyzett 30 könyvtárra vonatkozó adatok. E 726 könyvtár öszszes forgalma 673.091 kötetet tett, amiből szépirodalomra 500.081
kötet, tehát az egész forgalom 74*4°/o-a esik. Egy-egy könyvtár
átlagos forgalma 926 kötet volt. A könyvtárak könyvanyaga
298.936 kötetből állt s így átlagban minden egyes kötetre 2*35
kikölcsönzés jut.
A kikölcsönzések közel egyhatoda: 115.845 kötet a 27
fővárosi könyvtárra esik s e forgalomból 93.787 kötet volt a
szépirodalom. A 27 intézet között a Budapesti Könyvtáregyesület
vezet 22.900 kötetes forgalmával, míg a VIII. ker. munkásotthon,
mely előző években mindig 40—50 ezer kötetes forgalmat mutat
ki, ezúttal csupán 16.952 kötet olvasásáról számol be s ily módon
a 4-ik helyre került.
Tízezer kötetnél nagyobb forgalmat értek el a következő
vidéki városok könyvtárai :
Győr... ...
...
Hódmezővásárhely...
Mezőtúr
... ...

10.474 kötet forgalommal
18.450
«
«
13.013
«
«
4*
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Nagybecskerek
... 10.196 kötet forgalommal
Nagykanizsa
16.912
«
«
Temesvár-Józsefváros 33*621 «
«
Tíz és ötezer kötet közt volt a forgalom Egyeken (7812
kötet), Komáromban (8435 kötet), Pécsett a központban (7520
kötet), a budai (7105 kötet) és a szigeti (5210 kötet) külvárosok
ban,. Pozsonyban a Toldy-körnél (7000 kötet), Temesvárott az
erzsébetvárosi (6310 kötet) és gyárvárosi (8048 kötet) könyv
tárakban és Keszthelyen (5642 kötet).
Ezret meghaladta, de az 5000-et nem érte el a használt köte
tek száma az elébb felsorolt könyvtárakon kívül 104 vidéki könyv
tárban, vagyis a jelentést tett vidéki könyvtár 16°/o-ában. A kiköl
csönzések száma százon alul maradt 82 vidéki könyvtárban, vagyis
ir6°/o-ban. A legkevesebbet: három kötetet a magyarrégeni 150
kötetes könyvtárból vettek ki. A forgalom teljesen szünetelt 18
vidéki könyvtárban, ami 2*5°/o-nak felel meg.
A 726 könyvtár közül csupán 7, tehát alig i°/o állománya
haladta meg az 5000 kötetet. Nevezetesen:
Budapest, Könyvtáregyesület II. ker. állománya
«
VIII. ker. munkásotthon
«
«
Erzsébet népakadémia
«
«
IX. ker. népkönytár
«
Hódmezővásárhely közkönyvtár
«
Pozsony, Toldy-kör
«
Tiszafüred
«

7486 kötet
5020 «
6139 «
7333 «
6634 ft
5760 «
5673 «

Ötezren alul maradt, de legalább 1000 kötetből állt 37 könyv
tár (közte 4 fővárosi), vagyis iO'5°/o. Ötszáz köteten felül van,
de az ezret nem éri el 68 könyvtár állománya, ami 9*3°/o-nak
felel meg. Száznál kevesebb kötet van 6 könyvtárban, állományát
nem mutatta ki 22 könyvtár, míg a könyvtárak 80 százalékában
a kötetszám 500 és 100 közt ingadozik.
A könyvtárak évi jelentésének rovataiból az is kiderül, hogy
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a kezelök közül kik részesülnek állandó díjazásban s habár számuk
még mindig igen csekély, az emelkedés ezen a téren is megállapít
ható. Míg 1908-ban csupán 25 könyvtár fenntartó hatósága díjazta
állandóan kezelőit, addig 1910-ben ez a szám 42-re emelkedett.
A kezelőknek folyósított állandó tiszteletdíj összege ez évben
£240 K-t tett.
Ép oly kevéssé kielégítő a községek áldozatkészsége a nép
könyvtár-ügy fejlesztése érdekében. A 696 könyvtár közül csupán
48, tehát a kimutatását beküldő intézeteknek alig 7°/o-a részesült
a községek pénzbeli segélyében. E segélyek összege az állam által
e célra fordított 107.06275 K-nak nem egész io°/o-át teszi s így
messze alatta áll annak a minimumnak, melyet az olyan elsősorban
községi érdekű intézmény, minő a népkönyvtárügy, fejlesztésére
a községek áldozatkészségétől joggal elvárhatunk. Mindazonáltal a
haladás ezen a téren is szembeszökő, hiszen 1908-ban csupán 29
könyvtár részesült községi segélyben, melynek összege 4618 K-t,
vagyis az állami hozzájárulásnak alig 4°/o-át tette. Legérezhetőbb
a haladás a székesfővárosnál, mely 1908-ban még egyetlen fillér
készpénzt sem engedélyezett a területén működő népkönyvtárak
nak, míg 1910-ben négynek közülök összesen 1500 koronát
folyósított.
Ama feladatának, hogy hivatalos látogatások révén személyes
érintkezés útján igyekezzék a helyi társadalom érdeklődését a
múzeumi és könyvtári ügy iránt ébrentartani és a hatáskörébe
tartozó gyűjtemények állapota felől helyszíni szemle útján tájé
kozást szerezni, a Tanács ez évben is iparkodott megfelelni.
Dr. FERENCZI Zoltán tanácstag a hódmezővásárhelyi városi köz
könyvtárat, az öthalmi nép-, továbbá a fehértóparti és belső
erzsébeti vándorkönyvtárakat tekintette meg. MIHALIK József elő
adó az abaúj szántói, nagylázi, nagykaposi, nagybereznai, pazdicsi,
sajókazai, tarczali és ungvári népkönyvtárakat vizsgálta felül.
Dr. GULYÁS Pál népkönyvtári szakmegbizott pedig a debreczenhomokkerti, egyeki, galántai, hajdúszoboszlói, hatvani, homonnai,
komáromi, kúntapolczai, kürti, muzslai, nyitrai, párkányi, pécsi
{4 könyvtár), pilisi, pozsonyi (2 könyvtár) és temesvári (5 könyv-
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tár) nép- és vándorkönyvtárakban tett látogatást. A kiküldöttek
tapasztalataikról s az esetleg szükséges intézkedésekről jelentések
ben tájékoztatták a Tanácsot. Javaslataik úgy a népkönyvtárkezelői
jutalmak, mint a könyvtári javadalom jövendő szétosztásánál meg
felelő figyelembe vétettek.
A népkönyvtári jegyzetes katalógus szépirodalmi része még
május havában imprimáltatott, de az ismeretterjesztő rész anyaga
csupán december közepén záratott le véglegesen s így a címjegy
zék csupán 1 9 n . március hó folyamán kerülhetett ki sajtó alól.
A szorosabb értelemben vett népkönyvtári ügyek mellett a
Tanács egyik legfontosabb feladata, hogy a közművelődés e két
fontos eszköze, a múzeumok és könyvtárak eszméjének az arra
hivatott köröket és tényezőket megnyerje. E hivatásának meg
felelően határozta el magát arra, hogy egy, a modern társadalmi
igényeknek megfelelő fővárosi közkönyvtár érdekében kezdemé
nyező lépéseket tegyen. Ez ügyben WLASSICS Gyula, az Orsz.
Tanács elnöke, 1910. évi február hó 21-én az Orsz. Tanács névé
ben egy emlékiratot terjesztett Budapest székesfőváros tanácsa elé.
Az Orsz. Tanács kezdeményező lépésének megvolt a kellő
foganatja. Dr. BÁRCZY István polgármester az Orsz. Tanács és a
társadalom egyéb köreiből jövő felszólalások hatása alatt a székes
főváros főkönyvtárosa útján egy tervezetet dolgoztatott ki az új,
közművelődési irányú közkönyvtár létesítése érdekében s június
hó 20-án szakértekezletet tartott, melynek célja volt a tervezet
ben foglaltakat megvitatni. Az értekezlet, melyen a Tanács kép
viseletére dr. ERDÉLYI Pál kolozsvári tud. egyetemi könyvtárigaz
gatót kérte fel, a tervezetet magáévá tette s véleménye alapján az
eszme a székesfőváros közgyűlése részéről is kedvező fogadtatásra
talált, mely a millenniumi 2 milliós alapítvány időközben felgyűlt
kamatai egy részét kötötte le a Tisza Kálmán-téren építendő köz
könyvtár költségeire.

MAGYAR K Ö N Y V E S H Á Z .
ADALÉKOK SZABÓ KÁROLY RÉGI MAGYAR KÖNYVTARÁNAK
í. KÖTETÉHEZ. 1
I.

[464.] [Hely nélkül.] 1638.
Minden efyiendóre J\ol- \ gâlo őrök \ CALENDA- | R1VM | és az | CISIO
JANUS | Magyáról. [Szövegzáró egy rák, egy bakk, egy makk.}
8-r. a r s = 8 számozatl. levél. Hely, év és nyomtató nélkül. A naptár
szól az 1638—1658 évekre.
A naptár, mely ez alakban tudtommal egyetlen, egy táblával kezdődik :
«TABULA Festorum mobilium pro coníignatis annis fequentibus, az úy
Calendarium fzerint.» E táblán az 1638—1658 évekre meg van határozva a
húsvét, a farsang heteinek száma, az epactae, a vasárnapi betű, a Mátyás
ugrás. Ezt követi 12 oldalon a 12 hónap leírása a következő rovatokkal :
napok sorszáma, a hét napjai a, b, c, d, e, f, g betűkkel jelelve az akkori nap
tári szokás szerint, a hónapról valami megjegyzés egymás alá nyomatott annyi
szótagból, a hány napja van a hónapnak, továbbá névnapok és római naptár.
Az egyes hónapokról való megjegyzésekben pl. áprilisról ez olvasható : «Virá-gos Am-brus meg-tán-to-rúlt az jó bor-tul, Ti-bur-tzot kul-dé az al-föld-re
György Alb : Mark-hoz zöld bu-za-ért».
Erdélyi Nemzeti Múzeum. (?)
Ferencet Zoltán.
2.

Várad. 1656.
Neubarth Christoph. Theolog és Astronomus Kalendarioma. Mellyet
irt Urunk születése után 1656. esztendőre, mely Bissextilis. Es Magyar
országra s Erdélyre nagy figyelmetességgel alkalmaztatott. Varadon
Nyomtattatott Szenczi Abraham által.
Töredék. 16-r. Egy 1657-ben megjelent könyv (Jesvita Páterek Titkai.
Nagyvárad) tábláiból áztattam ki. Címlapja hiányzik. A címet a Ráth György
1

Az utolsó számozott (463) adalék a Magyar Könyvszemle 1911. évfo
lyama 353. lapján jelent meg.
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csonka példánya (Magyar Könyvszemle 1880. 300 lap.) után írtam le, mely
most az Akadémia könyvtárában van. Megvan a napok jegyzékéből 2 levél
töredéke (Nov. 18—21. Decemb. 1—2. 17—21); a Prognosticalasból szintén
2 levélé ; «(Az) Efztendönek négy részeiről» c. szakaszból [(I.) «A' TELROL».
«II. A' TAVASZRÓL». «III. A''NYÁRRÓL».] 2 levél; a «SOKADALMAK»
címűből a Januariusban, Februariusban, Martiusban, Áprilisban, Májusban és
Júniusban (ez csonkán) tartott vásárok jegyzéke — 2 levél •— s végre a
Chronica c. részből 3 levél töredéke ; összesen = 1 1 levélnyi töredék (Ezek
között 5 ép levél s ő csonka); mind oly részletek, melyeket a Ráth-könyvtár
töredéke ( = a naptár 8 első levele, július 16-ig) nem tartalmaz s így eddig
ismeretlenek voltak.
Sárospataki ref. főiskolai könyvtár.
Harsányi István.

3-

[465] (Kassa. 1660.)
Naptár az 1660-ik évre.
«1660. 29. Januarii. Marcus. Severinus typographus az n. tanácsnak 1660.
esztendőre való calendariumokat praesentált.» Kassa városi jegyzőkönyvek.
Kemény Lajos.
4-

[466] (Gyulafejérvár. 1661.)
NOS MICHAEL APAFI | DEI GRATIA PRINCEPS | Tranfylvaniae,
partium Regni Hungáriáé Domi- j nus, & Siculorura Comes & c. Memó
riás commen-1 damus tenoré prasfentium íignificantes quibus expedit
univerfis : j Quód Spectabiles, Magnifici, Generofí & Nobiles, caeteriq ; |
univeríi Status & Ordines trium Nationum Regni noftri Tranfyl-1 vanise,
in Generalibus eorum Comitiis ad diem Vigeíimum Menfís | Novemb.
Anni Dni Millefimi Sexentefimi Sexagefími primi in oppi | dum noftrum
Kis-Schelk, ex edido noítro, celebratis, congregati, ex-1 hibuerunt
nobis & praefentaverunt quosdam infrafcriptos Articulos | in eodem Conventu communibus eorundem votis & fuffragiis, | pariq ; & unanimi
confenfu conclufos Supplicantes nobis humilimè, | ut nos univerfos eos
Atticulos, (így !) omniaq ; & üngula in eisdem conten-1 ta ratos, gratos
& accepta habentes, noíturmq ; confenfum illis | prsebentes, authoritate
noftra Principali benigne acceptore, appro- | bare ratificare & confirmare,
atque tam nos ipíí obfervare, quam | per alios omnes, quorum intereft,
obfervari facere, dignaremur. | Quorum quidem Articulorum tenor talis
eft ; ! ARTICVLI DOMINORVM | REGNICOLARVM TR1VM- | Nationum
regni Tranfylvaniae in Comitiis eorum Generalibus, | ex ediíto fua;
Celfitudinis Principalisin oppidű Kis-Schelk ad diem | Vigefimum Menfís
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Decembris, Anni Millefimi Sexenteíimi | Sexageűmi primi in dieetis,
celebratis, conclufí.
>
Ezután következik a : P R Í E F A T I O magyarul, majd pedig a CONDlTIO-k
(I—XXIV) szintén magyarul. Ezt követi APAFI Mihály esküje magyarul, amely
után jönnek az Articulus-ok (I—VI.) magyarul. Erre következik : «Az Orízág
Staluli Homagiumoknak depoíitiojok Formulája» magyarul, amelyből azonban
csak 6 sor van meg ; a többi hiányzik.
2-r. A—C=5 levél (a többi hiányzik). A kiadás helye és a nyomtató
neve nélkül.
Zilahi Kiss Jenő könyvtárában Sárospatakon.
Harsányi István.
5-

[467] (Kassa.) 1663.
Uj es O kalendariom Christus Vrunk születése után való (1663.)
Esztendőre, Mellyet Magyar Országra Erdélyre és szomszéd Tartomá
nyokra alkalmaztatott. Neubarth Christoph, Boleslâ Silesius által. Cassan.
Severinus Marcus által.
Töredék. 16-r. Egy a XVII. században bekötött könyv táblájából kiáz
tatva. Címlapja hiányzik. A címet az 1662-iki kiadás (M. Könyvszemle, 1878.
274 lap) után írtam le. B3-{-B4-r-B5-r-(B6)=4 i eve i # (Szept. 16-tól December
3 i-ig.) A B6 levél b. oldalán van a másodcím, e szöveggel : «Aftrologiai j
VÉLEKEDÉS* | Chriftus Vrunk fzületéfe után | való | 1663.* | ESZTENDŐRE.* |
Mellyben ez eíztendonek négy | réfzei, had és békefség, földnek terméíe és |
terméketlenfége, egyéb terméfzet fze- | rint történendő dolgokkal edgy- | gyfitt
jedzettettek meg. | Magyar Orf^ágra, Erdélyre, és egyéb \J%pmf%cd Tartomá
nyokra fxprgal | maffan alkalma^- \ tátott. | NEUBARTH* CHRISTOPH.* 1 Theol :
és Aftron: által».
Sárospataki ref. főiskolai könyvtár.
Harsányi István.
6.

[468] (Kassa. 1665.)
Naptár az 1665. évre.
«1664. 11. Decembris. Svéd compactor az n. tanácsnak uj calendariumokat praesentáltatott». Városi jk.
Kemény Lajos.
7-

[469] (Sárospatak. 1666.)
POSAHAZI JA | NOSNAK KIS | IMRE NEVv JESUITA | PÁTER
REL VALÓ V E - | | TELKEDESE IMEZ | KERDESRûL | Volt-é valaha,
* A csillaggal jelzett szavak a másod-címlapon vörösbetiikkel vannak
nyomtatva.
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12-r. A—D ív—67 számozott lap. [Hely és év nélkül.]
RÉVÉSZ Kálmán (Magyar Könyvszemle 1881-iki évf. 332 1.) ama tény
körülmény alapján, hogy PÓSAHÁZI eme munkájának az 52-ik lapján mondot
takat ERDÉLYI János szórói-szóra idézi a Budapesti Szemle VII. 1868. 333 lap
ján, egészen helyesen következtette, hogy : «a LUGOSSY csonka, eddig egyetlen
példányán (RMK. 1046) kívül még egy másik is volt, legalább még a hivatolt.
közlemény Írásakor, Patakon, vagy legalább nevezett idéző keze ügyében», —
mert PósAHÁzinak ez a vitairata tényleg meg volt már az ERDÉLYI János ide
jében is főiskolánk könyvtárában. E teljes példányt, a bejegyzés szerint, tasnádi
SZÉKELY István szepsii ref. lelkész ajándékozta a főiskolának 1792-ben. Abból a
feltűnő jelenségből, hogy a Lugossy-féle példány címlapján ott van (a RMK.
így jelzi) az M.DC.LXVI. évszám, a mienkére pedig nincs rányomtatva, —
azt következtetem, hogy e két példány két különböző kiadásból való. Az sem
lehetetlen különben, hogy a RMK. leirásánál tévedésből került oda az évszám.
Sárospataki ref. főiskolai könyvtár.
Harsányi Istváru

ADATTAR.
A Magyar Könyvszemle jelen évfolyamában új rovatot nyi
tunk,

amelyben

a hazai

könyvtárügyre,

valamint

a

kéziratok

másolására, a könyvek nyomtatására, bekötésére, áraira, a könyv
kereskedésre, kiadói viszonyokra, cenzúrára, szóval a könyv tör
ténetére vonatkozó oklevéltári s kéziratos emlékeket fogjuk közölni.
Kérjük

mindazokat, akik ezen, művelődéstörténetünk oly fontos

fejezetébe illő, kiadatlan okmányokkal rendelkeznek, h o g y azokat
közlés végett ez új rovatunk számára átengedni méltóztassanak.
GULYÁS

Pál.

Adatok a második moldvai n y o m d a történetéhez.
Az oláh nyelv irodalmi kialakulása már a könyvnyomtatás idejébe
esik, de a politikailag török uralom, egyházilag a szláv liturgikus nyelv
terhe alatt sinylö oláhság a maga erejéből nem tudott magának irodal
mat kezdeni sem ; erdélyi szászok fordították le s adták ki az első oláh
könyvet 1544-ben Nagyszebenben, azután hosszú sora jön a szláv
betűs oláh egyházi könyveknek Nagyszeben, Brassó, Szászsebes, Gyula
fehérvár városok nyomdáiban. 1 FOGARASI István lugosi katechismusa
1648-ban latin betűkkel és magyar ortografiával jelenik meg, de ez
elszigetelt kisérlet maradt, a szláv betű uralkodó maradt a XIX. század
közepén is túl. Az erdélyi fejedelemség megszűnte után az I. RÁKÓCZI
György gyulafehérvári oláh nyomdája is megszűnik s nemsokára oláh
könyvek kiadása a budai egyetemi nyomda privilégiumává lesz s csak
a XIX. század közepe felé engedélyez a kormány végre egy oláh nyom
dát (BARITJIU) Brassóban.

Az oláh fejedelemségekben
1

a nyomdászat csak a XVII. században

Jegy&t- E cikk beküldése után fedezte fel SZTRIPSZKY a TODORESZKUtöredéket, egy hihetőleg Nagyváradon 1570—3 közt latin betűkkel és magyar
helyesírással nyomott oláh templomi énekes könyv darabját. Tehát FOGARASI
kísérlete nem első e nemben.
A KÖZLŐ.

6o
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kezdődik. Első a govorai nyomda, melyet 1634-ben alapit BASARÁBA
Máté vajda, első ismert terméke az 1539. évi VARLAAM-féle «Cazanie»
1642-ben Câmpulungban, 1664-ben Deal monostorban, 1652-ben Tergovistban nyílnak meg nyomdák, a XVIII. században Jassy, Bukarest,
Buzäu, Rimnik is könyvnyomdákkal vannak ellátva. Úgy látszik azon
ban, hogy a fanarióta-zavarok alatt ezek mind tönkrementek, mert az
alább közlött jelentések szerint Moldovának 1815-ben egyetlen nyom
dája sincs, mert akarnak Jassyban alapítni egyet, de METTERNICH
eltiltotta, hogy kelet felé a vámon iparosokat és ipari berendezéseket
átengedjenek, hogy a balkáni fejedelemségeket, mint biztos piacot,
Ausztria el ne veszítse. Különösen a könyvnyomdászat újabbi életbe
léptetését akarta mindenáron megakadályozni s az egész METTERNICHrendszerre nagyon jellemző az alább közlött jelentés, mely szerint Riso
Dormusi pesti kereskedő 375 font ólombetűt akart Jassyba szállítni
nyomdaberendezésül, de az ojtózi vámon egy titkos rendelet utasítása
szerint föltartóztatták. Ezen okmányok a bécsi volt udvari kamarai, a
mai közös pénzügyi levéltárban találhatók a «Commerz-Cammer» gyűj
temény 15. fascikulusában.
I.
252/65 ex Sept. 1815. Commerz.
Euer Exceilenz Hochgebohrner Graf!
Zu folge hoher Hof Praesidial Décrète vom 7-ten April 1812
No. 8273/672 und vom 13-ten Junii 1813. no 706 prot., wurde allen
den Wallachey und Moldau angränzenden Dreyssigst Vorstehern
mit Anempfehlung der strengsten Geheimhaltung aufgetragen, streng
und sorgfältig in Geheime und ohne Aufsehen zu erregen darauf
zu sorgen, dass die Ausfuhr von griechischen Lettern und Druckmaschinen in die Moldau und Wallachey, dann die Auswanderung der
Buchdrucker Gesellen, wie nicht minder Papier und Tuchmacher, dann
der Schön-Färber und Tuchscherer, mit einem Worte aller jenen,
welche zur Emporbringung der Moldauischen Industrie mitwirken können, mit möglichstem Nachdrucke gehindert werde. Nachdem nun das
k. Ojtozer Dreissigst Amt unterm i/-ten d. M. berichtet, dass selbe in
zwey sigill. Colli netto 3695/sp. 392 Pfund Typographische Lettern, die
nach Jassy in die Moldau auszuführen expedirt worden sind, angehalten
habe, in den obbelobten zwey Praesidial Verordnungen aber keine
weitere Verhalts-Massregeln enthalten sind : so unterfange ich mich
Euer Excellenz um die hohe Weisung, nach welcher für diesen Fall
das k. Ojtozer Dreissigs Amt und in vorkommenden ähnlichen Fällen
die übrigen Dreissigst Ämter sich zu verhalten haben, mit dem Beysatze

ADATTÁR

éi

gehorsamst anzugehen, dass ich dem besagten k. Ojtozer Dreissigst
Amte unter einem den Auftrag erlassen, die angehaltenen Lettern bis
zur weiteren Verordnung unter strengster Verantwortung in Deposito
aufzubewahren. Der ich übrigens mit vollkotnmster Verehrung beharre
Euer Excellenz unterthänigster Diener
Hermanstadt d. 26-ten Juny 1815.
J. v. Löffler m. p.
An Seine des Herrn Hofkammer Praesidenten Grafen v. Stadion
Excellenz.
23.566/1080 praesent. am 10. July 1815.
IL
Az udv. kamara 23.566/1080 sz. a. iktatja LÖFFLER első fölterjesztését,
teljes részletességgel ismertetve az esetet az iktatmányban (jul. hó 10)
az u. a. havi 19-i ülésen a kereskedelmi kamarában MERTENS udv. titkár
referálja. Ö fogalmazza a következő átiratot a cs. k. titkos udv. és
állami kanczelláriához :
III.
Note an die k. k. geheime Hof- und Staatskanzlei.
Mit den hierortigen Noten vom 7-ten April 1812 Zahl 8273/672
und vom 30. Június 1813. Zahl 706/Prot. wurden der löbl. k. k. geh.
Hof- und Staatskanzlei die Verfügungen bekannt gemacht, welche man
nach ihrem Wunsche zur Verhinderung der Auswanderung fähiger Professionisten, insbesondere tauglicher Buchdrucker, dann der Ausfuhr
griechischer Lettern und der dazu erforderlichen Pressen nach der
Moldau im geheimen Wege erlassen hatte.
Das k. siebenbürgische Thesaurariat macht nun in der Nebenlage
die Anzeige, dass bei dem Ojtozer Dreissigstamte zwei Colli mit
griechischen, nach Jassy bestimmten Lettern angehalten wurden und
erbittet sich die Weisung, wie sich in diesem Falle zu benehmen sei.
Indem man die Ehre hat eine löbl. k. k. geh. Hof- u. Staatskanzlei
zu ersuchen, hierüber gefälligst ihre Wohlmeinung hieher eröffnen zu
wollen, glaubt man die Bemerkung beifügen zu müssen, dass nach
hierortiger Ansicht die Zurückweisung dieser Lettern nur dann zweck
mässig seyn könnte, wenn zu hoffen ist, dass sich auf solche Art die
Entstehung einer griechischen Buchdruckerei in der Moldau vereiteln
lasse; wenn aber, wie man nach dem Inhalte der geehrten Note vom
17-ten Június 1813 zu glauben berechtiget ist, eine solche Buchdruckerei
in Jassy bereits zu Stande gekommen ist und die dazu erforderlichen
Lettern auch auf andern Wegen dahin gelangen können (was wohl
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keinem Zweifel unterliegt, da von Seite Russlands dieser Unternehmung
nicht leicht ein Hinderniss gelegt werden wird), so wurde nach dem
Erachten dieser Hofstelle die Zurückweisung, welche überdies nicht in
der Zoll Verfassung liegt und daher nicht ohne Aufsehen geschehen
könnte, nur der inländischen Industrie durch den Entgang des Absatzes
der Lettern Nachtheil bringen, ohne hiedurch zu irgend einem Zwecke
zu gelangen.
In soferne also hierbei nicht besondere Verhältnisse und Rücksichten eintreten, scheinet unter jenen Voraussetzungen kein hinreichender Grund vorhanden, die Ausfuhr dieser Lettern zu verhindern.
Wien am 19-ten Julius 1815.
Mertens m. p.
350/65 ex Sept. 1815. Commerz.
IV.
Euer Excellenz Hochgebohrner Graf!
Aus dem in Originali gegen gütige Rückstellung anschliessigen
Bittgesuchs des Riso Dormusi werden Euer Excellenz gnädigst zu
ersehen geruhen, dass derselbe 375 Pfund wallachische Drucklettern in
die Wallachey versenden zu dürfen das Ansuchen machte : da aber
zufolge hoher Hof Praesidial Décrets vomy-tem April 1812. No 8273/672
die Ausfuhr derley Drucklettern auf das strengste untersagt worden
und die unterm 26-ten Juny I. J. Prot. Zahl 252. gebetene hohe
Weisung, wie sich in Betreff der Ausfuhr dieser Typographischen
Lettern zu benehmen sey, daher noch nicht gelanget ist, so unterfange
ich mich Euer Excellenz um die weitere Verhalts-Massregeln mit denen
nnterthänigst zu bitten, dass ich dem Ojtozer k. Dreissigst Amte unter
einem aufgetragen, obbesagte 375 Pfund typographische Druckletter bis
zur zweitem hohen Anordnung unter strengster Verantwortung in
Deposito aufzubewahren. Der ich übrigens mit volkommster Hochachtung zu beharren die Ehre habe Euer Excellenz unterthänigster
Hermanstadt, den 4-ten Sept. 1815.
Diener J. v. Löfiler m. p.
An S. des Herrn Satats u. Conferenz Minister dem Praesidenten
der hochlöbl. k. k. Hofkammer Gr. v. Stadion Excellenz.
31939/1411 Praes. am 20. Sept. 1815.
V.
Hochlöblieh Königliches Thesaurariat !
Unterzeichnete waren gesonnen zwey Kästen mit wallachischen
Drucklettern im Gewichte von 375 Pfund unter der Pester Essito
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Bolletn Nro 311 über Ojtoz in die Wallachey zu versenden, welche
aber beim gedachten Dreyssigst Amte mit der Äusserung angehalten
wurden, dass kein Metall in die Wallachey zu führen erlaubt wäre;
da aber diese kupfernen Lettern als ein bearbeiteter Artikel und respektive
Kunstwaare nicht dahin verstanden worden därften (így !), sondern als
blosse Kunstwaare zu betrachten kommen, so bitten sie unterthänigst
um gnädigste Erlaubnis und respective Verfügung selbe gedachtermassen
ausführen zu können. Herrmanstadt, den 15-ten Sept. 1815.
Unterthänigst gehorsamste Riso Dormusi und Söhne in Pest.
VI.
LÖFFLER második fölterjesztését 31939/1411 sz. a. iktatva, a szept.
27-i ülésen tárgyalták s ennek kapcsán egy újabb átiratban megsürgeti
MERTENS a kancelláriánál a döntést. Végre megérkezett ez okt. 6-án :
VII.
Note.
Auf die schätzbare Note einer löbl. k. k. Hofkammer vom 23-ten
September Zahl 31939/1411 giebt man sich die Ehre, mit Beziehung auf die
diesortige Äusserung vom 11-ten desselben Monats zu erwiedern, dass
nach der Ansicht der geheimen Hof- und Staatskanzlei die Ausfuhr
griechischer Lettern aus den bereits angeführten Gründen weder nach
der Moldau, noch nach der Wallachei zu gestatten seyn dürfte.
Die Beilagen der Eingangs bestättigter Note, sowohl als der
früheren vom 19-ten Julius Zahl 23566/1080 folgen danknehmig zurück.
Wien den 6-ten October 1815.
In Abwesenheit des Herrn Staats und der auswärtigen Geschäfte
Ministers
Hudalist m. p.
An eine löbl. K. K. Hofkammer.
34147/1530 praesent. am 7. Okt. 1815.
VIII.
Prot, zur Sitzung am 16. Oktober 1815.
Äusserung der K. k. geh. Hof- und Staatskanzlei über die Anfrage
des siebenbürgischen Thesauriats (így !) ob die Ausfuhr der Drucklettern
in die Moldau gestattet werden könne.
Von dem Dreissigst Amte Ojtoz wurden 2 Colli wallachischer
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Drucklettern, die nach Jassy bestimmt waren, angehalten, weil zufolge
der Hofkammerpraesidialdekrete vom 7. April 1812 Zahl 8273/672 und
13. Julius 1813. Zahl 706 die Ausfuhr der Drucklettern und die Aus
wanderung der Buchdruckergesellen in die Moldau auf alle mögliche
Art, jedoch ohne Aufsehen erschwert und verhindert werden soll.
Das k. Thesauriat fragte sich daher unterm 26. Június und 4. Sept.
d. J. an, wie sich im vorliegendem Falle zu benehmen sey. Man
ersuchte zuvor unterm 19. Julius d. J. Z. 23566/1080 und 23. v. M. Z.
31939/1411 die k. k. geh. Hof und Staatskanzlei um die Eröffnung ihrer
Wohlmeinung und bemerkte zugleich, dass die Zurückweisung der
nach Jassy bestimmten Lettern nur dann nach hierortiger Ansicht zweck
mässig seyn könnte, wenn dadurch die Entstehung der griechischen
Buchdruckerei zu Jassy, weswegen die obigen Praesidialdekrete auch
erlassen wurden, vereitelt würde, weil sonst die Zurückweisung durch
den Entgang des Letternabsatzes der inländischen Industrie nur Nach
theil bringen würde.
Die k. k. Staatskanzlei bezieht sich in vorliegender Note auf die
unterm i l . Septemb. mitgetheilte Äusserung, vermöge welcher die
Ausfuhr der Lettern weder in die Walachei, noch in die Moldau
zu gestatten wäre, weil nach der eingeholten ämtlichen Auskunft die
griechische Buchdruckerei zu Jassy aus Mangel an einem hinlänglichen
Vorrath an Lettern und anderer Materialien sich noch immer in einem
solchen Zustande befindet, dass sie mit den Preisen der in der österr.
Monarchie aufgelegten Bücher die Konkurrenz nicht halten kann.
Wien, am 16. Okt. 1815.
Mertens.
Közli: GAGYI JENŐ.

TÁRCA.
JELENTÉS
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM SZÉCHÉNYI ORSZÁGOS KÖNYVTÁRA
ÁLLAPOTÁRÓL AZ I 9 I I . ÉV UTOLSÓ NEGYEDÉBEN.
......

I.

A nyomtatványt osztály anyaga a lefolyt negyedévben kötelespél
dányokban 2718 drb nyomtatvánnyal, ajándék útján 508 drb, vétel útján
218 drb, összesen 3444 drb nyomtatvánnyal gyarapodott. Ezenfelül köteles
példányok cimén beérkezett: alapszabály 217 drb, falragasz 1369 drb,
gyászjelentés 1296 drb, hivatalos irat 42 drb, műsor 183 drb, perirat
8 drb, színlap 1622 drb, zárszámadás 163 drb, különféle 45 5 drb, vagyis
összesen 5355 drb apró nyomtatvány. Vételre fordítottunk : 1842*87 koro
nát, 321-80 márkát, 9175 lirát, 61-20 frankot.
Ajándékaikkal a következők gyarapították a nyomtatványi osztály
anyagál:
, • Gróf ANDRÁSSY Dénes, München; BALOG Emil; Belügyminisztérium;
BERKES Sándor, Gyula ; Bevilaq.ua Béla ; BOROS Adolf, Szatmár ; Bosnyákhere, orsz. kormány (2 drb); BOZÓKY Lajos, Nagyvárad; Bölcsészettud.
kar dékánja (66 drb); CASER Antonio, Venezia; Columbia University,
New-York (2 drb); DEMÉNY Károly (3 d r b ) ; Dunamelléki ref. egyház
kerület ; Dunántúli ág. h. ev. püspök, Pápa (2 drb) ; Eggenberger-féle
könyvkereskedés ; Fővárosi közmunkák tanácsa ; GERŐ Ármin (9 drb) ;
GYŐRY Tibor ; K. k. Handelsministerium, Wien (2 drb) ; HAVASS Rezső ;
Hist. Verein für Steiermark, Graz ; HOFFMANN Géza, Wien (2 drb) ;
Imprimerie Crété, Corbeil ; Istenhegyi népművelési egyesület (2 drb) ;
Kais. Akademie der Wissenschaften, Wien (6 drb); Képviselőházi iroda
(4 drb) ; KOHÁNYI Tihamér, Cleveland ; KOZMA Bernát ; Königl. Bibliothek
zu Berlin (2 drb) ; Königl. Bibliothek zu Stockholm ; Kongl. Universítetsbibl. Uppsala ; Kuratorium des Landesmuseums Joanneum, Graz ; KUTHY
Zoltán, New-York; Lukawsky Theophil, Praha; M. kir. állami számMagyar Könyvszemle. 1912. I. füzet.
5
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vevőszék elnöke ; M. kir. állatorvosi főiskola (2 drb) ; M. kir. földtani
intézet igazgatósága (2 drb) ; M. kir. posta- s távirda-vezérigazgatóság ;
M. kir. technológiai iparmúzeum; Magyar Könyvszemle szerkesztősége
(2 drb) ; Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósága (2 drb) ; Magyar Tud.
Akadémia (2 drb) ; MANGOLD Lajos ; MÁRKI Sándor, Kolozsvár ; MÁRTON-

FALVAY Elek, Pápa; MELICH János (2 drb); Museum des Königreichs
Böhmen, Praha (2 d r b ) ; Népszerű főiskolai tanfolyam titkára; Népszerű
gyorsíró szerkesztősége ; Pannonhalmi főapát ; PATZAUER Hans, Wien ;
PETROV A., S.-Peterburg ; POPOVICI József (3 drb) ; Protestáns országos
Arvaegylet ; Public libraries Committee, Newcastle-upon-Tyne ; REINÖHL
Rainer, Baden ; Revue de l'art chrétien kiadóhiv., Paris ; Sepsiszent
györgy polgármestere; Signale szerkesztősége, Berlin; State Museum,
Washington ; Statistische Zentralkommission, Wien (2 drb) ; SZALAY Imre
(2 drb) ; SZÉCSI Ferenc, Hatvan ; SZEREMLEI Samu, H.-M.-Vásárhely ;
SZTRIPSZKY Hiador (2 drb); Tanintézetek igazgatóságai (325 drb);
TAKÁCS "Zoltán; TÉGLÁS Gábor; TODICA Gavril, Algyógy; TODORESCU

Gyula ; VINCZE Frigyes, Kolozsvár (2 drb) ; WASSER Gyula, Esztergom ;
ZÁVODSZKY Levente ; ZELENYÁK János ; ZLINSZKY Aladár.

A vásárolt könyvek közt említésre érdemesebb szerzemény nem
fordult elő.
A könyvtár helyiségeiben az elmúlt negyedévben 10.675 egyén
20.616 kötet nyomtatványt használt; kölcsön útján pedig 578 egyén
1680 kötetet vitt ki házi használatra.
A lefolyt negyedévben 2361 munkát osztályoztak, amelyekről
összesen 3289 cédula készült. A RMK. II. folytatólagos cédulázása
megindult. Kötés alá 735 művet 892 kötetben küldtünk.
A kötelespéldányok átvételére berendezett helyiségbe ez idő alatt
668 csomag érkezett s ugyaninnen 1018 levelet expediáltak, amiből 221
reklamálás volt.
Az 1897 : XLL t.-cikk intézkedései ellen vétő nyomdatulajdonosokkal
szemben megindított peres eljárások eredményeként pénzbüntetés és kár
térítés fejében az egész 1911. évben befolyt 317*57 kor.
Végül megemlítendő, hogy a nyáron végzett revízió alkalmával
felmerült szak- és cédulakatalogusi munkák befejezést nyertek. A reví
zió eredménye ez: könyvállomány: 273.149 kötet és körülbelül 210.000
apró nyomtatvány. Régi magyar nyomtatvány van 2747, ebből idegen
nyelvű 1516, magyar nyelvű 1231.
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II.
A hirlaptár gyarapodása: kötelespéldányokban 146 évfolyam, 25.299
szám (ezek közül számonként jött /871 szám); ajándék 7 évf. 616 szám;
vásárlás 31 évfolyam 1222 szám (a 119 korona vételárhoz utólag fog
hozzájárulni az amerikai hirlapok ára), összesen 184 évf. 27.137 szám.
Vásárlás: KUN S. antikváriustól: Honderű 1843 és 1846; Nemzeti
Újság számai 1847-böl és 1848-ból; Társalkodó számai 1843-ból és
1848-ból. WACHTEL Gyula antikváriustól : A Főváros és egyéb lapok
296. száma. Dr. SZTRIPSZKY Hiadortól: Gazeta dija narodniah ucsitelej
1868—69. NIERNBERGER Ludwigtól (Bécsben) : Alig. Theaterzeitung
1838:11. évnegyed. — New-Yorkban élő hazánkfia, FELEKY Charles
bibliofil, szives volt magára vállalni az Amerikában megjelenő magyar
lapok összegyűjtését Múzeumunk számára; az ö közvetítésével hirlaptárunk 14 évf. 478 számával gyarapodott. — Ajándék : dr SZTRIPSZKY
Hiadortól (Unterhaltungsblatt = Blätter für Geist... Brassó 1837/38.
és 1840. évi számai); KOHÁNYI Tihamértól (Clevelandban, a szerkeszté
sében megjelenő Szabadság cimü napilap) ; az u. o. megjelent Amerikai
Magyar Farmer, a szerkesztőségtől; a new-yorki «Jókai» betegsegélyző
egylettől (jubileumi lapja : Ünnepi Hiradó, 2. szám).
Ez évnegyedben a könyvtárban 782 olvasó 1674 kötet hírlapot,
házonkívül 17 olvasó 152 kötetet, összesen 799 olvasó, 1826 kötetet
használt.
Átnéztünk 184 évfolyamot, 21.246 számot. Céduláztunk 155 évfolya
mot, közte íj új lapot. Beköttettünk 956 kötet hírlapot.

III.
A kézirattár az 1911. év utolsó negyedében ajándék útján 7 kötet
újkori kézirattal, 650 irodalmi levéllel és 6 irodalmi analektával, vétel
útján 9 újkori kézirattal és 10 zenei kézirattal, hivatalos gyűjtés útján
1 zenei kézirattal, összesen 673 darabbal gyarapodott. Vételre 884 koronát
és 775 márkát fordítottunk.
Ajándékozók voltak özv. CSANÁDY Györgyné, MÁRTON Lajos, MURA-

KÖZY Ilona, RÓTH Lajos és gróf TELEKI Sándorné. MÁRTON Lajos boldo
gult édes atyjának, ABONYI Lajosnak irodalmi levelezését ajándékozta a
kézirattárnak, mely úgy mennyiségre, mint minőségre nagyon becses
adomány.
5*
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A szerzett anyagban a zenei gyűjtemény nyert értékes szaporodást
LISZT Ferenc öt sajátkezű kéziratában s egy levelében, valamint RÓZSA
VÖLGYI Márk négy ismeretlen müvében. Kiemeljük továbbá SZANISZLÓ
Zsigmond főbíró XVII. századbeli naplójának eredeti kéziratát s DUDÁS
Ödön kéziratban maradt munkáját, mely a 48/49-i magyar hadsereg
tisztikarát akarta összeállítani.
A kézirattár munkásságát az idei nagy szerzemények s vétel
ajánlatok (GYULAI Pál, JÓKAI Mór) kötötték le. Az ABONYi-levelezés föl
dolgozásán kivül hátralék nincs.
Az évnegyed folyamán 99 kutató 347 kéziratot, 356 levelet és 18
analektát használt. Kikölcsönöztünk 12 esetben 15 kéziratot és 2 levelet.

IV.
A levéltár törzsállománya az elmúlt évnegyedben vétel útján 96 drb,
ajándék útján 3 drb, más osztályból való áttétel útján 1 drb, összesen
100 drb irattal gyarapodott.
Vételre fordítottunk 476 koronát és 35*80 márkát.
Ajándékaikkal BERZEVICZY Albert, dr. FRÄNKEL Bertalan, SZTRIPSZKY

Hiador, BOSSÁNYI Lajos gyarapították a levéltár anyagát.
A törzsanyag gyarapodásából 2 drb esik a középkori, 75 drb az
újabbkori iratok, 5 drb a cimereslevelek, 18 drb az 1848/49-es iratok és
nyomtatványok csoportjára.
A cimereslevelek gyűjteménye a következő darabokkal gyarapodott.
1. 1517. június 24. Buda. II. LAJOS cimereslevele BALAJTHY István és
János részére. Eredeti. — 2. 1576. augusztus 18. Varsó. BÁTHORY István
lengyel király lengyel címeres nemeslevele a BÁNÓ család részére. XVII.
századi egyszerű másolat. — 3. 1751. november 28. Bécs. III. FERDINÁND
cimereslevele PAPPANEK Pál részére. — 4. 1681. június 28. Gyulafejér
vár. APAFI Mihály cimereslevele MEDER Azrael részére. — 5. 1695. márc.
23. Bécs. I. LIPÓT cimereslevele PRINCZFALUSSY János részére.
A családi levéltárak csoportja újabb levéltárral nem gyarapodott. A ré
gebben letéteményezett levéltárak közül kiegészítést nyert a Szily család
levéltára 21 drb irattal, melyeket SZILY Kálmán akad. főkönyvtámok és
a gróf SZÉCHENYI család levéltára 5 drb irattal, melyeket gróf SZÉCHENYI
Béla téteményezett le.
A lefolyt évnegyedben 52 kutató 13.165 drb iratot használt s 7
térltvényen 833 drb iratot kölcsönöztek ki.

ÉVNEGYEDES JELENTÉS A SZÉCHÉNYI ORSZ. KÖNYVTÁRRÓL

69

A negyedévi gyarapodás feldolgozásán kívül a levéltárban a követ
kező régebb idő óta folyó munkálatok nyertek befejezést: 1. TÜRR István
hagyatéka, melynek rendezése teljesen elkészült. A gyűjtemény 3765
folyó számban 7284 drbot foglal magában, mely szám a következőkép
oszlik meg : a) iratok 1420 drb, b) TüRR-höz intézett levelek 2662 drb,
c) nem TüRR-höz intézett levelek 172 drb, d) TÜRR nagyobb munkái 415
drb, e) TÜRR hirlapi cikkei 1141 drb, f) TÜRRE vonatkozó nyomtatványok
283 drb, g) nem TÜRRE vonatkozó

hírlapok 709 drb, h) nem TÜRRE

vonatkozó egyéb nyomtatványok 385 drb, i) rajzok, térképek, hang
jegyek 97 drb. 2. A báró DROZDiK-levéltár. Állománya : mohácsi vész
előtti oklevél a XIII. századból másolatban 1 drb, mohácsi vész utáni
iratok a XVII. századból 2 drb, a XVIII. századból 20 drb, a XIX. szá
zadból 326 drb, rajzok 2 drb, újságok és nyomtatványok 17 drb, össze
sen 368 drb. 3. SziLY-levéltár kiegészítése. Állománya: XIV. századbeli
eredeti oklevél 4 drb, mohácsi vész utáni iratok a XVI. századból 1 drb,
a XVIII. századból 9 drb, a XIX. századból 6 drb, a XX. századból
1 drb, összesen 21 drb. 4. SzENT-IvÁNY-levéltár kiegészítése. Állománya:
középkori oklevelek a XV. századból eredeti 1 drb, a XVI. század ele
jéről eredeti 1 drb, mohácsi vész utáni iratok : a XVII. századból 23 drb,
a XVIII. századból 48 drb, a XIX. századból 24 drb, genealógia 1 drb,
iratjegyzék 1 drb, nyomtatvány 1 drb, összesen ^ drb. 5. A SIBRIKlevéltár kiegészítése. Állománya: középkori oklevelek a XIV. századból
eredeti 9 drb, a XV. századból eredeti 12 drb, a XVI. századból eredeti
2 drb, mohácsi vész utáni iratok ; a XVI. századból 22 drb, a XVII.
századból 229 drb, a XVIII. századból 579 drb, a XIX. századból 1150
drb, iratjegyzék 3 drb, összesen 2006 drb.
Munka alatt vannak jelenleg a következő gyűjtemények és levél
tárak: THALY Kálmán hagyatéka, melynek a levelezést magában foglaíó
részét rendezzük, továbbá a MAGYAR-KOSSA család levéltára, valamint a
GÖRGEY Albert által a családi levéltár kiegészítése céljából múlt év szep
temberében beküldött iratok.
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B o d P é t e r : Gróf Bethlen Bethlen

Kata gróf Teleki Jó'sefné a

maga számára gyűjtögetett magyar bibliothekájának
irta — CID-ID-CC.

lajstroma.

Oss^ve

lii. Budapest, 1911. Hornyánszky Viktor ny.

8-r. 117 2 1.
Ez a csinos hártyapapirba kötött, nehéz merített papirra nyomta
tott, s tipográfiailag a XVIII. sz. Ízlését utánzó kötetke csupán 25 példány
ban készült, könyvészeti ritkaság, melynek összeállításával s költséges
kiadásával B. K. P. úrhölgy maradandó emléket állított az általa méltán
nagyratartott gróf BETHLEN Kata emlékének. A kötetke tartalma : Árva
BETHLEN Kata fohásza. BETHLEN Kata 1753-iki és 1754-iki végrendele
tének könyvtárára vonatkozó passzusai. BOD Péter Tiszta, fényes, drága
bibor c. BETHLEN Kata halálára írt verses búcsúztatójának a könyvtárra
vonatkozó részlete s ugyanannak Magyar Athénásából a BETHLEN Katára
vonatkozó szakasz. Végül a fenkölt lelkű nagyasszony marosvásárhelyi
és udvarhelyszéki könyveinek betűrendbe szedett lajstroma. Az első
BOD Péter munkája s a marosvásárhelyi gróf Teleki-könyvtárában őriz
tetik.
A kiadáshoz szolgáló másolatot ifj. BIÁS István készítette. E jegy
zékben csillaggal vannak megjelölve azok a művek, melyek eredetileg
nem voltak a grófnő könyvtárában s amelyeket BOD Péter utólag soro
zott a lajstromba. A második listát ugyancsak BOD Péter 1747-ben készí
tette, s a székelyudvarhelyi ev. ref. kollégium őrzi. E jegyzéket MÁRKI
Sándor mutatta be 1906-ban az erdélyi múzeum-egylet egyik ülésén.
Mint a jegyzékekből kitűnik a nagyasszony elsősorban a sokszor kegyet
len hangú kegyes irodalmat kedvelte, de a természettudományok iránt
is vonzódott.
Az ízléses kötetbe gróf TELEKI Józsefhé, BETHLEN Kata exlibriszének sikerült hasonmása van beragasztva.
BIBLIOFIL.
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Budapest,

1911.

Révai és Salamon ny. 8°. 4, 375 1. Ara ? K.
KAPOSI József, a kiváló magyar dantista, arra vállalkozik e vaskos
kötetben, hogy hü képet nyújtson ÜANTE-nak Magyarországon való
mindenoldalú, úgy irodalmi, mint művészeti szerepléséről.
DANTE szerepléséről a magyar irodalomban a Deutsche DANTEGesellschaft évkönyveinek első kötete már 1867-ben közölt tanulmányt
Dante in der ungarischen Literatur cimen KERTBENY Károly tollából, aki
őszintén bevallotta, hogy a nagy firenzeivel Magyarországon csak a
legújabb időben kezdenek foglalkozni.
KERTBENV-nél sokkal többet a magyar Dante-irodalomról IMRE
Sándor sem tudott mondani, pedig az ő alapvető értekezése : A\ olas\
költésiét hatása a magyarra, melyben azt állította, hogy «nekünk DANTE
nagyrészt ismeretlen dolog», tizenegy évvel későbben látott napvilágot.
IMRE Sándor nyomán haladva, WLISLOCKI Henrik és SIROLA Ferenc
is kutatták az olasz irodalom hatását a magyarra, de mindketten alig
néhány sorban végeztek a magyar DANTE-irodalommal.
Jelen könyv irója 1885-ben a Koszotú-ban tette közzé «DANTE a
magyar irodalomban» c. dolgozatát, amelyben «fiatalos lelkesedéssel
igyekezett a rendelkezésére álló anyag gyér és szűkös voltát takar
gatni».
Azóta a magyar dantisták száma örvendetesen megszaporodott, s
midőn WEÉR-WILDE Pál 1902-ben a Societá Dantesca Italiana fölkere
sésére összeállította a magyar DANTE-irodalom bibliográfiáját, vázlata
már tíz nyomtatott lapra terjedt.
Mindenesetre a KAPOSI érdeme az, hogy komoly, kimerítő munkát
végzett. Morzsák gyűjtésére is vállalkozott. Tette ezt abban a meggyő
ződésben, «hogy a divino poéta asztaláról lehullott morzsák sincsenek
hijján az éltető tápláléknak» és mert — ezt már mi tesszük hozzá —
morzsákon kívül nem igen talált volna a ÜANTÉ-ra vonatkozó magyar
Írásokban. Ez azonban nem zárja ki, hogy az egyetemes fortuna di
DANTE jövendő irója ne értékesíthesse nagy haszonnal KAPOSI lelkiisme
retes, nagy tudást föltételező és emberfölötti türelmet igénylő munkáját.
Könyve huszonnégy fejezetre oszlik.
Az első DANTE hírével, a második világirodalmi térfoglalásával és
szereplésével foglalkozik. A harmadikban (DANTE és Magyarország)
szerző egynéhány érintkezési pontot sorol föl Magyarország története
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és az olasz költő müvei között. A negyedik DANTE ismerete első hazai
nyomainak van szentelve.
Arról, hogy a XIV. század folyamán DANTE hire eljutott-e és
mint jutott el Magyarországba, egyetlen adatunk nincsen. Mindenesetre
föltehető, hogy KÁROLY RÓBERT királyt érdekelték DANTE-nak atyjáról
irott sorai s Nagy LAJOS sem volt közönyös az ANJOU és a HABSBURG
ősök magasztalását vagy becsmérlését illetőleg. Meg aztán csodálkoznunk
kellene, ha az olaszországi főiskolákon tanuló magyar ifjak közül a
DANTE nevét egyik se hallotta, műveit ne olvasta s legalább ismere
tüket hazájába magával ne hozta volna.
A magyarok DANTE-val való ismerkedésének első nyomára mind
amellett csak a XV. században, a konstanzi zsinaton bukkanunk.
GIOVANNI da SERRAVALLE fermoi herceg-püspök ugyanis, aki huza
mosabban részt vett a zsinaton, mivelhogy számos müveit hegyentúli
kivánkozott a Commedia ismeretére, azt latinra fordította, hogy az
olasz nyelvben járatlan németek, franciák, angolok, csehek, magyarok,
szlávok stb. is megérthessék.
A fordítás egy másolatát külön dedikálta ZSIGMOND királynak. •
Serravalle tehát tapasztalva a magyarok érdeklődését, rájuk is gon
dolt, mikor a Commediát latinra fordította és kommentálta, s így igen
valószínű, hogy a konstanzi zsinat magyar főpapjai és főurai a latin
prózára fordított Commediát olvasták. Hihető továbbá, hogy némelyikük
a fejedelem környezetében később is hallotta a firenzei költő dicsőí
tését és az inperiumról szóló sorainak fölemlegetését.
Vájjon miképen gondolkoztak DANTÉ-ról az olaszos műveltségű
magyar humanisták, élükön VITÉZ Jánossal és Janus PANNONIUS-szál ?
E kérdésre nem adhatunk kielégítő feleletet, mert humanistáink mély
ségesen hallgatnak Alighieriröl.
Hogy azonban MÁTYÁS király és udvara tudomást szerzett Dantéról, arra bizonyíték a Commediának ama miniált kódexe, mely 34
más Korvina-maradvánnyal 1877-ben került vissza Konstantinápolyból
Magyarországba.
A Commediának SERRAVALLE-féle latin fordítása és kommentár
töredéke az egri egyházmegyei könyvtár tulajdona. A MÁTYÁS király
illuminait ÜANTÉ-ját pedig a budapesti egyetemi könyvtár őrzi. v •
Ezeken kívül még egy magyarországi DANTE-kódexről van tudo
mása szerzőnek: a Magyar Nemzeti Múzeum DANTE De Monarchia-ját
tartalmazó latin kéziratáról.
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Ezekről szól a könyv ötödik fejezete.
Az egri DANTE-kódexröl a «Tudományos Gyűjtemény» adott hírt
először 1819-ben. Foglalkoztak vele, de többnyire felületesen, TOLDY
Ferenc és nyomán CSÁSZÁR Ferenc 1853-ban, s végül VAISZ Ignác 1883-ban.
A szóban forgó kódex a XV. század elejéről való papir- és hártya
kézirat. Átlag minden négy papirlapját két hártyalevél követi. A kódex
476 (újonnan) számozott levélből áll. írása könnyen olvasható mezzogotico tondo, több kéztől származik és sokszor sietős. Másolói szerző
szerint nem voltak magyarok. A kézirat nem mondható diszesnek. Csak
a dedikaciókat miniálták a másolók feltűnő gondossággal, mi arra vall,
hogy a kódex 1417-ben Konstanzban Zsigmond király számára készült.
Az egri kódex hosszú ajánlását — melynek teljes szövegét közli szerző —
nem találjuk sem a vatikáni, sem a londoni SERRAVALLE-kódexben, mely
utóbbi egyáltalában nem tartalmaz dedikációt.
A

MÁTYÁS király illuminait

ÜANTE-jára

IPOLYI Arnold, KUBINYI

Ferenc és HENSZLMANN Imre akadémikus társaival 1862-ben akadt Stambulban. A kódexet 1877-hen II. ABDUL HAMID szultán 34 más Korvin
kódexszel a budapesti egyetem könyvtárának ajándékozta. Bibliografiailag
először CSONTOSI János ismertette. A kódex számos terzina kihagyásával
a Divina Commediát foglalja magában. Az egész Commediában 94 kész
illusztráció, 5 tollrajz, 76 üres képhely és 3 iniciálé van.
A De Monarchiának összesen nyolc kódexe ismeretes. Közülök egy
a Nemzeti Múzeum könyvtárában van — codex latinus medii aevi
Musei Nat. Hung. No 212. Anyaga papiros és hártya; méretei
29X21 cm., leveleinek száma 122. Ebből a De Monarchia a i a —23*
lapot foglalja el. Sűrű, apróbetüs irása egy kéztől való. A széljegyzetek
a 31 soros szöveget olykor egészen körülfogják. Az iniciálék miniálták.
A könyvet szerző állítása szerint 1438 végén vagy 1439 elején írták
ALBERT király számára.
A hatodik fejezet tárgya: Dante Magyarországon a XVI—XVIII.
században és a XIX. évszáz első felében. Ebben 27 oldalon át fürkészi
az összefüggést DANTE és 350 év magyar irodalma nevezetesebb kép
viselői között. Nagy türelemmel kikutatja és följegyzi abban a leghal
ványabb vonatkozásokat is, de a CSÁSZÁR Ferencnek szentelt következő
fejezet legelején annak a megállapítására jut, hogy a magyar irodalom
a XIX. század második feléig egyetlen számottevő DANTE-cikket vagy
fordítást sem képes felmutatni. CSÁSZÁR Ferenc kezdi meg a valamivel
komolyabb magyar DANTE-irodalmat. Számos követője akadt és akad,
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akikkel szerző nagy szeretettel és behatóan foglalkozik a következő
fejezetekben. A Dante-tanulmányok legkisebb árnyalata, a Dante-kultusz
minden faja érdekli a szerzőt. Annyira kimeritő igyekszik lenni, hogy
még a millenniumi Pokol-körkép előtt se hunyja be szemét és emlí
tésreméltónak találja (igaz ugyan, hogy érdeme szerint) a GÁRDONYI
Gézának abból az alkalomból kiadott ú. n. Inferno-fordítását.
Annál meglepőbb, hogy a hazai DANTE-kultusz egyik legfontosabb
szervéről, a budapesti tudományegyetem olasz tanszékéről egy árva
szóval sem emlékszik meg.
A könyvet a magyar Dante-irodalom nagy gonddal összeállított
bibliográfiája fejezi be, melyet mindenkor haszonnal fog forgatni a
Dante magyar irodalmával foglalkozó kutató.
ZAMBRA ALAJOS.
H. T. Coutts és G. A. Stephen : Manual
ding.

London,

of library

bookbin-

1911. Libraco ltd. 8-r. XI, 251 1., 25 1. hird.

8 tábla. Ára kötve 7 Sh. 6 d.
Jelen könyv szerzői közkönyvtári tisztviselők, akik a könyvkötést
elsősorban a könyvtár szempontjából vizsgálják. Az első két fejezet a kézi
es gyárikötés technikáját ismerteti főbb vonásaiban. Érdekesek az utóbbi
fajta kötés tartósságára vonatkozó megjegyzések. STEPHEN szenrint a
kiadók szokásos kötése átlag 30 kikölcsönzést áll ki. Rendes hibái a
kötések e nemének: 1. a fűzés lazasága; 2. rossz minőségű drót, szalag
és organtin alkalmazása; 3. a füzőszalagok és zsinegek számának mini
mumra csökkentése, vagy lazaszövésű organtinnal való helyettesítése ;
4. a könyv hátának tökéletlen gömbölyítése ; 5. a mellékletek egyszerű
beragasztása; 6. rossz minőségű enyv alkalmazása; 7. a füzözsinegek
elégtelen hossza ; 8. tökéletlen beakasztás ; 9. elégtelen préselés a beakasztás után. Néhány jelentősebb amerikai cég ujabban közkönyvtárak
részére népszerűbb kiadványait erősebb kötésben szállítja, kötetenkint
2—20 cent pótdíj lefizetése ellenében. Ez erősebb kötések a rendes
gépkötéstől a következőkben különböznek: 1. a fűzés végtől-végig tör
ténik erős cérnával; 2. a fűzéshez három vagy több szalagot használ
nak ; 3. az első és utolsó ív ellenállásának fokozására törési felületüket
vászonnal borítják ; 4. az előzék papirt vászon fácokkal erősítik fel. A könyv
tári kötés elvét szórványosan egy pár angol kiadó is bevezette. A könyvtári
kötés sajátos követelményeivel foglalkozik a következő fejezet. Ezek: hajlé
konyság, tartósság, szolidság, jó anyag, csinosság, könnyűség, olcsóság,
megfelelő stilus. A kötés anyagának megválasztásánál a bekötendő művek
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előrelátható népszerűsége (használata) a döntő. E szempontból szerzők
négy csoportra osztják a könyveket u. m. : x. elvétve használt könyvek
ezekből a kisebb alakúak vászonba, a nagyobbak és vastagabbak buckrambe, a fóliánsok börháttal kötendők; 2. állandóan használt, de múló
értékű könyvek oly anyagba kötendők, melyek sokat birnak ki az alatt
a pár év alatt, amíg forgalomban vannak; 3. állandóan keresett s tartó
sabb értékű könyvek a lehetőleg legerősebb kötéssel látandók el, mely
nek anyaga nem csak mechanikai, hanem az idő szempontjából is tar
tós ; 4. értékes könyvek (díszkiadások és becses kézikönyvek) a közön
séges könyvtári kötésnél csinosabban, a legjobb minőségű bőrbe kötenidök. Gyakorlati irányú müvek régi (elavult) kiadásait ne köttessük
újra, hanem új kiadással pótoljuk. Idegen nyelvű könyveknél a cimnyomás alá célszerű az olvasó közönség anyanyelvén kitenni, hogy miféle
nyelven szól a kötet. A IV. fejezet a kötéshez használt különböző
anyagokat ismerteti. Megszívlelni való, amit szerzők a fókabőrröl mon
danak: a fókabőrnek erős rostjai rendkívüli tartósságot kölcsönöznek,
úgy hogy a legerősebb használatot is kibírja ; ellenálló képessége a leg
jobb kecskebörével vetekszik, hajlékonyságra pedig valamennyi börfajt
felülmúlja, minthogy igen olajos, fogása, fénye rendkívül kellemes.
Emellett igen gazdaságos, mivel igen egyenletes szövésű s nincsenek
benne használhatatlan részek, mint a maroquinben, melynél valamivel
olcsóbb. Az első táblán adott minta szépsége és kellemes fogása, igen
ajánlja a fókabőrt. A orosz bőrre vonatkozólag azok nézetéhez csatla
koznak, akik e bőrfaj tartósságát elismerik, de csak a régibb gyártmá
nyokra nézve. A jelenleg forgalomban lévő oroszbőr azonban nem jó.
Két fejezet van szánva a könyvekhez használt papirosnak, melynek
múltját, gyártásmódját s mai válfajait ismerteti. Az angol mintára leg
utóbb nálunk is fölkapott vastag, tollkönyű papirost, ép úgy, mint az
illusztrációk nyomásához használt krétapapirost könyvünk egyaránt el
itéli. Ismerteti a Society of Arts papirvizsgáló-bizottsága 1898-iki mun
kálatát, mely szerint a papírkészítéshez használt rostok négy osztályba
sorozhatok. Ezek : A) gyapjú, kender és len ; B) fa, cellulózé : a) szulfit
b) szóda és szulfát eljárással; C) spartium és szalma-celluloze; D) fapép. Az állandó értékű kiadványok papirsorának rostanyagából legalább
700/o az A osztályból legyen.
E két, a tárggyal csak lazán összefüggő fejezet után szerzők a
könyvkötővel kötendő szerződés legajánlatosabb módját ismertetik.
Külön fejezet szól a kötésekről vezetendő lajstrom kellékeiről és formái-
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ról. Különösen bőven szól a «slip-method»-ról, mely abban áll, hogy
minden egyes könyvről külön cédulácskát készítünk, mely a könyv
hátára nyomtatandó szöveget, a kötés anyagát és szinét, árát, az elkül
dés napját stb. adatokat tartalmazza. Az egyes cédulákat minden egyes
könyvbe beleteszszük, s az egész küldeményről külön lajstromot is készí
tünk, melyen a könyvkötő a szállítmány átvételét elismeri. Minta-köte
tek helyett, ha a kötés minősége kellőkép le van írva, az utánzandó
kötetek hátáról készítendő dörzslenyomatokat is küldhetünk. E lenyo
matok vékony papíron készítendők oly módon, hogy ráfeszítjük a könyv
hátára s lágy ceruzával egy irányban az egész felületet ledörzsöljük^ Az
írás és díszítés ilyenkor a sötét felületről fehéren fog kiemelkedni. E mód
szer igen ajánlható, ha meggondoljuk, hogy a minta-kötetek az olvasók
nak milyen sok bosszúságot okozhatnak.
A könyvtárak saját könyvkötészetét illetőleg szerzők azon termé
szetes állásponton vannak, hogy ez csupán könyvtáraknál fizetődik ki.
A legtöbb angol és amerikai közkönyvtárnak nincs is könyvkötő-műhelye
s ahol van, többnyire ott sem maga a könyvtár dolgoztat, hanem à
vele szerződéses viszonyban álló könyvkötőmester. Sokkal elterjedtebb
a javítóműhely, amelyben rendesen egy munkás dolgozik. így pl. a
croydoni közkönyvtárban, melynek évi jövedelme 4500 £, egy munkásnö dolgozik évi 52 £ bérért; az elhasznált anyag 7 ^ - b a , â szükséges fölszerelés — az aranyozó-müszerek kivételével — 12 ,^-ba
kerül. A végzett munka egy évben a következő volt: 21 füzet kartqnálása ; 672 kötet újra fűzése, vagy újra táblázása ; apróbb javítások 10,761
köteten; 57 folyóirat-tartó készítése, illetve javítása; 125 térkép möntirozása; 3,237 különböző apróbb munkálat (mellékletek újra beragasz
tása, fényképek felragasztása, vászon-dobozok készítése és javítása stb.)
Érdekességre s használhatóságra minden fejezetet felülmúl, a X-ik,
H. T. COUTTS tollából, mely szótárformában gyakorlati utasításokat ad
a kisebb s nagyobb javítások végrehajtására. Szintén ilyen gyakorlati
jellegű a XI. fejezet, mely mindenféle, a könyvkötéssel kapcsolatos kisebb
kérdésről tájékoztat.
A könyv második része, mely a könyvkötés történetét ismerteti,
igen vázlatosan, G. A. STEPHEN munkája. Ez a rész, mely semmi ujat sem
tartalmaz s ilyen gyakorlati jellegű könyvben alig van helyén, bátran
elmaradhatott volna. Rövid szakszótár és kimerítő tárgymutató rekesz
tik be a kötetet, melynek használhatóságát fokozza az egyes fejezetek
végére függesztett bibliográfia.
GULYÁS PÁL.
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Pellisson Maurice : Les hommes de lettres au XVIII. siècle.
Paris, 1.911. Armand Colin 18-r. 4, 310 2. 1. Ara 3 fr. 50.
Szerző e vonzóan megírt kötetben a XVIII. század francia íróit nem
irodalmi, vagy kritikai, hanem társadalmi szempontból tárgyalja. Az
írónak a törvényhez, a hattalomhoz, a könyvkereskedőkhöz, a színészekhez,
az előkelő világhoz való viszonyát, magánéletét, a róluk kialakult köz
véleményt s a kezdődő hírlapirodalom első sikereit tárgyalja.
Az ancien régime alatt a jog a sajtószabadságot soha sem ismerte
el, de a rendőri és adminisztratív közegek a XVIII. század folyamán
oly szabadelvűén értelmezték a sajtótörvényeket, hogy békói sokkal
kevésbé súlyosan nehezedtek az írókra, mintsem ezek ezt el akarták
hitetni. A cenzorokat a királyi kancellár nevezte ki: feladatuk csupán
arra szorítkozott, hogy megítéljék, vájjon a bírálatuk alá bocsátott mü
tartâlmaz-e egyház-, állam- és erkölcsellenes tanításokat. Számuk nem
volt állandó. 1760-ban pl. 13—13 theológiai és jogi, 18 természettudo
mányi, orvosi és vegytani, 3 kirurgiai, 11 matematikai, 59 szépiro
dalmi, történeti stb. s egy földrajzi műveket elbíráló cenzor működött,
míg egyikük a metszeteket bírálta felül. Szép szám, de minthogy sok
volt köztük a munkaképtelen, vagy a vidéken élő, a cenzorok alig
győzték a munkát, hiszen pl. 1750. dec. 24-től 1763. okt. i-ig nem keve
sebb, mint 4480 új könyv számára kértek privilégiumot. A cenzorok
nem végezték mind egyforma buzgalommal és hozzáértéssel kényes
feladatukat; épen azért a privilégium még nem biztosította a könyv
sorsát; Ha a Sorbonne, a párisi érsek, a parlament, a miniszterek, az
idegen hatalmak képviselői vagy akár befolyásos magánszemélyek részé
ről panasz érkezett, könnyen megeshetett, hogy a privilégiumot meg
semmisítették, a könyv árusítását felfüggesztették s a szerzőnek minden
féle módon kellemetlenkedtek. A század vége felé mind több visszaélés és
baklövés történt a cenzúra körül, úgy hogy minden oldalról támadták
ezt az alapjában már is ingó intézményt, melyet azután a forradalom vég
kép letört.
A sajtó vétségek büntetése — legalább papiroson — épen nem volt
tréfa dolog. A szerző, kiadó, vagy nyomtató vagyonának elkobzása, testi
szabadságának elvesztése — esetleg gályarabsággal, vagy szégyenosz
loppal súlyosbítva — sőt a halálbüntetés is törvénybe volt iktatva, no
de'a'XVIII. század folyamán az ítéletek majd mindig messze elkerülték
ezeket a végleteket. De azért túlzás azt hinnünk, hogy az írók e szá-
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zadban semmi veszélynek sem voltak kitéve. Ha szórványosan is, azért
igen súlyos büntetések is előfordulnak. 1757-ben CAPMARTIN Abbét,
mint az állam békéjét zavaró szerzőt kilenc évi fegyházra s vállonvaló
bélyegzésre itélte el a parlament. 1764-ben CAVEiRAC-ot pellengérre és
örökös száműzetésre Ítélték. Igaz, hogy ez Ítéletek in contumatiam hozat
tak, de mégis jellemzőek a korviszonyokra. A leggyakoribb büntetés a
börtön volt. Az elitélt irókat rendszerint a Bastilleba, vagy ha ott nem
volt hely, a vincennesi erődbe zárták. DUPONT szerint 1660-tól 1756-ig
864 író, nyomdász és könyvárus volt a Bastille kénytelen vendége. De
ez a szám korántsem teljes. A foglyok helyzete nem volt valami két
ségbeejtő. Rendesen megengedték nekik az írást, olvasást, a sétát s néha
még vendégek fogadását is. Az ellátás sem volt a legutolsó. MORELLET
naponta egy üveg bort, egy font jó kenyeret, négy fogásos ebédet és
két fogásos vacsorát kapott. De ez persze csak a Bastilleban volt így,
míg az egyéb börtönökbe került íróemberek a legelemibb egészségügyi
követelményeket is nélkülözték. A száműzetés szintén elég gyakori
volt, bár korántsem olyan mindennapos, mint a börtön. Még ritkábban
alkalmazták a javak elkobzását, de csak azért, mert a legtöbbször nem
igen akadt elkobozni való. Anyagilag legsúlyosabban úgy büntették az
írókat, hogy engedély nélkül megjelent műveiket bevonták és az egész
kiadást megsemmisítették. A mise au pilon-ná\ kevésbbé veszedelmes a
könyv elégetése, ami mindig csak jelképes volt, míg az előző eljárásnál
az összes példányok hasznavehetetlenekké váltak. A külföldön megjelent
könyvekkel kevésbbé szigorúan bántak el, föltéve, hogy szerzőjük elhall
gatta a nevét. Innen van, hogy e században oly sok a névtelen és
álneves kiadvány.
Az írók viszonya a hatalmon lévőkkel korántsem volt oly meg
hitt, mint sokan hirdetik. Egyes Íróknak az a törekvése, hogy befolyást
gyakoroljanak az ügyek menetére, legtöbbször jámbor óhaj maradt. Vol
tak ugyan kormányférfiak, akik memorandumaik megszerkesztésénél a
hivatásos irók tollát igénybe vették, de azért a dolgok irányítását s hiva
talos képviseletét továbbra is a maguk számára tartották fenn. Maga az
uralkodó, XV. Lajos, határozott ellenszenvvel viseltetett a tollforgató
emberek iránt s ha mégis többeknek évdíjat fizetett, az inkább a hagyo
mányok tiszteletének, semmint egyéni hajlandóságának a jele. Az írók
nak kifizetett évdíjak maximuma 80—100 ezer frank közt ingadozott,
de e maximumot csakis XVI. Lajos idejében érték el az irók, akkor,
amikor a katonai és polgári évdíjak összege egy-egy évben közel járt
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a 30 millióhoz ! Vegyük még ehhez, hogy az évdíj sokszor csak papiroson volt meg, máskor rendetlenül folyósították, ismét máskor 200/o levonásával fizették csak ki. S ha az irók mégis annyira törték magukat egyegy évdíj után, annak nem annyira anyagi, mint inkább morális rugói
voltak. A király évdíjasait kevésbbé zaklatták s többre becsülték, mint a
többi «firkászt». Érdekes, hogy az évdíjak egy részét nem a királyi
pénztár fizette, hanem ahirlapok tulajdonosaira hárították át mintegy adóul
a privilégiumért. A Mercure de France 1780. körül 30.400 livre évjáradékot fizetett ki, FRÉRON Année littéraire-']èt 1770-ben 5000 livre erejéig
sarcolta meg a kincstár e cimen stb. Az írók támogatására szolgáltak
továbbá egyes állások, melyeket kizárólag velük szoktak betölteni. Ilyen
állások : az ország hivatalos történetírói, az udvar legfőbb személyiségei
nek a felolvasói, a könyvtárak vezetői, a vérbeli hercegek titkárai. De
ez állások igen nyomorúságosan voltak díjazva; a legjobbaké sem ha
ladta meg a 2000 frankot, a többség pedig alig 4—500 frankot hozott
a konyhára. Voltak továbbá irók, akik a király, vagy valamely vérbeli
herceg palotáiban voltak elszállásolva. Ez nagy megtiszteltetés volt
ugyan, de épenséggel nem kényelmes. Legtöbbször nyomorúságos
padlásszobákból állott ez a lakás, a cselédekével egy emeleten. Végül azzal
is támogattak egyes írókat, hogy munkájukat az államnyomdában
(Imprimerie du Louvre) ingyen kinyomatták, vagy nagyobb példány
számban megrendelték.
A törvény szigorát s az államhatalom szűkmarkúságát épen a szá
zad irodalmilag legmozgalmasabb éveiben teljesen kompenzálta MALESHERBES-nek, az irodalmi ügyek vezetőjének szabadelvű és konciliáns
szelleme. Ö alatta jelentek meg az Encyclopédie első kötetei s vett lendü
letet a már-már tengődő kiadói munkásság. Arra is gondolt, hogy a
kiadók és irók jogviszonyát is szabályozza, de erre már nem ma
radt ideje.
Pedig a reform ezen a téren nagyon is indokolt lett volna. A ki
adók a szerzőket valósággal kizsákmányolták. Persze azért a jeles irók
Franciaországban már a XVII. században is sokkal jobban voltak fizetve,
mint a mi iróink akárcsak egy félszázaddal ezelőtt. így BARBIN LAFONTAiNE-nek Psyché c. müvéért 500 tallért, MOLIÈRE Tartuffe-jèèrt 200 pistolet fizetett ; THIERRY ez utóbbi özvegyétől férje hátrahagyott hét mü
vének kiadási jogát 1500 livren váltotta magához. A legtöbb író azon
ban pusztán kedvteléstől irogatott s ingyen adta oda kiadójának kézira
tát. Egyes művek nagy könyvárusi sikere azonban lassankint fordulatot
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okozott e téren. A mai kialakult hangulatot hiven tükrözi vissza egy
1725-ben megjelent röpirat, mely élesen támadja a kiadókat s akik
maguk söprik be a hasznot, s csak a dicsőséget hagyják meg az Íróknak.
Hogy milyen volt az irók és nyomtató-kiadók közti helyzet, azt néhány
ránk maradt szerződés tanúsítja. így DESTOUCHES 1735-ben PRAULT kiadónak
2000 livreért engedi át addig írt összes munkáinak, köztük 3 kiadatlan
színdarabnak, a tulajdonjogát. Ugyanez a kiadó VOLTAIRE Enfant prodigue-\kx 1000 livren s a dicsősége teljében álló CRÉBILLON Catilinàjàt
3600 frankon vásárolja meg. A kezdők, vagy kevésbbé hires szerzők
természetesen jóval szerényebb összeggel kénytelenek beérni. Dom
RIVET és munkatársai 140 tallért kapnak a Histoire littéraire de la France
egy-egy testes köteteért ; CONDILLAC 1747-ben csak nagy nehezen tudta
100 talléron eladni Essai sur l'origine des connaissances humaines c. művét.
SÉGUIER szerint a L'art de vérifier les dates c. munkáért, melynek egy-egy
példánya 60 livrebe került, a szerzetesek mindössze 600 frankot kaptak,
jóllehet 20 évig dolgoztak rajta. GRWILLE 1760-ban egy hat kötetes
dalgyűjteményért csupán 600 frankot kapott, RESTIF első regényeit
3—5 Lajosarannyal fizették. Ámde a jelentősebb müveket és írókat a.
század második felében már jobban kezdik díjazni. így VILLARET, aki
VELLY Histoire de France c. müvét folytatta, kötetenkint 3O00 frankot
kapott, GALiANi-nak pedig MERLIN 100 Lajosaranyat ajánlott meg
Dialogues sur les blés c. munkájáért. BUFFON Histoire naturelle-)^, egy-egy
köteteért 15.750 frankot kapott, csakhogy ez összegből kellett fizetnie
nagyszámú munkatársait és rajzolóit. ROUSSEAU Discours sur l'inégalité
c. értekezését 25, Lettre à d'Ahmbert c. röpiratát pedig 30 Lajosara
nyon adta el, míg Emüe-\kkx\. 600 frankot kapott. DIDEROT az Encyclopédiáért, mely a század legsikerültebb könyvárusi vállalata volt, a szer
kesztés tartama alatt 1500 livre évjáradékot, továbbá egy-egy kötetnyi
képestábla összeállításáért 300 livret s egy-egy bevezetés (discours)
megírásáért 350 livret, később 850 livret kapott. PELLÍSSON helyesen
jegyzi meg, hogy ha VOLTAIRE, aki kéziratait többnyire ingyen, vagy
mások támogatására engedte át a kiadóknak, ezen a téren is érvénye
sítette ' volna különben közismert kapzsiságát, úgy kétségkívül előnyösebbre változtak volna a viszonyok.
Á szerzők viszonylag alacsony díjazásának főoka abban rejlett,
hogy mihelyt kiadták kezükből a kéziratot, minden joguk is megszűnt.
A kiadó úgy bánt el velük, ahogy akart. Még jó, ha egy meghatározott
összegen váltotta magához a kéziratot, de ha utólagos elszámolás alap-
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ján egyezett meg a szerzővel, úgy a legtöbbször egy árva garast sem
juttatott neki. Ha a szerző a maga költségén adta ki a művét s a könyv
kereskedő útján bocsátotta árúba, ez utóbbi kéz alatt sokszor minden
követ megmozgatott, hogy a mű árusítását megakadályozza, vagy leg
alább is kelendőségét csökkentse. Arra is van eset, hogy a szerző
minden közvetítő nélkül maga bocsátotta árúba önköltségén kinyoma
tott művét, de a könyvkereskedők monopóliumukra hivatkozva legtöbb
ször meghiúsították e szórványos kísérleteket.
Közben az írói tulajdonjog gondolata is kialakult, de persze a ki
adók és szerzők más-más szempontból látták e jogot. A kiadók a ma
gukhoz váltott kéziratot időtlen-időkig a maguk korlátlan tulajdonának
tekintették. Az irók viszont azt kezdték vitatni, hogy az eladott kézirat
tulajdonjoga az első privilégium hatályának megszűntével ismét vissza
száll a szerzőre. Ezt az álláspontot képviselte DANCOURT kiadójának özve
gyével szemben, de ügyük kimenetelét nem ismerjük. A kormány végre
is a szerző álláspontja mellett foglalt állást. 1761-ben LA FONTAINE
unokái privilégiumot kaptak nagyapjuk műveinek a kiadására. LA FON
TAINE egykori kiadójának, BARBiN-nak jogutódjai tiltakoztak ez ellen,
de keresetüket elutasították. 1777-ben pedig határozottan a szerzők elő
nyére módosították a kiadói és szerzői jogviszonyokat szabályozó kormány
rendeleteket. Eszerint minden szerző, aki a maga nevében kér szaba
dalomlevelet munkái számára, maga árusíthatja e müveket s szabadal
mát ő és örökösei örökké élvezik, de ha könyvkereskedőnek engedi át
a privilégiumot, úgy annak hatálya a szerző életével együtt megszűnik.
A szerzői jog megerősödésére vall, hogy szigorúbban kezdik üldözni a
nagyon is elterjedt jogosítatlan utánnyomásokat. így 1781-ben RAYET
toulousei könyvkereskedőt 6000 livre pénzbirsággal sújtották MARMONTEL
Contes moraux c. müvének utánnyomásáért. A birság egy harmada a
szerzőt, a másik két harmada a királyi pénztárt illette.
A kiadók nemcsak, hogy rosszul fizették a szerzőket, de rosszul
is bántak velük. A tetszetős és helyes nyomdai kiállítással alig törődtek,
korrektúrát rendszerint sohasem küldtek a szerzőnek, azt is megtették,
hogy mással fejeztették be a megkezdett munkát, ha a szerzővel idő
közben összevesztek, anélkül azonban, hogy erről felvilágosították volna
a közönséget stb. Szóval a szervezett kiadók alaposan kizsákmányolták
a szervezetlen s jobbára szűkös anyagi viszonyok közt tengődő szerzőket.
Miként a kiadók, a szinészek is kizsákmányolták a szerzőket s a
legtöbb esetben még arcátlanul is bántak velük. A XVII. század közepe
Magyar Könyvszemle. 1912. I. füzet.
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óta kétféleképen egyezhettek meg a szinműirók és szinészek. A színé
szek vagy örökáron váltották magukhoz a színdarabot s ilyenkor a leg
kedvezőbb esetben 200 pistolet fizettek egy-egy színdarabért, vagy a
napi jövedelem egy részét — rendszerint két szinész-részt — kötöttek
le a szerző számára. Ez az utóbbi mód egészen megfelelő lett volna,
ha a szinészek becsületesen értelmezték volna a napi jövedelem fogal
mát, így nem számították a napi jövedelembe a páholyok évi bérletéből
egy-egy napra eső hányadot, ezután minden lehető és lehetetlen napi
kiadást előre levontak a napi bevételből, teljes összegében felszámítot
ták a szegények adóját, holott egész évre jóval mérsékeltebb taksa sze
rint szokták megváltani stb. De a legsúlyosabb visszaélésekre az a kikö
tés adott alkalmat, hogy a szerzők részesedése megszűnik, mihelyt a
napi bevétel nem éri el a kitűzött minimumot. S e rossz fizetési viszo
nyok tetejébe a szinészek valóságos kálváriát járattak a szerzőkkel, míg
elfogadták egy-egy darabját. A darabok megítélésénél bőven burjánzott
a pajtáskodás és a tudatlanság. S ha a darabot elfogadták, a szerzőnek
semmi beleszólása sem volt a szerep kiosztása és a rendezésébe : a pró
bákra ugyan beengedték őket, de véleményt ott sem volt szabad nyil
vánítaniuk. A színpadi szerzők sokáig tűrtek, de 1765 körül kitört a
nyilt ellenségeskedés s BEAUMARCHAIS vezetésével 1777-ben legalább
részleges győzelmet arattak. Ezentúl betekinthettek a számadásokba s a
600 sfrankban megállapított napi kiadások levonása után fennmaradó
összeg egy hetedét kapták.
Anyagilag sokkal jobb helyzetben voltak a hírlapírók, akiket az
írók, VoLTAiRE-rel élükön, igen megvetettek. A Galette de France tulaj
donosának évi 8000 livret hozott, a Mercure de France tiszta jövedelme
20—21 ezer livrere rúgott FRÉRON folyóiratával, amelyet nagyrészt maga
irt, szintén legalább 20.000 livre évi jövedelemre tett szert. A sikert
látva, lassankint az irók is beszegődtek a hírlapok szolgálatába. így
DORAT 1777-ben elvállalta a Journal des Dames szerkesztését, ami 6000
livre évi fizetéssel járt. MARMONTEL pedig már 1758-ben a Mercure szer
kesztőjévé szegődött. Ezzel a hírlapok színvonala is emelkedett s az
újságírók társadalmi helyzete is javult.
A többi fejezet, mely az íróvilág társadalmi állásáról s magán
életéről szól, szintén sok érdekes adatot tartalmaz, de bővebb ismer
tetésük, véleményünk szerint, túllépné e folyóirat kereteit.

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE.*
La bibliofillá. XIII. évfolyam, y—8. s\dm. (1911. október—november):
Carlo FRATI : Bolletino Bibliografico Marciano. (Rövid ismertetések a velencei
Marciana tulajdonában lévő kéziratokkal és nyomtatványokkal foglalkozó köny
vekről és folyóiratcikkekről. Folytatás: 167—190. sorszámok.) — HuguesVAGANAY :
Les romans de chevalerie italiens d'inspiration espagnole. (Az Amadis di Gaula
folytatásának : La História degli strenui e valorosi cavallieri Don Florisello ed
Anassarte 1551 —1619. es az Aggiumta al 2 0 libro di Don Florisello 1564—1619.
évi kiadásainak könyvészeti leírása.) — A. VALGIMIGLI : English Courier. (A Huthkönyvtár első részének katalógusát ismerteti a Times nyomán s egyéb könyv
tári és bibliofil hireket közöl más angol napi- és szaklapokból.) — p. s%ám.
(December) : Paolo d'ANCONA. Di altri codici miniati di scuola fiorentina
posseduti dalia libreria Olschki in Firenze. (1. officium Beate Marie virginis,
XV. sz. állítólag ATTAVANTES műhelyéből; 2. U. a. 1470—1480 kör. ugyan
abból a műhelyből; 3. Passió Domini, XVI. sz. elejéről. 17 egész lapnyi
képpel, melyek közül csak az utolsók vonatkoznak Krisztus Urunk kínszenvedé
sére. Az ismeretlen festőt Francesco d'Antonio del Cherico inspirálta.) —
A. BoiNET : Gourièr de France. (Franciaországi könyvtári és könyvészeti birek.
A legfontosabbak : a francia metszetek tanulmányozására alakult társulat ; Paris
város történeti könyvtára ; szemelvények E. HENRiOT-nak a Tempsban megjelent cikkkéből, mely a Bibliothèque nationale hiányait s tarthatatlan helyzetét
feszegeti.) — L. ZAMBRA : Corriere d'Ungheria. (A hazai viszonyokat ismerteti
főleg e folyóirat m. é. III. füzete nyomán. Kiszerkeszti az 1912. állami
költségvetést, mely szerint a Széchényi-könyvtár dologi kiadásai mindössze
500 K-val emelkednek.) — Leo S. OLSCHKI : Livres inconnus des bibliographes
(16—31. folyó sz. a. eddig ismeretlen inkunábulumokat ír le.) — 7—p. s\ám :
Antonio AVÉNA : I libri del notaio veronese Bartolomeo Squarceti de Cavajon.
(A veronai közjegyzői levéltárban lévő 1420-ból való érdekes könyvjegyzék
kiadása. Az inventár 190 számot foglal magában.)
Revue des bibliothèques. XXL évfolyam 7—p. szám (1911. július—szeptember) : I. Mailland ANDERSON : La bibliothèque de l'université de Saint-Andrews
(Skótország e legrégibb egyetemének 500 éves jubileuma alkalmából készült
e dolgozat. Szerinte a XV. sz.-ban meglehetős jelentéktelen lehetett az egyetem
1
Jelen évfolyamtól kezdődőleg e rovatban az eddigi puszta címfelsorolás helyett a
fontosabb cikkek rövid ismertetését adjuk s az állandó rovatokat, jelentéktelenebb, vagy
folyóiratunk jellegétől távoleső cikkeket egészen mellőzzük.
A szerk.
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könyvgyűjteménye. Az egyetemi könyvtár tulajdonképeni megalapítása az
1612. évbe esik, VI. Jakab és családja élénk érdeklődése, sőt támogatása
mellett. Mindazonáltal az új intézmény csak lassan fejlődött: 1695-ben könyv
anyaga alig 2000 kötetre rúgott. A gyarapítás nagyobb arányokat öltött az
1710-ben megszavazott copyright act értelmében, melynek privilégiumát
1857-ben váltotta meg a kincstár évi 630 £ kárpótlással. 1903-ig ez volt a
könyvtár egyetlen gyarapodási forrása. Ez évben azután a skót egyetemek
Carnegie Trust-ja évi 1000 £ segélyt szavazott meg azzal a kikötéssel, hogy
ez összegnek legalább felét könyvvásárlásra fordítsák. A könyvtár első épületét
HEMDERSON Sándor segélyével 1647-ben emelték. Első bővítését 1765—67-ig
eszközölték, a másodikat 1829-ben s a harmadikat 1889—90-ben. Mind e toldozások nem segíthettek gyökeresen a helyszűkén. Végre Andrew CARNEGIE
12.000 ^ - o t adott e célra s ez összegen egy amerikai rendszerű új épületet
emelhettek, mely a régi épülettel összeköttetésben áll s hosszú időre ki fogja
elégíteni a ma 150.000 kötetből álló gyűjtemény szükségleteit.) — W . Forbes
LEITH : Bibliographie des livres publiés à Paris et à Lyon par les savants
écossais réfugiés en France au XVI. siècle. (Összesen 42 tudós munkáit foglalja jegyzékbe, akik közül 35 Parisban, a többi Lyonban működött.) — Jean
G. KERSOPOULOV : Essai de bibliographie franco-bulgare. (Betűrendes össze
állítása a bolgárokra vonatkozó francia nyelvű könyveknek és folyóiratcikkeknek.
A bibliográfia két részből á l l : az első 316 számot tartalmaz s rövid tartalmi
ismertetésre is kiterjed; a második 116 cikket vagy könyvet sorol fel, részle
tesebb ismertetés nélkül. Rövid tárgymutató zárja be e hasznos összeállítást.)
Rivista délie biblioteche e degli archivi : XXII. évfolyam 7—9. starti
(1911 július-szeptember): E. D. PETRELLA : Frammenti d'onciale ediminuscola
romána. (A Vallicelli kéziratok X. kötetében lévő 18 hártyaszategról szól,
melyek közül 13 unciális és öt minuszkula betűkkel van teleírva. Az unciális
szöveg biblia-töredék a IV. sz. végéről ; a minuszkula szöveg természete nem
volt megállapítható, Íratása a VIII. sz. végére tehető.) — Emilio SALARIS :
La biblioteca centrale militare e il suo catalogo. (A központi katonai könyv
tár katalógusa I. kötetének ismertetése. Eszerint a könyvtár 67.000 kötetből»
82.000 füzetből és 73.000 térképből áll. A továbbiakban szerző, aki az új
publikációt nem tartja valami használhatónak, AYALA Bibliográfia militare
[Torino, 1854] rendszerét és beosztását ismerteti.) Giuseppe BACCINI : La
stampa clandestina in Toscana nel 1847. (Néhány okmányt közöl a toszkánai
titkos nyomda 1847. évi működéséről. Az okmányok az egykori osztrák kor
mánynak a firenzei R. Archivio di Statoban őrzött titkos levéltárából valók.
Jobbára rendőri jelentések a tiltott politikai könyvek behozatala, terjesztése s
nyomatása ügyében.) — 10—TI. s^ám (október—november) : Giulio COGGIOLA :
La rilegatura dei libri nelle biblioteche. (Fordításban közli a Zentralblatt fúr
Bibliothekswesenben megjelent könyvkötészeti normákat ' s bevezetésében
összefoglaló ismertetést ad a Committee on leather for binding és a német
I.eder-Kommisson eddigi munkásságáról. A hozzáfűzött megjegyzések közül
V. 5. Magyar Könyvszemle 1911. 344—551. 1.
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különösen az érdemel figyelmet, hogy a csiriz, melynek használatát az új
szabályzat is megengedi, az Anobium paniceum, a könyv e félelmetes ellen
ségének kedvelt tápláléka.) — Giovanni BOLLE : La colla di pasta e i tarli
nelle rilegature. (Megerősíti az előző cikkben elhangzott véleményt s mint az
Anobium paniceum ellen hathatós védszereket : a sublimátnak két százalékos
vizes, vagy öt százalékos alkoholos oldatát, továbbá az egyszázalékos alkoholos
nikotin-oldatot, a kétszázalékos arzénsavat s a nyers petróleumot ajánlja. E sze
reknek a csirizhez keverése azonban oly nehézségekbe ütközik, hogy legjobb
nak vélné a csiriz használatát teljesen eltiltani s egyéb ragasztószerekkel, pl.
zselatinnal, halenyvvel stb. helyettesíteni.)
The library journal XXXVI. kötet 10. s%ám (1911. október): Frank P.
HILL : Library associations and library meeting. (Szerző a könyvtári kongreszszusok és tanácskozások túltengése ellen kel ki, habár elismeri, hogy az ily
fajta összejöveteleknek sokat köszönhet az amerikai könyvtárügy.) — John S.
BILLINGS: Public library Systems oí greater New-York. (Nagy New-Yorkban
három könyvtári rendszer működik, az egyik Queens, a másik Brooklyn, a
harmadik Manhattan, Bronx és Richmond városrészekben. Szerző a legutóbb
említett területre vonatkozó rendszert ismerteti, mely a másik kettőtől csak
keveset különbözik. Eszerint a New-York Public Library 1897 óta áll össze
köttetésben a városi elöljárósággal. Az ekkor elfogadott megállapodásokból
kifolyólag létesítette a város a könyvtár új épületét, melynek bármely részébe
bármikor kiküldheti ellenőrző közegeit. A város köteles az épület fentartásáról
és őrzéséről is gondoskodni, ellenben a könyvanyag továbbra is a könyvtár
korlátlan tulajdona maradt s a könyvtár gondoskodik a személyzetről, fűtésről,
világításról stb. E költségek évi 450.000 $-ra rúgnak, ami az épület értéke öt
százalékának felel meg. A könyvtárhoz tartozó fiókok épületeit CARNEGIE költ
ségén emelik a város által adott telken s fentartásukhoz a városnak évenkint
a CARNEGIE által adományozott összeg tíz százalékával kell hozzájárulni. Az ily
feltételek mellett létesített fiókok száma: 32. A könyvtári munka két főosztály,
a tudományos és kikölcsönző osztály közt oszlik meg. A tudományos osztály
a tudományos könyvtár bibliográfiáját, a könyvtár Értesítőjét, a nyomdát és a
többespéldányok cserélését látja el ; a kikölcsönző osztály vezeti a fiókok ügyeit,
a vándorkönyvtárakat, a vakok osztályát, gyermek-olvasótermeket stb. Az első
osztálynak 377, a másodiknak 580 alkalmazottja van. A könyvtár általános
vezetése a Board of trustées és az Executive committee irányítása melleit a
végrehajtó osztály feladata, melynek élén az igazgató áll. Ez az osztály intézi
a hivatalos levelezést, a szerződéseket és pénzügyeket s ellenőrzi a két másik
osztály munkásságát.) — R. R. BOWKER : The literature of copyright. (Mutat
vány szerzőnek a kiadói jogról sajtó alatt lévő könyvéből.) — Péter ROBERTS :
The library and the foreign-speeking man. (Azokról a teendőkről szól, amelyek
az angolul nem beszélő bevándorlottakkal szemben az amerikai könyvtárakra
haramiának. Több könyvtár példájára hivatkozva, arra buzdítja a könyvtároso
kat, hogy rendezzenek külön esti tanfolyamokat, melyek az angol nyelvet,
továbbá Amerika történetét, földrajzát stb. ismertessék meg az idegen hall
gatósággal.) — F. W. JENKINS : The social worker and the library. (Arról

86

SZAKIRODALOM

szól, hogy mennyiben s mimódon vegyen részt a könyvtár a község szociális
munkájában.) — New Seattle branch libraries. (Három új fiók épült Scattleben
egyenkint 37—38 ezer dollár költséggel. A bútorozás költsége meghaladta a
12.000 dollárt, a földmunkálatoké pedig az 5000 dollárt. A költségekhez
CARNEGIE 105.000 dollárral járult.) - - Ruth Shepard GRANNISS : T h e typo
graphie collection of the Grolier-Club and its classification. (A Grolier-Club-ot
1884-ben alapította kilenc kiadó, könyvnyomtató és könyvkedvelő. Könyvtára
ma már 10.000 kötet, köztük mintegy 100 inkunabulum. Fölállítása a DEWEYféle tizedes-rendszert utánzó külön rendszer alapján történt, melynek főosztá
lyai : 00. Általános könyvészet. 10. Könyvészet. A könyv. 20. írás. Paleográfia.
30. Könyvnyomtatás. 40. Könyvillusztrálás. 50. Könyvkötés. 60. Exlibrisz. 70.
Képzőművészet. 80. Irodalom. 90. Életrajzok. Arcképek. Vegyesek. Részleteseb
ben ismerteti a 30. főszakot. Végül a német Börsenverein és a londoni St. Bride
Foundation Institute rendszereire is kitér.) — 11. sjám (november): Symposium
on printed catalog cards. (C. H. HASITNGS a library of congress, William Cooling
LANE a Harvard university, E. H. ANDERSON a New-York public library, C. W.
ANDREWS a John Crerar library, Horace G.WADLIN a Boston public library, Harrison
W. CRAYER a pittsbourghi Carnegie library s J. C. M. HANSON a chicagói University
library eljárását ismertetik a nyomtatott katalógus cédulák körül. Legérdekesebbek
a washingtoni könyvtárra vonatkozó fejtegetések. A Library of Congress a köteles
példányokról 1898, egyéb gyarapodásáról pedig 1901 óta nyomtat katalógus
cédulákat s ma már 500.000 könyvcímről készült ilyen cédula. Egy-egy címről
rendesen 100 katalóguslapot nyomtatnak s ebből mintegy 20 példányt használ
nak fel a könyvtár saját céljaira. Átlag egy-egy címnyomásból 60 példány
van raktáron. A 7*5 X 12*5 cm. nagyságú kitűnő minőségű karton-cédulák
acél szekrényekben vannak elraktározva. Egy-egy szekrény átlag 25 féle cédulát
tartalmaz. A kartonlapok nyomása előtt a címekről száz korrektura-levonat
készül vékony papirra, melyre évi 30 dollárral lehet előfizetni. Jelenleg 20
könyvtár fizet elő a korrekturára, amely alapul szolgálhat a karton-címmások
megrendeléséhez. A karton-címmások darabjának ára 5—7-10 cent közt inga
dozik. Az 1911. jún. 30. végződő üzletévben 1300 könyvtár és 250 magáncég
vett e címmásokból, értük közel 35.000 dollár folyt be. Az összes lapokból
egy-egy teljes sorozat 43 különböző könyvtárnál van letétbe helyezve, ahol
megfelelő szekrényekben s alfabetikus sorrendben állanak a kutatók rendel
kezésére. E letétek célja egyrészt a könyvészeti kutatások, másrészt a cím
mások megrendelésének megkönnyítése. Európában az egyetlen ily letét
Belgiumban van. Sokkal kisebb arányú a Harvard University enemű munkás
sága. Címmásait részben más könyvészeti elvek szerint készülnek, mint
a Library of Congresséi. Az egész sorozat megrendelői részére 1000 címmást
5 dollárral számítanak. Az előfizetők száma 18. A John Crerar library cím
másait a Library of Congress által követelt elvek szerint készíti s ezrenkint, ha
a teljes sorozat vételéről van szó, 3 dollárért árusítja, míg a kiválogatott
cédulák ezre 15 dollár. A legutóbbi évben mintegy 160.000 cédulát adtak el.) —
Henry W. KENT : Cooperation between libraries, schools and muséums. (A mú
zeumok és könyvtárak együttműködéséről szól. A könyvtáros egy-egy ismeret-
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terjesztő könyv kiadásakor hivja fel az olvasó figyelmét, hogy a könyvben
tárgyalt dolgokról (festmények, állatok, kövek stb.) melyik múzeumban szerez
het közvetlen szemlélet alapján bővebb fogalmat. Figyelemre méltók azok a
megjegyzései, melyek a newyorki olvasóközönségre vonatkoznak. «A tipikus
newyorki egyáltalán nem olvas, legfeljebb olcsó képes folyóiratokat vagy altató
regényeket. Igen sok értelmes egyén állítja, hogy a költészet csupán a regé
nyes iskolás lányoknak való. A statisztikai adatok, szerencsére, nincsenek kezem
nél, de hajlandó vagyok azt hinni, hogy aránylag kevesebb tudományos, uta
zási és ipari könyvet olvasnak ma, mint tíz évvel ezelőtt.») — Louis R.
WILSON : Organisation and administration of the college library. (A kollégiumi
könyvtáros közvetlenül főnökének és csakis annak tartozzék felelősséggel. A kar
nak lehetőleg csekély része legyen az adminisztrációban. Hatásköre a könyvtár
használati szabályok megállapítására s e rendelkezésre álló összeg az egyes
könyvtári osztályok között leendő felosztására szorítkozzék. Minden egyéb
adminisztrációs rendelkezés, pl. a könyvrendelés, alkalmazottak felvétele és
elbocsátása, az épület fenntartása, a könyvek osztályozása és katalogizálása
kizárólag a könyvtáros hatáskörébe utaltassék. A pénztáros által kifizetendő
számlák is a könyvtáros kezén menjenek keresztül, aki oly módon gondoskodjék
nyilvántartásukról, hogy bármely percben számot adhasson a még rendelkezésre
álló összeg nagyságáról. A könyvtárosnak tudnia kell a francia, német, latin
és görög nyelveket, hogy a nagyrészt idegen nyelvű könyvek megfelelő
osztályozását irányíthassa. A kikölcsönzésnél, ha kevés a személyzet, legajánla
tosabb a zárt polc-rendszer, de a szeniorok, fokozatot nyert hallgatók és a
tanárok ez esetben is beengedhetők a könyvraktárba. Végül a könyvtáros
szakítson magának mindennap 1—2 órát arra, hogy maga is ott legyen a
kikölcsönzést lebonyolító pulpitus mellett s útbaigazítsa, felvilágosítsa az erre
szoruló olvasókat. Ismerje a fontosabb bibliográfiákat, olvasson maga is és legyen
azon, hogy olvasóiban kifejlessze a könyvtár iránti érzéket.) — Willard AUSTEN :
Efficiency in college and uniyersity library work. (Azt a gondolatot fejtegeti,
hogy az épület berendezésében, felszerelésében s a tisztviselői kar munkabeosz
tásában arra kell törekednünk, hogy minél jobban kiaknázhassuk a rendelkezésre
álló erőket.) — 12. s\ám (december) : Julia PETTEE : A classification of a
theological library. (Szerző abból indul ki, hogy egy theologiai szakkönyvtár
katalogizálására az Amerikában szokásos általános szakrendszerek egyike sem
alkalmas. A speciális szakrendszerek közül figyelemre leginkább méltóak A. T .
PERRY rendszere a Hartford Theological Sémin ary könyvtára részére, továbbá
a rochesteri és st. airy-i szemináriumi könyvtárak rendszerei. Szerző, aki a
newyorki Union theological seminary library katalogizáló osztályának a feje,
új rendszerében azt az alapelvet követi, hogy az ilyen szakkönyvtárban lévő
összes könyvek a theologia szempontjából v. i. a theologiához való viszonyában
tekintendők. Rendszere a következő : I. Történeti tudományok. 1. Általános és
bevezető csoport : A) Bibliográfia, könyvtártudomány. Enciklopédiák és általá
nos művek. 2. Irodalom „(exegetikus hittudomány C—F.): B) Filológia és
irodalom. C) Az egész biblia. (Alosztályok : Szöveg és fordítások. Általános
bevezetés mindkét testamentumhoz. Kommentárok. Bibliai földrajz és régiségtan.
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Bibliai theologia és erkölcstan.) D) Ószövetség. (Bevezetés. Kommentárok.
Egyes könyvek, könyvek szerint. Ószövetségi történet. Ószövetségi theologia
és etika.) E) Judaizmus, apokrif irodalom. F) Újszövetség. (Bevezetés. Kom
mentár. Egyes könyvek. Jézus élete és az apostoli kor. Újszövetségi theologia
és etika.) G. Patrisztika és keresztény irodalom. j|_. Történet. (Történeti hit
tudomány I—N.) H) Történelem. (Történeti segédtudományok. Egyetemes
történet. Ókori történet. Újkori történet. (Kr. u. 476-tól napjainkig). A közép
korra és reformációra vonatkozó irodalmat 1. I. aíatt.) I) A kereszténység
története. (Segédtudományok ; ker. archeológia stb. Általános kézikönyvek.
Egyháztörténet korszakonkint. Korai, középkori, reformáció korabeli, reformáció
utáni.) J) Dogmatörténet. (Dogmatörténet. Symbolika. Irenika.) K) Egyes
szekták története. L—M) Országos történet : politikai és egyházi. L) 100—400.
Európai országok. L) 500—900. Nagybiitannia. M) 100—700. America. M—800.
Ázsia. M—900. Afrika és Óceánia. N) Missziók története és elmélete. O) Val
lások története a kereszténység és judaizmus kivételével s beleértve az össze
hasonlító vallástudományi II. Az egyetemes anyaggal s a lelki jelenségekkel
foglalkozó gyakorlati tudományok. P) Csillagászat, természettan, vegytan,
földtan, biológia, élettan, anatómia, embertan. Lélektan, beleértve a vallás
pszichológiáját. III. Spekulatív tudományok. Q) Bölcsészet, esztétika, etika.
R) Valláselmélet. (Vallásbölcselet. A vallásos eszmék alapja, vallási értékek,
a vallásos tekintély természete. Theologia természete, vonatkozásai és felosz
tása. Theologiai rendszerek és elméletek bölcseleti szempontból. (Teizmus,
deizmus, természetes teológia, panteizmus, ateizmus, agnoszticizmus stb.)
Kereszténység mint rendszeres vallás. Keresztény apologetika. Keresztény
ség a kinyilatkoztatás szempontjából. Kereszténység a gyakorlat szem
pontjából. Rendszeres ker. teológia.) III. Gyakorlati tudományok. 1. Társa
dalmi tudományok és társadalmi műveltség. (Praktikus teológia S—X.)
S) Szociális intézmények és tevékenység. (Társadalomtudomány általában.
Statisztika. Általános szociológia. [Társadalmi osztályok és csoportok. Társa
dalmi problémák és megoldásuk. Társadalmi patológia és jótékonyság. Faji
problémák és mozgalmak. Klubok, titkos társulatok stb.] Nemzetgazdaság.
Politika. Jog.) T) Neveléstan. U) A szervezett kereszténység művei. Az egy
ház. (Szervezet. Kultusz. Egyéb tevékenység.) Egyéb vallásos szervezetek.
V) Pasztorális teológia. W) Hitszónoklat. X) Az egyéni hitélet. (Imakönyvek.
Kegyes iratok versben és prózában.) 2. Hasznos és képzőművészet. Y) Képző
művészet és mesterségek. 3. Különleges adminisztratív ügyek. Z) Különös és
vegyes gyűjtemények, duplumok stb.) — Frederick S. DELLENBAUGH : The
library of the American Geographica! Society. (Az amerikai földrajzi társaság
1852-ben alapult. Szakkönyvtára mintegy 60.000 kötetből s ugyanannyi térkép
ből áll. Legrégibb kéziratos mappájuk Giovanni LEARDOtól való 1452-ből.
Érdekes kéziratok még egy C. D. jegyű rajzoló szines felvétele a Mississippi
környékéről 1700 aug. 12-ről; több eredeti felvétel COOK 1770 expedíciójáról
stb. Igen gazdag a könyvtárnak a XVI. századtól napjainkig terjedő atlaszgyűjteménye. A mappákról külön időrendes cédulajegyzék készült. Elhelyezé
sükre szekrényekben elhelyezett pormentesen záródó s könnyen gördülő fiókok
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szolgálnak. Az útleírások közt minden ország s minden nyelv, így a magyar
is képviselve van. A gyűjtemény a newyorki közkönyvtár új palotájában van
elhelyezve.) — M. L. RANEY : The multigraph and the flexotype in cataloging
worL (A multigráf és flexotype kisméretű hengeres nyomtatógépek, melyek
lehetővé teszik, hogy kevés költséggel sokszoríthassunk akár gépírásos, akár
kiszedett szöveget. Beszerzési költségűk egy-egy jófajta irógép árának négy
szerese. A szedés a gépekkel elég lassan történik, egy jól gyakorlott egyén
percenkint átlag 80 betűt képes kiszedni, vagy visszaosztani, úgy hogy a
Library of Congress egy címmásának négy példányban való elkészítése ép
annyi időt igényel, amennyi alatt a leggyakorlottabb s leggyorsabb kezű
katalogizáló egyetlen gépírásos másolatot képes készíteni. A megtakarítás főleg
a multigráfnál alkalmazható munkás alacsonyabb díjazásából áll elő. Legajánla
tosabb, ha a katalogizáló írógépen készíti el a főlapot, míg az utaló-lapokat
rövidített címmással a szedőgyerek készítheti s a katalogizáló revideálja a
lenyomatokat.) — W. C. LANE : A. L. A. analytical cards for periodical
publications (1897-ben öt amerikai könyvtár szövetkezett a tudományos folyó
iratok cikkeiről kiadandó katalóguscédulák elkészítésére. Az első sorozat
1898-ban látott napvilágot. Eredetileg 184 kiadványt dolgoztak fel, ez a szám
1904-ben 306-ra emeltetett. Évenkint átlag 2S00—3000 címmás készül. Ára
százankint két példányban 2*50, illetve 4 dollár, aszerint, amint az egész soro
zat vagy csak bizonyos szakok vétetnek meg. Jelenleg tizenkilencen fizetnek
elő az egész sorozatra és kilencvenen egyes szakokra.)
The library world. Uf folyam. XIV. kötet. 64. s%ám (1911. október):
Henry T. COUTTS : The public library as an advertissement agency. (A köz
könyviárak a hirdetés leghatékonyabb terjesztői. Szerző szerint csupán azokat
volna szabad beengedni az olvasóterembe, melyek közérdekűek és sem párt,
sem üzleti jelleggel nem birnak. Ilyenek az újságok állásokra vonatkozó hirde
tései s a különböző tudományos felolvasások, tanfolyamok falragaszai. Érdekes,
hogy Angliában számos könyvtár van, ahol a helyi cégeket, persze pénzért,
hivatalból hirdetik.) — Eugene MOREL : Municipal libraries for France.
(A Le Matinben megjelent újságcikk, mely az angol-amerikai közkönyvtár
mellett izgat, de semmi ujat sem mond.) 65. s%ám (november). I. D. S. :
Cemeteries or Workshops ? (Reflexiók ROSEBERRY lordnak a glasgowi Mitchell
library megnyitásakor elhangzott beszédére, melyben azt fejtegette, hogy a
könyvtárak javarészt holt anyagot tartalmaznak. Cikkíró szerint ez a szemre
hányás alig érheti a községi könyvtárakat, a múzeumi jellegű könyvtáraknál
pedig elkerülhetetlen, sőt szükséges is, hogy a keveset vagy sohasem használt
könyveket is megőrizzék.) —James D. STEWART : The mechanism of book sélection
and ordering. (A rendelés nagy része a könyvtáros és tisztviselői ajánlatára
szereztessék be, akik a kritikai és tudományos folyóiratok könyvismertetései
alapján jelölik meg a kiadók heti jegyzékében a beszerzendő könyveket. A beszer
zésre kijelölt könyveket azután külön cédulajegyzékben tartják nyilván, mely
ben tanácsos a kijelölés alapjául szolgáló kritikai cikket is föltüntetni. Nagyobb
könyvtárakban az egyes tudományszakokat más-más tisztviselő tarthatja nyilván,
felelősség mellett. Ehhez járulnak még az olvasók óhajtásai, amelyeket külön
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cédulákon maguk az olvasók jelölnek meg. A cédulákat a rendelés különböző
fázisainak megfelelő csoportokba osztva kell nyilvántartani. A beszállított köny
vekről szóló címmások ki veendők a sorból s a szállítócég számlája mellé csato
landók.) — 66. szám (december) : James Duff BROWN : Melvil Dewey. (Élet
rajzi vázlat a Decimai classification 7. kiadásának megjelenése alkalmával.) —
W. C. Berwick SAYERS és James D. STEWART: The card catalogue. ( 1 . Beve
zetés. A cédula-címjegyzék eredetileg külön papírlapokra kézzel írt címmások
ból állott, csak lassan fejlődött ki a perforált kartonlapokig, melyek külön
tartókba vannak beerősítve s nyomtatásban vagy gépírásban adják a szöveget.
A karton-lapot ROSIER abbé alkalmazta először 1775-ben, de állítólag már
ő előtte is használatban volt a párisi Bibliothèque du roi-ban. A dublini Trinity
college könyvtárában már a múlt század elején volt cédula-címjegyzék.
A rochesteri egyetem 1845-ben vezette be könyvtárába. A karton-lapok megerősítésére különböző rendszerek szolgálnak. Ilyenek BoNNANGEsé (1866), STADERiNié (1874), DziATZKoé(i879), DuNLOPé ésCowELLé (1879). Különösen fellen
dült használata az utolsó évtizedekben s e téren Amerika vezet.) — Autolycus
Junior : Reformed library signs. (A könyvtári helyiségekben szokásos tiltó vagy
útbaigazító felírások helyett, meglehetős gyarló verses felírásokat ajánl.) —
Walter HUDSON : Useless records. (Kikel az angol könyvtárakban dívó sokféle
s jórészt teljesen haszontalan nyilvántartás ellen. Vannak könyvtárak, melyek
ben a kikölcsönzőket : 1. nevük, 2. olvasójegyük száma, 3. lakásuk, 4. foglal
kozásuk, 5. koruk szerint tartják nyilván. Ezek közül csupán a névjegyzék
igazán fontos és szükséges. A kikölcsönzés nyilvántartásánál a kettős-lap rend
szernél fölösleges az olvasó számát rájegyezni a könyv lapjára s a könyv
számát az olvasó lapjára. E babra munka oly költséges, hogy az elhagyása
következtében fölmerülhető veszteségek összege szinte eltörpül mellette. Végül
a helyszíni katalógus (stock register) csupán a növedékcímre, könyvcímre,
kiadóra és árra szorítkozzék, minden egyéb adat fölösleges).
Zeitschrift für Bücherfreunde. Új sorozat, III évfolyam 7. s%ám. (1911.
október) : Johannes SCHINNERER : Fraktur und Antiqua. (A különböző betüfajok :
gótikus, félgót, schwabacher, basztard, antikva, fraktur és kurzív történeti áttekin
tése a Gutenberg-biblia tisztán gótikus típusaitól J. F. UNGER 1793-ban metszett
frakturjáig. A történeti fejlődést esztétikai értékelés kíséretében adja elő.) —
Leopold HIRSCHBERG : Illustrationen zu Goethe-Tondichtungen. (Franz SCHUBERT :
Erlenkönig, Carl LOEWE : Mädchenwünsche, Freibeuter, Wechsel, Heinrich
MERSCHNER : Freibeuter, Schätzel, Epiphanias, Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY :
Erste Walpurgisnacht, Franz LISZT : Faust-Symphonie, Gretchen am Spinnrad,
GRABEN-HOFFMANN : Gretchen am Spinnrad, BARTHOLOMÄUS : Fischer, Leopold
LENZ : Wilhelm Meister-Gesänge c. zeneszerzemények címképeit ismerteti, illusz
trációk kíséretében.) — Karl W O L F F : Intime Bücher. ( 1 . GOETHE 1775-ik
Wertherének egy példánya Bäbe SCHULTHESS hagyatékából, a költőnek négy
különböző évből datált aláírásával. 2. GLEIM Fabeln, 1786. kiadása a szerzőnek
Gottfried HERDERhez intézett verses dedikációjával. 3. CHAMISSO és VARNHAGEN
1804-iki Musenalmanachjának egy példánya «An Jeanette Friedländer» c. kétstrófás dedikációval VARNHAGEN tollából.) — 8. szám (november) : G. A. E.
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BOGENG : Offizin Joh. Enschedé en Zonen-Haarlem. (A hires németalföldi betüöntő-cég története Ch. ENSCHEDÉ jubileumi munkája alapján, melyet folyó
iratunk 1909. évfolyamában 1 mi is részletesebben ismertettünk.) — Carl v.
KLINCKOWSTROEM : Luftfahrten in der Literatur. (A cikk a léghajó feltalálása
előtt megjelent szépirodalmi munkák alapján ismerteti a bennük előforduló
fantasztikus légi utazásokat. Legrészletesebben CYRANOval foglalkozik, akit
szerinte a lengyel szolgálatban álló Tito Livio BURRETTINI is inspirálhatott,
akiről tudjuk, hogy 1648-ban Varsóban egy nyolcszárnyú repülőgép-modellt
épített.) — Hans SCHULZ : Der Tod Heinrichs von Kleist im Drama. (Karl
Moritz RAPP Wolkenzug c. verses bohózatának ismertetése egy elkobzott
kiadásból fennmaradt példány nyomán.) — 9. stàm (december) : Wilhelm
RIEDNER : Leipziger Buch- und Vorlesungsanzeigen. (Tíz, lipcsei nyomdákból
a XV. sz. végén kikerült, könyvhirdetés ismertetése, amelyek egyúttal egyetemi
tanárok előadására vonatkozó előzetes jelentést is tartalmaznak. Ez érdekes
aprónyomtatványok közül 2—2 Konrad KACHELOFEN és Jacob THAMER, egy
Wolfgang STÖCKEL és öt Martin LANDSBERG sajtójából került ki.) —- Richard
M. MEYER : In Goethes Bibliothek. (Kissé találomra ismerteti azokat a köny-.
veket, amelyeket GOETHE olvasott vagy olvashatott, amelyek érdekelték s
amelyeket huzamosabb ideig tanulmányozott vagy gyorsan ismét félretett.) —
H. H. HOUBEN : Karl Ludwig von Knebels Nachlass und seine Herausgeber.
(Theodor MUNDT, a hagyaték sajtó alá rendezőjének tevékenységét ismerteti
több 1834—36-ból kelt eddig kiadatlan levele kapcsán.)
Zentralblatt für Bibliothekswesen. XXVIII. évfolyam 11. siám (1911.
november) : Paul SCHWENKE : Zu den Zetteldrucken der Königlichen Bibliothek.
(Hiradás a berlini könyvtár ama elhatározásáról, hogy nyomtatott címmásait
1912. január i-től kezdve nemcsak sorozatonkint, hanem darabonkint is árúba
bocsátja. Akik még a korrektura alapján rendelik meg az egyes címmásokat,
darabjáért 2 pfenniget fizetnek, akik később rendelnek belőlük, azoknál az ár
4 pfennigre emelkedik, míg akár a német nyelvű, akár az idegennyelvü címmásolatok teljes sorozatának megrendelése esetén a régi 1 pfenniges egységár
marad érvényben.) Fritz SCHILLMANN : Die juristische Bibliothek des Georgius
Sabinus. (Egy 1533-ból való kéziratos jegyzék kiadása. Eredetije a berlini kir.
titkos állami levéltárban.) — L. NEUBAUR : Zur Bibliographie der Sage vom
ewigen Juden. (Kiegészítésül szerzőnek ugyané folyóirat 1893. évfolyamában
megjelent könyvészetéhez. A bolygó zsidó mondájáról szóló irodalom 87, a
tárgy költői feldolgozása pedig, melynek bibliográfiáját SOERGEL gyűjtötte össze,
10 adalékkal bővült.) — Edward Spencer DODGSON : Leiçarragas Baskish NewTestament. (A manchesteri Rylands Libraryban őrzött s eddig ismeretlen
baszk Új-Testamentom fordításról szól, mely La Rochelleben jelent meg
IS 7 i-ben.) — 12. s\ám (december): H. ESCHER : Vom Schweizerischen
Bibliothekswesen. ( 1 . Jelentés a svájci könyvtárosok Zofingenben tartott 11 -ik
gyűléséről. Fontosabb referátumok : a) A portómentességet a közkönyvtárak
könyvküldeményeiknél ezentúl csak akkor élvezhetik, ha a kölcsönvett könyvek
1 365—67. 1.
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a könyvtár saját céljait s nem valamely olvasóét szolgálják. Eilenben az
olvasóknak ezentúl 2 kilós könyvcsomagokat 10 Rp-ért küldhetnek s a cso
magba hivatalos kisérő-iratot tehetnek. Fontos könnyítés továbbá, hogy a
kitöltött térítvényeket, reklamációkat, árajánlatokat stb. ezentúl mint nyomtat
ványokat szállítja a posta, b) Előkészületben van a svájci könyvtárakba járó
folyóiratok közös jegyzékének új kiadása, mely körülbelül 6500 címre fog
terjedni, c) Német mintára elhatározták a svájci könyvtárakban lévő ősnyom
tatványok összeirását. Az előzetes tudakozódás szerint mintegy 11.500 inkunabulum van Svájcban s az összeírás költségeire a közgyűlés az 1912. szövet
ségi költségvetésbe 3000 frank felvételét kéri. 2. A svájci országos könyvtár
ról. Az orsz. könyvtár Luzernben való felállítását közel százévi huza-vona
után, 1894-ben határozta el a szövetségtanács s egy év multán már életbe
is lépett az új intézet, melynek költségvetése azóta. 25.000 frankról közel
roo.ooo frankra emelkedett. A személyzet száma ma meghaladja a tizenkettőt.
Eredetileg csupán az 1848 óta megjelent Helveticák gyűjtésére szolgált, de az
1910. új törvény e korhatárt eltörölte.) — Ernst MEYER : Zur Geschichte des
Codex argenteus Upsalensis. (Új adatok alapján mondja el, mint tűnt el a
múlt század közepén tíz lap e hires kódexből s mint került meg Anders
UPPSTRÖM utánjárására
1857-ben Lars WALLIN könyvtárszolga jogtalan
tulajdonából.)

VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
Címadományozás és kinevezés a Nemzeti Múzeum Széchényi Könyv
táránál. O császári és apostoli királyi felsége KOLLÁNYI Ferenc nagyváradi
kanonoknak, volt múzeumi igazgatóőrnek ez utóbbi minőségben szerzett érdemei
elismeréséül a tiszteletbeli osztály-igazgatói címet, KERESZTY István és dr.
MELICH János őröknek az igazgatóőri cimet és jelleget, dr. GULYÁS Pál segéd
őrnek pedig az őri címet és jelleget méltóztatott legkegyelmesebben adomá
nyozni. A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. ALDÁSY
Antal múzeumi őrt igazgatóőrré, dr. BEVILAQUA Béla és dr. HOLUB József
könyvtári gyakornokokat pedig múzeumi segédőrökké méltóztatott kinevezni.
Személyi hirek a fővárosi könyvtárból és levéltárból. A fővárosi
könyvtárhoz, mely új szervezetében elvált a fővárosi statisztikai hivataltól s
dr. SZABÓ Ervin szakavatott vezetése alatt kezdte meg önálló életét, a székes
fővárosi tanács január 31-iki ülésében főkönyvtárossá dr. MADZ^AR Józsefet,
könyvtárossá dr. BRAUN Róbertet, könyvtári főtisztekké ENYVÁRI Jenőt és
STEINDL Mátyást választotta meg. Könyvtártisztek lettek : KŐHALMI Béla, PIKLER
Blanka, dr. DIENES László és NEUBERG Gizella. A könyvtári titkári állásra
HORVÁTH Stefániát választotta meg a tanács. — Dr. GÁRDONYI Albert eddigi
könyvtáros megvált ez állásától s a fővárosi levéltárhoz választatott meg az
egyik levéltárosi állásra, míg a másik levéltárosi állást dr. ZOVÁNYI Jenő volt
sárospataki ref. főiskolai tanárral töltötték be. A főlevéltárosi állás, mely TOLDY
László nyugalomba vonulásával megürült, egyelőre betöltetlen maradt. — Itt
említjük meg, hogy a székesfővárosi tanács azok részére, akik a könyvtárhoz
akarnak kineveztetni, kötelező szolgálati szabályzatot állapított meg, melynek
nagy körültekintéssel megállapított pontjai alkalmasak arra, hogy lelkiismeretes
betartásuk esetén csakis hivatásuk magaslatán álló elemek kerüljenek a tiszt
viselői karba.
Külföldi könyvtárakról. Berlinben a. Königliche Bibliothek az 1910/11.
évben 35705 M-t vett be a kölcsöndijakból, jóllehet az új rend következtében
a kikölcsönzött kötetek száma 10.000-rel csökkent. Ezzel szemben az olvasó
terem forgalma emelkedett. A lefolyt évben 3403 egyénnel több váltotta ki a
látogatásra jogosító jegyet. A könyvtár zenegyüjteménye Hans von BÜLOW
nagyértékü hagyatékaival gazdagodott özvegye ajándékából. A hagyatékban
LISZT Ferenc négy kéziratos kompozíciója van, közte WAGNER Lohengrinjének
Ouvertureje LISZT zongora-átiratában. Münchenben a Hof- und Staatsbibliothek
Papyrologische Handbibliothek cimen új osztályt szervezett. Ugyanezen könyv-
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tárt 1911. augusztus 7—9. napjain 35 személy darabszám szerint megszámlálta,
mivel a könyvtár állományára vonatkozó adatok eddig csak hozzávetőleges
számításokon alapultak. E szerint a könyvtárban 1911. aug. 14-én 1,067.001 db.
nyomtatvány és 49.184 db. kézirat volt. Ehhez járul még a folyóiratolvasóban
kitett 34.259 füzet és 328 hirlap. Legterjedelmesebb szak a Bavarica, 54.808
kötet. — A londoni British Museum 1910. évi gyarapodása : 26.063 kötet és
aprónyomtatvány, 68.811 füzet, 72 atlasz, 90 atlasz-rész, 1987 térkép (7112 lap),
12,036 zenemű, 3453 újság 245.605 száma, továbbá 3712 vegyes. A nyomtatványi osztály olvasótermeiben 219.274 látogató 1,472.278 kötetet, az ujságteremben 19,200 olvasó 65.231 kötetet használt. A kézirattár gyarapodása
328 darab, olvasótermében 11.256 egyén 31.511 darabot használt. A keleti
osztályba 2339 nyomtatványt és 206 kéziratot soroztak be, ez utóbbiak közt
200 kopt nyelvű papiruszt. — S\ent Pétervárott 1911. június 2/15—6/19-ig
tartották az orosz könyvtárosok első kongresszusát, melyen 442 egyén vett
részt. A tudományos könyvtárakat 97, a népkönyvtárakat 150, a tartományi
könyvtárakat 24 s a magán könyvtárakat 15 egyén képviselte. A kongresszus
egyes szakosztályaiban 62 előadás hangzott el, amelyek nyomtatásban is meg
fognak jelenni. 1 — Északamerikában a Yale University Library egy volt tanít
ványa, Owen F. ALDIE ajándékából egy 6000 kötetből álló s 100.000 dollárra
becsült Americana-gyüjtemény birtokába jutott. 2
A «Bibliographie de France» százéves jubileuma. 1911. végén volt
száz éve, hogy a francia könyvkiadók hivatalos közlönye, mint Journal de la
librairie először megjelent. A vállalat 1813-ban 3749 Franciaországban meg
jelent könyvet sorolt fel, 1840-ben 6367-et, 1860-ban 11.624-et, 1900-ban
13.362-őt, 1910-ben T2.6i5-öt. Megjegyzendő azonban, hogy ez a hivatalos ki
advány korántsem megbízható, amennyiben kimutatták, hogy az utolsó három
évtizedben 4000 könyveim maradt ki belőle. 3
Fontosabb könyv- és kézirat árverésekről. Múlt év november 15-én
vette kezdetét a londoni

SOTHEBY, WILKINSON & HODGE cégnél Henry

HUTH

(megh. 1878.) és A. H. HUTH (megh. 1910,) világhírű könyvtárának árverése.
Egyelőre az A. és B. betűkre terjedő első rész került eladásra s ez alkalommal
50.821 £ i s 6 d folyt be. Ez óriási összegből 37.578 £-o\. a QuARiTCH-cég
fizetett ki. Az érdekesebb árak a következők : Histoire naturelle des Indes,
XVI. sz-i illusztrált kézirat (100 £), 1020 £.*
AESOPUS Vita et fabuláé,
A. Sorg, Augsburg é. n. (63 £) 220 £ ; Ugyanaz, Historiado, 66 fametszettel
1 5 0 8 ( 1 0 ^ 10), 4T0 £ ; Az Apokalypsis XV. századi kézirata 78 flamand miniaturával (1842: 174 £) 3550 £ ; Apocalypsis Sancti Johannis XV. sz-i fatáblásnyomat (1870 : 350 £) 1200 £ : Ars Moiendi fa táblás könyv (1869: 320 £)
1500 £ ; Antiphonarium, XV. sz angol kézirat (84 £) 360 £ ; Ars Moriendi
Velence, Sessa (10 £ 10 s) 210 £ ; Fight about the isles of Acores 1591
1
2
3
4

Zentralblatt für Bibliothekswesen 1911. évf.
Zeitschrift für Bücherfreunde III. évf.
Zeitschrift für Bücherfreunde (Beiblatt.) III. évf. n . sz.
A ( ) közé tett összeget HuTH-ék fizették a mű beszerzése alkalmával.
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(1866: 4Gs)300<á>; Story of Kynge Arthur, 1557 (1873: 120 £) 210 £ \
BACON Essays 1597-iki öccsének ajánlott első kiadás (1870 : 13 £ 5 s) 1 9 5 0 ^ ;
Ugyanez 3. kiad. 1606 (1870: 5 £ 18 s) 200 £;
Ugyanez 2. kiad. 1598
200 £: 334 «Broadside» ballada 400 £ ; a Gutenberg-féle 42 soros biblia
egy szép példánya, melyet HUTH QüARiTCH-től 1874-ben 2715 £ -on vásárolt s
melyet az utóbbi most 5800 á>-on váltott ismét magához. Ez az ár a legnagyobb, amelyet könyv londoni piacon valaha elért s egyszersmind tanulságos
adat az árveréseken fizetett árak ingatag voltára. Alig félévvel előbb kelt el e
műnek egy másik példánya New-Yorkban a HoE-féle árverésen 245,000 koro
nán, vagyis 100,000 koronával magasabb összegen, mint a HüTH-féle példány.
Egyéb bibliakiadások árai: Mainz 1462-iki u. n. 48 soros biblia hártya-pél
dány (1864: 660 £) 3050 £ ; ugyanannak papiros-példánya (186? : 275 £)
1900 £ ; Biblia pauperum, flamand kézirat 53 tollrajzzal 7 lapon (1868: 274 £)
600 £; Német Szentírás 1. vagy 2. kiadás, év nélkül 520 £ ; Beschryvinge
van Virginia, Amsterdam 1651, 650 £ ; J. BERNERS Boke of Hawkynge 1503,
200 £ ; Biblicae icônes 58 hártyára festett francia vagy németalföldi miniatura
1520 kör. 850 £; Tyndale Pentateuch 1530 (130 Gs) 450 £ ; alnémet Biblia
Lübeck 1494 (1875 : 31 £) 235 £ ; BOCCACIO, De mulieribus claris Reutlingen
1473, s6o £ ; ugyanaz kéziratos német fordításban (1865: 160 £) 315 £',
BONAVENTURA Life of Christ CAXTON kiadása 1488, 550 £ ;

Seb. BRAND Le

livre appelle les regnars XV. sz. kézirat (1876: 42 £) 200 £ ; BRETSCHNEIDER
New Modelbuch 1615, 188 £ ; BREYDENBACH Itinerarium i486, 185 £; Breviárium Mozarabicum 1502 (1860: 50 Gs) 195 £, BROOKE, T h e ghost of
Richard III. 1614, 155 £ ; BURNS Poems Kilmanrock 1786 (1875: 36 £)
730 £; Ugyanennek kinevezési okmánya 1788 július 14-éről (1868: 12 Gs)
500 £ ; BYRON műveinek 33 számból álló gyűjteménye 890 £ ; J. BRUYMAN,
Vita Lijdwine 1498 (1873 : 3° Gs) 180 £.
Ugyancsak SoTHEBY-nél december 14-én 162 könyvet árvereztek el összesen S939 £ 17 s értékben. Ez alkalommal cserélt gazdát Dávid zsoltárkönyve
XIII. sz. kézirat 24 flamand miniaturával 750 £-on, egy XV. sz. francia
breviárium 180 £ -on, egy XVII. sz. illusztrált francia Office-kézirat 105 <^-on,
BEAUMARCHAIS Mariage de Figarójának 1784. kézirata 101 <^>-on, R. L. STEVENSON
The new Lighthouse c. művének kézirata 52 œ-on, G. MEREDITH T h e sage
enamoured c. kézirata 70 <í-on, Isaak WALTON Compleat angler c. művének
első kiadása 7 so ^ - o n , A Shakespeare első fólió kiadásának hiányos példánya
500 <£>-on, a fourth folio 80 £-on, Ch. LAMB T h e king and queen of hearts
London 1806 340 £-on, T h e bible Cambridge 1654—60 300 á>-on stb.
A londoni CHRISTIE cég árverezte el a BuRRA-könyvtárat, melynek 134
száma 3291 £ -on kelt el. Fontosabb tételek: XV. sz. Flamand livre d'heures
100 £, egy másik példány 14 miniaturával 235 £, egy angol-francia imakönyv a XV. sz. elejéről 18 miniaturával 550 £, egy északfrancia 48 miniaturával 255 £, egy olasz zsoltárkönyv a XV. sz.-ból 210 £, német biblia
Nürnberg, 1483 54 £, second folio Shakespeare 96 £, a Spéculum Humanae
salvationis 1476-iki első német kiadása 200 £, R. de VALTURIUS de re militari 250 £.
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Berlinben Leo LIEPMANNSSOHN árverezte el Ignaz MOSCHELES antográf gyűjte
ményét. A legmagasabb árat : 13,200 Mt egy bécsi antikvárius fizette BEETHOVEN
egy hangjegy kéziratáért, amely a Missa solemnis vázlatait tartalmazza. 4610
M-án kelt el BEETHOVEN néhány berámázott sora a BovET-gyüjteményből,
3500 M-án BEETHOVEN vázlatkönyve két hegedűre, brácsára és violoncellóra
írt cis-moll-quartettjéhez, 3000 M-án HAYDN Symphonie mit dem Paukenschlag
c. műve Andantéja, 3050 M-án Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY Hebridennyitánya, 3000 M-án a Lieder ohne Worte első füzetének kézirata, 12,500 M-án
Richard WAGNER Betty ScHOTT-nak ajánlott albumlapja.
Parisban Henri BORDES, bordeauxi bibliofil gyűjteményét teljes két héten
át árverezték nagy érdeldődés mellett. Összesen 206,383 frank folyt be ez
alkalommal. Fontosabb tételek : BAUDELAIRE Quinze histoires de ORE 111.
L. LEGRAND 1400 fr ; A. de VIGNY Servitude et grandeur militaires 111.
H. DUPRAY 1280

fr. ; VOLTAIRE Zadig. 111. GARNIER, ROPS stb. 1650 fr; DUMAS

fils La dame aux camélias LYNCH rajzaival és DILLON akvarelljeivel 1400 fr. ;
RICHEPIN La mer F. CUDART akvarelljeivel 2005 fr. ; Mme de SÉVIGNE Lettres

arcképekkel és rajzokkal 2000 fr. ; F. MALHERBE Oeuvres 75 arcképpel CHAMBOLLEDURUkötésében 1001 fr; MOLIÉRE Oeuvres a színészek arcképével CHAMBOLLEDURU bekötésében 3105 fr. ; E. ZOLA Oeuvres merített papiron LORTING fils
kötésében 3505 fr.
A Gilhofer és Ranschborg-cég 100, katalógusa rendkívül fényesen
kiállítva hagyta el a napokban a sajtót. A névre szóló, merített papírra nyom
tatott katalógust számos szövegkép és 16 tábla (köztük 5 színes) diszíti. A díszes
kiállításhoz méltó a rendkívül gazdag tartalom. A katalógus két részből áll. Az
első rész 38 közép- és újkori kéziratot tartalmaz. Nevezetesebbek: a 7. sz. aleirt gazdag díszítésű PETRARCA-kézirat a XV. századból, ára 9000 K és a 8. sz.
a. leírt kis 8-adrét Officium 1498-ból, ára 18.000 K. Művészi jelentőségre s így
árra is, messze mögötte marad a 10. sz. a. leírt Flamand Horárium, melynek
ára 1200 K. A nürnbergi kaligrafikus-iskola jeles terméke a 23. sz. a. leírt ima,
ára 1400 K. Több rendkívül fénnyel kiállított spanyol címeres levél is van a
jegyzékben, áruk 1200—1500 K. A katalógus II. része 266 ősnyomtatványt ír
le, melyek zöme a XVII. században élt Johann Gottfried T W I L O sziléziai gyűjte
ményéből való. Kiválnak közülük egy XV. sz. fametszet (40. sz.) 4000 K. —
BERGOMENSIS de plurímis claris sceletisque mulieribus opus (82—83. sz.) 2500 és
4800 K. •— BEHAM : Kalendarii 1477—537 (81. sz.) 3250 K. — Német biblia
3. kiad. (91. sz.) 4800 K. — GREGORIUS IX. Decretaliun libri V. (157. sz.)
3400 K. — HIERONYMUS Tractatus 1468 (162. sz.) 5000 K. — PTOLEMAEUS COSmographia 1482 (215. sz.) 3600 K. — VORAGINE T h e golden Legend. 1498
(264. sz.) 5000 K.
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MAGYAR

KÖNYVSZEMLE

ÚJ FOLYAMA.
A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára 1893-ban a Magyar Könyvszemle
új folyamát indította meg.
,
A folyóirat, mint a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának hivatalos
kiadványa s a magyar bibliográfia egyedüli szakközlönye, 1876 óta áll a hazai
tudomány érdekeinek szolgálatában. Első sorban a múzeumi könyvtár érdekeinek
előmozdítására lévén hivatva, ismerteti annak egyes csoportjait, beszámol az
évi gyarapodásról, a végzett munkáról és teljes megbízható képet ád a könyv
tár belső életéről. Ismerteti a hazai és külföldi könyv- és levéltárakat, kiváló
figyelmet fordítva ezek magyar és különleges bibliográfiai vonatkozású anyagá
nak felkutatására és közzétételére. Számot ad a hazai és külföldi könyvészeti
irodalom termékeiről s figyelemmel kiséri a külföldi irodalom hazánkra vonat
kozó kiadványait.
A Magyar Könyvszemle évnegyedes füzetekben, évenként márczius, június ;
szeptember és deczember hónapokban jelenik meg 24—26 ívnyi terjedelemben,
több műmelléklettel. Előfizetési ára egész évre 6 korona, a könyvárusi forga
lomban 8 korona ; egy-egy füzet ára 2 kor.
Az előfizetési pénzeket a Magyar Nemzeti Múzeum pénztári hivatala
fogadja el ; a folyóirat szellemi részét érdeklő közlemények a szerkesztő czimére
a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárába küldendők.

A Magyar Könyvszemle régi és új folyamainak kötetei kaphatók Ranschburg Gusztáv könyvkereskedésében, Budapest, IV. Ferenciek-tere 2. A régi folyam
2—16. kötetének ára kötetenkint 4 korona, az új folyam 1—19. kötetének ára
kötetenkint 8 korona. Az előfizetések ezentúl is a Magyar Nemzeti Múzeum pénz
tári hivatalához küldendők.

Megjelent és a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában kapható : A hazai
időszaki sajtó icjio-ben. I. A magyar hírlapirodalom, Kereszty Istvántól. II. A nem
magyar nyelvű hírlapirodalom, Kereszty Istvántól. III. Folyóiratok, Dr. Fitos Vilmostól.
Függelék: A magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok statisztikája. Ára 1 kor. 50 fillér.

MAGYAR KÖNYVSZEMLE. - REVUE BIBLIOGRAPHIQUE HONGROISE.
Publiée par la bibliothèque Széchényi du Musée National Hongrois.
D i r e c t e u r : M. le Dr. PAUL

Quatre livraisons par an : prix du volume
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A HAZAI NYOMDÁK 191 I-BEN.
I. B u d a p e s t s z é k e s

főváros.

Bielitz B e r t a l a n . ( L . P a n n ó n i a . )
Ádám Hermann.
VII., Rombach-u. 8.
I., Krisztina-kőrút 81.
Billiczer J ó n á s .
Á d l e r A r m i n n é (szül. S z e r d a h e l y i
VI., Vörösmarty-u. 61.
Erzsébet).
Biraucz D ö m e . ( L . P o p o r u l . )
VIII., Rákóczi-tér 17.
Biró A l b e r t .
A N a p ujságvállalat n y . ( T u l .
VI., Klauzál-u. 35.
Czeiszler Béla.)
VIII., Rökk Szilárd-u. 9.
Biró Miklós és S c h w a r c z Béla.
A n g l o - n y . ( T u l . D o n a t h és V á g ó . )
VII., Dohány-u. 31.
VIII., Baross-u. 47.
Biró P á l .
A t h e n a e u m irod. és n y . r.-t.
I., Uri-u. 19.
VII., Rákóczi-út 54.
Bírósági S z e m l e n y . ( C s e r n o c h
és
Auer Ignác.
Glasel.)
VIII., Rákóczi-út n .
VI., Bajza-u. 34/c.
B a g ó M á r t o n és fia. ( T u l . ö z v . B a g ó
Bokor D e z s ő .
Alajosné.)
VIII., Kisfaludy.u. 19.
II., Szilágyi Dezső-tér 1.
B ö h m Lajos és T s a . ( L . M e r c u r - n y . )
Bakács Albert.
IV., Királyi Pál-u. 6.
VI., Szerecsen-u. 23.
Braun Sándor.
Ballá I z i d o r és L e d e r e r Oszkár.
VIII., Rökk Szilárd-u. 9.
V., Nádor-u. 4 1 .
Breiner E l e m é r .
Barcza József.
IV., Irányi-u. 19.
IV., Váczi-u. 60.
Brett Miksa.
Bárd J a k a b .
VI., Bajnok-u. 19.
VIL, Miksa-u. 17.
Breuer Ármin.
V., Visegrádi-u. 23.
Bárd M ó r .
Breuer M i h á l y .
VII., Almássy-tér 8.
IV., Nagymező-u. 43.
Bartalits I m r e .
Bromberger Jakab.
III., Remetehegy 1908.
VII., Wesselényi-u. 66.
Bata János.
Brózsa O t t ó .
VI., Lázár-u. 1.
VI., Csengeri-u. 74.
B r u c h s t e i n e r A. és fia.
B e r c s é n y i - n y . r.-t.
VIII., Mikszáth Kálmán-tér 5.
VII., Damjanich-u. 38.
Özvegy Berger Arminné,
Neuwald
Brück F e r e n c és neje.
M a l v i n a . ( L . N e u w a l d Illés u t ó d a i . )
VI., Nagymező-u. 6.
VIII., Üllői-út 48.
I. Bpesti baptista hitk. n y . ( Ü z l e t v .
W e l k e s József.)
B e r g e r Z s i g m o n d és S c h i m e k F e r e n c .
(Jókai-ny.)
VI., Hársfa-u. 33.
VII., Thököly-út 28.
Budapesti H i r l a p n y .
Ö z v . Berkovits j á n o s n é .
VIII., Rökk Szilárd-u. 4.
VI., Teréz-körút 40—42.
Bichler I g n á c .
Budapesti l a p - és k ö n y v k i a d ó - v á l l . n y .
III., ALajos-u.
94. jelölt n y o m d á k h a t ó s á g i l aVIII.,
csillaggal
g n i nRökk
c s e n e kSzilárd-u.
bejelentve.
19.
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Bpesti n y . és lapkiadó r.-t. ( Ü z l e t v .
László Albert.)
VIII., Tisza Kálmán-tér 6.
Buschmann F. utóda ( T u l . Wisinger
M a n ó és Bagits N á n d o r . )
IV., Ferencz József rkp. 6—7.
B ü c h l e r Henrik.
VI. Felsőerdősor-u. 29.
C o n c o r d i a n y . ( L . W e i s z S. Z s i g m o n d . )
C o r v i n a n y . ( T u l . Berger G é z a . )
VIII., Üllői út 20.
Czeisler Béla. ( L . « A N a p » . )
VIII., Rökk Szilárd-u. 9.
Damborschitz Vilmos.
VII., Murányi-u. 45.
Dann Jenő.
II., Zsigmond-u. 13.
D e u t s c h József.
VII., Rombach-u. 4.
Deutsch Sámuel.
VII., Erzsébet-kőrút 32.
Dus Márton.
V., Arpád-u. 6.
E b e r l e J ó z s e f és T s a .
V., Zoltán-u. 9.
Eisler J e n ő .
VII., Klauzál-tér 16.
Elek L i p ó t .
V., Eötvös-tér 1.
«Élet» irod. és n y . r.-t. ( Ü z l e t v e z e t ő :
Laiszky J e n ő és Pál K á z m é r . )
L, Fehérvári-út 17.
Első Kőbánvai n y . ( T u l . Goldschmied
Alfréd.)
X., Belső Jászberényi-út 1.
E n g e l S. Z s i g m o n d .
Vi., Podmaniczky-u. 43.
E n g e l m a n n M ó r . ( « V i c t o r i a » kny. 1. o t t )
IL, Margit-kőrút 5/b.
Erbeck G y ö r g y .
V., Sólyom-u. 16.
ö z v . Erbeck G y ö r g y n é Klas A u g u s z t a
és Bugerszky Milán.
VII., Akáczfa-u. 17.
E u r ó p a n v . r.-t.
VI., O-u. 12.
E x p r e s s - n y . ( T u l . Pless I g n á c . )
VE, Váczi-körút 39.
Fabriczki S á m u e l .
VI., Eötvös-u. 32.
Farkas Testvérek.
V., Nádor-u. 19.
F e s z t i n g e r Béla.
VI., Szondy-u. 14.
F i s c h e r J a k a b és B a r o n A r n o l d .
VI., Csengery-u. 64.

Fisch F ü l ö p és T s a .
VIII., Baross-u. 66—68.
Fischbach Károly.
IV., Templombazár, Eskü-tér.
F ő v á r o s i n y . r.-t.
VI., Podmaniczky-u. 39.
Franklin-Társ. ny.
IV., Egyetem-u. 4.
Franklin-fiók n y .
IV., Vármegye-u. 11.
Fried és K r a k a u e r . ( L . K r a k a u e r Lajos
és G ö n d ö r K á r o l y . )
VII., Dobány-u. 10.
Fried József és Breitner K á r o l y .
VIII., Rökk Szilárd-u. 40.
Fritz Á r m i n .
VIII., Nap-u. 13.
Galitzenstein H . ( T u l a j d .
Salvendy
F e r e n c és G y u l a és Fried Adolf.)
VII., Dohány-u. 68.
G a n s l Zs. ( L . M i n e r v a n y . )
G a r a i M ó r és fia.
VII., Károly-körút 3.
G á r d o s Miksa.
VII., Valero-u. 12.
Geiszt M á r t o n és V i o l a M i h á l y Miksa.
( L . Viola M . )
V., Arany János-u. 3.
G e r g e l y Miksa.
VI., Lázár-u. 2.
A «Gépész» M o r v a R e z s ő n é n y . ( L .
Morva Rezsőné.)
VITE, Tisza Kálmán-tér 26.
G l o b u s n y . ( B e e r E. és T á r s a . )
VE, Aradi-u. 8.
Goldberger Arnold.
VIII., Népszinház-u. 17.
Goldberger Ignác.
II., Corvin-tér 1. és VE, Liszt Feretictér 18.
Goldfaden M á r k n é szül. M a n d l E l e o n ó r a .
VIL, Dohány-u. 42.
Goldfinger M ó r .
VE, Király-u. 106.
G o l d s c h m i e d Alfréd. ( L . Első K ő b á 
nyai ny.)
X., Belső Jászberényi-út 1.
Goldschmidt Testv.
VE, Révay-u. 1.
Goldstein Albert.
VE, Eötvös-u, 10.
Gossler Gyula.
IV., Aranykéz-u. 1.
Grafikai intézet. ( Ü z l e t v . C z e t t e l Ö d ö n . )
VIL, Nagydiófa-u. 14.
G r o s s Benjamin.
VI., Eötvös-u. 19.

3
G r o s s és Bauer.
VII., Jósika-u. 5.
G r o s z J a k a b és N a d e l J a k a b .
VII., Vörösmarty-u. 14.
Grund V. utódai
IV., Molnár-u. 37.
Grünwald Ödön.
VII., Wesselényi-u. 4.
G y ö r g y József.
VIII., Népszinház-u. 25.
H a a n A l b e r t n é , U n g á r Szidónia.
VI., Csengery-u. 86.
H a b e r Miksa és W o l l n e r József. ( L .
Wollner.)
IV., Hajó-u. 5.
H a m b u r g e r és Birkholz.
V., Csáky-u. 13.
Harsány Emil.
IX., Lónyay-u. 7.
Halton Nelly.
V., Zoltán-u. 12.
H a u p t m a n n Béla.
VI., Izabella-u. 68.
Hazai H í r l a p k i a d ó r.-t. n y .
V., Honvéd-u. 10.
Hedvig Imre.
VII., Wesselényi-u. 9.
Hedvig Sándor.
VII., Dohány-u. 12.
Heisler és K ó z o l .
II., Várkert-rakpart 1.
Hell J. E d e .
VIII., Luther-u. 4.
Heller I g n á c és Heller M ó r .
VII., Izabella-u. 34.
H e l l e r J a k a b K á l m á n és Heller Szidónia.
VI., Izabella-u. 78.
Herrmann Ignác.
VI., Szerecsen-u. 45.
H o r n y á n s z k y Viktor.
VI., Aradi-u. 14.
Hungária ny.
V., Váczi korút 34.
Jedlovszky István.
IX., Ferenc-körút 17.
J ó k a i n y . ( T u l . B e r g e r Zs. és S c h i m e k . )
VII., Thököly-út 28.
Katzburg Lipót.
IV., Hajó-u. 5.
Kállai Á r m i n .
V., Bálvány-u. 18.
K á l m á n M . és T s a .
V., Vadász-u. 32.
Kalmár Mór.
IV., Semmelweis-u. 14.
K a n i t z C. és fiai.
V., Vadász-u. 28.

K á p o l n a i Adolf u t ó d a .
VI., Gyár-u. 3.
Karczag Vilmos Benjamin.
VI., Dávid u. 8.
Károlyi György.
V., Arany János-u. 1.
K a u f m a n n J. és T s a .
V., Arany János-u. 18.
Kellner A l b e r t .
VII., Csányi-u. 13.
Ifj. K e l l n e r E r n ő .
V., Csáky-u. 9.
K e l l n e r és M o h r l ü d e r .
V., Csáky-u. 10.
Kertész József.
V., Nádor-u. 28.
K e r n e r I s t v á n n é . ( L . id. Poldini Ede.)
Klein G á b o r .
VI., Rózsa-u. 47.
Klein S a m u .
V., Koráll-u. í r .
Klein S i m o n és G r ü n w a l d Béla.
VII., Bethlen-u. 8.
Klein V i l m o s n é , T a u s i g I l o n a .
VIII., Rákóczi-út 73.
Kleinberger Ármin.
V., Bálvány-u. 20.
Klösz G y ö r g y és Fia.
V.U., Városligeti-fasor 49.
Klusek M a n ó .
VIII., József-u. 43.
K n o p f e l m a c h e r I z i d o r n é W e i s z Matild.
VII., Rombach-u. i/B.
K o g u t o v i c z M a n ó . ( L . M a g y . földr. int.)
V., Rudolf-rakpart 8.
Kohn Simon.
VIII., József-körút 10.
* K o h n és L e b n e r . ( L . Merkantil n y . )
VIII., Német-u. 27.
*Korvin Testv.
VI., Révay-u. 14.
K o s s u t h Lajos n y . ( T u l . Laufer J a k a b
és H o l l ä n d e r József.)
VIII., Tisza Kálmán-tér 5.
K r a k a u e r Lajos és G ö n d ö r K á r o l y .
( L . F r i e d és K r a k a u e r . )
VII., Dohány-u. 10.
Krausz J a k a b és Haasz A l b e r t n é U n g á r
Szidónia.
VI., Csengery-u. 86.
Krausz ^ a j o s .
VI., O-u. 50.
K r n y á c J á n o s . ( L . Szrpszke N o v o s z t y . )
IV., Molnár-u. ro.
K u n o s y V i l m o s és Fia.
VI., Teréz-körút 38.
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Kunstädter Vilmos.
VII., Thököly-út 53.
K u p k a y D o m o n k o s és W e i n g a r t e n
Friderika. ( Ü z l e t v . Glasel Adolf.)
VI., Szondy-u. 93.
K ü r s c h n e r Adolf és K ü r s c h n e r S á n d o r .
VI., Szondy-u. 19.
L a n g e r E d e és Fia. ( T u l a j d . L a n g e r
F e r e n c Ede.)
IV., Váczi-u. 81.
L a u f e r J a k a b . ( L . K o s s u t h L. n y . )
VIII., Tisza Kálmán-tér 5.
László K á r o l y .
X., Liget-tér 3.
Légrády Testv.
V., Váczi-körút 78.
Lengyel Lipót.
V., Visegrádi-u. 3.
Linczer M ó r és T s a i közk. t. ( Ü z l e t v .
Linczer Mór.)
VIII., Német-u. 11.
L ó n y a i N á n d o r és S c h w a r c z Béla.
VII., Dohány-u. 31.
L ö b l D á v i d és Fia. ( L ö b l D á v i d n é
sz. Messinger J e a n e t t e , L ö b l M ó r
és L ö b l Ö d ö n . )
VI., Nagymező-u. 26.
Löbl Mór.
VII., Király-u. 27.
Löblovitz Zsigmond.
VII., Thököly-út 40.
Lörincz Károly.
X., Gyűjtőfogház.
L ö w Ede.
V., Váczi-körút 80.
* Magyar fémny.
VIII., Őr-u. 9.
M a g y . földrajzi intézet r.-t. ( L . K o g u -

tovicz.)
V., Rudolf-rakp. 8.
M. kir. á l l a m i n y .
I., Nándor-tér 1.
M . kir. á l l a m v a s u t a k n y .
VI., Csengery-u. 33.
M . kir. e g y e t e m i n y .
I., Iskola-tér 3.
M. kir. p o s t a n y .
IV., Koronaherceg-u. 15.
M. kir. p o s t a t a k a r é k n y .
V., Széchényi-u. 2.
M a g y a r sajtó n y .
V., Nádor-u. 74.
M a g y a r Újságkiadó r.-t. n y .
IV., Vármegye-u. 11.
M a r b a c h H e n r i k és M a r b a c h
I., Orlay-u. 2/b.

Bernát.

M a r k o v i t s és G a r a i .
VII., Romhach-u. 11.
Márkus G é z a és Márkus P á l . ( M á r k u s
Samu.)
V., Báthory-u. 20.
M á r t o n és V a s .
V., Klotild-u. 16.
May János.
II., Albrecht-u. 3.
M e r c u r n y . ( T u l . B ö h m L. és Tsa.)
IV., Királyi Pál-u. 6.
^Merkantil n y . ( L . K o h n és L e h n e r . ,
VIII., Német-u. 27.
Mezei Adolf.
IX., Ráday-u. 8.
M i n e r v a n y . ( T u l . G á n s l Zs.)
VI., Szerecsen-u. 7—9.
Moldován Zsigmond.
IV., Városház-u. 10.
M o l n á r Irén.
V., Nádor-u. 74.
M o r v a R e z s ő n é , H ő g y e Mária.
(L. «Gépész».)
VIII., Tőmő-u. 33.
M u s k á t Béla.
VII., Fecske-u. 16.
M u s k á t Miksa.
VI., Podmaniczky-u. 41.
Műszaki irod. és n y . r.-t. ( Ü z l e t v .
Brett Z s i g m o n d . )
VIII., Conti-u. 38.
Náftáli Á r o n .
VIII., Népszinház-u. 22.
Nagel István.
VII., Vörösmarty-u. 17.
N a g y Mór.
VII., Hársfa-u. 59/b.
N e u w a l d Illés utódai. ( L . Berger
Árminné.)
VIII., Üllői-út 48.
N y u g a t irod. és n y o m d a i r.-t.
( Ü z l e t v . S a l a m o n József.)
VIII., Üllői-út 18.
Obláth Lipót.
VII., Csengery-u. 3.
O r s z á g o s m . kir. i p a r m ű v é s z e t i iskola
grafikai szakosztálya. ( Ü z l e t v e z e t ő
Miterszky F e r e n c . )
IX., Kinizsy-u. 31.
O r s z . községi k ö z p . n y . r.-t.
VI., Váczi-körút 61.
Otthon-nyomda.
VIII., Mária-u. 42.
Pallas irod. és n y . r.-t.
V., Honvéd-u. 10.
P a n n ó n i a n y . ( L . Bielitz.)
VII., Rombach-u. 8.
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Pápai Ernő.
VII., Kertész-u. 16.
P á t r i a irod. és n y . r.-t. ( T u l . Cossel
Arnold.)
IX., Üllői-út 25.
Pázmáneum ny.
VIII., Köztemető-út 8.
Pesti Lloyd társ. ny.
V., Mária Valéria-u. 12.
Pesti n y . r.-t.
V., Hold-u. 7.
Piatnik N á n d o r és fia.
VII., Rottenbiller-u. 17.
Pless I g n á c . ( L . E x p r e s s n y . )
VI., Váczi-körút 39.
Id. P o l d i n i E d e és T s a . ( T u l . K e r n e r
I s t v á n n é Poldini Lujza.)
IV., Molnár-u. 7.
P o l l a t s ç h e k M ó r n é Kis Babetia.
V., Ügynök-u. 7.
Pollák Elkán és G a r a i S i m o n .
V., Nagykorona-u. 21.
Pollák és L e o p o l d .
VIII., Üllői-út 10.
P o p o r u l R o m á n n y . ( T u l . Biraucz
D ö m e és T s a . )
VII., István-út 11.
P o s n e r K. Lajos és Fia.
VI., Csengery-u. 31.
Pressler Mihály.
VII., Dob-u. 87.
P r o p p e r Leo.
VII., Erzsébet-körút 35.
Q u i t t n e r József.
IV.. Koronaherceg-u. 9,
R a d ó J e n ó és G y u l a .
V., Szemere-u. 19.
R a d ó Izor.
VI., Hajós-u. 25.
R á k o s i József és K o h n H e r m i n .
VIII., Aggteleki-u. 10.
Ramspott Károly kőnyomda.
I., Mészáros-u. 3.
Fióküzlet :
I., Döbrentei-u. 3.
Reich Ármin.
VII., Dohány-u. 84.
Reich Sándor.
VIII., József-körút 9.
R e i n e r Elkán.
I., D5brentei-u. 13.
Reisz J e n ő és N e u m a n n L i p ó t .
VII., Sip-u. 24.
Rigler József Ede.
VI., Rózsa-u. 55.
R ó n a i Béla.
VI., Lázár-u. 13.

Rosenfeld F a r k a s .
VIII., József-körút 10.

Röth József.
IV., Semmelweis-u. 4.
Róth Mór.
VII., Nagydiófa-u. 15.
R ó t h b e r g e r Miksa és W e i s z F ü l ö p .
VI., Lázár-u. 13.
Rózsa Jenő.
VI., Ó-u. 2.
R ó z s a K á l m á n és neje k ö n y v k i a d ó és
k ö n y v n ) \ r.-t.
VIII., Szentkirályi-u. 30.
R u s z n á k S a m u és T ü r k Á r m i n .
IV., Koronaherceg-u. 9.
Salvendy Ferenc, Salvendy Gyula és
Fried Adolf. ( L . Galitzenstein H . )
VII., Dohány-u. 58.
* S ä c u l u m . ( N e u w i r t h és W i l h e i n i . )
VI., Király-u. 15.
S c h m e l z és M i s n e r .
VI., Izabella-u. 70.
S c h m i d l és M a n n h e i m .
VII., Kertész-u. 35.
Schmidl Sándor.
VI., Gr. Zichy Jenő-u. 3.
Schultz Á b r a h á m .
VIII., Baross-u. 8 1 .
S c h w a r c z L á s z l ó és T s a . ( L . P a p M a n ó . )
VII., Hársfa-u. 40.
S c h w a r t z M ó r , Bardócz S á n d o r és Vida
H e n r i k . ( Ü z l e t v . V i d a Henrik.)
VI., Dalszinház-u. 10.
Seidner Emil.
VII., Szövetség-u. 6.
Sipos Sándor.
IX., Lónyay-u. 64.
Spatz Henrik.
VII., Dob-u. 55.
Springer Gusztáv.
VI., Próféta-u. 1.
S t a c h o r a K á r o l y és P ö h m József.
V., Arany János-u. 7.
Steiner Ignác.
V., Arany János-u. 18.
Steiner Vilmos.
VII., Klauzál-tér 5.
Steiner Zsigmond.
VII., Rózsa-u. 5.
Stephaneum.
VIII., Szentkirályi-u. 28/a.
S t e r n P é t e r n é és S t a d l e r J á n o s .
VII., Kazinczy-u. 35.
Süsz D á v i d .
IV., Fővám-tér 4.
Székely A r t h u r . ( L . U r á n i a . )
VII., Rottenbiller-u. 19.
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Székesfővárosi házi ny.
IV., Közp. Városház.
Szénássy Béla.

Waldmann Adolf és Elsass Debora.
VII., Izabella-u. 33.

Wéber és Lusztig.
VIII., Baross-u. 4.

IV., Ferencz József-rakpart 25.

Weisz Adolf.

Szent László ny.

IX., Ráday-u. 26.

VIII., Rökk Szilárd-u. 28.

Szombathelyi György és Hamburger
Mór.
VIII., Szentkirályi-u. i/a.

Szrpszke Novoszty ay. (Tul. Krnyácz
János.)
IX., Molnár-u. 10.

Thália ny. (Üzletv. Somogyi

Lipót.)

V., Csáky-11. 12.

Wilheim Zsigmond és Neuwirth
Sámuel.

VII., Rottenbiller-u. 19.

VII., Rottenbiller-u. 12.

*Utassy B. és Tsa.

Özv. Wimmer Mártonné.

VI., Vörösmarty-u. 52.

III., Serfőző-u. 10.

Vajda Henrik. (Baross ny.)

Wodianer F. és Fiai.
IV., Sarkantyus-u. 3.

VIII., Baross-u. 4.

Woititz B.

Vári Dániel és Breitner Károly.

VI., Dávid-u. 7.

V., Vadász-u. 15.

Özv. Várnai Fülöpné és Várnai Dezső.
ny.

VI., Podmaniczky-u. 13.

»Világosság» ny. (Üzletv. Pollák
Simon.)
VIII., Conti-u. 4.

Viola M. (L. Geiszt M.)
Völgyesi Márk és Ábrahám Leó.

Ada (Bács-Bodrog vm.)
Kollonits István.
Adony:
Sütő István.

*Wollner és Háber. (L. Háber.)
VII., Károly-körút 17.

IV., Régi posta-u. 3.

Abrudbánya:
Árpád r.-t.

VIII., József-körút 20.

VII., Wesselényi-u. 30.

VIII., Rökk Szilárd-u. 40.

Abony (Pest vm.) :
Szerdahelyi János.

IX., Ráday-u. 60.

Weissenberg Ármin.

Wiesinger József.

«Uránia» ny. (L. Székely Amir.)

Abaujszántó :
Corvina ny.
Spán Ignácz.

V., Korall-u. 9.

Weisz Sándor Zsigmond. (L.Concordia.)

I., Attila-u. 13.

IV., Eskü-út, Klotild-palota.

Unio. (Tul. Fried és Breitner.)

VIL, Dob-u. 16.

IV., Eskü-út, Klotild-palota.

Weisz L. és F.

Werler Péter.

«Turul» ny. (L. Weisz A.)

Vészi Gerzson. «Victoria»
Engelmann Mór.)

Weisz Ármin. (L. Turul.)

(L.

Yost irógép r.-t. ny. (Üzletv. Káldor
Marcell.)
VII., Erzsébet-körút 9 — n .

*Zawadil E.-féle menetjegy ny. (Tul.
Christoph Paula és Jirschik András.)
V., Csanády-u. 3.

Zeisler M.
VII., Kertész-u. 38.

II. Vidék.
Alsókubin :
Trnkóczy József.
Alsólendva :
*Balkányi Ernő.
Apatin :
Gasz Mátyás.
Szavadul József.
Arad :
Aradi ny. r.-t.
Bloch rí.
Corvin kny. (tul. Lányi Izsó.)
Első aradi amerikai gyorssajtó ny.
(Tul. Keppich Zsigmond.)
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Függetlenség ny. (Zlinszki István
és tsa.)
Gör. kel. román egyházmegyei ny.
Holländer Izidor.
Kállay Miksa.
Kalmár Nándor és tsai.
Réthy Lipót és fia.
Nichin és tsa «Tribuna» ny.
Weisz Felix.
Aranyosmarót:
Barsi Ellenőr ny. (Tul. Dr. Znamenák István.)
Mercur-ny. (Tul. Kalmár Bertalan.)
Aszód !
Petőfi ny. (Tul. Vas József.)
Bácsalmás :
Nánay Aurél.
Baja:
Kazal József.
Kollár Antal.
Nánay Lajos.
Rajkovits Károly.
Balassagyarmat :
Halyák István.
Hollósy Géza.
Klein Gusztáv.
Kondor Sándor.
Schlesinger Samu.
Wertheimer Zsigmond.
Balatonfüred :
Fränckl Adolf.
Balázsfalva :
Gör. kath. papnövelde ny.
Bán (Trencsén vm.) :
Fuchs Miksa.
Hertzka Ármin.
Bánffyhunyad :
Ábrahám Mór.
Diamantstein Nándor.
Barcs (Somogy vm.) :
Szilágyi Györgyné.
Bárót :
Nagy József.
Rozsondai János.

Bártfa :
Blayer Majer.
Felsősárosi ny. (Tul. Salgó Mór.)
Horovitz Menasche ChasskeL
Battonya :
Ruber István.
Bazin :
Klein Alfréd.
Békés :
Br. Drechsel Géza.
Papp József.
Békéscsaba :
*Békésmegvei «Függetlenség» ny.
(Tul. Gally Béla)
Corvina-ny. (Tul. Szihelszky
József.)
Tevan Adolf.
Belényes :
Süssmann Lázár.
Weinberger Miklós.
Beregszász :
Balogh Tamás.
Haladás ny. (Tul. Klein Sámuel.)
Hungária ny. (Tul. Rubin József.)
Szabadság ny. (Tul. Engel Jenő.)
Szóbei Mór.
Berettyóújfalu :
Adler Béla.
Friedmann H. (Tul. Friedmann'
Jónásné.)
Besztercze :
Balkirs Hersch Leib.
Botschar Tivadar.
Csallner Károly.
Matheiu György.
Beszterczebánya :
Havelka József.
Hungária ny. (Tul. Sonnenfeld Mór.)
Machold Fülöp.
Wolf Arthur.
Betlen :
*Schönfeld Henrik.
Bezdán :
*Gasz József.

a
Boksánbánya (Krassó-Szörény v m . ) :
Rosner Adolf.

Cservenka :
Welker Ádám.

Bonyhád :
Bettnár Béla.
Raubitschek Izor.
Weisz Jakab.

Csíkszereda :
Gyönös Gyula.
*Létz János.
Székelység ny. (Tul. Szvoboda
Miklós.)
Szvoboda József.

Borgóprund :
Friedländer Mendelné.
Borosjenő :
Ungár Jakab.
Borossebes :
Kullner Miksa.
Bozovics :
Kaden József fiókja (Üzlv. Naár
Ferencz.)
Brád:
Roth György.

Csongrád :
Bozó és Justin.
Tiszavidék ny. (Tul. Silber János.)
Weisz Márk.
Csorna :
Csornai ny. váll. (Neumann Samu.)
Csurgó :
Vágó Gyula.
Czegléd :
Nagy Elek.
Sárik Gyula.
Sebők Béla.

Brassó :
Brassói lapok ny. (Tul. Grűnfeld
Vilmos.)
Ciurcu és tsa.
Gött János fia.
Hentschel H.
Herz Anna.
Dr. Muresian Aurél örököse.
Schneider testvérek és Feminger.

Czelldömölk :
Dinkgrewe Nándor.

Breznóbánya:
Kreisler József.

Dárda :
Arady Lajos.

Budafok :
Budafoki ny.

Csáktornya :
Fischel Fülöp (Strausz Sándor).

Debreczen :
Beck Adolf.
Debreczen sz. kir. város ny.
Özv. Grünbaum Mórné.
Gyürki Sándor.
Hajdumegyei Népbank ny. (Bérlő :
Gaborjáni.)
Hegedűs és Sándor.
Herczeg Henrik.
Hoffmann és Kronovitz.
Horovitz Zsigmond.
Kleinfeller Károly.
Liebermann Mór.
Mihályi Sámuel.
Szabó Kálmán.
Than Gyula.
Theisz Artúr.

Csenger :
Szalin Zsigmond.

Derecske :
Karmiol Adolf.

Buziásfűrdő :
Ifj. Brach József.
Büdszentmihály :
Schechter Mózes.
Csacza (Trencsén vm.)
Taub Emil.
Csákóvá :
Gradl Péter.

Czinkota :
Heinovitz Márton.
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Dés :
Demeter és Kiss.
Goldstein Jakab.
Detta :
Tringl és Kirsch.
Déva:
Hirsch Adolf.
Kroll Gyula.
Laufer Vilmos.
Szent János ny.
Dévaványa:
Sepsi Zsigmond.
Devecser :
Vörösmarty ny. (Tul. Huss Gyuláné.)
Dicsőszentmárton :
«Erzsébet»-ny. (Tul. Dosztál Kál
mán.)
Jeremiás Sándor.
Diósgyőr :
Müller József és tsa.
Dobsina :
Schmidt Géza.
Dombóvár (Tolna vm.):
Dombóvári ny. (Tul. Brück Sándor.)
Dunaföldvár :
Somló Manó.

Eperjes :
Kósch Árpád.
Pannonia-ny. (Tul. Kahn Mór.)
Petőfi ny. (Tul. Stehr József.)
Zavaczki Gyula.
Ercsi :
Fehér Miklós.
Érmihályfalva :
Id. Beck Adolf.
Érsekújvár :
Link Lipót.
Neumann Árpád.
Schultz Ignác.
Winter Emil.
Winter Zsigmond fia Vadász Ferenc.
Erzsébetfalva :
Müller Mátyás.
Matkovich Aladár.
Erzsébetváros :
Loydl testvérek.
Esztergom :
Bártfay Géza.
Buzárovits Gusztáv ny. (Tul. Philipp
Konrád.)
«Hunnia» ny. (Tul. Gerenday József.)
Laiszky János.
Fehérgyarmat :
Mátyás Adolf.

Dunaszerdahely :
Adler N. Lipót.
Goldstein Józsua.

Fehértemplom :
Hepke Bertold.
Kuhn Péter.
Wunder Gyula.

Edelény :
Blasz Lipót.

Felsőőr (Vas vm.) :
Reiss Frigyes.

Eger:
Baross-ny. (Tul. Paunz Sándor.)
Dobó István ny. r.-t.
Egri ny. r.-t.
Érseki lyceum ny.
Fleischmann Dávid.

Felsővisó :
Fruchter Zalel.
Schiffmann Hermina.

Élesd :
Sándor Mór.
Enying :
Polgár Jenő.

Fiume :
Battara Péter.
*Corradini Umberto.
*Dobrovich Antal József.
Honig E.
Jerouscheg Lajos.
*Kereskedelmi ny.
Martich A.
Mohovich Emőd.

Novi List ny.
Quarnero ny.
*Riecke Dionicke Titkare ny.
*Unione ny.
Uránia ny.
Fogaras :
Pop Szilárd.
Thierfeld Dávid.
Füzesgyarmat :
Lipschitz Herman.
Galánta :
Neufeld Samu-féle ny.
Neuschloss Jakab.
Galgócz :
Broch Simon.
Sterner Adolf.
Srolel Jakab.

Pannónia ny. (Tul. Raab Béla.)
Pátria ny. (Holló (Prager) Lajos.)
Összetartás r.-t. ny. (Igazg. Csiz
madia László.)
Gyula :
«Corvina»-ny. (Tul. Vértesi Arnold.)
Dobay Ferenc és Reisner Ede.
Szedő Emiiné.
Gyulafehérvár :
Erzsébet-ny. (Tul. Izsák Lázár.)
Papp György.
Püsp. lyc. ny. (Bérlő Schäser Ferenc.)
Hajdúböszörmény :
Szabó Ferencné.
Szmuk Gábor.
Hajdudorog :
Grünfeld Mózes.

Gálszécs :
Birnbaum Lázár.

Hajdúnánás :
Grünfeld Cili.
Horovitz Gyula József.

Gödöllő:
Erzsébet ny. (Tul. Nyiry Lajos.)
Kovács Ferenc.

Hajdúszoboszló :
Plón Gyula.

Gyergyóditró :
*Létz János.

Halmi :
Friedmann Herman.

Gyergyőszentmiklós :
*Létz János.
*Kossuth-ny.
*Sándory Mihály.

Hátszeg :
Mester János.

Gyoma :
Kner Izidor.
Gyöngyös :
Herczog Ernő Ármin.
Hungária ny.
Sima Dávidné.
Steinicz Gábor.
GyÖnk (Tolna vm.) :
Engel József.
Győr :
Dobos Ignác.
Feledi Károlyné.
Gross Gusztáv.
Győregyházmegyei ny.
Mercur ny. (Tul. Láng Jakab Jenő
és Tsa.)
Nitsmann József.

Hatvan :
Földes Adolf «Minerva» ny.
Hoffmann M. L.
Jatzkó Lajosné.
Heves :
Adler József.
Hódmező-Vásárhely :
Róth Antal.
Vásárhely és Vidéke ny. (Tul.
Müncz Rudolf és Marckbreiter
Linka.)
Vásárhelyi Reggeli Újság nv. (Tul.
Kun Béla.)
Hódság :
Pfiszter József.
Raab Jánosné sz. Speizer Teréz.
Holics :
Malovany József.
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Homonna :
Fejes Jakab.
Waller Mór.
Hosszúfalu :
Jancsó János.

Somogyvármegye ny. és lapkiadó
vállalat.
Szabó Lipót.
Szálai Ferenc.
Kapuvár :
Buxbaum József.

Huszt :
Ausländer Ignác.
Huszti nyomdavállalat. (Tul. Ganz
Gizella.)
Nagyági ny. (Tul. Veinstein Mór.)

Karánsebes :
ElsÖ karánsebesi takarékpénztár kny.
Fleissig Lipót.
Gör. kel. román egyházm. ny.

Igló:
Ferencz Dávid.
Szepesi Lapok nvomdavállalat ny.
(Tul. Telléry Gyula.)

Karcag :
Kertész József és tsa.
Nagykunsági ny. betéti t.
Nagy Lajos.

Illava :
Eckmann Ignác.

Kassa :
Breitner Mór.
Kassai ny. r.-t.
Koczányi utóda Paulinyi Gyula.
László Béla.
Matzner Samu.
Schwarcz Alfrédné.
Szent Erzsébet-ny.
Vitéz A. utóda. (Schillinger Zoltán.)
Wiesenberg Lajos.

Ilosva :
Glanez Móricné.
Ipolyság :
Neumann Jakab.
Polgár Ignác.
Jánoshalma :
Franki Gáspár.
Jánosháza :
Rubin Salamon.
Jászapáti :
Id. Imrik József.
Jászárokszállás:
Nigrinyi Ferencné.
Jászberény :
Balázs Ferenc.
Pesti Péter.
Vértes Adolf.
Jószáshely :
Holländer Izidor.

Kecskemét :
Első kecskeméti hírlapkiadó és ny.
r.-t.
Első kecskeméti naptárkiadó és hir
detési váll.
Első nagy alföldi ny. és hírlapkiadóvállalat.
G. Fekete Mihálv.
Fischl Dávid.
Gichner Gábor.
Kecskeméti Újság ny. (Tul. Réti
Gyula.)
Spitzer Vilmos.
Sziládi László.
Késmárk :
Gerhardt Ábrahám.
Szauter Pál.

Kalocsa :
Jurcsó Antal.
Moravcsik és Szeidler.
Werner Károly.

Keszthely :
Farkas János.
Mérey Ignác.
Nádai Ignác.
Sujánszky József.

Kaposvár :
Fenyvesi és Kethelyi.
Gerő Zsigmond.
Hagelmann Károly.

Kézdivásárhely :
Kezdi vásárhelyi ny. r.-t.
Turóczi István.
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Királyhelmec :
Klein József.
Királyhida :
Brandweiner Vilmos.
Vogel Károly Gusztáv.
Kisbér:
Haftl Kálmán.
Kisjenő :
Rosenthal Pál.
Kiskőrös :
Majoros és Szekulesz.
Kiskundorozsma :
Váradi Márton és Tsa.
Kiskunfélegyháza :
Özv. Feuer Salamonné.
Vesszősi József.
Kiskunhalas :
Horváth Gyula.
Práger Ferenc.
Kiskunmajsa :
Schwartz Artúr.
Kismarton :
Ifj. Dick Ede.
Gabriel Jakab.
Kismartonváralja :
Id, Dick Ede.
Kispest :
Faragó és Dózsa.
Fischhof Henrik.
Kisszeben :
Stehr Gusztáv.
Kisújszállás :
Platz Ferenc.
Szekeres ny. (Tul. Csapp János.)
Kisvárda:
!'erger Ignác.
Klein Gyula.
Preisz Vilmos.
Kolozsvár :
Ajtay K. Albert.
Boskovits ny. (Tul. Kahlfürst Imre.)
Carmen ny. (Tul. Baritiu P. Péter.)

Ellenzék ny. (Tul. Polyonyi Al
bert.)
Előre ny. (Tul. Laskai Árpád.)
Erdélyi Újság ny. váll.
Gámán János örököse.
Gyorssajtó kő- és könyvny.
Kupferstein testv.
Lepage Lajos.
Liczeum-ny. (Tul. Gombos Ferenc.)
Stief ny.
Sz. Bonaventura ny.
Szabadság ny.
Szövetség ny.
Újhelyi és Boros.
Weinstein Béni.
Komárom :
«Hungária»ny.(Tul.Freisinger Mór.)
Schönwald Tivadar.
Spitzer Sándor.
Szénásy és Sipos.
Korpona :
Ruzsinák Antal.
Kovászna :
Szabó Sámuel.
Kőhalom :
Kőhalmi ny.
Körmend :
Katona Imre.
Körmendi ny. r.-t. (Tul. Weiner
Julia.)
Slavik Ferenc.
Körmöcbánya :
Körmöcbányái papírgyár ny. (Tul.
Heller és Lenkei.)
Paxner I. és Biron H.
Kőszeg :
Feigl Adolf.
Rónai Frigyes.
Kraszna :
Grünfeld Géza.
Kula:
Berkovits Márk.
Kunhegyes :
Ballá Sándor.
Kunszentmárton :
Bozóky Gábor.
Wolf Dezső.
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Kunszentmiklős :
*Schwarz V.

Magyarkimle :
Jó iratok terjesztési
Gladitsch Pál.)

Lajtaszentmiklós :
Hanel Engelbert.

Magyaróvár :
Horváth Vilmosné.
Mosonvármegye
ny.
Andor.)
Steiner Antal.

Lakompak (Sopron vni.) :
Grünfeld Henrik.
Krausz Henrik.
Léva:
Dukesz Lipót.
Nyitrai és társa r.-t. ny.
Schultz Ignác.

Ruft

Makó :
Kovács Antal.
Makói Hirlap ny. (Tul. Neumann
József.)
Maros ny. (Tul. Gaál László)

Liptőszentmiklós :
Klimes Ferenc.
Lőw Dezső.
Steier Izidor.

Malaczka :
Wiesner Henrik.
Mándok :
Klein Lajos.

Losoncz:
Benkő Testv.
Bicskei Zoltán.
Engel István.
Kármán Zsigmond.
Kredens Béla.
Losonczi Sándor.

(Tul.

Lúgos :
Auspitz Adolf kny. (Tul. Schlinger
Zsigmondné, Stern Jozefin és
Schlinger József.)
Gutenberg ny. (Tul. Raubitz Janka.)
Husvéth Emil és Hoffer János.
Szidon József.
Sziklai Lajos.
Özv. Virányi Jánosné.

Magyarkanizsa:
Brück P. Pál.
Léderer Manó.

(Tul.

Magyarpécska :
Ruber István.

Lippa :
Rafila Demeter.
Zeitler Lajos.

Lupény:
Schön Gyula.

(Tul.

Magyarlápos :
Páneth Leopold és Schönfeld Zsig
mond.)
*Teitelbaum ny.

Lajtaújfalu :
Heibig Rupert.

Lőcse :
Özv. Reiss Józsefné.
Singer Elek.
Szepesvármegyei közig. ny.
Braun Fülöp.)

váll.

,

Máramarossziget :
Benkő Miklós
Berger Miksáné.
Farkas és Scheiner «Központi» ny.
Katrics József.
Kaufmann A. és fiai.
«Máramarosi Független Újság» ny.
(Tul. Dicső Menyhért.)
Szabadsajtó kny.
Wizner és Dávid.
Marczali :_
Mizsúr Ádám.
Margitta :
Hungária ny. (Tul. Pollák Lajos.)
Marosillye :
Pannónia kny. (Tul. Nagy Bálint.)
Marosludas :
Glück József.
Marosujvár :
*Wugrinetz M.
Maros-Vásárhely :
Adi Árpád.

M
Calvineum mû- es kny. r.-t.
Ev. réf. collegium-ny. (Bérlő : Benkő
László.)
Grünn Sámuel.
Hirsch Mór.
Komáromy Sándor.
Nagy Samu.
Révész Béla.
Mátészalka :
Weisz Antal.
Weisz Zsigmond.
Medgyes :
Krauss Josefin.
Reissenberger G. A.
Mezőberény :
Baltha János.
Mezőcsát :
Schwartz Herman.
Mezőkaszony :
Klein Béla.
Mezőkövesd :
Balázs Ferenc.
Mezőtúr :
Kanyó Antal utóda Borbély Gyula.
Török Ignác.
Miava :
Pazsiczky Dániel.
Mindszent :
Horváth Antal.
Miskolcz :
Berger és Tsa.
Boros Benő.
Braun Henrik.
Enemann Sári.
Goszmann József.
Klein és Ludvig.
László Adolf.
Lichtmann Ferenc.
Schwarcz Soma.
Stamberger Bernát.
Stamberger Márkus.
Szelényi és Tsa.
Misztőtfalu :
Simon Pálma.
Modor :
Rohacsek Simon.

Módos :
Wellisch Jakab. (Lakik : Budapest,
Andrássy-út 96.)
Mohács :
Blandl kny. betéti t. (Üzletv. Fried
rich Oszkár.)
Pollák Róbert.
Rosenthal Márk és fia.
Monor :
Pestvármegyei ny. (Tul. Molnár és
tsa.)
Popper Ernő.
Mór :
Reszler Jakab.
Mosón :
Grünfeld Ignác.
Munkács :
Grósz testvérek.
Grünstein Mór.
Káhn és Fried.
Meisels Bernát.
Meisels Herman.
Mermelstein Izrael Hers.
Muraszombat :
Balkányi Ernő.
Nagyabony (Pozsony vm.) :
* Müller Mór.
Nagyatád :
Benyák János.
Nagybánya :
Frankovits Aladár.
Morvay Gyula.
Nánásy István.
Singer Sándor.
Nagybecskerek :
Oszuszki András.
Pleitz Fer. Pál utóda. (Dr. Brajjer
L. és Mayer R.)
Seprős Valter.
Toliczki Száva.
Nagyberezna:
Deutsch Hermanne
Sámuel.

és

Steiger

Nagyenyed:
Keresztes Nagy Imre.
Nagyenyedi ny. és papirárúgyár r.-t.
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Nagykálló :
Sarkady József.

Nagysurány :
Rinstein Ábrahám.

Nagykanizsa :
Farkas és Krausz.
Goldberger Vilmos.
*Gutenberg ny.
Münz Jenő és Balog Oszkár.
* Ofenbeck és Balázsy.
Ifj. Wajdits József.
Zala hirlapkiadó és ny. r.-t.

Nagyszalonta :
Kálmán László.
Székely Jenő.

Nagy kapós :
Heiman Vilmos.
Nagykároly :
Gellis Jakab.
Kölcsey ny. r.-t. (Üzletv. Varga
Endre.)
Manyák Károly.
Petőfi ny. r.-t.
Szatmárvármegyei központi köz
igazgatási ny. (Tul. Tóth József.)
Nagykáta:
Simonyi Simon.
Nagykikinda :
Milenkovics Szidónia.
Kiadói ny. (Tul. Szegyakov Péter.)
*Pannonia ny. (Tul. özv. Balázs
Jenőné.)
Radák János.
Sonderling Károly.
Nagykőrös :
Bazsó Kálmán.
Ottinger Edéné.
Székely Albert.
Nagylak :
Weisz Márk.
Nagymarton :
Gellis Henrik.
Kohn József.
Schön Samu.
Nagymihály :
Freireich T.
Landesman B.
Nagyrőcze :
Lévai Izsó fiókja.
Nagysomkút :
Vider Jakab.

Nagyszeben :
Budovszky L.
Drotleff József.
Gör. kel. főegyházmegyei ny.
Haiser György.
Krafft Vilmos.
Nép kny. (Tul. Bratu Miklós.)
Roth Frigyes.
Nagyszombat :
Elbert Testvérek.
Fiebig József.
Haas-féle Pannónia kny.
Goldmann Miksa özvegye.
Horovitz Adolf. (Tul. Horovitz
Lipót.)
Winter Salamon.
Winter Zsigm. (Tul. Pollák Arnold.)
Nagyszőllős :
Ugocsai közp. ny. (Tul. Deutsch
Jakab.)
Victoria ny. (Tul. Weisz Sári és
Rappaport Henrik.)
Nagytapolcsány :
Gross Gyula.
Özv. Platzkó Rezsőné.
Nagy-Várad :
Béres Károly és Held Pál.
Ifj. Berger Sámuel.
Boros Jenő.
Ifj. Csávásy Gyula.
Helyfi László utóda Guttniann M.
Honig Józsefhé.
Láng József.
Laszky Ármin.
Nagyvárad ny.
Neumann Vilmos.
Rákos Szabadság ny. (Tul. Rákos
Ferike.)
Rákos Vilmos utóda. (Adler Béla.)
Rubinstein Vilmos.
Sas Edéné, sz. Mészáros Anna.
Sebő Izsák Imre.
Sonnenfeld Adolf.
*Stern Béla.
tSzent László» ny. (Bérlő : Csávásy
Gyula.)

Székely Armin.
Tarsoly Béla.
Vidor Manó.
Námeszró :
Schein Márk.
Naszód :
Káhán Eliász.
Nezsider :
Horváth Julia.
Nyárádszereda :
Schönberger, Dávid.
Nyírbátor:
Fohn Adolf.
Friedmann Lipót.
Keszler Izidor.
Nyíregyháza :
Borbély Sámuel.
Feldman és Bürger.
Jóba Elek. (Tul. özv. Jóba Eleimé.)
Klafter Ignác.
Szabolcsvármegve ny.
Tóth Sándor.
Nyírmada :
Grosz József.
Nyitra :
Deák József.
Huszár István.
Iritzer Zsigmond.
Lövi Antal.
Neugebauer Nándor.
Risnyovszky János.
Nyustya :
*Schmidt Géza.

G. Szabó Lajos.
Veres Lajos.
Orsova :
Handl József.
Tillmann Jakab.
Ószéplak :
Nyitravölgyi agrármeteorológiai Ob
servatorium ny.
Ószivácz :
Sonnenfeld Ármin.
Ózd:
Özv. Grósz Lipótné és Tsa.
Ökörmező :
Weisz Izidor.
Özörény :
*Rigler-gyár ny.
Paks:
Rosenbaum Miksa.
Palánka :
Kristofek József és Blazsek Józsefné.
Pancsova:
Horovitz Adolf és Fia.
Jovanovics Testv.
Kohn Samu.
Koszanics Miklós.
Krausz Adolf.
Wittigschlager Károly.
Pankota :
*Seprős Valter.

Óbecse :
Lévai Lajos.
Radoszávlyevits Vladimir.

Pápa:
Év. ref. főisk. ny. (Bérlő : Kis Tivadar.)
Goldberger Gyula.
Nobel Ármin.
*Stern Ernő.

Ólubló :
Zauberer Simon.

Párkány :
Gondos Vilmos.

Oraviczabánya :
Kádén József.
Progresul ny.
Weisz Felix.

Pásztó :
Első pásztói ny. (Tul. Sima Dávid.)
*Nigrinyi Ferenc.

Orosháza :
Demárcsik Ferenc.
Pless N.

Pécs :
Engel Izidor.
Függetlenség ny. r.-t. (Bérlő : Döméi
Anzelm.)
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Madarász Béla.
Pécsi irod. és ny. r.-t.
Püspöki lyceum ny. (Tul.
Kath. lapkiadó r.-t.)
Taizs József.
Tóth Antal.
Wessely és Horváth.

Kohn Bernát.
Laufer Nándor.
Pécsi

Peredmér :
Linksz M. utóda Rozenzweig Henrik.
Perjámos :
Frischmann József.
Pirkmayer Alajos.
Pestújhely :
Némedy Elemér.
Petroseny :
Figuli és Elges.
Muntyán Tivadar.
*Steiner R.
Polgár :
Szabó Fülöp utóda, Csohány Mártonné.
Poprád :
Fuchs Gyula.
Pozsony :
Alkalay Adolf.
Angermayer Károly.
Blau Vilmos.
Eder István.
Exel Sándor.
Freistadt Mór.
Grünsfeld Lipót.
Häuser Samu.
Katholikus irod. r.-t. ny.
Kohn Mór.
Lichtenfeld Salamon.
Lőwy Gusztáv.
Mandl Testvérek.
Mandl Gyózőné Buxbaum Hanette.
Natali Magdolna.
Neufeld Lipót.
Quittner Jakab.
Schacherl Gusztáv.
A szent Orsolya-szüzek pozsonyi
zárdájának könyvnyomdája.
Westungarischer Grenzbote ny.
(Tul. Simonyi Iván.)
Wigand F. K. (Stromszky Emil.)
Pöstyén :
Gipsz H.

Privigye :
Gubits Bernát.
Puhó:
Reiszmann Mór.
Putnok :
Gärtner Ignác.
Knopf Henrik.
Püspökladány :
^Deutsch D.
Rahó :
Farkas Samu.
Ráczkeve :
Piliser Simon.
Rákosliget:
Boros Regina.
Rákospalota :
Fischer Dezső.
Fischer Károly.
Gold Salamon.
Rákosszentmihály :
Rákosvidéki nyomdavállalat.
Balázsovich Kálmán.)
Resiczabánya :
Weisz Adolf.
Rimaszombat :
Lévai Izsó.
Náray János Albert.
Id. Rábelv Miklós.
Ifj. Rábeíy Miklós.
Rózsahegy :
Komor Testvérek.
Paricka János.
Pollák Jenő.
Rozsnyó :
Falvi Jenő.
Görbics Zoltán.
Hermann Istvánné.
Ruttka :
* «Felvidéki Magyarság> ny.
Salgótarján :
Friedler Samu.

(TuL
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Laufer Ernő.
Ujj István.
Sárbogárd :
Spitzer Jakab.
Sárospatak :
Ev. ref. főiskola ny. (Bérlői : Dani
és Fischer.)
Sárvár :
Milfai Ferenc.
Strancz János.
Sásd :
Mizsúr Ádám.
Sasvár :
Weisz Ármin.
Sátoraljaújhely :
«Hegyalja» ny. (Tul. Deutsch Mór.)
Landesmann Miksa és Tsa.
Lövi Adolf.
«Pannónia» ny.(Tul. Ocskay László.)
«Szabadság» nv. (Tul. Illésházv és
Tsa.)
*Vajda és Eisenstädter.
«Zemplén» ny. (Tul. Ehlert Gvula.)
Segesvár :
Becsek D. és Fia. (Fióküzlet)
Horeth Frigyes.
Krafft Vilmos.

Klaber Hugó és Sziegfried.
Nyugatmagyarországi Petőfi ny. r.-t.
Romwalter Alfréd.
Röttig Gusztáv és Fia.
Török Kálmán.
Ungár József.
Soroksár :
Kaufmann Dezső.
Stájerlakanina :
Nickmann Róza.
Sümeg :
Horvát Gábor.
Szabadka :
Braun Adolf.
Hirth és Duchon.
Horváth István.
Hungária ny.
Krausz és Fischer.
Szabados Sándor.
Szántó Lajos.
Szent Antal ny.
Szakolcza:
Dr. Beuer és társa.
Teslik József.
Szalárd :
Kertész Márton.

Selmecz- és B é l a b á n y a :
Grohmann Gyula.
Joerges Ágost özv. és Fia.

Szamosujvár :
Anka Sándor.
Auróra ny. (Tul. Todorán Endre.)
Gör. kath. egyházmegyei ny.
*Schönfeld Henrik.

Sepsiszentgyörgy :
«Jókai» ny. r.-t.
*«Kossufh» ny. r.-t.

Szarvas :
Müller Károlyné.
Sámuel Adolf.

Siklós :
Harangozó József.
Siklós-dráyavölgyi kny. (Tul. Berki
Gyula. Üzletv. Cserni János.)

Somorja :
Goldstein József.

Szatmár-Németi :
Boros Adolf.
Északkeleti ny. (Sárközi S. és Szász J.)
Grünfeld Géza.
Kálik István.
Merkur ny. (Weisz Zoltán.)
Morvái János,
Pázmány-sajtó.
«Szabadsajtó» ny. (Tul. Ifj. Litteczky
Endre.)

Sopron :
Breuer Dávid és Jakab.
Gellis Testv.

Szászrégen :
Burghardt Dezső.
Schebesch W.

Siófok :
Weisz Lipót.

Szászsebes :
Hientz József.
Stegmann János.
Szászváros :
Szászvárosi ny. r.-t.
Tipográfia Noua. (Tul. Mota János.)

Szenttamás (Bács-Bodrog vm.) :
Marinkov Szvetozár.
Szepesváralja :
Búzás Dénes.
Szepsi:

Tóth István.

Szeged :
Bartos Lipót.
Brückner Dezső.
Czapik J.
Délmagyarország ny.
Dugonics ny. r.-t.
Endrényi Imre.
Endrényi Lajos.
Engel Lajos.
Leopold ny.
*Pannonia.
Schulhof Károly.
Traub B. és tsa.
Tzsöckel Hermann.
Varga J.
Várnai Lipót.

Szerbnagyszentmiklós :
Wiener Náthán.

Szeghalom :
Alföldi Újság (Tul. Béresi Gézáné.)
Riegel Zoltán.

Székelykeresztur :
Szabó Kálmán.

Szekszárd :
Kaszás Sándor-féle kny.
Molnár-féle ny. r.-t.
Szempcz :
Katz Ignác.
Szenicz :
Bezsó János és tsai.
Löffler Adolf.
Szentágota :
Schmidt József.
Szentendre :
Szentendre és Vidéke ny. (Tul. özv.
Goldstein Mórné.)
Szentes :
«Alföldi Ellenzék» nv- (Tul. Vajda
Ernő.)
Kálmán I. Sándorné.
«Szentes és Vidéke». (Tul. Székely
József.)
Untermüller Ernő.
Vajda B. utóda.
Szentgotthárd :
Wellisch Béla.

Szered :
Grósz Zsófia.
Szerencs :
Schönfeld Zoltán.
Simon József.
Szécsény :
Glattstein Adolf.
Székelyhíd :
Gottlieb Jakab.
Kohn Sámuel.

Székelyudvarhely :
Becsek D. fia.
Betegh Pál és tsa.
Szabó Kálmán.
Székesfehérvár:
Csitári K. és tsa.
Debreczeny István.
Egyházmegyei ny.
Eisler Adolf.
Kaufmann Pál.
Kovács Józsefné.
Minerva ny. (Tul. Weinberg
Dezső.)
Singer Ede.
Számmer Imre.
Szigetvár :
Kozáry Ede.
Krausz Adolf.
Szikszó :
Blank Simon.
Szilágycseh :
Berger Bernát.
Szilágysomlyó :
Bölöni Sándor.
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Heimlich Sándor.
Stemberg Ignácné.
Viktoria ny. (Tul. Lázár János.)
Szinyérváralja :
Vider Jakab.
Szolnok :
Bakos István.
Faragó Sándor.
Hav Géza.
Róth Dezső.
Vezéri Ödön.
Wachs Pál.
Szolyva :
Első szolyvai ny. (Tul. Goldenberg
Chain Leib.)
Szombathely :
Egyházmegyei ny.
Gabriel Ágoston.
Geist Márton.
Langer K. János.
Löwy Gusztáv.
Seiler Henrik utódai : Szele és Breitfeld.
*Vasvármegve ny. ( T . Lingauer
Albin.)
Sztropkó :
Amsei és Landau.
Tab:
Perl Pál.
Zuckermandel Jakab.
Tamási (Tolna vra.) :
Jeruzsálem Ede.
Tapolcza :
Lővy B.
*Weisz József.
Tasnád :
Lőwinger Lipót.

Temesvár:
Bayer Róbert.
Csanádegyházmegyei ny.
Csendes Jakab.
Csendes Lipót.
Délmagyarországi ny. (Tul. Wettel
Ferenc.)
Engel Jenő.
Heim Antal.
Lehner György.
*Lovas és Stróbl.
Messinger Sándorné.
Moravetz Testv.
Muresian Döme.
Pátria ny. (Tul. Marossy Mátyás.)
Reif Henrik.
Uhrmann Henrik és tsai.
Unió ny. (Tul. Steiner Ferenc.)
Vértes József.
Tenke :
Mandel Ferenc.
Tiszafüred :
Goldstein Adolf.
Tiszalök :
Lővy Márton.
Tiszapolgár :
Szabó Fülöp.
Titel :
Szuboticski Szimó.
Tokaj :
Gastetner Adolf.
Klein Márkus.
Tolcsva :
Friedmann Béni.
Tolna :
Weltmann Ignác.
Topolya (Bács-Bodrog vm.) :
Hajtmann István.
Wilheim Miksa.

Tata:
Engländer József és tsa.
Lindenberg Adolf.
Nobel Adolf.

Torda:
Csákay Péter.
Füssy József.

Técső :
Szabó Lipót.

Torna :
Glanez Izsák.

Temeskubin :
Oberläuter Róbert.

Tornaija :
Friedmann Herman.
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Torontálvásárhely :
Orehoja Antal.

Űjverbász:
Boros György.

Tótpróna :
*Kohn Nándor.

Újvidék:
Bradvarovics Koszta.
«Branik» r.-t. ny.
Friedmann Sándor.
Fuchs Emil és tsa.
Fuchs Oszkár és tsa.
Hirschenhauser Benő.
Hungária ny. (Tul. Stein Sándor.)
Ivkovics György.
Natosevics ny. r.-t.

Törökbecse :
Jovanovits Giga.
Peczarszky Biankó.
Törökkanizsa :
Szegyakov Sándor.
Törökszentmiklós :
Kongorácz János.
Rubinstein Sándor.

Ungvár:
Földesi Gyula.
Gellis Miksa.
Székely és Illés.
Ungmegyei ny. (Tul. Kreisler Mar
czeil.)
Unió ny. r,-t. (Igazg. Plenykó János.)

Trencsén :
Gansel Lipót.
Sándor X. Ferenc.
Sold Henrik.

Vácz:
Abeles Gábor.
Dercsényi Dezső.
Ergerspert és Wölcz.
Herman Antal.
Katzburg Lipót.
Kohn Mór.

Trencsénteplicz :
Skarnitzl Jenő.
Trsztena :
Schein Samu.
Turdossin :
Kornhauser Nándor.

Vágsellye :
Kollmann Dávid.

Túrkeve:
Daróczy Antal.
Turóczszentmárton :
Gasparik János.
Moskóczy Ferencné.
Turóczszentmártoni ny. r.-t.

Vajdahunyad :
Wächter József.

Új arad :
Mayr Lajos.
Mayer László.

Varan nó ;
*Weinstein E.

Új fehértó :
Guttmann Kálmán.

Vásárosnamény :
Berkovics Lajos.

Újpalánka:
Csernicsek Imre.
Újpest:
Csanády és tsa.
Fuchs Antal és tsa.
Salgó Sándor és tsa.
Szabadság ny. (Tul.
Regina.)
Wagner Jenő.

Vágújhelv :
Brück Gyula.
Horovitz Adolf.
Hungária ny.
Lövisohn Manó.
Schreiber Mór.

Vasvár :
*Singer Mór és fia.
Singer Zsigmond.
Verbö :
Rosenmann Bernát.
Hirschbein
Verebély :
Neufeld Sándor.
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Versecz :
Albach testv.
Jankovics Zsiván.
Ozv. Kirchner J. E.
Márk Károly és tsa. (Wettel
Veronits utóda.)
Neumann Henrik.
Petko-Pavlovics Milán.
Risztics István.
Wettel testvérek.

és

Veszprém :
*Czigány Pál.
Dunántúli ny. (Tul. Köves Béla
és K. Paur Ödön.)
Egyházmegyei ny.
*Fodor Ferenc.
Krausz Ármin és fia.
Népakarat ny. (Tul. Takács Szil
veszter.)
*Pósa Endre.
*Szigethy Ákos.
Zalaegerszeg :
Breisach Sámuel.
Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston.
Unger Antal.
Zalaszentgrót :
Nagy Sándor.
Zenta :
Beretka
Fekete
Molnár
Politzer

Imre.
Sándor.
Sz. Vince.
Sándor.

Zilah :
Seres Samu.
Szövetség ny. (Tul. Török János,
Szabó Lajos és Fejérdy Béla.
Üzletv. Szabó Lajos.)
Zírcz :
Krenhardt Péter.
Zirczvidéki ny. (Tul. Szigethy Ákos.)
Zólyom :
Nádosy Ferenc.
Waldmann Zsigmond.
«Zólyom és Vidéke»
Strausz Vilmos.)

ny.

(Tul.

Zombor :
Baits Vladimir.
Bikár M. és tsa.
Bittermann Nándor és fia.
Bosnyák Ernő.
Kollár József.
Obláth Károly.
Zsibő :
Singer Arnoldné (Farkas Róza.)
Zsolna :
Biel Lina.
Braun Rezső.
Glazel Samu.
Homer Ferenc.
Nürnberg Ármin.
Zsombolya:
Perlstein Fány.

A Magyar Könyvszemle 1912. évfolyamának melléklete.
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I.

Hírlapirodalom.
Összeállította: KERESZTY ISTVÁN.

A) Megszűnt

lapok.**

I. Magyar nyelvűek.
I. Politikai napilapok.

VIDÉKEN.

BUDAPESTEN.

A Haladás. Kecskeméti Hirlap. (Új
címe : «A» nélkül.)
Alföldi Ellenzék. (Szentes.) X. évf.
Alföldi Hirlap. (Mindszent.) II. é.
A Munka. (Máramarossziget.) II. é.
Aradi Hétfői Újság. II. é.
Bácsmegyei Függetlenség. (Zombor) VII. é.
Beregvármegye. (Beregszász. I. é.)
Délvidéki Újság. (Nagybecskerek.)
V. é.
Délvidéki Újság. (Újvidék) I. é.
Esztergom. XVI. é.
Északmagyarország. Felvidéki Hír
adó. (Túróczszentmárton.) XXX. é.
Fejérmegyei és Székesfehérvári
Független Újság. II. é.
Felső-Torontáli Közlöny. (Nagykikinda.) I. é.
Felvidéki Híradó., (Túróczszent
márton.) [Új címe: Északmagyaror
szag. Felvid. Híradó.]
Figyelő. (Beszterczebánya.) II. é.
Gömöri Hírlap. (Rimaszombat.)
XXII. é.
Gyergyó. (Gy.-Szt.-xMiklós.) X. é.
Haladás. Kecskeméti Hírlap. III. é.
Határszéli Újság. (Ungvár.) IV. é.
Hunyadvármegye. (Déva.) IX. é.

VIDÉKEN.

Alföldi Híradó, Kecskeméti Nép
újság. II. évf. ?
Debreczen. XLII. é.
Erdélyi Újság. (Kolozsvár.) III. é.
Esti Hirlap, (Debreczen.) II. é.
Esztergomi Friss Újság. (L. a IV.
és XI. csoportban.)
Győri Újság, IV. é.
Makói Független Újság. I. é.
Napló. (Kassa.) VII. é.
Reggeli Újság. (Szombathely.) I. é.
Összesen : 8.
II. Politikai hetilapok.
BUDAPESTEN.

Biztosítási és Közgazdasági Lapok.
XVI. évf.
Hétfői Lapok. IV. é.
Kisiparos. III. é.
Nagy Magyarország, Magyar Nép
lap. XIX. é.
Nemzeti Állam. VI. é.
Radikális 48. V. é.
Renaissance. II. é.
Összesen : 7.

* Mult évi jegyzékünk a sajtó teljes bibliográfiáját ölelte fel. Legnagyobb része
most is érvényben van ; itt az 1910 óta beállott változásokat közöljük a M. Nemz.
Múzeumba érkezett kötelespéldányok alapján.
** Beleértve az új lapok közöl megszűnteket is.
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Jásznagykunszolnokmegyei Függet
len Hírlap. (Szolnok.) IX. é.
Kalocsa és Vidéke. I. é.
Karczagi Hétfői Újság. I. é.
Krassó-Szörényi Hirlap. (Südungari
scher Bote.) IV. é.
Magyar Felvidék. (Nyitra.) I. é.
Mezőtúri Hirlap. XII. é.
Munkácsi Hirlap,. VI. é.
Nagykároly és Érmeilék. II. é.
Nagy szol losi Hirlap. IV. é.
Nagyváradi Munkás-Ujság. VII. é.
48-as Szabolcsi Hirlap. (Nyíregy
háza.) I. é.
Parasztujság. (Békéscsaba.) V. é.
Sáros. (Eperjes.) I. é.
Szabolcs. (Nyíregyháza.) X. é.
Szamosujvári Hirlap. II. é.
Szatmár-Németi. XIV. é.
Székely Munkapárt. (Kézdivásárhely.) II. é. [Új c. : Székely Nép.]
Székesfehérvári Hirlap. XVI. ér
Szentesi Lap. XLI. é.
Tolnamegyei Hirlap. VI. é. (Mel
léklappá lett. L. a XI. csoportban.)
Újpesti Napló. II. é.^
Vasárnap. (Debreczen.) II. é.
Veszprémi Újság. II. (Folytatása :
Vészprémmegyei Újság.)
Összesen : 40.
III. Vegyestartalmú képes lapok.
BUDAPESTEN.

Képes Vasárnapi Lapok. IV. évf.
Összesen : 1.
VIDÉKEN.

Eperjesi Jogászélet. II. é.
Esztergomi Friss Újság. (L. az I.
és ,XI. csoportban.)
Érsekújvár. Kis Magyar Alföld. X. é.
Gőrög-Kath. Szemle. (Ungvár.)
XII. é.
Hagyomány. (Nagyszombat.) VII. é.
Hargita. (Csíkszereda.) I. é.
Hunyadvármegyei Tanügy. IV. é.
Jásznagykunszolnokmegyei Népok
tatás. (Szolnok.) II. é.
Nemzeti Népművelés, (Orosháza.)
VI. é.
Nemzeti Népoktatás. (Nyitra.) II. é.
[Újra megindult mint havifolyóirat.]
Népiskolai Tanügy. (Eger.) XXXVIII. é.
Népoktatás. (Lúgos.) XVI. é.
Újpest és Vidéke. II. é.
Összesen : 15.
V. Irodalmi és vegyes tartalmú
lapok.
BUDAPESTEN.

Aurora. I. évf.
Kritika. I. é.
Ma. I. é. [Új címe : Magyar Ma.]
Styx. L. é.
Összesen : 4.
VIDÉKEN.

A jövő. (Arad.) I. évf.
Haladás. (Kolozsvár.) I. évf.
Kultúra. (Arad.) I. é.
Tentamen. (Sátoraljaújhely.) I. é.
Összesen : 4.
VI. Humorisztikus lapok.

IV. Vallás- és nevelésügyi s ifjú
sági lapok.
BUDAPESTEN.

A Nép. I. évf.
Gyermeklap. I. é.
Keddi Lapok. Páduai Szt. Antal
Lapja. XII. é.
Keresztyén Szövetség. V. é.
Kultúra. II. é.
Népnevelők Lapja. (L. a XI. cso
portban.)
Olvasd ! II. é.
Összesen : 6.
VIDÉKEN.

Antiszemita. (Egyházkarcsa.) I. évf.
Állami Népoktatás. (Csongrád.) IV. é.
Csallóköz. (Dunaszerdahely.) II. é.

BUDAPESTEN.

Buborékok. (A Kis Élclap lenyo
mata.) II. évf.
Egykrajcáros Magyar Miska. I. é.
Egykrajcáros Tréfás Képes Herkó
Páter. (L. a XI. csoportban.)
Pesti Mozi. I. é.
Összesen: 3.
VIDÉKEN.

Csalán. (Sepsiszentgyörgy.) I. évf.
Darázs. (Székesfehérvár.) VII. é.
Összesen : 2.
VII. Szaklapok.
BUDAPESTEN.

A Bánya. III. évf.
A Főváros. XXVII. é.

A Kereskedelmi Alkalmazott. X. é.
Munka. I. é.
A Pénzvilág. I. é.
Munkásbiztosítási Szemle. IV. é.
A Soffőr. Der Chauffeur. Le
Műszaki Világ. VIII. é.
Chauffeur. The Chauffeur. I. é.
Nagybirtok. III. é.
A Szépség. I. é.
Nemzeti Sport. Az Automobil. Avia
Az Amatör. VII. é.
tika. (A 40. sz. óta c. csak: Nem
Commercieiler Beobachter. (Keres zeti Sport.)
kedelmi Figyelő.) XXI. é. [Beleolvadt
, Népművelés. VI. é. (1912-ben c. :
a Kommerzieller Anzeiger, Keresk. Uj Élet.)
Heti Értesítő-be.]
Orsz. Közgazdasági és Kereske
Csemege- és Füszerujság. (Der delmi Tudósító. I. é.
Delikatessen- Und Spezereihändler.)
Papir-Szaklap. XII. é.
III. é. [Új címe : Magyar KözélelParasztujság. IV. é.
me,zés.]
Pesti Munkatárs. III. é. (Kőnyo
Élelmezési Munkás. VI. é.
matos.)
Fehérnemű Értesítő. «XXVII.»(?) é.
Pénzintézeti Közlöny. XII. é.
Forgalmi Közlöny. I. é.
Photo-Herold. I. é.
Gazdasági Értesítő. I. é.
Progressio. II. é.
Gépészeti Szemle. XII. é.
Revier-Pinczér. I. é,
Gyógyszerészek Lapja. VI. é.
Sertésvásári Jelentés.
Gyógyszerészi Folyóirat. VI. é.
Sportfutár. IV. é.
Hazai Divatlap. I. é.
Sporthirlap. II é.
Hazai Gyáripar. II. é.
Szabók Lapja. II. é. [Új c. : FérfiIpari Jogvédelem. I. é.
És Női Sz. L.]
Ipari Vívmányok Lapja. II. é.
Szállodai és. Éttermi Segédek Szak
Katonai Tudósító. III. é. (Új címe : lapja. VI. é. [Új c. : Orsz. Szövetség.]
Katonai Szemle.)
Színjáték. II. é.
Kárpitosok Lapja. II. é.
Társadalmi Forradalom. II. é.
Kedvezményes Árjegyzék. (Vorzugs- (Havi folyóirat lett.)
Preisliste.) Kiadta Wertheimer és
Termelés. IV. é.
Franki cég.
Textilipar. III. é. [Új c. : Textil
Kertgazdasági Lapok. II. é.
ipar és Kereskedelem.]
Kirakatrendezési Építészet. III. é.
Tűzrendészet. XII. é.
Kisiparos. (L. a II. csoportban.)
Uj Divat. II. é.
Kozmetika. II. é. (Havi folyóirat lett.)
Útépítő Munkás. (StrassenbauarKözgazdasági Közvélemény. IL é.
beiter.) III. é.
Közgazdasági Lapok. IX. é.
Utmesferek Lapja. III. é.
Közigazgatási Közlöny. VIII. é.
Zenevilág. «XII.» (XL) é.
Község. II. é.
Összesen : 69.
Magyar Automobil- és RepülőgépVIDÉKEN.
Újság. IX. é. [Új címe : M. Automobil-Ujság.]
A Bélipar. (Szolnok.) I. évf.
Magyar Festékkereskedő. I. é.
A Béltisztító. (Szeged.) II, é.
Magyar Füszerkereskedő. VII. é.
Alföldi Gazda. (Szeged.) XX. é. [Új
Magyar Iparosok Lapja. IV. é.
címe : Magyar Föld.]
Magyar Kelmefestő-Ujság. III. é.
Az Aradi Mérnök- és Építész-Egy
Magyar Külkereskedelem. II. é.
Magyar Nőegyesületek Lapja. II. é. let Közlönye. II. é.
Az Orvos. (Temesvár.) II. é.-~
Magyarorsz. Kávéházi Alkalmazot
Bőrmunkás. (Újpest.) VII. é, (Havi
tak Szaklapja. VI. é.
Magyar Sütők Lapja. (Ung. Bäcker- folyóirat lett.)
Délmagyarországi Mercur. («Sza
Zeitung.) VIII. é.
Magyar Vasutas-Ujság. II. é. [Új badka» ; a budapesti Sorsolási Tudó
sító lenyomata volt.)
címe : Vasutas-Ujság.]
Délmagyarországi Sport. (Arad.)Lé.
Meteor. IX. é.
Eperjesi Jogászélet. (L. a IV. cso
Molnárok és Malommunkások Lap
portban.)
ja. VI. é. (Havi folyóirat lett.)

Erdélyrészi Jogi Közlöny. (Kolozs
vár.) III. é.
Erdészeti Újság. (Szászsebes.) XV. é.
Felvidéki Adás-, Vétel-, Lakás- és
Munkaközvetítő. (Zsolna.) I. é.
Fodrászok Lapja. (Marosvásárhely.)
II. é.
Jogi Közlöny. (Balassagyarmat.) I. é.
Jó Szerencsét ! (Selmecbánya) IV. é.
Kassa Vidéke. XII. é.
Kiállítási Lapok. (Lúgos.) I. é.
Lugosi Színházi Újság. I. é.
Mai Színlap. (Sátoraljaújhely.) Lé.
«
«
(Szabadka.) I. é.
«
«
(Szeged.) I. é.
Marosvidéki Közgazdasági Lapok.
<Déva.) II. é.
Nagyváradi Munkás-Ujság. (L. a
II. csoportban.)
Nagyváradi Színpad. I. é.
Nemzeti Kultúra. (Sopron.) VI. é.
/Népakarat. (Veszprém.) XIV. é.
Uírsz. Népélelmezési Lapok. I. é.
Őrszem. (Kassa.) II. é.
«
(Szeged.) II. é.
Protestáns Zeneközlöny. (Sáros
patak.) VII. é.
Röpke Lapok. (Gyoma.) XII. é.
Szegedi Néplap. IV. é. [Havi folyó
irat lett Homoki Gazda ej
Szinházi Lap. (Igló.) [Üj címe:
Színházi Lapok.]
Szinházi Lapok. (Miskolcz.) VII. é.
Szinházi Újság. (Eperjes.) II. é.
«
« (Kolozsvár.) III. é.
«
« (Nagyvárad.) II. é.
«
« (Szeghalom.) I. é.
«
« (Székesfejérvár.) I. é.
Tbalia. (Debreczen.) I. é.
Összesen : 3 7>
VIII. Vegyestartalmú, nem poli
tikai lapok.
BUDAPESTEN.

A Forum. II. évf.
Budai Újság. VIII. é.
Kelenföld-Lágymányos. I. é.
Napló. VI. é.
Pesti Gúnár. II. é.
Összesen: 5.
VIDÉKEN.

Abony. XIV. évf.
Ada-Moholi Közlöny. (Ada.) XIV. é.
Aradi-Futár. I. é.
Aradmegyei Hirl. (Borosjenő.) XI. é.

Az Uj Rend. (Uipest.) VI. é.
Árva. (Trsztena.) III. é.
Bácsalmási Járás. IV. é.
Bajai Közlöny. XXXIV. é.
Balatonfüred. I. é.
/Balatonvidék. (Keszthely.) XV. é.
Beszterczebánya és Vidéke. XXII. é.
Békési Lapok. X. é.
Békésmegyei Híradó. (B.-Csaba.)
II. (=V.) é.
Czeglédi Szemle. I. é.
Délbihar. (Vaskóh.) I. é.
Dobsina és Vidéke. II. é.
Dombóvár és Vidéke. XI. (II.) é.
Érsekújvár. Kis Magyar Alföld. (L.
a IV. csoportban.)
rzsébetfalvai Közlöny. XVI. é.
szakkelet. (Szatmárnémeti) II. é.
Félegyházi Újság. I. é.
Felsomagyarországi Hétfői Újság.
Galgócz és Vidéke. IX. é.
Felső-Visó. VI. é.
Felsővisói Hétfői Hírlap. I. é.
Galánta és Vidéke. XVI. é.
Gödöllői Hírlap. IX. é.
Gömöri Újság. (Rimaszombat.) II. é.
Hajdúnánási Újság. V. é.
Haladás. (Nagykálló.) I. é.
Hatvani Hirlap. XIII. é.
Jászapáti és Vidéke. X. é.
Jászárokszállási Hétfői Hirlap. I. é.
[Üj címe: Kis-Jászárokszállási... ].
Kalocsai Hirek. I. é.
Kanizsai Újság. (M.-kanizsa.) III. é.
Karánsebesi Ellenőr. II. é.
Kecskeméti Közlöny. I. é. (Ny.
Rákospalotán.)
Kecskeméti Közlöny. II. é.
Keszthelyi Hirlap. XXXIV. é.
^emes-Kubini Hetilap. (Temeskubiner Wochenblatt.) XIII. é. [Új címe :
Kevevárai Hetilap.]
Kiskunhalasi Újság. VIII. é.
, Kis Magyar Alföld. X. é. [Új címe :
Érsekújvár. K. M. A.)
Kispest. I. é.
Kispest-Szentlőrinczi Nép-Ujság. I. é.
Kolozsvári Hétfői Hirlap. I. é.
Komáromi Híradó. III. é.
Kővárvidék. VIII. é.
Közélet. (Sopron.) II. é.
Közérdek. (Gyöngyös.) II. é.
«
(Nagykároly.) III. é. [Új
címe: Közérdek. Érmeilék.1
Közvélemény. Vágszeredi Híradó
VIII. é. [Új cime : Közvélemény. Fel
vidéki Hirek.]

S

Liburnia. (Fiume.) I. é.
Lippai Újság. VIII. é.
Losonc és Vidéke. XXXII. é.
Losonczi Újság. VI. é.
Margitta és Vidéke. X. é.
Maroshévizi Hirlap. I. é.
Marosillye és Vidéke. III. é.
Mezőcsát és Vidéke. I. é.
Modern Dunántúl. (Veszprém.)I.e.
Monor és Vidéke. II. é.
Monorkerületi Lapok. XI. é.
Nagyatádi Hirlap. V. é.
Nagyág. III. é.
Nagykunság. (Karczag.) XXXVI. é.
Oravicza és Vidéke. IV. é.
rosházi Hirlap. VII. é.
zdi Hirlap. VI. é.
Palánka. IX. é.
Pancsova és Vidéke., I. é.
Pestújhely. III. é. [Új címe: Pest
újhelyi Közlöny.]
Polgárok Lapja. (Nagyvárad.) I. é.
Rákosvidéki Független Hirlap. (Rá
kosszentmihály.) III. é.
Szatmári Közlöny. II. é.
Szegedi Néplap. (L. a VII. cso
portban.)
Szemle. (Szombathely.) I. é.
Szentendre és Vidéke. II. é.
Székesfehérvár. IV. é.
Szigetvár és Vidéke. II. é.
Szilágycseh és Vidéke. I. é.
Szoboszló és Vidéke. XXI. é.

Tarsoly. (Ujszász.) I. é.
Tátrafürdők. (Újtátrafüred.) V. é.
Técsői Hirlap. IV. é.
Tordai Újság. I. é.
óvárosi Közlöny. I. é.
jpest és Vidéke. (L. a IV. cso
portban.)
Újvidéki Hétfői Újság. I. é.
Zentai Híradó. XVI. é. [Folyt.:
Zentai Friss Újság. Z. Híradó c. L.
a II. csoportban.]
Összesen : 87.

Í

IX. Hivatalos lapok.
X. Hirdetési lapok.
XI. Melléklapok.
BUDAPESTEN.

Egykrajcáros Tréfás Képes Herkó
Páter. (A Magyar Herkó Páter mell.)
XIV. é.
Magyar Könyvkötő-Ujság. (A Papir-Szaklap mell.)
Népnevelők Lapja. (A Népművelés
mell.) XLV. é.
Összesen : 3.
VIDÉKEN.

Esztergomi Friss Újság. (A buda
pesti Uj Lap mell.) V. évf.
Összesen : 1.

II. Idegen nyelvűek.
/. Német nyelven.
Politikai lapok.
BUDAPESTEN.

Budapester
Wochenpost. Ung.
Volksblatt. «XIX». (—1.) évf.
Összesen : i.
VIDÉKEN.

Der Freimütige. (Temesvár.) XXVI.
évf.
Nagy-Kikinda. XVII. é. [Új címe:
Nagykikinda Und Ungebung.]
Unser Blatt (Nagvbecskerek.)
V. é.
Werschetzer Volksblatt. VIII. é.
Zsombolyaer Zeitung. XL. é.
Összesen: 5.

Nem politikai lapok.
BUDAPESTEN.

Borstenvieh - Marktbericht (Buda
pest. Kőbánya.) I. (?) é.
Börsen-Wochen-Bericht I. é.
Handels-Rundschau. XXI. é.
Internationale Kapitals-Revue. 4. è.
Nationalökonomische Blätter. 57. é.
Ungarische Wochenschrift. XVII. é.
Összesen : 6.
VIDÉKEN.

Bács-Bodroger Presse. (Újvidék.)
LVI. é.
Bácskai Újság. Bácskaer Zeitung.
(Apatin.) XVI. é.
Der Wanderlehrer. I. é.
Evangelischer Glaubensbote Für
Die Zips. (Sztrázsa.) III. é.
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Karánsebeser Wochenblatt XXI V.é.
Neppendorfer Blätter. (Nagy-Szeben.) IX. é.
Nezsider-Ruszter Seeuferbote. I. é.
Temes-Kubiner Wochenblatt. XII. é.
[Új első c. : Temes-Kubini Hetilap.]
Összesen : 8.

V. Tót nyelven.
Politikai lap.
BUDAPESTEN.
VIDÉKEN.

L'udové Noviny. (Szakolçza.) LXI. é.
Összesen : i.

//. Horvát nyelven.

Nem politikai lapok.

III. Szerb nyelven.

Zornicka. III. é. (Havi folyóirattá
lett.)
Összesen : i.

BUDAPESTEN.

Politikai lapok.
VIDÉKEN.

VIDÉKEN.

EAHATVAHMH. (Versecz.) II. é.
PAÄHKAJIHA PEH. (Újvidék.)
II. é.
Összesen : 2.

VI. Cseh nyelven.
VII. Olasz nyelven
Nem politikai lapok,
BUDAPESTEN.

Nem politikai lapok.
VIDÉKEN.

VIDÉKEN.

CTAPMJIA/ÍH. (Újvidék.) V. é.
Összesen : i.
IV. Román nyelven.
Politikai lapok.
BUDAPESTEN.
VIDÉKEN.

Gazeta De Duminecä. (Szilágy
somlyó.) VII. é.
Tribuna. (Arad.) XIV. é.
Összesen : i.

L'Epurazione. (Fiume.) I. é.
Összesen : r.
FÜGGELÉK.
Magyarországban nyomtatott külföldi
lapok.
Das Kleine Witzblatt (Bécs; ny.
Pozsony.) XV. é.
Der Süden. (Abbázia; ny. Fiume.)
II. é.
Der Wiener Detailhändler. (Bécs ;
ny. Sopron.)
Összesen : s

III. Többnyelvű lapok.*
BUDAPESTEN.

A Soffőr. Der Chauffeur. Le
Chauffeur. The Chauffeur. I. évf.
Central Univers. I. é.
Cotnmerzieller Beobachter. Keres
kedelmi Figyelő. XXI é. (Beleolvadt
a Kommerzieller Anzeiger, Keresk.
Heti Értesítő-be.),
Kedvezményes Árjegyzék. VorzugsPreisliste.
Magyar Sütők Lapja. Ung. BäckerZeitung. VIII. é.

Útépítő Munkás. Strassenbauarbeiter. III. é.
Összesen : 6.
VIDÉKEN.
Temes-Kubini Hetilap. Temes-Ku
biner Wochenblatt. XIII. é.
Krassó-Szőrényi Hírlap. Südungari
scher Bote. (Lúgos.) IV. é.
Liburnia. (Fiume.) i. k.
Összesen: 3.

* A magyar nyelvűek közé már fel vannak véve, tehát az összegezésben nem
számítanak.
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I. Magyar nyelvűek.
I. P o l i t i k a i n a p i l a p o k .
BUDAPESTEN.
VIDÉKEN.
Dunántúl. (Pécs.) Fel. szerk. dr.
Késmárky István. Ny. «Dunántúl»r. -t.
Ára évi 24 K, száma 8 f.
Karczagi Napló. Fel. sz. Pásztor
Géza. Ny. Kertész Józief és tsa. Ára
évi 12 K, sz. 2 f.
Reggeli Újság. (Szombathely.) Fel.
sz. Hevessi Jenő. Ny. Geist Márton
ut. Ára évi 12 K, sz. 2 f.
Szalontai Friss Újság. Fel. sz. Csa
nády Jenő. Ny. Kálmán László. Ára
havi 1 K 20 f., sz. 8 f.
Szigeti Napló. (Máramarossziget.)
Fel. sz. Horkay Elemér. Tul. ny.
Berger Miksa. Ára évi 18 K, sz. 4 f.
Összesen: 5.
II. P o l i t i k a i h e t i l a p o k .
BUDAPESTEN.
A Hétfő. Fel. szerk. dr. Pallós Ár
pád. Kiadó ny. Orsz. Hétfői Ujságvállalat. Ára évi 4 K, száma 2 f.
Magyar Figyelő. Fel. sz. Herczeg
Ferenc. Kiadó : Singer és Wolfher.
Ny. «Hungária» Félhav. Ára félévre
12 K, sz. 1 K.
Összesen : 2.
VIDÉKEN.
A Somogyi Kisgazda. (Nagyatád.)
Szerk. Dómján Gyula és Neubauer
Ferenc. Ny. (Kaposvár.) Fenyvesi és
Kethelyi. Ára svi 4 K.
Csikl Hírlap. (Csíkszereda.) Fel. sz.
dr. Gál József. Ny. Szvoboda Miklós.
Szomb. Ára évi 8 K, száma 20 f,
Északmagyarország. Felvidéki Hír
adó. (Túróczszentmárton.) [Előbbi c. :
Felvid. Híradó.] XXX. é. Fel. sz.
Dugovich Titusz. Tul. ny. Moskóczi
Ferencné. Ára évi 8 K, sz. 20 f.
Haladás. Kecskeméti Hírlap. [Előbbi
c í m e : A Haladás stb.] III. évf. Fel.
sz. Rózsar Jenő. Ny. Spitzer Vilmos.
Vasárn. Ára évi' 10 K, sz. 10 f.
Halasi Független Hírlap. (Kiskun
halas.) Fel. sz. Bátory Gábor. Kiadó
a helyi Függetlenségi Kör. Ny. Práger

lapok.
Ferenc, utóbb [Szabadka :] Horváth
István. Vasárn. Ára évi 6 K, sz. 4 f.
Kalocsa és Vidéke. Fel. sz. dr.
Hahn Béla. Kiadó a szerkesztőség. Ny.
Moravcsik és Steidler. Szerd. Ára évi
5 K, sz. 12 f.
Karczagi Hétfői Újság. Sz. dr.
Nemes Vilmos. Ny. Nagy Lajos ; sz.
2 f.
Magyar Felvidék. (Nyitra.) Fel. sz.
Kiadó Clair Vilmos. Ny. «Hermes».
Nyitravármegye. Fel. sz. dr. Faith
Fülöp. Ny. «Hermes». Csüt., vasárn.
Ára évi 10 K, sz. 10 f.
Sáros. (Eperjes.) Fel. sz. Dzurányi
László. Ny. Zavaczky Gyula. Szomb.
Ára évi 8 K, sz. 16 f.
Szabadság. (Lúgos.) Fel. sz. dr.
Haus József. Kiadó a Függetl. és 48-as
Párt. Ny. «Gutenberg». Kedd, pént.
Ára évi 10 K, sz. 10 f.
Szombathelyi Hétfői Újság. Fel. sz.
Hevessi Jenő. Kiadó Breitfeld Dezső.
Ny. Seiler Henrik ut. Ára évi 4 K,
sz. 4 f.
Újpesti Figyelő. Fel. sz. dr. Vaday
László. Ny. Csanády J. Vasárn. Ára
évi 8 K, sz. 16 f.
/Jteszprémmegyei
Újság. I. évf.
[Előbbi c. : Veszprémi Újság.]
Zentai Friss Újság. Zentai Híradó.
XVI. é. [Előbb nem politikai, e c. a. :
Zentai Híradó.] Fel. sz. Heiszler Gyurgyovánszky Ferenc. Ny. Politzer Sán
dor. Szerd., pént., vas. Ára évi 6 K,
sz. 2 f.
Összesen: 15.
III. V e g y e s t a r t a l m ú

képeslapok.

BUDAPESTEN.
Képes Hét. Szerk. és kiadó Vári
Dezső. Ny. Kereskedelmi ny. Ára évi
io - 8o K, száma 20 f.
Képes Szalon. (L. a XI. csoport
ban.)
Összesen : 1.
VIDÉKEN.
IV. V a l l á s - é s n e v e l é s ü g y i s ifjú
sági lapok.
BUDAPESTEN.
Diáksport. Szerk. Halácsy Endre.
Ny. Anglo ny. Hétfőn. Ára évi 6 K,
száma 12 f.

s
Evangélikus Lap. Sz. Raffay Sán
dor, Sztehlo Kornél. Ny. ifj. Kellner
Ernő. Szomb. Ara évi 14 K, sz. 40 f.
Gyermeklap. Sz. Peterdi Andor. Tul.
ny. (Szeged.) Endrényi Lajos. Heti.
Sz. 4 f.
Keresztény Tanító. Sz. Cserey Jó
zsef. Kiadó a Keresztény Tanítók
Orsz. Egysl. Ny. «Stephaneum». Havi
2 szám. Ara évi 6 K.
Szövetkezzünk. (L. a VII. csoport
ban.)
Összesen : 4.
VIDÉKEN.
Antiszemita. (Egyházkarcsa.) Szerk.
tul. Deák Antal. Ny. [Budapesten:]
Bp. lap- és könyvkiadó r.-t. Pénteken.
Ára évi 8 K, száma 16 f.
Egyházi Értesítő. (Czegléd.) Sz.
Csikesz Sándor. Kiadó : a Ceglédi ref.
egyháztanács. Ny. Sárik Gyula. Fél
havi. Ara évi 1 K.
Dunántúl. (Pécs.) (L. az I. csoport
ban.)
Hargita. (Csíkszereda.) Sz. Mátrai
Ferenc Béla. Ny. Szvoboda József.
Havi 2 sz. Ara évi 12 K.
Jogászélet. (Debreczen.) Sz. Patóh
Sándor. Kiadó a debreceni joghall
gatók önképző társulata. Ny. a város
ny. Havi 2 sz. Ára évi 6 K, sz. 20 f.
Összesen : 4.
V . Irodalmi- és vegyestartalmú
lapok.
BUDAPESTEN.
Aurora. Szerk. Cserna Andor. Ny.
«Jókai». Szomb. Ára évi 14 K, sz.
4 f.
Ma. Sz. dr. Wagner Károly. Ny.
Pless Ignác. "Express» ny. Félhav.
Ára évi 8 K, sz. 30 f.
Magyar Ma. Sz. dr. Wagner Károly.
Ny. Pless Ignác. «Express» ny. Fél
hav. Ára !
Összesen : 3.
VIDÉKEN.
A Jövő. (Arad.) Szerk. Mohos Ágos
ton, majd Franyó Zoltán. Kiadó Mo
hos és Irinyi Jenő, majd Franyó. Ny.
Lányi Izsó «Corvin» ny. Havi 2 sz.
Ára évi 12 K, száma 50 f.
Haladás. (Kolozsvár.) Fel. sz. Do
mokos Haroga Balázs, társ.-sz. Csiky

Jenő. Ny. «Szövetség». Félhav. Ara
évi 15 K, sz. 80 f.
Kultúra. (Sopron.) Sz. Ámon Vil
mos. Kiadó ny. Röttig Gusztáv és
Fia. Félhav. Ára évi 20 K, sz. 2 K.
Tentamen. (Sátoraljaújhely.)
Ny.
Vajda és Eisenstädter. Heti 2 sz. Ára
évi r 6 o K, sz. 10 f.
Összesen : 4.
VI. H u m o r i s z t i k u s l a p o k .
BUDAPESTEN.
Pesti Mozi. Sz. Korda Sándor. Ny.
Rázsó Manó. Szomb. Száma 6 f.
Összesen : 1.
VIDÉKEN.
Az Ördög. (Temesvár.) Szerk. «Fa
lun». Tul. ny. Muresián Döme. Szom
baton. Ára évi 6 K, száma 10 f.
Hétszilvafa. (Déva.) Szerk. Pathoó
Pál. r Oy. «Szent János» kny. Havi 4
sz. Ára évi 4 K 89 f„ száma 10 f.
Kópé. (Makó.) Sz. «A Kópé». Ny.
Neumann József. Vasam. Ára évi 4
K, sz. 2 f.
Papramorgó. (Arad.) Sz. Sashegyi
Sándor. Ny. Bloch H. Ára évi 8 K,
sz. 10 f.
Pestmegyei Figaró. (Kecskemét.)
Sz. tul. Bányai Gyula. Ny. a «Kecsk.
Újság» ny.
Összesen : 5.
VII. S z a k l a p o k .
BUDAPESTEN.
A Czukorrépa. Szerk. dr. Halász
Lajos. Ny. Markovits és Garai. Va
sárnap. Ára évi 20 K.
A Fakereskedelem. (Der Holzhan
del.) Szerk. kiadó Deutsch Gyula. Ny.
Orsz. Közp. Községi Ny. R.-T. Havi
2 sz. Ára évi 20 K.
A Pénzvilág. Szerk. Fodor Oszkár.
Kiadja saját vállalat. Ny. «Világosság».
Félhavi. Ára évi 24 K, sz. 1 K.
A Soffőr. (Der Chauffeur. Le
Chauffeur. T h e Chauffeur.) Szerk. Ma
gán Oszkár. Ny. Magyarorsz. Baptisták
Nyomdája. Félhavi. Ára évi 10 K,
sz. 40 f.
A Sport. Szerk. Föld Aurél. Kiadó
saját vállalat. Ny. «A Nap» ny. Na
ponta. Ára évi 18 K,'sz. 4 f.
A Szépség. Szerk. Kazal Böske. Ny.
(Arad.) Kalmár Nándor és Társai.
Másodvasárnapon. Ára évi 6 K.
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A Tribün. Szerk. Gillemot Ferenc.
Kiadja «Az Est»váll. Ny.«Athenaeum».
Hétfőn. Sz. 4 f.
Autó. Szerk. Illés István. Ny. «Vi
lágosság». Félhavi. Ara évi 20 K, sz. 40 f.
Az Élelmezés. Sz. tul. Barabás D.
Sándor. Ny. Fráter és tsa. Hetenként.
Ára évi 8 K, sz. 16 f.
Állatbiztosítás. Sz. Hajnik Pál. Ki
adó Magyar Kölcsönös Állatbiztosító
Társaság rn. sz. Ny. «Minerva». Havi
2 szám. Ára évi 6 K, sz. 30 f.
Betöltendő Állások Értesítője. Sz.
Binét Gyula és Vágó Ernő. Ny. Pless
Ignác. Szomb. Ára évi 8 K, sz. 30 f.
(vid. 40 f.)
Budapest - Erzsébetvárosi Merkur.
{A Sorsolási Tudósító lenyomata.) Sz.
Ferenczi Ferenc.
Budapesti Idegenbarát és Zseb
címtár. Sz. dr. Alföldi Béla. Ny. ifj.
Kellner Ernő. Kedden. Ingyen.
Diáksport. (L. a IV. csoportban.)
Egyetemes Bőrujság. (Allgemeine
Lederzeitung.) Sz. tul. dr. Bernhard
Miksa. Ny. Főv. Ny. Vonalzó és Könyv
kötő Intézet R.-T. Félhavi. Ára évi
16 K
Erő és Egészség. Sz. dr. Zelenyák
János. Ny. May János. Havi 2 sz.
Ára évi 8 K.
Férfi- és Női Szabók Lapja. [Előbbi
címe : Szabók Lapja.J III. évf. Sz.
Bergendy Szilveszter. Ny. «Gépész»
ny. Félhav. Ára évi 5 K, sz. 20 f.
Fogászok Lapja. Sz. tul. Agulár
Antal. Ny. Wiesinger József. Félhav.
Ára évi 6 K, sz. 50 f.
Forgalmi Közlöny. Sz. Tihanyi
Benő. Ny. Rusznák és Türk. Havi 3
sz. Ára évi iß K.
Gazdasági Értesítő. Sz. Nagy Dezső.
Kiadó gr. Berényi t János. Ny. Ádám
Herman. Félhav. Ára évi 6 K.
Hazai Divatlap. Kiadó György és
Sebestyén divatáruház. Ny. «Jókai»
ny. Félhav.
Ipari Jogvédelem. Sz. dr. Lánczi
Jenő. Ny. Légrády Testv. Havi 2 sz.
Ára évi 20 K.
Katonai Szemle. [Előbbi c í m e : Ka
tonai Tudósító.] III. évf. Fel. sz.
Simon Vilmos. Ny. Fráter és Tsa.
Félhav. Ára éri 12 K.
Közgazdasági Világ. Sz. dr. Gyulai
Árpád. Ny. [Kecskemét :] Spitzer Vil
mos. Kéthet. Ára évi 20 K.

Magántisztviselők
Közlönye. Sz.
Csillag Máté és dr. Ladányi Miksa.
Kiadó : Magántisztv. Közp. Takarékpt.
R.-t. Ny. «Europa». Ára évi 4 K.
Magyar Automobil- és Aviatikai
Szemle. IX. é. (Az Automobil és Av
iatika c. lapok egybeolvadva, május
ban a Nemzeti Sport-nak melléklapja.)
Sz. Lindner Ernő. Ny. Garai Mór és
Tsa. Ára évi 20 K, sz. 40 f.
Magyar Automobil-Ujság. IX. é.
[Előbbi c i m e : M. A. és RepülőgépUjság.] Sz. kiadó Geiringer Ernő. Ny.
«Athenaeum». Havi 2 szám. Ára évi
12 K, sz. 50 f.
Magyar Dohány-Szemle. Sz. kiadó
«Ahmed» (Kadlik Károly). Ny. [Szol
nok:] Róth Rezső. Havi 2 sz. Ára
évi 12 K, sz. 60 f.
Magyar Festékkereskedő. Sz. tul.
dr. Székely Ede. Ny. Bichler I. Kéthetenkint.
Magyar Föld. (Miskolc-Szeged.) XX.
é. [Előbbi címe: Alföldi Gazda.] Sz.
dr. Bodor AntaL Ny. [Szeged:] Engel
Lajos. Havi 2. Ára évi 4 K.
Magyar Gyáripar. Sz. dr. Koffler
Károly. Kiadó M. Gyáriparosok Örsz.
Szöv. Ny. «Jókai». Félhav. Ára évi
16 K, sz. 1 K.
Magyar Kereskedelem és Pénzügy.
Sz. Szatmáry Sándor. Ny. Neuwald
Illés. Kéthet. Ára évi 10 K.
Magyar Közélelmezés. III. é. [Előbbi
címe : Csemege- és Füszerujság.) Sz.
tul. Lenkei Zsigmond. Ny. (Szeged.)
Endrényi Lajos.
Magyar Pénzintézeti Hírlap. Sz.
tul. Pető Kázmér. Ny. «Jókai» ny.
Vasára. Ára évi 5 K, sz. 10 f.
Magyar Sakkvilág. Sz. kiadó Gaj
dos János. Ny. Dús Márton. Félhav.
Ára évi 10 K.
Magyar
Tenger.
(Balatonfüred
fürdő.) Sz. Cséplő Ernő. Kiadó Bala
toni Szövetség. Ny. (Veszprém.) Fo
dor Ferenc. Ara évi 2 K, sz. 20 f.
Mozgókép-Ujság. Sz. Vitályos Gá
bor. Kiadja a Mozgófényképkezelők
Egyesülete. Ny. ÇVàcz.) Pestvidéki
Ny. Félhavi. Ára évi 12 K.
Munkások Lapja. Sz. ifj. Rzymann
Károly. Kiadó Kádár József. Ny.
«Szalontai Friss Újság» ny.
Orsz. Közgazdasági és Kereskedelmi
Tudósító. Sz. Szilágyi Géza. Ny. Hirth
és Kardos. Félhav. Ára évi 20 K.
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Orsz. Szövetség. ,VI. é. [Előbbi
címe : Szállodai és Éttermi Segédek
Szaklapja.] Sz. tul. egyr bizottság. Ny.
«Világosság». Félbav. Ára évi 24 K.
Orsz. Vasári Közlöny. (JahrmarktJournal.) Sz. tul. Tausz Mór. Ny. özv.
Berkovits Jánosné. Kedd. Ára évi 16
K, sz. 40 f.
Photo-Herold. Kiadó «Az Amatőr»
c. lap. Ny. (Vácz.) Első Váci Sajtó.
Havi 2 sz.
PÓsta-Híradó. Sz. Hegedűs Zsig
mond. Ny. «Urania. Ára évi 6 K,
nem kincstári alkalmazottaknak sz. 50 f.
Revier-Pinczér. Sz. tul. Földy Imre.
Ny. Wiesinger József. Havi 2 sz. Ára
évi 4 - 80 K, sz. 20 f.
Szövetkezzünk. [Szünetelés után :
VIII. é.] Sz. dr. Molnár István. Kiadó
a Ker. Szövetkezetek Központja. Ny.
«Stephaneum». Ára évi i - 20 K.
Textilipar és Kereskedelem. III. é.
[Előbbi c. : Textilipar.] Sz. dr. Redner
Hugó. Kiadó Lenkei Zsigmond ujságvállalata. Ny., [Szeged :] Endrényi Lajos.
Havi 3 sz. Ára évi 16 K, sz. 60 f.
Tőzsde Heti Jelentés. Kiadó Lipinszky Henrik Bank- és Bizományi
Ház. Ny. Bagó Márton és fia.
Vasutujság. (Eisenbahnzeitung.) Sz.
mitterburgi Mitterspacher Gusztáv és
Lengyel Vilmos. Ny. «Unió». Naponta.
Ingyen.
Vállalkozási és Műszaki Hírek. Sz.
Magyar Vilmos. Kiadó Schiller Mór.
Ny. «Thalia». Szerd., szomb. Ára évi
24 K, sz. 20 f.
Verseny-Sport [És : V.-Sp. Programmszáma.] Ny. «Pátria». Minden
versenynapra. Előfiz. 24 K, sz. 20 f.
Összesen : 50.
VIDÉKEN.
A Bélipar. (Szolnok.) Szerk. Bényei
János. Kiadja a Magyar Orsz. Béltisz
títók. Orsz. Szövetsége. Ny. Wachs
Pál. Félhavi. Ára évi 6 K.
Az Erdészet. (Beszterczebánya.) Sz.
tul. Szabolcs Ferenc. Ny. Nádosy
Ferenc, r majd Havelka József. Havi 2
szám. Ára évi 6 K, száma 20 f.
Az Ipar. (Sátoraljaújhely.) Sz. Hericz
Sándor. Kiadó S.-a.-u. Ált. Ipartestület
Ny. Landesmann Miksa és Tsa. Fél
havi. Á^a évi 4 K, sz. 20 f.
Az Őr. (Debreczen.) Sz. Oláh
László. Kiadó A M. Szt. Kor. Orsz.

Vasutas-Szövet. Debreczeni Kerülete.
Ny. [Nagykároly :] «Petőfi» ny. r.-t.
Másodcsüt. Ára évi 6 K, sz. 20 f.
Bélyeggyűjtők Lapja. (Nagyvárad.)
Sz. Gelléri Szabó Károly. Kiadó Benkő
Arthur. Ny. Béres és Held. Havi 2
sz. Ára évi 4 K.
Délvidéki Közgazdaság. (Szeged.)
Sz. Reéz Pál., tul. ő és a ny. : Bartos
Lipót. Heti. Ára évi 12 K.
Északkerűleti Sportújság. (Kassa.)
Sz. dr. Urbán Pál. Ny. a «Kassai
Hirlap» ny. Hétf. Ára évi 3*60 K, sz.
6 (vid. 8) f.
Felsőmagyarországi Jogászélei Sz.
Köves Illés. (Kassa.) Kiadó a Kassai
Jogász-Egylet. Ny. Kassai Kny. és
Lapkiadó R.-T. Vasára. Ára évi 10
K, sz. 20 f.
Felvidéki Adás-, Vétel-, Lakás- és
Munka-Közvetítő. (Zsolna.) Sz. tul. ny.
Braun Rezső. Ingyen.
Győri Szinház. Sz. Békefi Árpád.
Kiadó Molnár László. Ny. «Mercur».
Szomb. Ára egész idényre 5 K, sz. 20 f
Jogászélet. (Debreczen.) L. a IV
csoportban.
Kecskeméti Sport-Újság. (L. a IV.
csoportban.)
Kiállítási Lapok. (Lúgos.) Sz. Póka
József. Kiadta, 25 éves fennállása emlé
kére, Krassó-Szörényvm. Gazdasági
Egysl. Ny. Sziklai Lajos, sz. 2 f.
Közgazdaság. (Szolnok.) Főszerk.
Haas József, fel. sz. Bálint Hugó. Tul.
ny. Faragó Sándor. Félhav. Ára évi 12 K.
Lugosi Ipar. (Iparügyek.) Sz. Tóth
Elek. Kiadó Lugosi Iparvédő Egylet.
Ny. Auspitz Adolf. Félhav. Évi ára 6 K.
Lugosi Színházi Újság. Sz. Iván
Sándor. Kiadó ny. Auspitz Adolf.
Szomb. Ára egész idényre 1 K, sz. 10 f.
Munka. (Ózd.) Sz. Kablay István.
Tul. «Ózdi Járási Ny.» Havi, dec.
félhavi. Ára évi 4 K.
Nyitramegyei Gazda. Sz. Sándor
házi Lajos. Kiadó Ny.-m. Gazdasági
Egyesület. Ny. «Hermes». Félhav.
Ára évi 6 K.
Orsz. Népélelmezési Lapok. (Baja.)
Sz. tul. Hegedűs József. Ny. r ( B p e s t )
«Stephaneum». Havi 3 sz. Ára évi
10 K, sz. 30 f.
Osztrák-Magyar Kefeipari Közlöny.
Oest.-Ung.-Bürsten-Zeitung. (Nagyka
nizsa.) Sz. tul. Löffler F. Ny. «Guten
berg». Félhav. Ára évi 5 K.
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Szarvasi Színpad. Sz. Vékony Mik
lós. Tul. ny. Müller Károlyné. Na
ponta. Ara egész idényre 3 K, sz. 4 f.
Színház. (Ungvár.) Sz. tul. Vidor
Marci és dr. Gáti József. Ny. Földesi
Gyula. Sz. 4 f.
Szín názi Figaró. (Kolozsvár.) Sz.
Szegedy Lajos. Ny. Gámán János
örök. Szomb. Előfiz. 6 K, sz. 10 f.
Színházi Figyelő. (Újpest.) Sz. Sas
László. Ny. «Szabadság». Szomb. Elő
fiz. 5 K, sz. 10 f.
Színházi Lapok. (Igló.) III. é.
[Előbbi c. : Színházi Lap.] Sz. Vellénvi Ernő. Ny. a «Szepesi Lapok»
váll.
Színházi Újság. (Déva.) Sz. tul.
Tallián László. Ny. Laufer Vilmos.
Heti 3 sz. Sz. 10 f.
Színházi Újság. (Kassa.) Sz. tul.
dr. Szepessi Miksa. Ny. Kassai Kny.
és Lapkiadó R.-T. Szomb. Előfiz. 5
K, sz. 20 f.
Színházi Újság. (Losoncz.) Sz. Ma
rosi Mátyás. Ny. Kármán Zsigmond.
Szomb. Sz. 2 f.
Színházi Újság. (Szabadka.) Sz. tul.
Fenyves Ferenc és dr. András Ernő.
Ny. «Hungária». Heti. Előfiz. 8 K,
sz. 12 f.
Újpesti Színpad. Sz. Harsányi Zsolt.
Het. Előfiz. 10 K, sz. 20 f.
Vidéki Sport. (Szabadka.) Sz. Matkovich Sándor. Ny. Braun Adolf. Het.
Ára évi 6 K, sz. 6 f.
Zsúr-Lap. (Tiszalök.) Fősz. Har
sányi Sári. Fel. sz. Sipos t Flóra. Ny.
Lőwy Márton. Félhav. Ara évi 12
K, sz. 50 f.
Összesen : 30.

VIII. Vegyestartalmú, nem poli
tikai lapok.
BUDAPESTEN.
A Szabad Polgár. Szerk. Szigeti
János. Ny. Müller K. utóda May
János. 3 sz. Ara évi 8 K, sz. 24 f.
Kelenföld-Lágymányos. Sz. Baracs
József. Ny. «Baross " ny. Hétfőn. Ára
évi 12 K, sz. 20 f.
Világjárás. (Idegenek Lapja.) Glo
betrotter. Sz. Horti Elemér. Ny. Bp.
Ny. és Lapkiadó R.-T. Naponta.
Ingyen.
Összesen : 3.

VIDÉKEN.
Ada-Moholi Közlöny. (Ada.) Több
évi szünetelés után, XIV. évf. Szerk.
tul. Gácsér Ferenc. Ny. Kollonits Istv.
asárnap. Ára évi 10 K, sz. 20 f.
Almásvölgyi
Hírlap. (Bozovcsi
Szerk. borosjenői Jenéi Gyula. Ny.
Kádén József. Vasárnap. Ára évi 6 K,
sz. 12 f.
Aradi Futár. Szerk. tul. Papp Ala
dár. Ny. Lányi Izsó. «Corvin» ny
Kedden. Sz. 4 f.
Bajai Közlöny. Sz. tul. dr. Valentin
Emil. Ny. Návay Lajos. Heti. Ára
éyi 10 K, (vidékre 16 K), sz. 4 f.
.Balatonfüred. Sz. dr. Vadnay Béla.
Tul. ny. [Keszthely :] Mérei Ignác.
«Balaton» ny. Ára évi 10 K.
Bács-Bodrog. (Kula.) Sz. Csajági
Bernát. Tul. ny. «Libraria». Vasárn.
Ára évi 8 K, sz. 16 f.
Beregmegyei Újság. Utóbb : Beregmegyei Újság. [Hétfői Újság.] (Bereg
szász.) Sz. dr. Fehér Lajos, utóbb
Baksy Kálmán. Ny. «Szabadság». Ára
évi 2 K, sz. 2 f.
Besztercebányai Hétfői Hírlap. Sz.
ny. Havelka József. Ára évi 3*20 K,
sz. 4 f.
Ceglédi Friss Újság. Sz. tul. ny.
Sárik Gyula. Vasárn. Sz. 2 f.
Csallóközi Hírlap. (Nagymegyer.)
Sz. Tibor János. Ny. «Haladás». Csüt.
Ára évi 8 K, sz. 16 f.
Csütörtöki Szemle. (Rákosszent
mihály.) Sz. tul. Stomfai Tóth Kál
mán. Ára évi 12 K, sz. 30 f.
Délbihar. (Vaskóh.) Sz. Lukács Jó
zsef. Ny. (Belényes.) Süssmann Lázár.
Heti. Ára évi 8 K, sz. 10 f.
Délvidék. (Arad.) Sz. tul. Papp
Andor. Ny. Bloch H. Vasárn. Ára
évi 10 K, sz. 20 f.
Délvidék. (Nagykikinda.) Sz. Esztegár László. Tul. ny. Radák János.
Vasárn. Ára évi 8 K, sz. 10 f.
Felsővisói Hétfő Hírlap. Sz. «He
lios». Ny. Schiffmann H. Ára évi 6
K, sz. 12 f.
Felvidéki Közművelődés. (Turóczszentmárton.) Sz. Pesthy Jenő és
Mihályfi József. Ny. [Ruttka:] Gerő
Henrik. «Felvid. Magyarság» ny. Havi
2 sz. Ára évi 6 K.
Haladás. [Nagykálló :] Sz. Sántha
Béla. Ny. (Nyíregyháza.) Bürger és
Feldmann. Csüt. Ára évi 10 K, sz. 2 f

12
Haladás. (Ujverbász.) Sz. Harsányi
Ferenc. Kiadó a szerk.-bizottság. Ny.
Boros György «Verbászi Kny». Csüt.
Ára évi 10 K, sz. 20 f.
Hegyalja. (Pankota.) Sz. tul. Hets
Márton. Ny. Bod József. Vasárn. Ára
évi 8 K, sz. 20 f.
Jászárokszállási Hétfői Hírlap. Sz.
Namoda Ignác. Kiadó a szerkesztőség.
Ny. Nigrinyi Ferenc. Ára évi 8 K,
sz. 16 f.
Kanizsai Ellenőr. (Magyarkanizsa.)
Sz. Mányi János. Tul. a szerk.-bizottság. Ny. Léderer Manó. Vasárn. Ára
évi 3 K, sz. 2 f.
Kevevárai Hetilap. [Előbbi címe:
Temes-Kubini Hetilap. Temes-Kubiner
Wochenblatt.] XIII. é. Sz. Überlauter
M. Tul. ny. [Versec :]_ Wettel és Veronits örök. Vasárn. Ára évi 10 K.
Királyháza. Sz. tul. Jávor Bella.
Ny. [Nagyszőllős :] «Ugocsai Közp.
Kny.» Félhav. Ára évi 4 K, sz. 20 f.
Kispest-Szentlőrinczi Népújság. Sz.
Meyer Ernő, ny. Ô és tsa. Vasárn.
Kisyárdai Friss Újság. Sz. tul. Fü
redi Ármin. Ny. Berger Ignác és tsa.
Kedden. Ára évi 8 K, sz. 20 f.
Kolozsvári Hétfői Hírlap. Sz. Gámán Dezső. Ny. Gámán János örök.
Ára évi 4 K, sz. 4 f.
Kőszegi Hétfői, Hírlap. Sz. tul. ny.
Feigl G. Adolf. Ára évi 4 K, sz. 8 f.
Közérdek. (Gyöngyös.) Sz. Hoch
felder Lipót. Kiadó Gráner Lipót. Ny.
Sima Dávidné. Szerd. Ára évi 10 K,
sz. 16 f.
Közérdek. Érmeilék. (Nagykároly.)
[Előbbi címe : Közérdek.] IV. é. Főszerk. dr. Bisitz Béla. Sz. Simkó Ala
dár. Ny. [Szatmár:] «Mercur».
Közvélemény. Felvidéki Hirek. IX.
é. [Előbbi címe : Közvélemény. Vágszeredi Híradó.] Sz. [Nyitra:] Szabó
Lajos. Kiadó u. o. a Felsőmagy. Hír
lap- és Naptárvállalat. Ny. u. o. Lőwy
Antal. Het. Ára évi 12 K.
Kunsági Lapok. (Kisújszállás.) Sz.
dr. Kiss Sámuel. Ny. Platz Ferenc.
Csüt. Ára évi 6 K, sz. 12 f.
Liburnia. (Fiume.) Sz. Hartmann J.
Kiadó a Magyar-Horvát Tenger-Gőz
haj ózási Társaság. Ny. Mohovich
Emidio. Szomb. Ingyen.
Lippai Híradó. Sz. Radó Pál. Ny.
(Arad.) Kalmár Nándor és tsai. Va
sárn. Ára évi 4 K, sz. 10 f.

Magyar Alföld. (Kecskemét.) Sz.
Horváth Ambrus. Ny. dr. Réti Gyula
«Kecsk. Ujságnyomda-Váll.» Vasárn.
Ára évi 3 K, sz. 4 f.
Maroshévizi Hírlap. Sz. dr. Bodó
Béla. Ny. Szabó Fülöp. Vasárn. Ára
évi 8 K, sz. 20 f.
Maros-Vásárhely. Sz. Pánczél Imre.
Ny. Adi Árpád. «Kossuth» ny. Fél
hav. Ára évi 8 K, sz. 40 f.
Mezőcsát és Vidéke. Sz. Földes
Lajos. Kiadó a szerkesztőség. N y .
Schwartz Hermann. Vasárn. Ára évi
5 K, sz. 4 f.
Mezőcsáti Újság. Sz. Fogarasi Jenő.
Tul. ny. Schwarz Herman. Vasárn.
Ára évi 5 K, sz. 4 f.
Mohácsi Hírlap. Sz. Schröder Béla
Kiadó Fridrich Oszkár., Ny. FridrichBlandl. Csüt., vasárn. Ára évi 10 K r
sz. 10 f.
Nagyatád. Fősz. Wolf Jenő, fel. sz.
dr. Bienenfeld Mór. Ny. Benyák János.
Vasárn. Ára évi 8 K, sz. 20 f.
Nagylaki Hírlap. Sz. Buch Adolf.
Tul. ny. Weisz Márk. Vasárn. Ára
évi 6 K, sz. 8 f.
Nógrád. (Balassagyarmat.) Sz. dr.
Buday Plichta Barna.' Tul. ny. Wertheimer Zsigmond. Szomb. Ára évi
10 K, sz. iő f.
Nyitrai Hétfői Újság. Sz. Fényes
Kálmán. Kiadó Orsz. Hétfői Ujságvállalat. Ny. Lőwy Antal.
Pestújhelyi Hírlap. Sz. Peterdi An
dor. Ny. (Újpest.) «Szabadság.» Havi
3 sz. Ára évi 5 K, sz. 12 f.
Pestújhelyi Közlöny. [Előbbi címe :
Pestújhely.] Sz. dr. Weszler Sándor.
Kiadó Sebők Imre. Ny. «Haladás».
Püspökladány és Vidéke. Sz. Knapek Jenő. Tul. ny. Deutsch Dávid.
Vasárn. Ára évi 8 K.
Szemle. (Szombathely.) Sz. tul.
Pick György. Ny. Gabriel Ágoston.
Ára évi 4 K, sz. 10 f.
Szentes. Fő sz. dr. Herczegh József.
Fel. sz. Balázs Imre. Tul. ny. Vajda
Bálint ut. Vasárn. Ára évi 6 K, sz.
10 f.
Székelyhídi Hírlap. Sz. Románczky
Albert. Kiadó dr. Vámos Andor. Ny.
Gottlieb J. Jenő. Csüt. Ára évi 8 K,
sz. 20 f.
Szilágycseh és Vidéke. Sz. tul. Új
helyi Sándor. Ny. Seres Samu. Szerd.
Ára évi 8 K, sz. 16 f.

I?

Tamási Járás. Sz. tul. dr. Parragh
Béla. Ny. Jeruzsálem Ede. Csüt. Ára
évi 8 K, sz. 20 f.

Tenke-Vidéki Újság. Sz. Koncz Béla.
Ny. Mandel Ferenc. Vasárn. Ára évi
8 K.
Törökbecse és Vidéke. Sz. László
B. Jenő. Ny. Poczárszky Bránkó. Va
sárn. Ára évi 6 K, sz. io f.
Újvidéki Hétfői Újság. Sz. ny.
Hirschenhauser Benő. Ára évi 6 K.
Vasárnap. (Szabadka.) Sz. ny. Hirth
Aladár. Ára évi 4 K, sz. 4 f.
Zsablya és Vidéke. Sz. Kovách
Béla. Tul. ny. Lux Mihály. Vasárn.
Ára évi 6 K, sz. 12 f.
Zsibóvidéki Hírlap. Fő. sz. dr. Fejes
Lajos, fel. sz. id. Brandt Viktor. Ki
adják a szerkesztők, Ny. «Zsibói ny.
váll.», utóbb [Zilah :] Seres Samu.
Csüt. Ára évi 8 K, sz. 16 f.
Összesen: 57.
IX. Hivatalos lapok.
BUDAPESTEN.
VIDÉKEN.

Nagyvárad Város Hivatalos Köz
lönye. Ny. Sonnenfeld Adolf. Havi 2
szám.
Összesen : 1.
X. Hirdetési lapok.
BUDAPESTEN.
VIDÉKEN.

Nagykőrös és Vidéke Hirdetési
Közlönye. Sz. ny. Bazsó Kálmán. Félhav. Ára évi 2 K, sz. 10 f.
Összesen : 1.
XI. Melléklapok.
BUDAPESTEN.
Képes Szalon. («Az Egyetértés Va
sárnapja» folytatása.) Ny. «Pallas».
Verseny-Sport Programmszáma. (A
Verseny-Sport társlapja.) .
Összesen : 2.
VIDÉKEN.

Bonyhád és Vidéke. (Az Országos
Néplap, mell.) Sz. Nemény Vilmos.
Tul. ny. «Hirlapnyomda». Szomb.
Kis-Jászárokszállás és Vidéke. (A

Jászárokszállás és Vidéke mell.) Sz.
Nemoda Ignác. Kiadó a szerkesztőség.
Tolnamegyei Néplap. (Bonyhád.)
[Az Orsz. Néplap mell.] Sz. Betnár
Béla. Ny. «Hirlapnyomda».
Összesen: 3.
XII. Alkalmi lapok.
BUDAPESTEN.

Az Éj. (Febr. 4.) Ny. Főy. Ny.r
Vonalzó és Könyvkötő R.-T. Ára 20 f.
Az Újév. (Dec. 31.) Ny. Bichler J.
Calvin-Téri Tárogató. Sz. «Humor».
Ny. Löbl Dávid és Fia.
Ekszkize. (Jul. 7.) Ny. «Világosság».
1911. május 11. Kiadó a «Nép
szava» könyvkereskedés. Ny. «Vilá
gosság».
Gépészmérnöki Hírharsona. (? évf.
«expansio» hava.) Sz. «Stréb R.»
Kiadó a g.-m.-szakosztály. Ny. «Pátria»
Összesen : 6.
VIDÉKEN.

Kiállítási Lapok. (Lúgos.) (L. a
VII. csoportban.)
A Nap. (Magyaróvár, jan. 14.) Sz.
Ivánka László. Ny. «Mosonvármegye»
ny. Ára 40 f.
Az Olympus. (Eperjes.( Sz. «Mercurius». Ny. Kosch Árpád. Ára 40 f.
Egri Néplap. (Febr. 22.) Ny. az
érseki lyceum ny.
Eleven Újság. (Belényes, jan 28.)
Ny. Sûssmann L.
Farsangi Újság. (Kecskemét.) Ny.
G. Fekete Mihály.
Gyermekvédő. (Nagykanizsa, máj.
7.) Ny. «Zala» r.-t. Ára 20 f.
Kecskeméti Sport-Ujság. (Aug. 13,
27, szept. 10.) Kiadó; a Kecsk. Athletikai Club. Ny. Spitzer Vilmos.
Rákospalotai Éjféli Újság. (Dec.
31.) Ny. (Bpest.) Községi ny. Ára 20 f.
Rendkívüli Újság a Pannónia kaba
réból. (Szabadka, jún. 1.) Fő sz. Ko
vács Emil, fel. sz. Pásztor Andor. Ny.
Hirth és Duchon.
Választási Lapok. (Komárom, dec.
6.) Ny. Freisinger Mór.
Vicc-Ujság. (Magyaróvár, febr. 25.)
Kiadó a Széchenyi-Kör. Ny. «Moson
vármegye» ny.
Zion és Vidéke. (Zólyom, márc. 11.)
Sz. «Senki». Kiadó «Zion ifjúsága m.
sz.» Ny. Nádosy Ferenc.
Összesen: 13.

M
II. Idegen nyelvűek.
Pancsovaer Bürgerblatt. Fő sz. dr.
/. Német nyelven.
Hódy Antal. Fel. sz. Ring Ede. Ny.
Politikai lapok.
Horovitz Adolf és fia. Vasárn. Ára
BUDAPESTEN.
Budapester Presse. Fő sz. Vészi évi 5 K, sz. 12 f.
Temes-Kubini Hetilap. Temes-KuJózsef, fel. sz. Pfeifer Sándor. Ny. «A
Nap» ny. Napilap. Ára évi 28 K, biner Wochenblatt. XIII. é. [Előbb
csak német c.) Sz. Oberländer M. Ki
száma 10 f.
adó ny. (Versecz.J Wettel és Veronitc
Budapester Wochenpost. Ungari ut., Mark Károly és tsa. Vasárn. Ára
sches Volksblatt. Fel. sz. tul. Szen- é v i I O K Összesen: 7.
dery Mihály. Ny. «Uránia». «XIX».
(=1.) évf. Szomb. Ára évi 6 K.
//. Horvát nyelven.
Összesen : 2.
Politikai lapok.
VIDÉKEN.
VIDÉKEN.
Nagy-Kikinda Und Umgebung. XNapred. (Újvidék.) Organ bunjevaca
VIII. [Előbbi c volt: Nagy-Kikinda.l
Fel. sz. tul. dr. Hochstrasser. Ny. socijal-demokrata. Fel. sz. Stojan JanSzegyakov P. Vasárn. Ára évi 6 K, kovic. Ny. dr. Svetozar Miletic. Fél
sz. 20 f.
havi. Ára évi 2 K, sz. 8 f.
Sächsisches Volksblatt. (Erzsébet
Összesen : 1.
város.) Fel. sz. dr. Gűndisch Guido.
Tul. ny. Loydl Henrik. Pént. Ára évi
///. Szerb nyelven.
6 K, sz. 12 f.
Összesen : 2.
Politikai lapok.
Nem politikai lapok.
Nem politikai lapok.
BUDAPESTEN.
BUDAPESTEN.
Börsen-Wochen-Bericht. Sz. kiadó
OMJIAAHHA. Sz. M. Dusán KriszLipinszky Henrik bank- és bizománytics. Kiadó Gy% Zsivanovics. Ny. «Szerb
cég. Ny. Bagó Márton.és Fia.
Finanzielles Organ Über Die Buda ny.» Szomb. Ára évi 4 K, sz. 16 f.
Összesen : 1.
pester und Wiener Börse. Sz. Rotter
Adalbert. Kiadó Rotter J. Ny. Már
VIDÉKEN.
kus Samu. I. é.
HAPOjmiï JIHCT. (Nagykikinda.)
Orient - Balkanischer Maschinenmarkt. Sz. Gellért M. Ny. Pesti Kny. Sz. Mitya Koszovács. Kiadó a szerkesztőség. Ny. «Kiadó ny.» (Szegya
R.-T. Havi 2 sz. Ingyen.
Ungarischer Kreditrat. Sz. Molnár kov Péter.) Heti. Ára évi 8 K, sz. 8 f.
Összesen : 1.
Ödön. Kiadó ő és Bauer. Ny. Heller
J. és M. «Studio» ny. «XXI.» (I.) é.
IV. Tót nyelven.
Havi 3 sz. Ára évi 50 K. (!)
Összesen : 4.
Politikai lapok.
VIDÉKEN.

Der Wanderlehrer. (Kassa.) Kiadó
Pankratius József. Ny. Vitéz A. ut.
Havi 2 sz. Ára évi 12 K, sz. 60 f.
Die Biene. (Temesvár.) Sz. P. Amberg Ferenc. Kiadó Saljó Keresztély.
Ny. Csendes Jakab. Heti ára évi 12 K.
Faschings-Montags-Zeitung. (Sop
ron.) Ny. «Petőfi» r.-t.
Faschings-Zeitung Der Bősen Bu
ben. (Nagvszeben, febr. 28.) Ny.
Kraft W.
Meine Heimat. (Brassó.) Tul. ny.
Hentschel. Heti. Ára évi 12 K, sz. 12 f.

VIDÉKEN.

Slovensky Oznamovatel'. (Holics.)
Sz. ny. Malovány József. Kéthet. Ára
évi 1 K, sz. 4 f.
Összesen : r.
V. Cseh nyelven.
Politikai lapok.
VIDÉKEN.
Slovácko. (Hodonin.) Fel. sz. tul.
Tomas Koutny. Ny. [Holics: ] Malo
vány József. Heti. Ára évi 5*20 K,
sz. 10 f.
Összesen : 1.

I)

VI. Olasz nyelven.
Nem politikai lapok.
VIDÉKEN.

La Riscossa. (Fiume.) Sz. tul. Emanuele Bentan. Ny. Emidio Mohovich.
Napilap. Száma 2 f.
L Epurazione. (Fiume.) Sz. tul.
Emanuele Bentan. Ny. Emidio Moho
vich. Napilap. Száma 2 f. Összesen : 2.
VII. Román nyelven.
Politikai lapok.
BUDAPESTEN.

Foaia Poporului Román. Fel. ,sz.
tul. ny. Dimitrie Biräutiü. Heti. Ara
évi 7 K.
Poporul Román. Fel. sz. Gheorghe
Susan. Ny. Budap. lap- és könyvki
adó társulat r.-t. «XI.» évf. Vasárn.
Ára évi 5 K. (A 30. sz. óta Aradon
jelent meg.)
Összesen : 2.
VIDÉKEN.
Poporul Román. (Arad. — A 30.
sz. előtt Budapest.) Fel. sz. Atanasiu
Halmagian, kiadó dr. Aurél Vlad.
Ny. «Concordia». Vasára. Ára évi 5 K.
Románul. (Arad.) Fel. sz. Atanasiu
Halmagian. Ny. gör. kel. román egy
házul, ny. Napilap. Ára évi 28 K.
Tribuna Poporului. (Arad.) Fel. sz.
Juliu Giurgiu. Ny. George Nichin.
«Tribuna». Vasárnap. Ára évi 4 K,
szama 4 1.
Összesen : 3.
Nem politikai lapok.
VIDÉKEN.

Cosinzeana. (Szászváros.) Sz. tul.
Sebastian Bornemisa. Ny. «Tipográfia
Noüa». Havi 2 sz. Negyedévre 1 K.

Cultura Crestinä. (Balázsfalva.) Sz.
tul. egy bizottság. Ny. r gör. kath.
szemináriumi ny. Félhav. Ára évi 10
K, sz. 50 f.
Revista Teologica. (Nagyszeben.)
V. é. [előbb havifolyóirat volt.] Sz.
dr. Nicolae Balan. Ny. egyházmegyei
ny. Havi 2 sz. Ára évi 10 K, sz. 50 f.
Sfatuitoriul. Sz. Mäcelariu D. Emil.
Ny. (Szászváros.) Tipográfia Noua.
Félhavi. Ára évi 4 K.
Sóimul. (Karánsebes.) Sz. Dimitrie
Codreanu ; utóbb George Tintariu.
Ny. [Lúgos :] «Gutenberg». Havi 2 sz.
Ára évi 8 K, sz. 30 f. összesen: 5.
FÜGGELÉK.
Magyarországban nyomtatott külföldi
lapok.
Assecuranz- u. Finanz-Globus. (Bécs.)
Sz. tul. Hermann Loewenthal. Ny.
(Pozsony.) Alkalay Adolf és Fia.
«XXX». é. Havi 3 sz. Ára évi 24 K.
Börse Für Eisenhändler. (BruckKirályhida.) Kiadók [Berlin :] Gebr. O.
u. A. Huff. Ny. [Királyhidai] Vogel
G. G. VIL é. Heti. Ára évi 1 K.
Der Versicherungsfreund
und
Volkswirtschaftliche Post. (Bécs-Ber
lin.) Sz. tul. Hermann Loewenthaî.
Ny. [Pozsony :] Alkalay Adolf és Fia.
«XXXVIII.» é. Havi 3 sz. Ára évi 24 K.
Der Wiener Detailhändler. (Bécs.)
Sz. Georg Ritter von Hübner. Kiadó
Robert Bloch. Ny. [Sopron :] «JPetőfi».
Havi 2 sz. Ára évi 5 (de gyárosok,
nagykereskedők sz. 25) K, sz. 20 f.
Összesen : 4.

III. Többnyelvű lapok.
BUDAPESTEN.

VIDÉKEN.

A Fakereskedelem. Der Holzhandel.
A Soffőr. Der Chauffeur. Le
Chauffeur. The Chauffeur.
Central Univers. (M. és német.)
Egyetemes Bőr újság. Allgemeine
lederzeitung.
Orsz. Vásári Közlöny. JahrmarktJournal.
Vasut-Ujság. Eisenbahn-Zeitung.
Világjárás. (Idegenek Lapja.) Glo
betrotter. (M., német, francia, angol.)
Összesen : 7.

Liburnia. (Fiume.) (M., horvát,
olasz és német.)
Osztrák-Magyar Kefeipari Közlöny.
Oest.-Ung. Bűrsten-Zeitung. (Nagy
kanizsa.)
Temes-Kubini Hetilap. Temes-Kubiner Wochenblatt. XIII. é. (Előbb
csak német címe volt meg.)
Összesen: 3.

* A magyar nyelvűek közé fői vannak véve, a létszámot tehát nem gyarapítják.
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A hírlapirodalom statisztikája.
19 10-ben

volt

27
Budapesten
80
vidéken ...
36
II. Politikai heti :
Budapesten
vidéken ...
69
10
III. Vegyes tartalmú képes : Budapesten
vidéken ...
—
IV. Vallás-és nevelésügyi : Budapesten
29
30
vidéken ...
6
V. Irodalmi :
Budapesten
6
vidéken ...
VI. Humoros :
Budapesten
23
vidéken
11
286
VII. Szaklap :
Budapesten
vidéken ...
81
VIII. Nem. polit, vegyestart: Budapesten
9
258
vidéken ...
IX. Hivatalos :
Budapesten
25
vidéken
58
X. Hirdetési :
Budapesten
4
1
vidéken
XI. Vegyes melléklap : Budapesten
53
vidéken
9
XII. Alkalmi :
Budapesten
10
vidéken ...
22
Összesen Budapesten
518
625
vidéken ...
Együttvéve
i,H3
I. Politikai napi :

1911-ben

Ujak

megszűnt

—

—

5

8

2

7

15

40

1

1

—
4
4
3
4

—
6
15

1

4
4
3

5

2

50

69
37
5
87

3°
3
57

—
1

—
—
—
—

2

3

3
6

1

1

—

x

?

6

Külö nbözet

—
—
—
—
—
—
—

104

138

207

210

3"

25

—
—
2
11
1

—
—

+
—

2

3
19

— 7
— 2
— 30
— —

+
+
—
+

H

72

3
5

—
—
—

1

—
1
1
2

—
32

69
TOI

//. JVem magyar nyelvű lap:
1910-ben volt

I. Német

polit. Budapesten
vidéken —
nem polit. Budapesten
vidéken ... '
Összesen

14
38
33
41
126

Ujak

2
2
4
y_
15

megszün"

Különbözet

+

17

II. Horvát

III. Szerb

polu. Budapesten
vidéken ...
nem polit. Budapesten
vidéken ...
Összesen
polit. Budapesten
vidéken
nem polit. Budapesten
vidéken ...
Összesen

IV. Román

V. Tót

polit. Budapesten
vidéken ...
nem polit. Budapesten
vidéken
Összesen
polit. Budapesten
vidéken ...
nem polit. Budapesten
vidéken
Összesen

VI. Orosz (rutén)
nem polit. Budapesten
vidéken
Összesen
VII. Cseh
VIII. Olasz

IX.
X.
XI.
XII.

polit, vidéken
polit, vidéken
nem polit, vidéken ...
Összesen

Francia
Angol nem
Héber nem
Latin, nem
Összegezés :

polit.
polit.
polit,
polit.
polit.

Budapesten
Budapesten
vidéken ...
Budapesten
Budapesten
vidéken
nem polit. Budapesten
vidéken
Együttvéve

1910-ben volt

Ujak

—
2
3
1
6

—
1
—
—

1

—

4

—
—

2

—

1

1

—

9

1

1

+

15

2

3

—

1

2

—

8

2

1

3
—

17
27

5

—
—

10

2

+
+
+
+

4
6

—

—

1

1

2

—
—

4
i6

1

m e s s 2 ü n t Különbözet
—
—
—
—
—

1

1

2
1

—
1
2
1

—
5
8
—
—

—

_

1

—
2

2

—
—
—

—
—
—

—

1

—

1

+

—

1

1

—
1
—
—

-f-

—

1

—
—
—

+

1

—

—

2

2

1

5

2

I

1
1
1
i_

—
—
—

—
—
—

4
8

10

+
—

2

7

—

2

3

21

61
43

76
201

S
H
31

1

10

28

Azaz: magyar nyelvű lap volt 1911-ben 1,042
idegen
«
«
« 1911-ben
204
Végösszeg
1,246 lap.

—

+

1

-j-

3

-A.
+
43

II.

Folyóiratok.
Összeállította: FITOS VILMOS dr.

a) Megszűnt

folyóiratok.

I. Magyar nyelvűek.
Alföldi népiskola. (Szeged.) VII.
évfolyam.
Állami és törvényhatósági altisztek
és „szolgák lapja. (Budapest.) IV. é.
Állategészségügyi közlemények. (Bu
dapest/) V. é.
Az Állatvilág. (Budapest.) IV. é.
Arany- és ezüstműves-ipar. (Buda
pest.) XI. é.
A Béltisztító. (Szeged). II. é.
Budapesti illusztrált szalon lapok.
(Budapest.) II. é.
Budapesti pincéregylet. (Budapest.)
III. é.
A Családi ház. (Budapest.) IV.) é.
«Diadal.» (Losoncz.) II. é.
Dohányárusok közlönye. (Buda
pest.) XIX. é.
Egri munkás. Otthon szövetkezeti
értesítő. (Eger.) II. é.
Egri munkás. Politikai és társadalmi
lap. (Eger.) II. é.
Egyesületi értesítő. (Alsókubin.)
IX. é.
Egyházi újság. (Kolozsvár.) II. é.
Az Első Budapest fővárosi kis- és
középkereskedők társulatának és a
kis- és középkereskedők takarék- és
kölcsonszövetkezetének havi értesí
tője. (Budapest.) VI. é.
Az Érdekes újság. (Bodvarákó.)
II. é.
A Filadelfia magyar diakonissza
szövetség hiradója. (Budapest.) V. é.
Gyógyszerészi folyóirat. (Budapest.)
VT. é.

Hagyomány. (Nagyszombat.) VII. é.
Hasznos lapok. (Kolozsvár.) II. é.
Hazai gyáripar. Gyárépítési szak
közlöny. (Budapest.) II. é.
Házépítők lapja. (Budapest.) II. é.
A Házi fogorvos. (Szatmárnémeti.)
V. é.
Hontmegyei népoktatás. (Ipolyság.)
II. é.
Az Ifjú
munkás. (Budapest.)
VIII. é.
Ipartársulati értesítő. (Déva.) II. é.
Az Iskola. (Komárom.) IX. é.
Jelen és jövő. (Szabadka.) IV. é.
jogászok lapja. (Arad.) II. é.
Kassavidéke. (Kassa.) XII. é.
Katholikus iskola. (Pécs.) III. é.
Katholikus Magyarország. (Buda
pest.) IX. é.
Katolikus egyházi zeneközlöny.
(Temesvár.) XVIII. é.
Kékek lapja. (Székelyudvarhely.)
IV. é.
Kereskedelmi gyorsíró. (Budapest.)
II. é.
A Kereszt. (Budapest.) II. é.
Keresztény Magyarország. (Buda
pest.) V. é.
Keresztényvédelem. (Budapest. Ung
vár.) II. é.
Kisdedóvók lapja. (Hatvan.) III. é.
Kiskereskedők.lapja. (Nagyvárad.)
XI. é.
Közlekedési alkalmazottak lapja.
(Budapest.) II. é.
Közszolgálat. (Budapest.) IV. é.
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Kultúra. (Piski.) I. é.
Levélbélyeg - tőzsde. (Temesvár.)
VI. é.
Lujza leányegyesület lapja. (Új
pest.) II. é.
Magyar ásványvíz- és fürdőszemle.
(Budapest.) VI. é.
Magyar földbirtokos. (Sopron.)
XII. é.
Magyar földmíves. (Gyúró. Ipoly
ság.) XXIX. é.
Magyar fürdőkalauz. (Budapest.)
V. é.
Magyar gépész. (Békéscsaba.) II. é.
Magyar jogász. (Kolozsvár.) III. é.
Magyar könyvkötő-ujság. (Buda
pest.) II. é.
A Magyar mérnök- és építészegylet
közlönye. (Budapest.) XLV. é.
Magyar nemesfém-ipar. (Budapest.)
XI. é.
Magyarországi cionista szervezet.
(Budapest.) V. é.
Magyar tanítójelölt. (Ungvár.)III. é.
Messiás. (Rákoscsaba. Budapest.)
IV. é.
Missziói lapok. (Sopron.) XIV. é.
Modern művészet. (Budapest.) II. é.
A Modern női ruházat. (Pozsony.)
II. é.
A Munkás. (Pozsony.) III. é.
Nagyasszonyunk. (Budapest.) VIII. é.
Népoktatás. (Lúgos.) XVI. é.
Nógrádmegyei tanügy.(Salgótarján.)
XII. é.
Nőiruhakészítő iparosok lapja.
(Budapest.) IV. é.
Országos fogászati közlöny. (Buda
pest.) III. é.
Országos magyar népszövetség.
(Budapest.) V. é.
Paedagógiumi lapok. (Budapest.)
IX. é.

«Pátria» havi értesítője. (Buda
pest.) IX. é.
Pénz és föld. (Budapest.) XVIII. é"
Pénzintézeti értesítő. (Budapest.)
1911.

Polgárok lapja. (Szatmár.) III. é.
Politikai ellenőr. (Kecskemét.) IX. é.
Postaügyi Közlöny. (Pozsony.) III. é.
Praktikus útmutató. (Budapest.)
IV. é.
Proletár. (Budapetst.) II. é.
Reménységünk.
(Kiskunmaisa.)
XVI. é.
Spárta atlétikai klub. Értesítő
(Budapest.) II. é.
Spiritusz. (Budapest.) II. é.
Szabadalmi szemle. (Budapest.) II. é.
Szabad tanítás. (Budapest.) II. é.
A Szeged délvidéki általános
fogyasztási szövetkezet értesítője.
(Szeged.) IV. é.
Szent Ferenc hírnöke. (Kolozsvár.)
IX. é.
Szepesi vendéglősök és korcsmá
rosok lapja. (Igló.) IV. é.
A Szikviz- és szénsavipar lapja.
(Budapest.) III. é.
Szőlővédelmi közlöny. (Budapest.)
II. é.
Tanügyi értesítő. (Veszprém.) IV. é.
A Turista. (Budapest.) II. é.
Uj gazdaság. (Piski.) II. é.
Ungmegyei századok. (Ungvár.)
II. „é.
Üveges. (Budapest.) IV. é.
Üzleteknek dolgozó szabók szak
lapja. (Budapest.) V. é.
Városi közlöny. (Kolozsvár.) II. é.
Vasutasok lapja. (Pozsony.) III. é.
Vizmesterek lapja. (Budapest.) II. é.
A Zene. (Budapest.) IV. é.
Összesen : Budapesten 48.
Vidéken 48.

II. Idegen nyelvűek.
Archivum zoologicum. (Budapest.)
2. vol.

Calicul dimocrat. (Kolozsvár.) II.
évfolyam.
Cernoknaznik.(Turóczszentmárton.)
XXXVI. é.
Domáci radca. (Szenicz.) III. é.
Família. (Románpetre.) II. é.
Humoristische Markenzeitung. (Te
mesvár.) IL é.

L'Impiegato. (Fiume.) VII. é.
Katolicki puëki savez. (Szabadka.)
IV. é.
Listy svatého Antona. (Budapest.)
XI. é.
Mitteilungen über Weinrebenschutz.
(Budapest.) II. é.
Mitteilungen zur jüdischen Volks
kunde. (Leipzig. Pozsony. XIV. é.
Na§a Zastava. (Budapest.) II. é.
2*
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Ravasul. (Kolozsvár.) IX. é.
Revista teologica. (Nagyszeben. V. é.
Sanct-Antonius-Blätter. (Budapest.)
XII. é.
•SeatllCla. (Karánsebes. Lugos.)
II. é.

b) Uj

Der Stempelmarkensammler. (Ka
posvár.) 11. é.
Vocea gránitéi. (Karánsebes.) II. é.
Volksgesundheit. (Medgyes.) X. é.
Összesen: Budapesten 5.
Vidéken 14.

folyóiratok.

I. Magyar nyelvűek.
Alsó Pest. Soroksárpéteri lakosainak
érdekeit védő gazdasági és társadalmi
havi lap. Soroksárpéteri. Szerk. Nagy
István. Nyom. Fischhof Henrik, Kispest.
Megj. hav. Ára évi i*20 K, sz. 10 f.
Általános fogtechnikai szemle. All
gemeine zahntechnische Revue. (Ma
gyar és német.) Sz, Kaufmann Gyula.
Budapest. Ny. Fried és Krakauer.
Megj. hav. Ára évi 6 K.
Az aradi mérnök és építészegylet
közlönye. (Arad.) Sz. Sármezei Endre.
Ny. Aradi kny. r.-t. Megj. hav. Ára
évi 6 K, sz. 30 f.
Bakonyi hiradó. Közérdekű függet
len" havi lap. Zircz. Sz. Véssey József.
Ny. Krenhardt Péter. Megj. hav. Ára
évi 2 K.
Betegápolás. Társadalmi és beteg
ápolási időszaki szaklap. Sz. Vlcsek
Pál. Budapest. II. évf. 1911. Ny. Buda
pesti nyomda és lapkiadó r.-t. Megj.
hav. Ára évi 6 K. (Melléklet : Beteg
ápoló, ápolnői és masszírozó értesítő.)
Bios. A «Bios» kölcsönös segélyző
szövetkezet hivatalos közlönye. Sz.
Ajvár Sz. Szvetozár. Temesvár. (Ma
gyar, német, szerb, horvát, román.)
Ny. Délmagyarországi kny. Megj.
hav. Ára évi ?
Bőrmunkás. A magyarországi álta
lános bőrmunkások szövetségének hi
vatalos lapja. Sz. Bauer Gyula. Új
pest. (Magyar, német, tót.) VII. évf.
1911. Ny. Világosság kny. Megj. hav.
Ára évi 4"8o K.
Detailkereskedelem. A magyaror
szági fakereskedők egyesületének hiva
talos értesítője. Sz. Miklós Károly.
Budapest, IV. évf. 1911. Ny. Fráter
és Tsa. Megj. ? Tagoknak ingyeu.
Divat és művészet. Sz. Berkovits
Hugó. Budapest. Ny. Nyugat knv.
Megj. hav. Ára évi 18 K, sz. i*6oK.
Ébresztő. Sz. Járossy Mihály. Rima-

szombat. Ny. Lévai Izsó. Megj. bizo
nyos alkalmakkor. Ára füzetenkim 30 f.
Egyesületi értesítő. Az «Árva
megyei általános tanítóegyesület» köz
lönye. Szerk. ? Alsókubin. Ny. Trnkócy
József. Megj. ? Ára évi ?
Egyesületi szemle. A «Magyaror
szági díjnokok országos egyesüleré»nek hivatalos közlönye. Sz. Garamy
Károly. Budapest. III. évf. 1911. Ny.
Fráter és tsa. Megj. hav. Ára évi 5 K.
Egyházi élet. Református néplap.
Sz. Nádházy Bertalan. Battonya. Ny.
Papp József, Békés. Megj. hav. Ára
évi 2 K. >
Egyházi élet. Evangyéliumi irányú
lap és egyházi értesítő. Sz. Gaál Fe
renc. Poroszló. Ny. Goldstein Adolf.
Tiszafüred. Megj. évenkint 10 szám.
Ára évi 1*20 K.

Egyházi értesítő. A czeglédi refor
mátus egyház értesítője. Sz. Csikesz
Sándor. Czegléd. Ny. Sárik Gyula.
Megj. hav. Ára évi 1 K.
Egyházi értesítő. A kolozsvári re
formátus egyházközség hivatalos köz
lönye. Sz. Viski Ferencz. Kolozsvár. Ny.
Stief Jenő és tsa. Megj. Kéthavonkint.
Ára évi ?
Egyházi értesítő. A miskolczi refor
mátus gyülekezet kebeléből. Sz. Tüdős
István, Tóth Béla, Csik Dániel. Miskolcz. Ny. László kny. Megj. hav.
Száma 2 f.
Egyházi hiradó. Az erzsébetfalvai
református egyházközség közlönye.
Sz. Szinok Zoltán. Erzsébetfalva. Ny.
Matkoyich Aladár. Megj. Negyedévenkint. Ára évi 1 K.
Egyházi hiradó. Sz. Kováts István.
Szatmár. Ny. Nánásy István, Nagy
bánya. Megj. évenkint 10-szer. Ara
évi 40 f., száma 4 f.
Egyházi hiradó. Sz. Miklós Géza.
Székesfehérvár. Ny. Számmer Imre.
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Megj. évenkint io-szer. Ara évi 40 f.,
sz. 4 f.
Éjjeli mulatók tulajdonosainak havi
értesítője. Szerk. ? Budapest. Nyom.
Thália, kny. Megj. hav. Ara évi 6 K.
Az Élelmezés. Sz. Barabás D. Sán
dor. Budapest. Ny. Fráter és tsa. Megj ?
Ára évi 8 K, sz. 16 f.
Az Élet és vidéke. Sz. Horváth
Károly. Komárom. Ny. Spitzer Sán
dor. Megj. hav. Ára évi 4 K, sz. 20 f.
Építő iparosok lapja. Sz. Stern
Soma. Nagyvárad. Ny. Rubinstein
Vilmos. Megj. negyedévenkint Ára évi?
Evangyéliom trombita. Sz. Kandier
András. St. Paul, Minesota (Amerika).
Ny. Réthy Lipót és fia, Arad, Megj.
hav. Ára évi 2*50 K.
Fáklya. Tudományos, kritikai havi
folyóirat. Sz. Ballá Jenő. Budapest.
Kőnyomat. Ny. ? Megj. hav. Ingyen.
(A 2. számtól. «Magyar fáklya».)
A Felsőoktatásügyi egyesület köz
leményei. Szerk. Pauler A. Budapest,
Nyom. Pesti Lloyd-társ. kny. Megj. ?
Ára évi ?
Férfiszabó munkaadók lapja. Tár
sadalmi és közgazdasági szaklap. Szerk.
Wigand Mihály. Budapest. Nyom.
Pless J. Megj. havonta. Ára évi 4 K.
Forgalmi alkalmazott. Szerk. Lich
tenstein Simon. Budapest, Nyom.
"Világosság kny. Megj. havonta. Ára
évi 4"8o K, száma 40 f.
Gabona-és terménykereskedők lapja.
Kereskedelmi és közgazdasági közlöny.
Szèrk. Borgida Béla. Nagyvárad. Nyom.
Sonnenfeld Ármin. Megj. ? Ára évi ?
A Galamb. Galambtenyésztési illusztrált szaklap. A galambtenyésztők orsz.
egyesületének hivrtalos közlönye. Szerk.
Pachmann István. Budapest, Nyom.
Brückner Gyula. Megj. havonta. Ára
évi 4 K.
Gazdasági értesítő. A komárom
vármegyei gazdasági egyesület hiva
talos értesítője. (Komárom.) IX. é.
Gazdasági értesítő. Szerk. Richter
József. Muraszombat. Nyom. Balkányi
Ernő. Megj. kéthavonkint. Ára évi
3 K.
Gazdasági es méhészeti értesítő.
A komáromvármegyei gazdasági egye
sület stb. hivatalos lapja. Szerk. Ágos
ton Miklós. Komárom. Nyom. Freisinger Mór «Hungária» kny. Megj.
havonta. Ára évi 2 K.

Gyorsiró-világ. Szerk. Bihari Mihály.
Budapest. Nyom. Dobó nyomda r.-t,
Eger. Megj. havonta. Ára évi 1 K
20 f.

Győregyházmegyei tanügy. Szerk.
Öveges Kálmán, Magyar Árpád,
Juretzky Lajos, Káth József, Seywarth
Gyula, Piufsich János. Győr. Nyom.
Egyházm. kny. Megj. havonta. Ára
évi 3 K.
Házassági és családjogi szemle.
Ehe- und Familienrechts Revue. Szerk.
Gerő Ernő. Budapest. (Magyar, német.)
Nyom. Fráter és tsa. Megj. havonta.
Ára évi 6 K.
Házinyúltenyésztés. Szerk. Hreblay
Emil. Eperjes. IV. é. 1911. Nyom.
Gombos Ferenc. Kolozsvár. Megj.
Havonta. Ára évi 3 K.
Hivatalos értesítő. A «Magyarorsz.
tanítók országos bizottságának köz
lönye». (Budapest.) XIII. é.
Homoki gazda. Szőlészeti és gazda
sági szaklap. Szerk. Gerle Imre. Szeged.
V. é. Nyom. Endrényi Lajos. Megj.
havonta. Ára évi 4 K.
A Hónap. Szépirodalmi, művészeti
és tudományos folyóirat. Szerk. Vertse
K. Andor. Nyíregyháza. Nyom. Jóba
Elek. Megj. havonta. Ára évi 12 K,
száma 1*20 K.
Honti tanügy. Szerk. Oberth Kál
mán. Ipolyság. II. é. 1911. Nyom.
Neumann Jakab. Megj. havonta. Ára
évi 4 K.
Hűtőipar. A magyar hűtőipar egye
sület hivatalos lapja. Szerk. Kelemen
Nándor és Richter Ármin. Budapest.
Nyom. Breuer Mihály. Megj. havonta.
Ára évi 12 K.
Az ifjú iparos. Szerk. Szentgyörgyi
Dénes. Marosvásárhely. Nyom. Adi
Árpád. «Kossuth» kny. Megj. éven
kint 10 sz. Ára évi 2*50 K, száma
25 f.

Az ifjú munkás. A magyarországi
ifjú munkások központi lapja. Szerk.
Somogyi Béla. Budapest. Nyom. Vilá
gosság kny. Megj. havonta. Ára évi
1 K.

Intézeti élet. Szerk. Leövey Margit.
Budapest. Kőnyomat. Nyom? Megj.
havonta. Ára évi 3 K.
Iparos ifjúság. Szerk. Jurkovics
József. Maros-Vásárhely. Nyom. Adi
Árpád «Kossuth» kny. Megj ? Ára évi
1*20 K, száma 12 f.
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Irodalmi szalon. Szerk. Déri Imre.
Budapest. Nyom. Világosság kny. Megj.
havonta. Évi ára 2*50 K, sz. 30 f.
A Jog. Jogi és társadalomtudományi
folyóirat. Szerk. MiskowszKy Jenő.
Nagyvárad. Ny. Béres és Held. Megj.
hav. Ára évi 12 K, sz. 1 K.
Jogászélet. Sz. Gulyás Imre. Debreczen. IV. évf. _ 1911. Ny. Városi
kny. Megj. hav. Ara évi 5 K, sz. 40 f.
A kereskedő. A magyar kereskedők
egyesületének hivatalos közlönye. Sz.
Horváth János. Budapest, Ny. Schulhof Károly. Megj. hav. Ara évi 3 K.
A kis vasas. A budapesti lakatos
munkások értesítője. Sz. Andrássy
Gyula. Budapest. Ny. Világosság kny.
Megj. hav. sz. 48 f.
Kozmetika. A test és szépség ápo
lás közlönye. Sz. Strausz Jenő. Buda
pest. II. évfi 1911. Ny. Fráter és tsa.
Megj. hav. Ára évi 8 K, sz. 40 f.
Közlemények Dunántúl történeté
hez. Sz. Rexa Dezső. Székesfehérvár.
N y . Debreczenyi István. Megj. évnegyedenkint. Ára évi 8 K.
Köztisztviselők és állami alkalma
zottak lapja. Sz. Erdélyi Mihály és
Bokor Frigyes. Budapest Ny. Löbl
Dávid és fia. Megj. hav. Ára évi 8 K.
Küzdelem. A fuvarozó-, szállító-,
szén- és közlekedési munkások lapja.
Sz. Sütő András. III. évf. 1911. Buda
pest. Ny. Világosság kny. Megj. hav.
Ára évi 6 K, sz. 50 f.
A Lakás. Sz. Rákosi Tibor. Buda
pest. Ny. «Jókai» kny. Megj. hav.
Ára évi 12 K.
Magántisztviselők közlönye. Szerk.
Csillag Máté és Ladányi Miksa. Buda
pest. Ny. Europa kny. Megj. ? Ára
évi 4 K.
Magyar fáklya. Tudományos, kriti
kai havi lap. Sz. Ballá Jenő. Buda
pest. Kőnyomat. Ny. ? Megj. hav.
Ingyen.
Magyar hitelvédelem. Ungarischer
Kreditschutz. Sz. Hexner Arnold. Buda
pest. (Magyar, német.) Ny. Rózsa
Jenő. Megj. hav. Ára évi ?
Magyar kárpitos ipar. Sz. Kozilek
György. Budapest. Ny. Bokor Dezső.
Megj. hav. Ára évi 8 K.
A M. kir. országos meteorológiai
intézet feljegyzései. Szerk. ? Budapest.
XLI. é. 1911. Nyom. Pesti Lloyd-társ.
kny. Megj. havonta. Ára évi ?

Magyar Köztársaság. Politikai folyó
irat. Szerk. Nagy György. Hódmező
vásárhely. Nyom. Vásárhely és Vidéke
kny. Megj. havonta. Ára évi 10 K.
száma 1 kor.
Magyar nőegyesületek lapja. Tár
sadalmi folyóirat. Szerk. Vajda Ede.
Budapest. III. é. i 9 i i . f N y o m . «Jókai»
kny. Megj. havonta. Ára évi 12. K.
Magyarországi borbély- és fodrász
segédek szaklapja. Szerk. Csák János.
Budapest. VI. é. 1911 Nyom. Világosság
kny. Megj. havonta. Ára évi 2 K.
40 fill. száma 20 fill.
Magyar sakkújság. A
«Magyar
sakkszövetség» hivatalos közlönye.
Szerk. Chalupetzky Ferenc. Győr.
Nyom. Pannónia kny. Megj. havonta.
Ára évi 6 K.
Magyar Shakespeare-tár. A vallás
os közoktatásügyi m. kir. minister
támogatásával kiadja a Kisfaludy-társaság Shakespeare-bizottsága. Szerk.
Bayer József. Budapest. Nyom. Frank
lin-társ. kny. Megj. évente 4-szer. Ára
évi 6 K. füzete 1 kor. 75 fill.
Magyar táncmester. Szerk. Urbán
Lajos. Kisújszállás, II. é. 1911. Nyom.
Platz Ferenc. Megj. Havonta. Ára évi
6 K.
Magyar varrógépkereskedők orszá
gos közlönye. Zeitschrift der unga
rischen Nähmaschinen-Händler. Szerk.
Blumgrund E. Nyíregyháza. (Magyar,
német.) Nyom. Klafter Ignác. Megj.
havonta. Ara évi 8. K.
A Mezőgazdasági ipar. Die land
wirtschaftliche Industrie. Szerk. Klyszynszki János és Kecskéssy Tibor.
Budapest. (Magyar, német.) Nyom.
«Globus» kny. Megj. havonta. Ára évi
16 kor. száma 1 kor 30 fill.
Mezőgazdasági közlemények.
A
«Központi értékesítő szövetkezet» hiva
talos lapja. Szerk. Paur Ödön. Buda
pest. Nyom. Bercsényi kny. Megj.
Negyedévenkint. Ára évi 1 K.
A Modern iroda. Szerk. Herman
Miksa. Budapest. II. é. 1911. Nyom.
Kohn és Lehner Merkantil kny. Megj.
havonta. Ára évi 6 K.
A Modern tanító. Képes szaklap az
összes magyar néptanítók számára.
Szerk. Ámon Vilmos. Sopron. Nyom.
Rőttig Gusztáv és fia. Megj. évente
4-szer. Ára évi ?
Molnárok és malommunkások lapja.
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Szerk. Széll Menyhért. Budapest. VI.
é. 1 9 i i . Nyom. Világosság, kny. Megj.
havonta. Ara évi 4 kor. 80 fill. száma
40 fill.
Napsugár. A székesfehérvári szt.
Imre-konviktus havi értesítője. Szerk.
Károly Ignác. Székesfehérvár. Nyom.
Debreczenyi J. Megj. havonta. Ára
évi ?
Nemzeti kultúra. Szerk. Horváth
Dezső. Gyula. Nyom. «Corvina» kny.
Megj. havonta Ára évi 10 K., száma
1 kor.
, A Női kalap-divat. Szerk. Stern
Ármin. Budapest. Nyom. Merkantil
kny. Megj. havonta. Ára évi 2 K.,
száma 20. fill.
Országos gazdasági híradó. Köz
gazdasági és szépirodalmi hetilap. Szerk.
Tokay Lajos. Balassagyarmat. Nyom.
Kármán Zsigmond, Losoncz. Megj.
havonta Ára évi 6 K.
Az
Országos
gőzkazánvizsgáló
egyesület közlönye. Szerk. üder Róbert.
Budapest. Nyom. Pátria kny. Megj.
havonta. Évi ára 10 kor.
Országos növényvédelmi értesítő.
Reichsanzeiger für Pflanzenschutz. Krajinskázpráva pre ochranu rastlin. Szerk.
Pósch Károly. Pozsony. (Magyar,
német, tót.) Nyom.
Angermayer
Károly. Megj. havonta az idényben.
Ára évi 4 K.
Orvosi Közlöny. Szerk. László Fri
gyes. Budapest. X. é. 1911. Nyom.
Merkantil kny. Megj. havonta. Ára
évi 6 K.
Orvosképzés. Szerk. Grósz Emil és
Scholtz Kornél. Budapest.
Nyom.
Franklin-társ. kny. Megj. évente 10
szám. Ára évi 10 K., száma 1 kor.
Páduai szent Antal hírnöke. Vallás
erkölcsi és társadalmi folyóirat. Szerk.
Drégely Dezső. Budapest. II. é. 1911.
Nyom. Stephaneum kny. Megj.negyed•évenkint. Ingyen.
Pozsonyvármegye népoktatása.
Szerk. Vásárhelyi Károly és Stark
Vilmos. Pozsony. Nyom. Angermayer
Károly, Megj. havonta. Ara évi 6 K.
A Sakk. (Ifjúsági sakklap.) Szerk.
Hajma József és Simon István. Kecs
kemét. Nyom, «Kecskeméti újság»
kny. Megj. havonta. Ára évi 5 K.
Siketnémák lapja. A magyar siket
némakör hivatalos közlönye. Szerk.
Rózsa Ede. Budapest. Nyom. Müller -

nyomda. Megj. havonta. Ára évi 6 K,
száma 50 f.
Svábhegyi értesítő. Szerk. Krempels
József és Ullmann Béla. Budapest.
Nyom. May János. Megj. kéthavonta.
Ára évi 2 K., száma 20 fill.
Szabadgondolat. Szerk. Timár Mik
lós. Budapest. Nyom. Világosság kny.
Megj. havonta. Ára évi 4 K., száma
40 fill.
Szakközlöny a magyar kerékpár-,
varrógép- ésjárműmotor-ipar részére.
Fachorgan der ungarischen Fahrrad-,
Nähmaschinen-u. Fahrmotoren-Indust
rie. Szerk. Müller Dávid. Budapest.
(Magyar, német.) Nyom. Radó Izor.
Megj. havonta. Ingyen.
A Szellem. Filizófiai folyóirat. Szerk.
Fülep Lajos. Budapest. Nyom. Kner
Izidor, Gyoma. Megj. évente 3-szór.
Ára évi 10 K. füzete 4 kor.
A Szociáldemokrata. Politikai havi
lap. Szerk. Alpári Gyula. Budapest.
Nyom. Spatz Henrik. Megj. havonta.
Ara évi 2 K. 40 fill., száma 20 fill.
Szőlőgazdasági értesítő. A magyar
szőlősgazdák országos egyesülete hiva
talos lapja. Szerk. Drucker Jenő. Buda
pest. Nyom. Pátria kny. Megj. havonta.
Ára évi 6 K.
Társadalmi forradalom. A forra
dalmi szocialisták lapja. Szerk. Kaszás
István. Budapest. V. é. 1911._ Nyom.
Unió kny. Megj. havonta. Ára évi
2 kor. 40 fill.
A Tenger. Tudományos és társa
dalmi, tengerészeti és közgazdasági
havi folyóirat. Szerk. Szabó László.
Budapest. _ Nyom. Pesti kny. Megj.
havonta. Ára évi 12 K.
Trencsénvármegyei tanügy. Szerk.
Aradi Árpád. Trencsén. Nyom. Sándor
Ferencz. Megj. havonta. Ára évi
10 kor.
Tűzhely. A «Tűzhely» háztulajdon
szerzők szövetkezetének hivatalos lapja.
Szerk. Molnár Arthur.Budapest. Nyom.
Pátria kny. Megj. havonta. Ára évi ?
Tűzvédelem. A heves- és somogyvármegyei tűzoltóság hivatalos lapja.
Szerk. Vass János. Eger. Nyom. Egri
kny. r.-t. Megj. havonta. Ára évi
6 K.
Uj kor. A néptanítók szépirodalmi
és társadalmi folyóirata.
(Zsigárd,
Galánta.) II. é.
Ujszentanna. Az ujszentannai kaszi-

24

nó-egylet társadalmi és közismeretterjesztő havi lapja. Szerk. Vass Dezső.
Ujszentanna. Nyom. Bod r József,
Pankota. Megj. havonta. Ára évi
5 K.
Az ügyelő. Szerk. Laszk Manó.
Budapest. III. é. 1911. Nyom. Pless
I. Megj. ? Száma 12 fill.
Vasutas pénzügyi szaklap. A moz
donyvezetők országos központi bankja
r.-t. hivatalos közlönye. Szerk. Baneth
Sándor. Budapest. Nyom. «Globus»
kny. Megj. havonta. Ara évi ?
Vasutas, postás, hajós. Az egyesült
vasutas, postás és hajós bank r.-t.
hivatalos közlönye. Szerk. László

Károly. Budapest. Nyom. «A Nap»
kny. Megj. havonta. Ára évi 8 K.
Vezércsillagunk. Szerk. Erős Henrik.
Budapest. II. é. 1911/12., Kőnyomat.
Nyom ? Megj. havonta* Ára évi 2 K.r
száma 20 fill.
Vizügyi közlemények. Műszaki
folyóirat. Szerk. Bogdánfy Ödön.
Budapest. Nyom. Pallas kny. Megj.
kéthavonta. Ára évi 20 K.
Zsilvölgyi iskola. Szerk. Károlyi
Lajos. Lupény. Nyom. Schőn Gyula.
Megj. havonta. Ára évi 6 K.
Összesen : Budapesten 5 5.
Vidéken 50.

II. Idegen nyelvűek.
Aurora. A 2. számtól Razele Aurorei cimen. Lásd ott.
Der Bauwerkmeister. Szerk. Elefant
H. K. Wien. Nyom. Alkalay Adolf
és fia, Pozsony. Megj. havonta. Ara
évi 5 K.
Debet und Credit. Szerk. Brust
Zsigmond. Budapest. IV. é. 1911.
Nyom. Pollacsek B. Megj. havonta.
Ara évi ?
Dobrotvor. Liszt zadruge «Dobrotvor»-a u Novom Szadu. Szerk.
Jovanovics Milán A. Újvidék. Nyom.
Ivkovics György. Megj. havonta Ára
évi 2 K.
Domácnosf a skola. Casopis rodinny
a ucitel'sky Szerk. Maliak József,
llok (Horvátország.) Nyom. Paricka
János, Rózsahegy. Megj. havonta.
Ára évi 4 K.
Eisenindustrie- und Geschäftszei
tung. Szerk. Dekan L. Budapest. Nyom.
Neuwald Illés utódai. Megj. havonta.
Ára évi 4 K. 20 fill.
La Fiaccola. Opuscolo redatto e pubblicato per cura di un gruppo di liberi
pensatori di Fiume. Nyom. Mohovich
Ernőd. Megj. ? Száma 20 cent.
Friedensklänge. Zeitschrift der Bap
tisten-Gemeinden in Süd-Ost-Europa.
Szerk. Bauer József. Budapest. Nyom.
Magyarországi baptisták kny. Megj.
havonta. Ára évi 3 K.
Gränicerul. Foaie politicä. Szerk.
Donna György. Karánsebes. Nyom.
Husvéth és Hoffer, Lúgos. Megj.
havonta. Ára évi 3 K., száma 10 fill.

Granija. Foaie politicä. Szerk. Donna
György. Karánsebes. Nyom. Husvéth
és Holfer, Lúgos. Megj. havonta. Ára
évi 3 K., száma 10 fill.
üuszle. Zvanicsno glaszilo szaveza
szrpszkich pevacskich drustava. Szerk.
Czvejics György. Zombor. Nyom.
Bikár M. és tsa. Megj. évente 10-szer.
Ára évi 3 K.
Homiletické listy. Kazatel'sky caso
pis. Szerk. Okánik Lajos. Szakolcza.
Nyom. Teslik József. Megj. évente
10 szám. Ára évi 8 K.
Mácházike Hadasz. A hittörvény
megerősítése. Zsidó felekezeti folyó
irat. (Héber.) Szerk. Herzl Simon.
Nyitra. Nyom. Katzburg Lipót, Vácz.
Megj. havonta. Ára évi 1 K.
Mitteilungen der Groszloge Ungarns
des internationalen Guttemplerordens
(J. O. G. T.) Szerk. Ziske Viktor.
Brassó. Nyom. Schneider testv. és
Feminger. Megj ? Ára évi ?
Moderne Therapie. Szerk. Balla
Sándor. Budapest. Nyom ? Megj. évenkint 4-szer. Ára évi ?
Natiunea. Revista politicä si culturalä. Szerk. Csató Lajos. Budapest.
Nyom. Tipográfia noua, Szászváros.
Megj. havonta. Ára évi 10 K.
Kazalé aurorei. Szerk. Brumar
Mihály. Budapest. Nyom. Magyaror
szági baptisták kny. Megj. ? Ara évi 1 K.
Slovensky hospodár. Szerk. Teslik
József. Szakolcza. IV. évf. 1911. Nyom.
Teslik József. Megj. havonta. Ára évi
3 K.

2S

Stupariul. Szerk. Milos György.
Lúgos. Nyom. «Gutenberg» kny. Megj.
havonta. Ára évi 4 K.
Szelő. Duckovna i poucsiteljna
gazeta dija ugro-ruszkich szelj an. Szerk.
Volosin O. Ágoston. Ungvár. Nyom.
Unió kny. r. t. Megj. havonta. Ára
•évi 2 K. száma 20 fill.

Zsena. Szerk. Tomics Milicz Jasa.
Újvidék. Nyom.F Miletics Szvetozár.
Megj. havonta. Ára évi 8 K.
Znaci Vremena. Szerk. Mocsnik
Albin. Budapest. II. évf. iQii.^Nyom.
Hornyánszky Viktor. Megj.? Ára évi
1 K.
Összesen : Budapesten 7
Vidéken
15

Folyóiratok statisztikája.
Magyar nyelvű folyóiratok.
Megszűntek

Budapesten
Vidéken...

48
48
Együttvéve ...
Nem magyar

Román :
Tót:
Szerb :
Horvát :
Orosz :
Olasz:
Latin :
Héber :

Különbözet

55
50
105

+ 7
+ 2

+

nyelvűek:
Megszűntek

Német :

Ujak

Budapesten
vidéken
Budapesten
vidéken
Budapesten
vidéken ...
Budapesten
vidéken ...
Budapesten
vidéken
Budapesten
vidéken
Budapesten
vidéken
Budapesten
vidéken ...
Budapesten
vidéken
Összesen Budapesten
vidéken
Együttvéve
Végösszeg

Ujak

Különbözet
2

6

3
3

+
—
+
—

2

—

—

2

2

3
1

+
+
+

1

_
—
—

2

4

4

2

—

1

—
—
—

3

—
—
—
1

—

—

+

1

1

—
—
—

—

1

+
+
+
4-

5

8

14

14

19

22

"S

127

3
3

1

3

—
1

—

1

—
—
—

2

1

—
—
1

—
—
1

3

—
3
12

FÜGGELÉK.
A magyar nyelvű

hírlapok

és folyóiratok statisztikája 1780-tól 1911-ig,

I D . SZINNYEI JÓZSEF nyomán.

Az első magyar hirlap 1780 jan. i-én
jelent meg Pozsonyban (Rát Mátyás
Magyar
Hirmondó-ja.).
Budapesten
1788 okt. 8-án, szerdán indult meg
az első magyar rendes hirlap Magyar
Merkurius címmel, hetenként kétszer
járt és Paczkó Ferenc betűivel nyo
matott Pesten. A második lap Pesten
az 1806 július 2-án keletkezett Ha\ai
Tudósítások : szerk. Kulcsár István. Ez
volt az első magyar hirlap, mely 4-rét
alakban jelent meg és hosszabb életű
volt.
1830-ban 10 magyar hirlap és folyó
irat jelent meg.
1840 elején 26 magyar lap volt
hazánkban.
1847-ben 33.
1848—49-ben 86 magyar hirlap
jelent meg.
1850 elején 9 lap adatott ki magyar
nyelven.
1854 márc. 5-én, mikor a Vasárnapi
Újság megindult, ezzel együtt 20 ma
gyar hirlap és folyóirat jelent meg.
1861 elején, midőn az első évi ren
des hirlapkimutatást a Vasárnapi Újság
közli, 52 volt a magyar hírlapok és
folyóiratok száma.

1862-ben...
1863-ban...
1864-ben...
1865-ben1866-ban—
1867-ben1868-ban...
1869-ben..
1870-ben...
1871-ben...
1872-ben...
1873-ban...
1874-ben...
1875-ben...
1876-ban...
1877-ben...
1878-ban1879-ben...
1880-ban1881-ben1882-ben1883-ban...
1884-ben...
1885-ben...
1886-ban-

65
80
70
75
81
80
140
163
146
164
198
201
208
246
240
268
281
321
368
356
412
427
482
494
516

1887-ben... 539
1888-ban... 561
1889-ben... 60O
1890-ben... 636
1891-ben... 645
1892-ben... 676
1893-ban... 699
1894-ben... 735
1895-ben... 806
1896-ban... 801
1897-ben... 1100
1898-ban... 1207
1899-ben... 1103
1900-ban— 1132
1901-ben... 1156
1902-ben... 1216
1903-ban... 1262
1904-ben... 1330
1905-ben.. 1615
1906-ban— 2292
1907-ben... 2069
1908-ban... 2059
1909-ben... 2056
1910-ben... 1680
1911-ben... 1588

hirlap és folyóirat jelent meg magyar
nyelven.

Stephaasum nyomria r. t.

