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A köteles példányok, melyek kimutatással (csomagokban) 
beérkeztek, a gyarapodási könyvbe Í ra t tak és a nyilvántartási 
lapokra vezettet tek; ezenkívül a számokban beérkezett hírlapok 
is összegezve hetenként beírat tak, betűrendbe osztályoztattak 
és elhelyeztettek. A csomag-küldeményekben hiányzó hírlapszámok 
azonnal reclamál ta t tak és ezek is följegyeztettek. A szerkesztőkhöz 
20 kérő levél Í ra tot t a hiányzó hírlapszámok végett (kvt. sz. 272.) 
f. év ápr. 16. kér tünk 200 számot, beérkezett eddig 15 szám. 

A Z E R D É L Y I M Ú Z E U M - E G Y L E T K Ö N Y V T A R A 
A Z 1903-IK É V B E N . 

Az Erdélyi Múzeum-Egylet 1904. évi közgyűlésén dr. Erdélyi 
Pál igazgató a következő jelentésben ismertet te a könyvtár álla
potát az 1903-ik évben : 

Tisztelt Közgyűlés ! Az elmúlt év eredményeiről beszámolandó, 
két jelenségről kell bővebb szóval megemlékeznem. Az első az, hogy 
az 1903. évre benyújtott állami költségvetési javaslat a reménység
nek rózsaszínű felhőit hiában vonatta föl a mi egünkre is, mint az 
egész egylet egére. A másik az, hogy a könyvtár munkája a meg
előző év eredményeihez képest is, jelentékeny haladást mutat. Amaz 
a maga ridegségével figyelmeztetett arra, hogy a reménység vonzó 
képeit hiába is rajzolgattuk magunk elé ; emez meggyőzött arról, 
hogy a könyvtár kifelé való hatásában is mindjobban teret foglal. 
Amaz lesorvasztotta ambicziónkat, emez felajzotta törekvéseinket. 
Ha tehát a végső számadást lezárjuk, a múlt évi mérleg úgy alakul, 
hogy a mit veszteségül róttunk fel, mikor arról értesültünk, hogy az 
állami segély 1903-ra elmarad, statisztikánkban mélyebb nyomot nem 
hagyott, mert a társadalom szinte kivételes buzgósággal támogatott 
minket, hogy vigasztalódást találjunk abban, a mit megnyertünk, 
azért, a mit elvesztettünk. 

Látni való, hogy a reménység, melyet könyvtárunknak jövendő 
fejlődéséhez fűztünk, játszik ugyan velünk, de el nem hagyhat ben
nünket, íme, ennek az évnek eredménye, pedig mekkorát csalód
tunk az állami segély elmaradásában, végső kimutatásunk szerint, 
fölülmúlja az előző évekéit ; oda bíztunk, a hova nem kellett volna 
és onnan nyertünk segítséget és nagy értékű támogatást és igen 
becses gyarapodást, a honnan nem is gondoltuk. A társadalom föl
ismerte és pártolásába vette intézetünknek közművelődési jelentősé
gét. Észrevette, hogy a könyvtár más, mint bizonyos könyveknek 
és egyéb dolgoknak holt anyaga és gyűjtőhelye, hogy a könyvtár 
él és hogy élni kivan, hogy a mit mi teszünk, nem magunkért tesz-
szük, hanem a míveltségért, a tudományért, a közönségért és a mit 
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legelőbb kellett volna említenem : magyar hazánk és nyelvünk, 
nemzeti multunk és jövendőnk dicsőségeért. A könyvtárat odakint 
megszokták olcsó és kimerítő lexikonnak tekinteni, az amerikaiak 
a legnépszerűbb egyetemet látják benne, az angolok a míveltségnek 
általános szükségletét, a németek a haladásnak biztosítói és a műve
lődési egységbe foglaló politikájuknak egyik eszközét a könyvtárak
ban látják és tudják. Az a tudat, hogy a keleti németség könyv-
tárilag és tudományos közösségben van a nyugati hódolt területtel 
s a birodalom czentrumával kapcsolódik, szinte politikai eszmévé és 
eszközzé izmosult. Nekünk magyaroknak még számosabb okunk van 
arra, hogy közművelődési intézményeinkben a nemzeti életnek leg-
megbizhatóbb eszközeit és a magyar és hegemón míveltségnek igaz 
fókusait tekintsük. A mi könyvtárunk itt, a keleti végeken, telve 
van történeti argumentummal és művelődési dokumentummal annak 
a bizonyítására, hogy itt mindig a magyar faj és fej volt az ural
kodó faj és fej, mióta őseink ezt az örökség czímén és a fegyver 
jogán birtokukba vették. Telve van viszont argumentummal annak 
a bizonyítására, hogy az újkor művelődési küzdelmében is meg akarja 
helyét tartani a magyar míveltség által. Minden könyvtár és múzeum 
eSJ'eSJ vár> a melyben a nemzeti múlt kultusza él és védekezik, 
egy-egy műhely, a melyben a nemzeti szellem él és dolgozik. A mit 
a könyvtár begyűjt és megment, a mit a múltból felkutat és hozzá
férhetővé tesz, mindenik adat és emlék, mindenik könyv és írás 
egy-egy téglája a múltnak, törmeléke az időnek, hirdetője az i t t 
élt és dolgozott magyarságnak s bizonysága itt a három nemzetet 
egybekötő hazafiságnak. S minden munka, a mely a könyvtárban 
történik, egy-egy lépés a haladás felé. Minden törekvés, a mely a 
könyvtárt támogatja, részvétel a nemzeti mívelődés és küzdelem 
munkájában és minden eredmény, a mely nyomában jár, erősség a 
jövendőre. 

A mit az amerikai és az angol tart és hirdet, hogy a könyv
tár nagy szerepet játszik a nemzeti mívelődés alakulásában, a mit 
a németség érez, hogy az egységes könyvtári világ a német egységet 
is erősiti, mindaz a mi magyar viszonyaink szerint is föltétlenül áll. 
De van még egy ok, a mi annyi és más okon kívül, a könyvtárak 
és közművelődési intézetek jelentőségét minálunk kivételesen fon
tossá teszi. 

Közönséges beszéddé lett, hogy a magyar nemzet századokon 
keresztül csak hadakozott, védelmezte a Nyugatot Kelet ellen és 
míg a magyar paizsnak biztos védelme alatt a nyugati ember tanult, 
ipart és művészetet űzött és a magasabb műveltség örömeinek élt, 
a magyar elmarad, nem tanult és nem dologozott. Ez a felfogás 
éppen oly hibás, mint a milyen igazságtalan. A mi történetünk 
megtanít arra, hogy igen sok szolgálatot tettünk a Nyugatnak, míg 
felfogtuk a Kelet csapásait, de könyvtáraink és gyűjteményeink meg 
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arra tanítanak meg, hogy mindig dolgoztunk, Európával és a művelt
séggel mindig lépést tartottunk, éreztük az idők szellemét és egyben-
másban szorosabban is kapcsolódtunk a nyugati világhoz. Eddig, 
míg csak elméletből alkottunk képet a magyarság műveltségéről a 
múltban, megjárták az ilyen dolgok, de ma, mikor lépten-nyomon 
beleütközünk saját múltunk emlékeibe és alkotásaiba, finomabb meg
különböztetésekre is képesítve vagyunk. A tény immár tény : hogy 
a mi multunk telve van a nyugathoz való kapcsolódás vágyával és 
ezer év óta a művelt Európa határa Magyarország határával egybe
esik. A kérdés már most e kapcsolat megismerése, megmagyarázása 
körül alakul ki. Milyen közel voltunk a műveltséghez, mennyire vet
tünk benne részt, vittük-e mi is előbbre, adtunk-e a nyugatnak mi 
is valamit, vagy mindig csak vettünk tőle ? mind e kérdések a 
művelődés-történet körébe tartoznak, de gyűjtemények nélkül sehol 
és soha nem oldhatók meg. Mind e kérdésekben benne van már 
annak a régi tanításnak a megtagadása és annak az új eredménynek 
a felállítása, hogy a magyarság a jövendőre azzal szerzett jogot, 
hogy a múltban ezer éve részese az európai, tehát az uralkodó 
polgárosultságnak. 

Nemzeti jellegű gyűjteménynek tehát kétszeresen kell arra gon
dolnia, hogy ne csupán hivatalos munkát végezzen, hanem létének 
titkával a maga közönségét is megismertesse, törekvésével azono
sítsa, czéljaira fogékonynyá tegye, munkájában társául nézze és tevé
kenységéből neki jelentékeny részt biztosítson. Ez a törekvés, ez a 
gondolat öntudatlanul élt azokban, kik a mi múzeumunkat megala
pították. Tudták ugyan, hogy mit cselekszenek, de a múzeum meg
alapítását és az abban rejlő gondolatot a mai viszonyok szerint nem 
érezhették, nem is értékelhették. Mi utódok nyomukba kivánunk 
lépni, de most már teljes öntudattal és minden igyekezetünkkel ipar
kodunk megvalósítani azt az eszmét, a melyet ők intuitivusan meg
érezték, a melyet mi legjobb meggyőződésünk szerint képviselünk. 
Hirdetjük a múzeumnak és a könyvtárnak ezt a nemzeti jellegét és 
föladatát és be akarjuk ültetni e gondolatot az egész magyarság 
szívébe. 

Az elmondottak elméletben való összefoglalása voltak annak, 
a mit a mi közönségünk az elmúlt év folyamán gyakorlatban meg
valósított. Mert évek hosszú sora óta nem történt annyi a társada
lom részéről a múzeumi könyvtár érdekében, mint az imént. Mintha 
valami titok pattant volna ki az emberek szívében; melegség támadt, 
nyílt eszmeként vált kedvessé az a gondolat, hogy az erdélyi múzeum 
könyvtárát gyámolítani kell. Ez a gondolat hamarosan nyilvánsá-
gossá lett és mint ható erő, nagy értékű tényekben mutatkozott. 
Szinte úgy látszik, mintha az egész társadalom részt kivánna magá
nak a könyvtár munkájából. Úgy látszik, mintha visszatérne az 
alapítás idejének eszményi fölfogása és igazán önzetlen áldozatkész-
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sége. Mintha a társadalom sejtené, hogy mi magunk szegények 
vagyunk és támogatásra szorulunk, mintha megérezte volna a mi 
bánatunkat, hogy a várt segélyt elvesztettük és meg akart volna 
vigasztalni. 

A múlt év elején azzal ringattuk el csalódásunk keserűségét, 
hogy az állam segítő keze nem hagy el minket. Az év végén azzal 
ringatjuk el keserűségünket, hogy az erdélyi társadalom nem hagyott 
el minkét. Ma pedig nyugodtan és örömmel számolunk be arról, 
hogy a múlt év eredménye meglepő, adatai bizalmat keltők és hala
dásunk kétségtelenül jelentékeny, noha szegénységünk ma szembe
szökőbb, mint eddig bármikor volt. Ezt a tételt két szám igazolja, 
melyet a mellékelt kimutatásból veszek. 

Vásárlásból a múlt évben 126 művek 332 kötetét, illetőleg 
részét szereztük; ajándékban pedig 3553 műnek 5660 kötetét, ille
tőleg részét, de csak a nyomtatványok osztályában. 

Az egész gyarapodás a nyomtatványok osztályában: 3879 mű 
6890 kötetben. Ha most ezek az adatok megszólalnak, elmondják, 
hogy könyvtárunk kifelé való hatásában az erdélyi társadalom előtt 
jelentékeny haladást tett. E hatásnak az az igazi mértéke, hogy az 
egész társadalom hozzájárult a múzeumi könyvtár gyarapításához : 
főuraink és szegény embereink adománya kerül egymás mellé és 
hirdeti a nemzeti múlt megbecsülésében és a múzeum megértésében 
egybeforró magyar szívek megrezdülését. 

A könyvtár kéziratos és levéltári osztálya hasonló becses és 
gazdag adományokkal dicsekszik. Ezek a gyűjtemények is önálló
sulnak és kezdik megnyerni azt az alakot, a melyet az intézmény 
megalapításakor tervezői eléjök tűztek : hogy az erdélyi nemesség 
és magyarság történetének és az erdélyi irodalom és tudományosság 
múltjának letéteményesei legyenek. 

A nagy családok családi levéltárai és gyűjteményei ebben az 
évben ajándék- és örök letétképpen kerülvén a múzeumi könyvtárba, 
a régi és bizony feledésbe menő tradiczió elevenedett meg, de ez a 
gondolat ma még szélesebb körben is kezd hatni, midőn könyvtá
runk egymás után fogadja el és kéri be a kisebb családok leveles 
ládáit és leveles tarisznyáit. így ebben az évben a benczédi Pap, 
a malomfalvi Benedek, a tarcsafalvi Pálffy, az albisi Barthos, a szent
imrei Balogh nemes székely családok családi leveleit szereztük meg, 
illetőleg kaptuk ajándékul. A pókai Sárosy kihalt székely főnemes
család iratait három helyről gyűjtöttük egybe, hogy együtt legyen 
az, a mit a történet együvé rendelt, de a gondatlanság szerteszórt. 
A gróf Bánffy GTyörgy családi levéltára, mely eddig Kolozsvárt volt 
őrizetben, a múzeum gondozása alá került ; br. Apor G-áborné, nagy
nevű elődjének, az erdélyi élet klasszikus tollú leírójának, br. Apor 
Péternek levelezéseit és iratait adta át és a múzeum alapító Kemény
családnak bárói ágából Kemény Pál báró malomfalvi könyvtárát aján-
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dékul és a levéltárát letétül adta át könyvtárunknak ; gr. Lázár 
Mórné a szárhegyi gr. Lázár-család meggyesfalvi levéltárát helyezte 
letétbe. Az adományozók sorában Kolozs vármegye közönségét nem 
azért említem különös hálával, mert a mi gyűjteményeinket igen érté
kes, ujabbkori anyaggal volt szíves gyarapítani, hanem azért, mert 
ezzel a tényével példát adott és törvényt statuált, hogy az erdélyi 
vármegyék és — hozzáteszem — városok mi módon karolhatják fel 
a múzeumot. Persze egyik nagyon mívelt és előkelő helyet elfog
laló székely város, mikor e kiselejtezett levéltárának félreteendő 
anyagát olcsó pénzért elvesztegette, még nem vett tudomást Kolozs 
vármegye közönségének hazafias elhatározásáról. De a múzeum könyv
tára intézkedett, hogy ebből az elkótyavetyélt anyagból, a mi 
megmenthető, megmentessék. A mentés közös erővel ment, mert az 
illető város a múzeum mozgolódására figyelmessé lett és mi előttünk 
válogattatta vissza, a mit kidobált, mert nem tudta, mit kell kivonni 
és mit kell benne hagyni a levéltárban és többet fizetett a vissza-
válogatásáért, mint a mit az egészért kapott. A könyvtár így másod
kézből tudott csak válogatni, de még mindig tudott hasznavehető 
anyagot megmenteni, azt azonban pénzen váltotta magához. 

A levéltár anyagának ilyen nagy méretű és nagy értékű gyara
podása új időszak kezdetét jelentheti, a levéltárnak olyan irányú 
fejlődését, a mely a történeti szerepet játszott családok és nemzetségek 
levéltáraival egy erdélyi nemzetségi levéltár kialakulására vezethet. 
Könyvtárunkban a régi nagy alapítók és a nagy gyűjtők munkájának 
eredményeként ennek a levéltárnak igazán becses alapja volt, mely 
most a tavalyi adományok révén tekintélyessé és annál vonzóbbá is 
lett. A fejlődés útján megállani nem volna jó. folytonos munkával 
és fokozatos figyelemmel leszünk azon, hogy ezt a gondolatot meg 
is valósítsuk. 

A kézirattár gyarapodása a régi évekéhez képest az idén nagyon 
jelentékeny, de a levéltári és nyomtatványi osztályokéhoz mérve nem 
túlságos. I t t és ott az anyag bősége mellett annak belső értéke is 
kiváló. Kézirattárunk régi anyagához viszonyítva új szerzeményeinket, 
különösebb jelentőségű darabról nem tehetek említést. Inkább a kere
tek teltek, mint hogy egyes kiváló darabok jöttek volna be. 

Már a nyomtatványok anyaga megint igen szép és igen értékes. 
Eégi Magyar Könyvtárunkba 22 művet soroltunk be, közöttük a 
Turóczi-krónikának brünni kiadását, mely eddig hiányzott és a mely 
egy levél hián teljesen ép, közeikorú kötésben, a czímképpel együtt 
és széles margós példányban vásárlás útján jutott birtokunkba. 
Dr. Gergely Sámuel úr adományából egy régi. X V I I I . sz. papi könyv
tárt kaptunk ; Hangay Oktáv úr ajándékából egy egészen új gyűjte
ményt, mely a pángermán eszme érdekében megindult agitácziónak 
és polémiának szinte teljes anyagát öleli fel. Az adományozó e moz
galomnak magyar részről éles szemű bírálója és törhetetlen hűségű 
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krónikása levén, gyűjteménye a maga nemében teljesnek mondható 
és e kérdésnek történeti okmány- vagy irattára gyanánt tekinthető. 
A Kolozsvári Nemzeti Kaszinó hírlapjainak szép sorozatával, Makray 
László úr néhai Torma Zsófia könyvtárának maradványával, Szádeczky 
Lajos úr nagyobb könyvadománynyal és báró Kemény Pál úr, mint 
már föntebb említettem, malomfalvi könyvtárának nagyobb és régebbi 
irodalmi műveket magába foglaló felével ajándékozták meg könyv
tárunkat. Ezeket a nagyobb ajándékokat fölemlítve, mellékelt jegy
zékünk szerint még számosan gazdagították adományaikkal könyv
tárunkat és így lehetővé tették, hogy ez évi működésünket kiválóan 
gazdag eredménynyel zárhassuk le. Ha a sorban az utolsó helyen 
említem meg Ajtai K. Albert úr ajándékát, azért teszem, mert ezzel 
egy késő kötelesség lerovását kapcsolom össze. Erdélynek az utóbbi 
évtizedekben volt egy kedves krónikása, ki hírlapjaiban és könyvei
ben azt a feladatot végezte és azt a tradicziót folytatta, a melyre az 
Erdélyi Múzeum-Egylet alapíttatott : a honismeret terjesztését. K. Papp 
Miklós a múlt évszázad hetvenes éveiben egymaga többet tett az 
erdélyi történet forrásainak felkutatására és megnyitására, mint kor
társai •— szinte azt mondhatnám — együttvéve. K. Pap Miklós 
gyűjteményei az idén jutottak a könyvtár birtokába Ajtai K. Albert 
úr áldozatkészségéből. így az a czél, a melyet szolgált, a törekvés, 
melyet képviselt, most holta után és saját gyűjteményei által tovább 
is az ő nevéhez fűzve, méltó örökös kezében éli túl őt és hirdeti 
rajongó szeretetét és hasznos szolgálatait. S ha már a múltban járunk, 
említsük meg, hogy a könyvtár régebben nyert, de még be nem 
kebelezett anyaga is most került beosztásra, a Kemény Sámuel gróf 
gyászjelentéseiből 20 darab kéziratos gyászlevél és br. Radák Adámné 
adományából 1731 vegyes nyomtatvány. 

íme, t. közgyűlés, ez a társadalom hozzájárulása. A miénk ezzel 
szemben nagyon kevés. 126 műnek 332 kötetét, illetőleg részét vásá
roltuk mi magunk. Azaz ennyi az, a mi tőlünk tellett.. Tavalyi jelen
tésemben bővebben fejtegettem, hogy ez az árva szegénység mit jelent 
a gyűjtemény életében. Most tehát erre nem térek ki, de a helyett 
föl kell vetnem a kérdést : haladhat-e könyvtárunk ezen a rögös úton, 
betölti-e hivatását szegénységének ilyen mezítelen és kendőzhetetlen 
állapotában ? Ezelőtt két évvel kifejtettem, hogy a múzeumi könyvtár 
tíz év alatt az egyetemi mögött messze elmaradt. Nem a számszerű 
adatok leptek meg, hanem az a tanulság, a mely ebben a tényben 
benne van. A két könyvtár két irányban volna fejlesztendő ; az egye
temit a nemzetközi tudományosság gyűjtő helyévé kell tenni, a múze
umit a nemzeti tudományosság és múlt fokusává. De lehet-e ott czél-
tudatos munkásságról szó, a hol a pénzbeli erő hiányzik ? Fejleszthet
jük-e a múzeumi könyvtárt úgy, hogy az a maga nagy feladatát 
betöltse, ha nincs rá módunk ; tudjuk-e a mi jó és áldozatokra kész 
társadalmunk igényeit méltóan szolgálni, ha nem viszonozhatjuk azt a 
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figyelmet, azt a támogatást, a melylyel találkoztunk az idén is öntuda
tos és czélunkhoz mért munkássággal ? Kérdések s bennök van a felelet 
is. I t t van az ideje annak, hogy a könyvtár elfoglalja régi helyét az 
egyesület háztartásában, hogy a könyvtárral együtt a többi gyűjtemény 
is megfelelő javadalmazásban részesüljön. Ha a magunk ereje nem elég : 
erők forrásait kell felfedezni, a múzeum hatását ki kell vinni a nagy
közönségnek sokkal szélesebb rétegei közé, a múzeum jelentőségét 
meg kell magyarázni az egész magyar földnek és támogatást kell 
kérni a közoktatásügyi kormánytól. Mert a múzeum élő tanuja a 
múltnak, erőforrása a jövendőnek, ébresztője a hazafias lelkesedésnek 
és tárháza a kegyeletnek. Erkölcsi és anyagi erők, vagyon és érték, 
eszmény és erkölcs lakoznak a múzeumok falain belől. A mi nemzeti 
életünk nem olyan gazdg, hogy ezek nélkül el lehetne. 

Ha nem volt módunk, hogy a könyvtárat öntudatosan gyara-
píthassuk, a felmerülő emlékeket megmentendő, magunkhoz válthassuk : 
módunkba volt és ezt szívesebben vallom be az, hogy a könyvtár 
belső munkájában nagy és régóta hiányt pótló munkákat folytassunk 
és indítsuok meg. A könyvtári olvasóterem elé ruhatárat állítottunk 
és az olvasóterem szellőztető készüléket megcsináltattuk úgy, hogy e 
két intézkedés által lehetővé vált az olvasóterem nyitási idejének 
meghosszabbítása és naponkint 8 órán keresztül való nyitvatartása. 
Az anyag belső rendezését folytatva kiválogattuk és felállítottuk az 
apró nyomtatványok csoportját. De ez a munka az egész vonalon 
még nincs befejezve. A hátralékos kölcsönzések behajtását is szor
galmaztuk. Nem sokára részletes kimutatásban fogom feltüntetni a 
felmerült eredményeket. Megindítottuk a kézirattár és a levéltár 
rendezését és feldolgozását. A közoktatásügyi Minister úr a múlt év 
végén kegyes volt e munka végzésére egy kiváló szakember beren
delését engedélyezni. Dr. Veress Endre, a dévai áll. főreáliskola 
tanára, az ismert történetbúvár és író 1903. őszén kezdette meg 
itteni működését és oly eredménynyel dolgozik, hogy ma már a 
levéltár keretei meg vannak állapítva, az anyag ezek szerint el van 
választva és az egyes csoportokon belől a rendezés is megindult. 
Erre a munkára, főként erre a munkáskézre égetően nagy szükség 
volt. Mert a kéziratos és okleveles osztálynak soha sem volt szak-
szarű gondozója. Kutatója és kihasználója azonban annál több és 
igen kevés volt az, a ki szenvedélylyel és rátermettséggel forgott 
volna abban a nagyon értékes gyűjteményben. Az egész anyag nyil
vántartását czélzó levéltári rendszert is megállapítottuk, a megfelelő 
katalógus-szekrényt is megkaptuk és most már csak idő és segítő 
kéz kell hozzá, hogy az egész levéltár és kézirattár rendezve legyen. 

Könyvtárunk kifele is törekedett hatni. A petrozsényi polgári 
olvasókörnek kettős példányaiból egy nagyobb gyűjteményt juttatott, 
a régészeti osztálynak átengedte szakbeli irodalmának duplumait, a 
szegedi Somogyi-könyvtárral és a pápai ev. ref. főgimnázium könyv-
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tárával alkalmi cserét kötött, mindez az igazgató-választmány bele
egyezésével. Tudományos összeköttetéseit megtartotta, sőt gyarapí
totta, kifelé ma igen élénk kölcsönzési forgalmunk van és idehaza 
úgy az olvasóterem látogatása, mint könyvtárunk használata tekin
tetében is, jelentékeny haladás mutatkozik. A kölcsönzési forgalom 
és a látogatás statisztikája, melyet mellékletül adok, igazolják ez 
állításomat. 

Van még egy kérdés, a melyet meg kell érintenem. A sajtó
ügyi köteles példányoknak máig függőben levő ügyét értem. Az erdély
részi két főügyészség területén gyűjtött sajtóügyi köteles példányok 
beszolgáltatása és átvétele teljesen rendben van, rendben van a buda
pesti kir. főügyészség teiniletéről való anyag átvétele is, de ez az 
utóbbi nem kizárólagos tulajdonunk, tehát nem rendelkezhetünk vele. 
Ily módon most már az 1898—1902. évek sajtóügyi példányai vár
nak elosztásra és feldolgozásra. A kérdés az osztályos budai könyv
tár-egyesület magatartásán határozódik, az a megosztozás alapját tevő 
elvek megállapításában eddig még nem foglalt állást. így az 5 év 
anyaga ma is javarészében érintetlen, csupán azok a lapok vannak fel
dolgozva, melyekre a mi. jogunk kifogás alá nem eshetik. 

A könyvtár jövendő fejlődése elé mindezek alapján nagy vára
kozással nézhetünk. Van reményünk, hogy a közoktatásügyi kormány 
a könyvtári épület felépítésében még ez év folyamán döntő elhatáro
zásra jut ; van reményünk, hogy a fokozott munkához a kellő személy
zetet rövid időn biztosítani tudjuk ; van reményünk, hogy a közönség 
azzal a szeretettel fog bennünket támogatni, a melynek fényes ered
ményéről éppen ebben a jelentésben számoltam be. Ha azonban arra 
gondolok : lesz-e reményünk arra, hogy a könyvtár anyagi javadal
mazás tekintetében kulturális fontosságához és eddigi szolgáltatásához 
mérten el lesz-e látva ? akkor bizony — őszintén szólva — nincs 
másban reményem, mint a jó Istenben, a ki őrködik felettünk és 
nemzeti intézményeink felett. Erős alap ez minden körülmények 
között erős hitű embernek. 

A mellékletekben bemutatom 1. a könyvtár gyarapodásáról 
szóló összefoglaló kimutatást, 2. az ajándékozókról szóló részletes 
kimutatást, 3. a csereviszony alapján nyert anyagról szóló kimuta
tást, 4. az egyesített könyvtárak kölcsönzési és olvasótermi forgal
máról szóló kimutatást és végül 5. az olvasóterem látogatásáról hozott 
határozatokat. 

Beszámolóm nem volna teljes, ha megfeledkezném azokról, 
kiknek a múzeum ez évi gazdag aratását köszöni. Legelső sorban 
munkatársaimról. Ok dolgos és gondos sáfárai a mi anyagunknak, a 
végzett munka után méltán remélhetik a közgyűlés előtt kifejezendő 
elismerésemet. Szívesen adom, örömmel teszem, mert igen jól tudom, 
hogy az új életre kelő eszményi törekvésben fiatal szíveknek és 
tapasztalt munkájuknak egyaránt nagy része van. 
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H á l á v a l kel l megemlékeznem azokról, k ikke l h ivata los é r in tke 
zéseim révén min t a múzeumi könyv tá rnak igazi jóakaró iva l meg
i smerked tem és a k ike t szinte a könyv tá r külső munka tá r sa inak 
ke l l t ek in t enem. Nevöke t nem írom le, m e r t szerénységük t i sz te le tben 
t a r t á sáva l is t a r tozom nekik . 

Háláva l emlékezem meg adakozó és t ámogató jóakaró inkró l és 
i t t is kifejezem nyi lvánosan és ünnepi szívvel, hogy áldozatkészségük 
és hazafias fölbuzdulásuk a legbecsesebb gyarapodások egyike, a 
mely bennünke t ebben az évben ér t . 

V é g ü l há láva l emlékezem meg a tud. -egyetem t ek in t e t e s taná
csáról és rec tora i ró l s a kul tusminis te r iumról . H a t ehe t t em valami t 
ebben az évben és ha va lami t t e h e t e t t a k ö n y v t á r : csak az ő é r d e 
mekből t ehe t tük , mer t bizony a múzeumi javadalom t e r h é r e és sze
mélyzetével a vázol t in tenzivus t evékenység és berendezkedés vagy 
a l ehe te t l enség körébe , a k ivá rha t a t l an ság t e rminusá ra odázódot t 
volna el. E z az egy év is meggyőzhet minden kesergő t arról , hogy 
az egyetemmel való kapcsola t vol t az egyet len biz tos í ték a könyv tá r 
tovább fejlesztésére és fe lv i rágozta tására . 

K é r e m je lentésem tudomásul vé te lé t . 

T e l j e s k i m u t a t á s az E r d é l y i M ú z e u m - e g y l e t k ö n y v t á r á n a k 
g y a r a p o d á s á r ó l az 1 9 0 3 . é v b e n . 

A) A nyomtatványi osztályban : 
Vétel 126 mű 332 köt. 
Ajándék 3553 » 5660 » 
Csere a) az orvos-term.-tud. szakoszt. részéről ... 23 » 95 » 

b) a bölcs-, nyelv- és tört.-szakoszt. részéről 1 » 25 > 
c) alkalmi csere 19 » 42 » 

Köteles példány 157 > 736 » 
Összes gyarapodás 3879 mű 6890 köt. 

Az egész gyarapodásban duplum 667 mű 1112 köt. tehát 
marad a tiszta gyarapodás 3212 » 5778 » 

Összesen 3879 mű 6890 köt. 
Az egész gyarapodásból a EMK. gyarapodása 22 mű 22 köt., ebből 

duplum 3 » 3 » 
A EMK. tiszta gyarapodása 19 mű 19 köt. 

B) A kézirattárban : 
Vétel 6 mű 6 köt. 
Ajándék 133 » 160 > 

Összes gyarapodás 139 mű 166 köt. 

C) A levéltárban : 
Vétel 59 darab. 
Ajándék 985 » 

Összesen 1044 darab. 
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A kolozsvári m. kir . Tudomány-egyetem és E rdé ly i Múzeum
egyle t könyvtárának használata 1903-ban. 

H ó n a p 

Házi használatra 
kivett művek 

Hány 
mű 

Hány 
darab 

Az olvasóteremben 
használt művek 

Hány 
mű 

Hány 
darab 

Januárius 
Februárius ... 
Márczius 
Április 
Május 
Június ... 
Szeptember 
Október 
November 
Deozember 

Összesen 

453 
402 
321 
307 
275 
239 
375 
536 
825 
693 

4426 

507 
479 
395 
412 
381 
354 
465 
627 
926 
784 

1006 
1112 
1447 
810 
720 
579 
2857 
4329 
4773 
3101 

5330 20734 

1359 
1502 
1788 
1175 
1084 
898 
3658 
4957 
5864 
3718 

26003 

A M Ú Z E U M O K É S K Ö N Y V T Á R A K 
ORSZ. F Ő F E L Ü G Y E L Ő S É G É N E K N E G Y E D I K 

K Ö N Y V T Á R N O K I S Z A K T A N F O L Y A M A . 

A múzeumok és könyvtárak orsz. főfelügyelősége által f. évi 
július hó első felében a M. Nemz. Múzeum Széchényi orsz. könyv
tárában rendezett negyedik könyvtárnoki szaktanfolyam a szakemberek 
oly élénk érdeklődése mellett folyt le, mely mindennél jobban igazolja 
a főfelügyelőség által meghonosított intézménynek népszerűségét és 
gyakorlati szükségességét. 

A főfelügyelőség részéről méghívott és segélyezett tíz hallgató 
közül kilencz azon vidéki szakemberek sorából került ki, a kik vidéki 
nyilvános könyvtárak vezetésével vannak megbízva, egynek pedig 
ilyen megbízatásra közeli kilátása van. E rendes hallgatók névsora 
a következő : 

1. Alapi Gyula Komárom vármegye levéltárnoka és könyv
tárnoka, 

2. Bodnár János nagyváradi tanító, a Szigligeti-társaság nép
könyvtárának őre, 




