TÁRCZA.
ÉVNEGYEDES JELENTÉS
A MAGYAR NEMZ. MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK
ÁLLAPOTÁRÓL.
1897 JANUÁR i-TŐL MÁRCZIUS 31-ÉIG.

A nyomtatvány oh osztálya a lefolyt évnegyedben köteles
példányokban 1154 db., ajándék utján 724 db., vétel utján 398 db.,
vagyis összesen 2276 db. nyomtatványnyal, s ezen felül 1719 db.
apró nyomtatványnyal gyarapodott.
Ajándékaikkal a következők járultak a könyvtár gyarapítá
sához: a M. T. Akadémia (10 db.), Áldásy Antal, az Astor könyvtár
New-Yorkból (2 db.), Balch Thomas Willing Philadelphiából,
Baloghy Dezső Balassa-Gyarmatról, a bécsi akadémia, Béldy Mihály
Csurgóról, Berecz Ede Temesvárról, Bunyitay Vincze Nagy-Várad
ról, Central Comission (k. u. k. stat.), Darvai Ármin B.-Gyarmatról, A VIII. demográfiai kongr. titk. hiv., Dézsi Mihály Szovátról,
az egri érseki iroda, Erdélyi Béla Szegedről, dr. Erdélyi Pál (3 db.),
az ezredéves orsz. kiállítás igazg. (3 db.), Fábián Piacid Laibaehból
(2 db.), dr. Fejérpataky László (3 db.), a földművelési m. kir.
minisztérium, Helle Károly Debreczenből, a herczegprimási iroda,
Horn Emil Parisból (5 db.), Horovitz Lajos, Horváth Géza,
dr. Horváth Ödön Eperjesről, Irányi Dániel örökösei, (229 db.),
az Izraelita m. irod. társulat (2 db.), dr. Karácsonyi János NagyVáradról, a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium, Knauz Nándor
Pozsonyból (14 db., köztük két unikummal: a) Prognosticon
astrologicum, Debreczen 1610; eddig nincs ismertetve; b) Peterdi
Péter: Báthori Zsigmond győzhetetlen nyereségéről, Német-Új vár
1596. ismertetve a M. K. Sz. 1882. évf. 83 1.), a »M. Könyvszemle«
szerkesztősége (8 db. mű és 32 db. iskolai értesítő.), a krakói aka
démia, Lázár Imre, a Magyar földtani intézet, a »Magyar Hirlap«
szerkesztősége, a Magyar jogászegylet, a »Magyar kisdednevelés és nép
oktatás« kiadóhivatala, A magyar szt. korona orsz. békeegyesűlete
(24 db.), Major Gyula, Majorossy János Kalocsáról, Br. Mednyánszky
Dénes (97 db.), Mende Bódog, a mezőtúri ev. ref. egyház, az Országos
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erdészeti egyesület elnöksége, az Országos statiszt. hivatal, az osztrák
keresked. minisztérium, A pozsonyi szt-ferenczrendi tartomány
főnökség, dr. Récsey Viktor Pannonhalmáról, dr. Rupp Kornél,
A. Salamon Vinczéné Székes-Fejérvárról, Smidt Ferencz, dr. Sehönherr Gyula (15 db.), a stájeri tört. társulat, dr. Szádeczky Lajos
Kolozsvárról, Szalay Imre (2 db.). Szalay Sándor M.-Gencsről
(50 db.), a szerajevói gym. igazgatósága, Szigligeti Ede örökösei
(10 db.), id. Szinnyei József, (23 db.), dr. Szinnyei József, dr. Than
Károly, Törpényi Lajos, a »Turul« szerkesztősége (34 db.), a vallás- és
közokt. m. kir. minisztérium, Varjú Elemér (2 db.), és dr. Zolnai
Gyula (2 db.)
Vételre forditott összeg: 1133 frt 20 kr., 572.5 márka és
150 lira.
Nevezetesebb szerzemények: Pelbartus de Themeswar követ
kező művei: Sermones de Sanctis. Hagenau 1501. (27 M.), Sermones de Tempore, Hagenau, 1501. (20 M.), Sermones Quadragesimales. Hagenau, 1501. (18 M.), U. az; Hagenau, 1505. (20 M.),
U. az; Hagenau, 1507. (20 M.), U. az; Hagenau, 1509. (24 M.),
Stellarium Coronae. Hagenau, 1515. (12 M.), U. az; Velencze 1586.
(12 M.), Aurem Rosarium. Velencze, 1589. (36 M.), Sermones de
Tempore. Hagenau, 1507. (20 frt.), továbbá Hubertinus de Gasali, Arbor
vitae Jesu. Velencze, 1485. (150 lira.), Fazio degli Uberti, Dita
mundi. Vieenza 1474. (100 frt.), Legendáé sanctorum Hungáriáé.
Velencze, 1512. (100 frt.), Michael de Wratislavia. Introductorium
dialecticae. Strassburg, 1515. (120 frt.), Ficinus Marsilii, De
triplici vita, Velencze, 1498. (12 frt.), Aeneas Sylvius, De ritu,
situ etc. Theuthoniae, Lipcse, 1496. (60 frt), Michael de Hungária,
Evagatorium. Köln, 1499. (30 frt.), Cicero M. T. Quaestionis Tusculanae. Bologna 1496. (65 frt.), U. az; Velencze, 1510. (60 frt.),
Catalogus patrum in synodo Tridentino praesentium. Brixen,
1563. (2 frt.), Varsevicius, Oratio in obitum regis Stephani. Posen,
1587. (14 frt.), Bonfinius, Symposion trimeron. Basel, 1572.
(30 frt.), Palaeologus M. Praecepta educationis regiae. Basel, 1578.
(40 frt.), Pasmanni Oratio ad Pont. Urbanum VIII. H. n. 1632.
(8 frt), Rosae coelestes. Nagy-Szombat, 1694. (8 frt), Vizkelety
Zsigmond hirdetménye. (Egyleveles nyomtatvány.) Kolozsvár, 1698.
(5 frt.),
Az olvasóteremben 4225 egyén 9079 munkát, a könyvtáron
kivül 388 egyén 563 művet használt.
Czéduláztatott 2317 mű, szakosztályoztatott 1691, könyv
kötőhöz adatott 459. Végül a legújabb szerzemény anyag, mely
eddig törzskönyvi számok szerint volt felállítva, betűrendbe állít
tatott, egyrészt azért, hogy egyes keresettebb munkák gyorsabban
feltalálhatók legyenek, másrészt hogy az együvé tartozó kötetek
és füzetek egymás mellé kerüljenek.
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A kézirattár a lefolyt évnegyedben áthelyezés utján 2 kézirat
tal, ajándék utján 106 kézirattal és 3 irodalmi levéllel, vétel útján
(1933 frt 50 kr. és 57. 60 lira értékben) 11 kézirattal és 190 db
fénykép felvétellel, összesen tehát 119 kötet kézirattal, 3 irodalmi
levéllel s 190 db fényképmásolattal s a hozzájuk tartozó negativekkel gyarapodott.
Ajándékozott darabjaink a következők: Kolosvári Traetatus
1603. XVII. sz. másolat, Varjú Elemértől; Della Valle olasz gróf
nak történetei, e hires regénynek a XIX. századi megrövidített
másolata, Gárdonyi Gézától; Hugó Károly kéziratai, 10 kötetben,
Franki Bernáttól; Szigligeti Ede irodalmi hagyatéka, 92 kötetben
3 levéllel, Szigligeti örököseitől, s végül Irányi Dániel hagyatéká
ból 2 darab.
A szerencsétlen véget ért romantikus költőnek, Hugó Károly
nak kéziratai és munkái és Szigligeti Edének irodalmi hagyatéka
a kézirattár nevezetes gyarapodását jelentik. Mindkettő dráma
író s a magyar színpadnak egy-egy jelentékeny alakja, s kézira
taikkal a XIX. század irodalom történetére vonatkozó gyűjtemé
nyünk jelentékenyen gazdagodott.
Hugó Károly, a romantikus irány képviselője, a reform-kor
szaknak fennszálló eszményeiben növekedett, merészen indult és
csapongó lelkesedéssel vetette tehetségét a magyar szinpad szol
gálatára. Báró és Banhár czímű drámája az új társadalom hír
nöke és.költői dicsőségének hirtelen felszökő sugara s állandó fény
forrása lett. Merészen indult és szellemének merész játéka s hirtelen
fölvillanó tűzijátéka épp úgy megvilágították géniuszát, a mint
láttatták költői tehetségének egyenlőtelen fejlődését. Képzelmének
nem volt erős alapja s így csakhamar túlzásba, majd szertelenségbe tévedt s innen indul ki pályájának elszomorító befejezése:
lelki egyensúlyának megbomlása. Mindamellett a romantikának
egyik legérdekesebb alakja, a ki annyi néven szerepel, a hány nyel
ven írt. Családi nevét, a német hangzású Bernsteint, szívesen fordí
totta le a franczia Amber-re, hogy mindkettőt elvetve, nagy példa
képének a franczia Victor Hugónak magyarosított formájú nevén
mint Hougo vagy Hugó Károly szerepeljen. Közép-Európát bebo
lyongva, mindenütt művészi hajlamainak s bizarr ábrándjainak élve,
irodalmi törekvéseinek hirét és emlékét hagyta hátra. Éppen e miatt
kéziratainak s munkáinak összegyűjtése, életrajzi adatainak egybe
állítása csak hosszú idő alatt és sok fáradsággal történhetett. Pedig e
művek, mint életének külső eseményei, bizarr szeszélyei, magukon
hordják Írójuk jellemző vonásait, ki egy szertelenbe hajló s tagadha
tatlanul tarka élet után, mint egy tehetségéhez fűzött, de be nem
váltott reménynyel adósunk, Milanóban fejezte be hányatott életét.
Hugó Károlyt nem tekinthetjük nemzetközi alaknak, publiczisztikai
Magyar Könyvszemle. 1897. II. füzet.
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műve: Az alkotmányos szettem s a magyar színpadon máig élő
drámája, s a mi gyűjteményünkben lévő kéziratai által is, ama föld
fiának kell tekintenünk, a mely őt szülte s a honnan pályája kiindult.
Szigligeti Ede irodalmi hagyatéka aránytalanul gazdagabb
és becsesebb, vagy abban az arányban, a melylyel értékesebb s
állandóbb Szigligeti működése és hatása a magyar dráma-irodalom
s a Nemzeti Szinház életében. Ez sokkal ismertebb, s a közön
séges tudatba sokkal általánosabban átment, de irodalmunk még
mindig adósa kimerítő életrajzának s egybefoglaló működésének
megírásával. Ha ez eddig nem történt meg, ezután nem marad
hat el, s annal kevésbbé, mert Szigligeti Ede iratai az irodalomtörténetíróra többé nem hozzáférhetetlenek. Drámáinak eredeti
kézirata 64 teljes és 7 részben hiányos kötetben, másolt példányai
6, műfordításai 7 kötetben, néhány levél, dramaturgiai dolgozatainak
töredéke, egy költői beszélye s vegyes iratai, bírálatok, szini szem
lék ?tb. összesen 92 kötetben teszik e gyűjteményt, melynek sem
irodalmi, sem könyvtári értékét nem kell külön hangsúlyoznunk.
Vásárlás útján szerzett darabjaink között megemlítjük
Schmakovszkynak két munkáját: a magyarországi és az erdély
országi szabadságharcz történetét; Király József német nyelvű
útirajzait három kötetben és Prognosticon Antonii Arquati de
eversione Europae etc. czímű XV. századi kéziratát, s végül ama
becses fénykép gyűjteményt, melyet a könyvtár az ezredéves kiállí
táson kiállított kéziratoknak legjellemzőbb részleteiről felvett fotog
ráfiákból állított össze. E gyűjtemény 188 darabból áll s első sorban
a már bírt Korvin-kódexek fényképeit teljesbíti, másodsorban a
ránk becses kéziratoknak bennünket érdeklő részleteit ismerteti.
Az évnegyedben 85 kutató 328 darab kéziratot használt,
kikölcsönöztetett 36 térítvényre 131 db kézirat és 53 db fény
képmásolat.
Földolgoztatott az évnegyedi gyarapodásnak 180 db fény kép
másolata és 119 kötet kézirata, s az 1890 évi gyarapodásokból
rekonstruált növedék-naplóban fölsorolt 180 db kézirat; azonkívül
Waltherr László levelestára, ennek eredményéül összesen 260 czédula készült, melyből 10 régi javított, 250 új, s melyből 140 a
levelezésre, 120 a kéziratokra jut.
Köttetett 76 kötet 77 frt 58 kr. értékben.
A fényképgyüjteménynek, az előbb említett gyarapodás
következtében az eddigi tartók már nem elegendők, s miután
eddig sem bizonyultak gyakorlatiaknak s könnyen kezelhetőknek,
kétszeresen sürgős volna, fényképgyűjteményünk elhelyezéséről
gondoskodni. E végre legczélszerűbb volna a régi tokkezelést
elhagyva, portól mentes, külön felállítható borítékokat alkalmazni.
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A hirlaposztály gyarapodása: Köteles példányként beérkezett
505 évf. 15,905 szám. Áthelyeztetett a levél- és kézirattárból:
a Szigligeti örökösöktől Koszorú 1863—64. (csonka.) 2 évf.
54 szám, b. Mednyánszky Dénes és Irányi Dániel hagyatékából
223 szám. Ajándék: Babics egri kir. közjegyzőtől hatféle régi
egri lap 11 évf. 324 szám. Szalay Imre nemz. múzeumi igaz
gatótól Kiállítási Újság 1896. bekötve 1 évf. 151 szám. Kárpáti
Endre nyűg. igazgatótól Győrből Őrangyal 1895—96. bekötve,
1 évf. 24 szám. Sturm Alberttől Budapesten Correspondenz 1 évf.
Vétetett: Ranschburg antiquartól Oesterr. Courier 1849. Wien
(20 frt értékben) 1 évf. 311 szám. Dobrowskytól M. Hírmondó
1780/81. 1794. I. 1795. II. kötetei, Die Opposition 1848—49.
39 szám. Divatcsarnok 1853—54. 4 kötet sat. (41 frt 70 kr. értékben)
10 évf. 363 szám. Az összes gyarapodás 532 évf. 17,355 szám.
Használt a könyvtárhelyiségben 631 egyén 1348 hirlapkötetet, a könyvtáron kivűl 6 egyén 11 hirlapkötetet.
A reklamálások gyorsabb és pontosab eszközlése végett a
könyv helyett czédula-lcatalogiis készült, ebből eddig összesen 496
czédula van készen.
Átnézetett 327 hirlap 17,564 száma.
Reklamáló levél Íratott 157: kértünk 1553 számot, eddig
beérkezett 682 szám.
Kötés alá adatott 148 kötet; haza érkezett 154 kötet; ezért
fizettetett 243 frt 72 kr.
IV.
A levéltár ajándék utján 332 irattal, 330 pecsét-másolattal
vétel utján 524 irattal, 77 fényképpel, örök letétemény utján 614
dbbal, összesen 1877 dbbal gyarapodott.
Ezek közül a levéltár törzsanyagát 163 eredeti középkori
irat, 21 másolat, 480 ujabbkori irat, 98 levél, 87 nemesi irat,
4 czéh irat, 2 1848/49-iki irat, 1 genealógiai feljegyzés, 330
pecsétmásolat és 77 fénykép (illetve negativ) gyarapítja.
Ajándékaikkal gazdagították az osztályt: Bartha Miklós hír
lapíró (1 db XVIII. századi irattal), Gsornay Gáspár (1 db czimeres
levéllel), a m. kir. kereskedelmi miniszter (330 db pecsétmásolat
tal), Pretzner Karolin (Báró Simonyi Józsefre vonatkozó 76 db
irattal), Szigligeti Ede örökösei (Szigligeti akadémiai tagsági okleve
lével), Thaly Kálmán orsz. képviselő (1 db középkori, 20 db XVI—
XVII. századi oklevéllel, 18 db. levéllel, 1 db czéhirattal, 1 db
genealógiai feljegyzéssel), Weisz Lipót (2 db XIX. századi irattal),
és két ismeretlen (egyike 151 db eredeti középkori oklevéllel, 1 db
másolattal és 6 db XVI századi irattal, a másik 1 db. XIX. szá
zadi irattal).
Vételre fordíttatott 1212 frt 80 kr.
13*
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Nevezetesebb szerzeményeink sorában első helyen áll azon
galvanoplasztikái pecsétmásolatok gyűjteménye, melyeket a nm.
m. kir. kereskedelmi miniszter, mint az ezredéves orsz. kiállítás
elnöke, a kiállítás történelmi főcsoportja igazgatójának közben
járására ajándékozott az intézetnek. E gyűjtemény a magyar kirá
lyok, királynék, kir. herczegek, valamint az erdélyi fejedelmek 185
fajta pecsétjét 240 darabban, továbbá 2 idegen uralkodó, 18 főúr,
58 város és testület pecsétjeit 87 dbban és 3 meg nem határoz
ható pecsétet, összesen 330 darabot foglal magában, melyek az
ezredéves országos kiállítás történelmi főcsoportja megrendelésére
készültek és nagyobbrészt tényleg ki is voltak állitva. Ugyancsak
a kiállítás tudományos eredményeinek megörökítésére vannak
hivatva azon oklevél-másolatok és fényképek, melyeket a Magyar
Nemz. Múzeum igazgatóság a a na gymélt. vallás- és közoktatás
ügyi miniszter úr által e czélra költségvetésileg külön kijelölt
alapból szerzett meg. E szerzemény három csoportra oszlik. Az
első csoport középkori okleveleink másolatait gyarapítja 21 dbbal.
A második csoport Adoni máskép Nagy István (1618), Deési
Alvinczi András (1640), Nagyszántói Ányos Albert (1523), Balog
Boldizsár (1655), Balogh Illés (1499), Belsi János (1557.), Bencse
György (1632.), Bocatius János (1598.), Brodarich István (1517.),
Brassai Bryganth György (1516.), Debreczeny Tamás (1609.), Detsi
János (1557.). Énekes István (1635.), Debreczeni Forys András
(1580.), Fyrst Pál (1592.), Gaál máskép Tóth György (1676.),
Hornlak Kristóf (1765.), Horváth György (1651.), Horváth Péter
(1643.), Isming György (1636.), Kisvárday máskép Chizmazia János
(1659.), Kopasz István (1655.), Kothech András (1560.), Dicskei
Kovách Mihály (1578.), Kóródi Ferencz (1718.), Körmendy Bene
dek (1572.), Becskói Literati máskép Kwkarowycz Péter (1583.),
Szigeti Literátus György (1519.), Móczer Mihály (1609.). More
János (1584.), Nagy István (1653.), Pesthi Nagy Balázs (1559.),
Nagylucsei Orbán (1480.), Pap máskép Szabó János (1612.), Parscht
Bálint (1588.), Pozbay István (1613.), Richthauzer Miklós (1657.).
Scheierman Márton (1662.), Schyrmer János (1507.), Suba András
(1612.), Szalay István (1662.), Szeli János (1660.), Szentkirályi
Ferencz (1582.), Szeöch máskép Károly Pál (1647.), Thasnády
Balázs (1581.), Theophilus máskép Walendorf Márton (1595.),
Tholdi Farkas' (1628.), Tholnay máskép Eötvös Mihály (1633.),
Tóth máskép Kapitány Mihály (1695), Vay Ábrahám (1418.),
Ványi István (1690.), Borosjenei Vízi János (1638.), Vlassits Sán
dor (1696), Bikkfalvi Zekely máskép Zaránd Lukács (1609.),
Zolthay János (1579.), továbbá Bártfa (1453.), Fiume (1659.)
Pozsony városok (1436.), és Sáros megye (1615.) czímeres
leveleinek másolatait (ossz. 59 dbot) foglalja magában, 27 kivé
telével valamennyinél a czímer színezett másolatával. A harmadik
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csoportot a kiállítás nevezetesebb okleveleiről, köztük II. Géza és
Imre királyok kiadványairól felvett fényképek képezik, kiegészítve
a túróczi és liptói regest rumok fényképfelvételeivel, melyek szintén
az említett alapból eszközöltettek.
Középkori okleveleink csoportját két ajándék és két vétel
8 db XIII. századi (s köztük 2 tatárjárás előtti), 50 db. XIV., 86
db. XV. és 19 db. XVI. századi irattal növelte; ezek közül kiemeljük
II. András 1209-iki, ünnepélyes alakban kiállított oklevelének töre
dékét és Tvartko bosnya király 1380-iki oklevelét, melyben Hervojának a bosnyák nagy vajdai méltóságot adományozza; ez utóbbi
oklevél történelmi jelentőségét a bosnyák történelem legavatottabb
ismerője, Thallóczy Lajos, a Magyar Könyvszemle hasábjain külön
czikkben méltatja.
Az ujabbkori iratok gyarapodása közül kiemelendő azon
vétel utján megszerzett 167 db. XVII. századi kormányzati ügy
irat és egyéb irat, melyet Sporer Tivadar szentkirály-szabadjai
földbirtokos a báró Skrbensky család ledniczi jószágának eladása
alkalmával elkallódásnak induló levéltárból mentett meg; e gyűj
teményben van 14 db eredeti irat, mely III. Ferdinánd alchimista
kísérletezéseire vonatkozik.
Kiváló érdekkel birnak még a báró Simonyi József óbester
származására, hőstetteire és kitüntetéseire vonatkozó eredeti iratok
és levelek, melyek ajándék utján kerültek a levéltár birtokába.
Nemesi irataink csoportja a fennebb részletezett kiállítási
másolatokon és a báró Simonyi József nemesi származására és
báróságára vonatkozó 26 db., iraton kivül két eredeti czimeres
levéllel gyarapodott. Ezek: 1. 1607 augusztus 4. Bécs. Rudolf király
czimeres levele bizonyos Száva máskép László részére, kinek
családi nevét egy későbbi kéz kivakarta s az »Imrei« névvel
pótolta. 2. 1659 október 7. Pozsony. Győri Nagy István és Komá
romi Nagy István czímereslevele I. Lipóttól.
A családi letétemények a Görgei család levéltára kiegészíté
sére beküldött 30 db. ujabbkori iraton kívül a Kossuth család
mintegy 584 dbból álló levéltárával gyarapodtak, melyet a család
Kossuth Ferencz orsz. képviselő kezdeményezésére ajánlott fel a
Magyar Nemzeti Múzeumnak. A család 1479-iki czimeres levelét
is magában foglaló levéltár Kossuth Lajos könyvtárával és iratai
val együtt a maga nemében páratlan teljességben lesz hivatva,
hogy e nagy történelmi név emlékét intézetünkben megörökítse.
A lefolyt évnegyedben 55 kutató 5507 iratot és 17 pecsét
másolatot, összesen 5524 dbot használt. Külső használatra kikölcsönöztetett 30 téritvényre 259 irat és 37 pecsétmásolat, összesen
296 db.
Az ujabb szerzemények feldolgozásán és beosztásán kívül
a levéltár régi proveniencziáiból feldolgoztatott a Szily Kálmán
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által családi levéltárából kiválasztott s még 1881-ben ideajándé
kozott 3325 db. irat, melyek a Hügyei Farkas, és más, a Szilyekkel
rokon családokra vonatkoznak, továbbá a Felsöbükki Nagy családra
vonatkozó, 1526 dbból álló gyűjtemény. Rendeztettek Gróf Széchenyi
István levelei és iratai; e csoport az ujabb szerzeményekkel 879
dbból áll. A kézirattárból annak idején áttett kamarai, városi és
egyéb iratok rendezése, melynek megindításáról az előző évnegyedi
jelentésben adtunk hirt, befejeztetett; ez értékes gyűjtemény a
kézirattári repertóriumszámok szerint lehető teljességgel rekon
struálva és a megfelelő katalogus-czédulákkal ellátva várja a levél
tári elvek szerint leendő végleges elhelyezését, addig pedig részbeu
betűrendben, részben a régi kézirattári jelzet szerint áll a kutatók
rendelkezésére. Rendeztettek továbbá azon iratok, melyek nagysá
guk miatt nem levéndes utón elhelyezhetők, külön kezeltetnek;
ezekről 102 utalólap készült, melyek az egyes csoportokba az illető
helyekre beosztottak.
Végül megkezdetett Kossuth Lajos iratainak rendezése.
A családi letétemények közül befejeztetett és most van
revideálás alatt a Thaly-család levéltárának czédula-lajstroma,
mely 1879 czédulát foglal magában; megbélyegeztetelt az Alapi
Salamon család levéltára és folyamatban van a báró Rálássa és
a Kossuth családok levéltárainak rendezése.
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A rendezett tudományszakok száma 52 ; ezek 53,799 mun
kát tartalmaznak a következő kimutatás szerint : Ribliographia :
1116, Encyclopaedia : 139, Philosophia : 1307, Theologia : 900,
Paedagogia : 1893, Széptudomány : 508, Anthropologia : 293, Jog
tudomány : 1120, Magyar jogtudomány : 1474, Politika : 2308,
Magyar politika : 1644, Történelem : 5665, Magyar történelem :
2838, Magyar országgyűlések : 95, Életírás ; 2444, Földrajz: 1058,
Magyar földrajz: 451, Térképek: 926, Utazások: 1191, Statistika : 682, Sehematismusok : 114, Hadtudomány: 677, Régészet:
1360, Éremtudomány : 175, Mathematika és csillagászat : 1070,
Természettudomány • 173, Természettan : 889, Vegytan : 414,
Természetrajz : 128, Állattan : 486, Növénytan : 418, Ásvány- és
földtan : 509, Gazdaságtan : 1670, Orvostudomány : 2395, Nyelv
tudomány : 2034, Classica philologia : 704, Görög írók : 802,
Latin írók : 872, Új-latin írók : 795, Magyar nyelvészet : 452,
Régi magyar irodalom : 631, Magyar irodalom : 2641. Germán
irodalmak : 1495, Franczia irodalom : 644, Olasz és spanyol iro
dalmak : 245, Szláv irodalom : 406, Keleti irodalom : 1709, Incunabula : 355, Akadémiák, tudományos társulatok kiadványai : 533,

