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 :

VIDÉKI KÖNYVTÁRAINK I9IO-BEN

23

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.
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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.

