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család nemességére vonatkozó irattal az 1668., 1819.. 1835., 
1838. és 1846. évekből); 

2. 1631 április 28. Várad. Tóth Gergely és Mihály czíme-
res levele. I. Rákóczy Györgytől. 

3. 1646 július 2. Lőcse. Szepes vármegye bizonyítványa ifj. 
Serpilius János nemességéről. 

4. 1656 június 5. (?) Bécs. Szigeti Tóth Mihály czímeres 
levele III. Ferdinándtól (a czímerkérő folyamodványnyal, melynek 
megerősítő záradéka 1656. július 23-ikáról van keltezve). 

5. 1768 január 10. Szestyor. Fogarasföldje hatóságának jelen
tése a Czetz család nemessége ügyében eszközölt tanúkihallga
tásról. (1772-iki másolat.) 

A lefolyt évnegyedben 19 kutató 1044 darab iratot használt. 
Külső használatra kikölcsönöztetett 16 térítvényen 492 irat és 7 
pecsétlenyomat, összesen 499 drb. 

Az ujabb szerzemények feldolgozásán és beosztásán kivül 
tovább folytattatott a Kossuth Lajos iratainak rendezése, mely 
a levelek csoportjában az 1864-ik évig haladt. 

A családi levéltárak közül véglegesen felállíttatott a Koltai 
Vidos család levéltára, mely 5 drb XIII., 5 drb XIV., 14 drb XV., 
7 drb XVI. századi eredeti középkori iratot, 2 drb másolatot, 
26 drb XVI. századi, 483 drb XVII., 1422 drb XVIIL, 1249 drb 
XIX. századi iratot, 65 drb genealógiát, 22 drb elenchust, 1 czí-
merrajzot és 4 térképet, összesen 3304 darabot tartalmaz; 
továbbá a Dessewffy család margonyai ágának levéltára, mely 
7 drb XIII., 68 drb XIV., 309 drb XV., 65 drb XVI. századi 
középkori eredeti iratot, 8 drb másolatot, 318 drb XVI., 397 drb 
XVII., 1214 drb XVIIL, 115 drb XIX. századi iratot, 39 genealó
giát és 48 drb levéltári lajstromot, összesen 2788 drbot tartalmaz. 

Folytattatott továbbá a gróf Teleki család nagy-zabláti 
levéltárának és a báró Ralassa-család levéltárának és megkezde
tett a Melczer család levéltárának rendezése. 

A BUDAPESTI MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNY
EGYETEM KÖNYVTÁRA 1897-BEN. 

A budapesti egyetemi könyvtár 1897. évi állapotáról Szilágyi 
Sándor min. tanácsos, könyvtári igazgató a következő jelentést 
intézte Wlassics Gyida vallás- és közoktatásügyi miniszterhez : 

20 éve múlt már, Kegyelmes Uram, hogy az egyetemi könyv
tárban a rendezési munkálat megkezdetett, s azóta kitartó szor
galommal folyik. Az áthurczolkodás a régi épületből nem sok 
nehézséggel lett végrehajtva, de minthogy az új rendezésre nézve 
az egyetemi tanács által kiadott szabályzat a könyveknek egész 
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űj beosztását tette szükségessé, ez sok nehézséggel járt. Főként 
a theologiai szak vett igen sok időt igénybe, minthogy az incu-
nabulumok abba voltak beosztva s a kincseknek egész tárházát 
képezte, úgy, hogy azzal csak 1884-ben lettünk készen, a mikor 
az abban felfedezett legrégibb ősnyomtatványokból, ritkaságokból, 
metszvényekből egy egész kis kiállítást rögtönöztünk. 

Az első rendezés az egyetemi tanács által megszabott alapon 
már 1885-ben be volt fejezve s azon évben a hírlapkönyvtár is 
teljesen rendezve volt, annak alap-czímtára akkor jelent meg. 
Azonban az időközben adományozások és vásárlások által eszkö
zölt nagyon jelentékeny gyarapodások a már eddigelé felvett mun
kák számát csaknem megkétszerezték, ilyenek voltak a Mircse-
féle (1884), Pauler-féle (1887), Bászel-féle (1890) és a Wenzel-
féle (1891) könyvtárak megszerzése, s akkori kimutatásunk szerint 
1893. év végén a könyvtár állománya 210,126 miiből és 33,830 
darab aprónyomtatványból állott. Az igaz, hogy a felvétel attól 
fogva csak az új vásárlásokra és adományozásokra terjedt ki, de 
más irányban folyton folyt és még most is folyik a rendezés és 
felvétel nagy munkája, minek tanúságául szolgál, hogy a Catalo-
gus codicum 1891-ben, a kéziratok jegyzékének I. része 1889-ben, 
II. része pedig 1894-ben jelent meg ; a III. rész is munkában van 
s már befejezéséhez közeledik. Az incunabulumok katalógusát 
Kudora Károly már 1500-ig elkészítette, ennek folytatását és 
1520-ig kiterjesztését is már munkába vette. 

A rendezés munkájának végrehajtásán kívül a tiszti személy
zet munkaidejét nagy mértékben igénybe vették a folyó teendők, 
melyek ezen utóbbi 20 év alatt, azt lehet mondani, megnégysze
reződtek. 

Az egyetemi könyvtár az egyetemi tanács bölcs intézkedése 
következtében némi tekintetben tudományos, egyetemes közkönyv
tár jellegét öltötte magára, s ennek következtében belső és külső 
forgalma megszaporodott. Európának majd minden nevezetesebb 
államából jönnek kiváló tudósok, kutatók, valamint a külföldi 
intézetek is nagy mértékben igénybe veszik az egyetemi könyv
tárt. Hazai forgalmunk is rendkívül felszaporodott s a helybeli és 
vidéki kutatók ide fordulnak, mint ez kitetszik, ha 20 év előtti 
forgalmunkat összehasonlítjuk a jelen forgalommal. E szerint 
1877-ben a házon kívül 573 kikölcsönző 1,403 művet használt, 
míg 1897-ben 3,432 kikölcsönző 15,274 müvet. 

Hasonlólag növekedett, ha nem is ily arányban, de minden
esetre jelentékenyen azok száma, kik a hirlapkönyvtárt és a kis 
olvasótermet, valamint a kutatásra szánt dolgozószobát veszik 
igénybe, s hogy a nagy olvasóteremben olvasók számára vonat
kozólag a 20 év előtti és a mai viszonyok közt nincs oly feltűnő 
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eltérés, az annak tulajdonítható, hogy a nagy olvasóterem kicsiny. 
az mindössze csak 102 olvasót képes befogadni egyszerre. 

Mindezeket a dolgokat szükségesnek tartottam jelezni most, 
midőn 20 évi munkálkodásunk küszöbén állunk. A millennium 
alkalmából már tüzetes történetét mutattuk be az egyetemi könyv
tárnak (Máté Sándor : A budapesti magyar kir. tudomány-egyetem 
könyvtára. 1774—1895. Budapest, 1896.), mely kétségtelenül meg 
fogja győzni Excellencziádat, hogy az idő és kor igényeinek inté
zetünk fejlődése tekintetében megfeleltünk. 

Áttérve már most a könyvtár folyó évi állapotának feltün
tetésére, a személyi ügyeket illetőleg van szerencsém megjegyezni, 
hogy Angyal Dávid, a hirlapkönyvtár őre, időközben kineveztetett 
a VII. kerületi állami főgimnáziumhoz rendes tanárrá, úgy azon
ban, hogy az egyetemi könyvtárban továbbra is tartozand könyv
tártiszti szolgálatokat teljesíteni. Ebből kifolyólag a III. könyvtár
tiszti állás üresedésbe jővén, annak betöltése iránt a kellő hivatalos 
intézkedés folyamatban van. Dr. Máté Sándor az 1898. évi IV. 
t.-cz. szerint a VIII. fizetési osztály 2. fokozatából annak első 
fokozatába léptettetett elő, úgyszintén egy ötödéves pótlék is 
utalványoztatott ki részére. Dedek Crescens Lajos a magas minis-
terium által levéltári kutatásokkal bizatván meg, április 1-től 
kezdve délelőtti hivatalos mííködése alól felmentetett. 

A könyvtár 1897. évi forgalmáról s gyarapodásáról van 
szerencsém jelentésemet a következőkben tenni meg : 

A könyvtár szaporodása legnagyobbrészt a rendes évi dota-
tióból és a könyvtári illetékből került ki, de ezenkívül adományo
zás útján is jutott a könyvtár intézetektől, hatóságoktól és magá
nosoktól munkák birtokába, nevezetesen : a magyar kir., a cs. 
és kir. közös, és az osztrák cs. kir. kormányoktól, az angol, 
bolgár, kanadai, német, belga, dán, ind, svéd, olasz, orosz és az 
északamerikai egyesült államok kormányától, a magyar ország
gyűlés mindkét házától, a M. Tud. Akadémia és a bécsi cs. tud. 
akadémiától, a magyar történelmi társulattól, az országos és fővárosi 
statisztikai hivataloktól, az »Országos Törvénytár« szerkesztősé
gétől, az 1896. évi ezredéves országos kiállítás igazgatóságától, 
a zágrábi kir. orsz. statisztikai hivataltól és a zágrábi polgár
mesteri hivataltól, Alsó-Fehér, Heves és Szeben vármegyék közön
ségétől, Csongrád, Mosón, Torda-Aranyos és Szilágy vármegyék 
alispáni hivatalától, Nagy-Kőrös, Versecz, Temesvár és Körmöcz-
bánya városok tanácsától, Arad és Debreczen városok polgármes
terétől, a brassói, budapesti, marosvásárhelyi és szegedi kereske
delmi és iparkamarától, a magyar szent korona országainak béke
egyesületétől, a m. kir. földtani intézettől, a meteorológiai és 
földdelejességi m. kir. központi intézettől, a magyar kereskedelmi 
múzeumtól, a m. kir. technológiai iparmuzeumtól, a m. kir. hon-
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védségi Ludovika-Akadémiától, Budapest székes-főváros képzőmű
vészeti bizottságától, a fővárosi közmunkák tanácsától, a fő- és 
székvárosi m. kir. állami rendőrség főkapitányától, a szepesmegyei 
történelmi társulattól, a nagyváradi Szigligeti-Társaságtól, a kecs
keméti Katona József-körtől, a magyar protestáns irodalmi tár
sulattól, az izr. irodalmi társulattól, a budapesti orsz. rabbiképző
intézettől, az erdélyi magyar közművelődési egyesülettől, a kolozs
vári és lipcsei egyetemi könyvtártól, a »k. und k. Central-Comission 
für die Weltausstellung in Chicago«-tól, az »Asiatie society of 
Bengal«-tól, a es. és kir. hadi levéltártól, a es. és kir. katonai 
földrajzi intézettől, a »k. und k. österreichisches Gradmessungs-
Bureau«-tól, a »Smithsonian Institution«-tói, a »Biblioteca nazionale 
centrale di Firenze«-től stb. A nagyméltóságú m. kir. belügymi
niszter úr ő Excellencziája intézkedésére az illető minisztériumnak 
és több törvényhatóságnak hivatalos kiadványait kapta meg az 
egyetemi könyvtár. Azonkívül a magyarországi jogakadémiák, 
keresk. akadémiák stb., valamint a legtöbb külföldi egyetem mint 
rendesen, úgy ez évben is beküldték kiadványaikat. A nyomdák 
közül : a m. kir. államnyomdától, az egyetemi nyomdától, továbbá 
az aradi, debreczeni, kecskeméti, miskolczi és pozsonyi nyomdák
tól. Magánosok közül : a Nagy-Kanizsán 1896 augusztus hó 
23-ikán elhalt dr. Ditrichstein Dávid orvos becses orvosi könyv
gyűjteményét hagyományozta az egyetemi könyvtárnak, végrende
lete azonban eddigelé nem foganatosíttatott ; továbbá becsesebb 
munkákkal gazdagították a könyvtárt Bartha László, dr. Bencsik 
István (Temesvár,), Chernelházi Chernél István, dr. Császár Elemér, 
Csuday Jenő, Dézsi Lajos, Erdélyi Béla, Fényes Kálmán (Arad), 
Galgóczy Károly, Adolphe Houdard (Paris), Julius Hucke (Berlin), 
Karácsonyi Aladár, a gróf Károlyi-nemzetség, dr. Kelen István, Kol-
lányi Ferencz, Kolosvári Aladár (Mezőtúr), Nyiri Elek (Szarvas), 
dr. Page Herbert (Paris), dr. Petzsch (Drezda), Pintér Sándor 
(Losoncz), Récsey Viktor (Győr-Szt-Márton), dr K. Reifenkugel 
(Czernowitz), dr. A. Rosinski (Berlin), dr. Ruzitska Béla (Kolozs
vár), Schulz Fr. Ágost, Semayer Vilibald, Simon Gábor (Miskolcz), 
Singer Fülöp, dr. Szádeczky Lajos (Kolozsvár), Székely Aladár, 
dr. Télfy Iván, Emilio Teza (Padua), dr. Thallóczy Lajos (Bécs), 
dr. Than Károly, Tolstopiatow M. özvegye (Moszkva), Torontáli 
Károly, gróf Vigyázó Ferencz stb. 

A könyvtár állománya az 1897. évben 1894 művel mely 
2,906 kötetet képez, és 996 darab apró-nyomtatványnyal gyarapo
dott, ezt hozzáadva a múlt évi álladékhoz, az 1897 deczember 
31-iki könyvtárállomány 220,658 kötet műből, 38,143 apró-nyom
tatványból, ezenfelül 1606 darab és 439 kötet kéziratból áll. 

A használati forgalmat az I. és II. táblázatban foglalt adatok 
tüntetik fel, megjegyzem azonban, hogy e táblázatokban az egye-



190 A budapesti magyar királyi tud. egyetem könyvtára 1897-ben. 

temi tanárok és kutatók számára fentartott dolgozóteremben és 
a folyóirati szobában történt használati forgalom, a mi pedig 
évről-évre progressziv módon nagyobbodva, igen jelentékeny, itt 
nincsen felvéve. 

A külföldi könyvtárakkal és tudományos intézetekkel az 
1897. évben előfordult érintkezésünket a következő jegyzék tün
teti fel : a bécsi cs. és kir. udvari könyvtár, a bécsi es. kir. egye
temi könyvtár, a bécsi cs. tud. akadémia, a bécsi cs. és kir. 
udvari és állami levéltár, a czernowitzi cs. kir. egyetemi könyvtár, 
a drezdai szász állami főlevéltár, a göttingai egyetemi könyvtár, 
a gráczi cs. kir. egyetemi könyvtár, a hallei egyetemi könyvtár, 
a heidelbergi egyetemi könyvtár, az innsbrucki cs. kir. egyetemi 
könyvtár, a krakói cs. kir. Jagelló-egyetemi könyvtár, a lembergi 
cs. kir. egyetemi könyvtár, a lipcsei kir. egyetemi könyvtár, a 
marburgi egyetemi könyvtár, a müncheni egyetemi könyvtár, a 
nürnbergi városi könyvtár, a nürnbergi »Germanisches National-
Muséum«, a prágai cs. kir. egyetemi könyvtár, a salzburgi Szent-
Benedek-rend apátságának könyvtára, a stuttgarti kir. könyvtár, 
a szentpétervári cs. könyvtár. 

I. T Á B L Á Z A T . 
Az egyetemi könyvtár olvasótermének forgalma az 1897. évben. 
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Az olvasóterem július és augusztus hóban zárva volt. 

Házon kívül 3432 kikölcsönző 15,274 müvet használt. 



A budapesti magyar királyi tud. egyetem könyvtára 1897-ben. 191 

I I . T Á B L Á Z A T . 
Az egyetemi könyvtár olvasótermét az 1897. évben látogatók 
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Összesen 190 173 101 52 49 22 948 605 382 162 2684 

A 2684 látogatási jogosultsággal biró olvasó 45,570 izben vette igénybe 
az olvasótermet és itt 49,872 művet használt. Az erre vonatkozó részletes 
kimutatás a 1. táblázatban foglaltatik. 




