
VIDÉKI KÖNYVTARAINK 1904-BEN. 

A múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelősége a lefolyt 
évben rendes szokásához híven terjedelmes jelentésben adott szá
mot működéséről. Jelentése részletes képet nyújt a hazai könyv
tári ügy fejlesztése érdekében az állam és társadalom részéről 
kifejtett törekvések eredményeiről s a főfelügyelőség hatáskörébe 
tartozó könyvtárak ez évi állapotáról. 

A törvényhatóságok és községek, egyházak és egyesületek 
múzeumai és könyvtárai közül az orsz. főfelügyelőség a lefolyt év 
alatt 65 intézet felett gyakorolta az állami felügyeletet. Ezek között 
17 önálló könyvtár volt és 38 olyan múzeum, a mely nyilvános 
könyvtár jellegével bíró könyvgyűjteménynek van birtokában. Ez 
intézetek jegyzéke a következő: 

1. Árva vármegye Csaplovics-könyvtára Alsókubinban, 
2. az aradi Kölcsey-egyesület könyvtára, 
3. Bars vármegye múzeuma Aranyosmaróton, 
4. Sáros vármegye múzeuma Bártfán, 
5. a beszterczebányai városi múzeum, 
6. a békés-csabai múzeum (a békéscsabai múzeum-egyesület 

tulajdona), 
7. a budai könyvtár (a budapesti könyvtár - egyesület 

tulajdona), 
8. a Dunamelléki ev. ref. egyházkerület Ráday-könyvtára 

Budapesten, 
9. a debreczeni ev. ref. főiskola könyvtára, 

10. a debreczeni városi múzeum, 
11. a szolnok-dobokamegyei irodalmi, történelmi és ethno-

graphiai társulat gyűjteményei (a deési állami főgimnázium igaz
gatóságának és az Erdélyi Múzeum érem- és régiségtára igazgató
ságának gondozása alatt) Deésen és Kolozsvárt, 
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12. a hunyadmegyei múzeum Déván (a hunyadmegyei tör
ténelmi és régészeti társulat tulajdona), 

13. a tiszai ág. h. ev. egyházkerületi kollégium könyvtára 
Eperjesen, 

14. az esztergom-vidéki régészeti és történelmi társulat 
múzeuma Esztergomban, 

15. a felkai Tátra-múzeum (a felkai Tátra-múzeumegylet 
tulajdona), 

16. a győri városi könyvtár, 
17. a békésvármegyei múzeum Gyulán (a békésvármegyei 

közművelődési egyesület tulajdona), 
18. az alsófehérmegyei történelmi, régészeti és természet

tudományi egylet múzeuma Gyulafehérvárott, 
19. a hódmezővásárhelyi ev. ref. főgimnázium könyvtára, 
20. a honti múzeum Ipolyságon (a hontvármegyei múzeum

társulat tulajdona), 
21. a kassai múzeum (Kassa sz. kir. város tulajdona), 
22. a kecskeméti városi múzeum és könyvtár, 
23. a keszthelyi Balatoni múzeum (a Balatoni múzeum-egye

sület tulajdona), 
24. a kiskunhalasi ev. ref. főgimnázium könyvtára, 
25. az erdélyi Kárpát-egyesület múzeuma Kolozsvárott, 
26. a komáromi múzeum (a komáromvármegyei és városi 

múzeum-egyesület tulajdona), 
27. a losonczi városi közkönyvtár. 
28. a lőcsei ág. h. ev. egyház könyvtára, 
29. a mosonmegyei múzeum Magyaróvárott (a mosonmegyei 

történelmi és régészeti egylet tulajdona), 
30. a máramarosszigeti ev. ref. főiskola könyvtára, 
31. a máramaros-vármegyei múzeum Máramarosszigeten (a 

máramarosmegyei múzeum-egyesület tulajdona), 
32. a borsod-miskolczi múzeum Miskolczon (a borsod-mis-

kolczi közművelődési és múzeum-egyesület tulajdona), 
33. a miskolczi ág. h. ev. egyház könyvtára, 
34. a nagybányai városi múzeum, 
35. a nagyenyedi Bethlen-főiskola múzeuma és könyvtára, 
36. Szatmár vármegye múzeuma Nagykárolyban, 
37. a nagyszebeni erdélyi Kárpát-egyesület múzeuma, 
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38. a biharmegyei múzeum Nagyváradon (a biharmegyei és 
nagyváradi régészeti és történelmi egylet tulajdona), 

39. a nagyváradi királyi jogakadémia könyvtára, 
40. Szabolcs vármegye múzeuma és könyvtára Nyíregyházán, 
41. Nyitra vármegye múzeuma Nyitrán, 
42. a pápai ev. ref. főiskola gyűjteményei, 
43. a pécsi városi múzeum, 
44. a poprádi Kárpát-múzeum (a magyarországi Kárpát

egyesület tulajdona), 
45. a pozsonyi orvos- és természettudományi egyesület 

múzeuma Pozsonyban, 
46. a pozsonyi városi közkönyvtár, 
47. a pozsonyi városi múzeum, 
48. a selmeczbányai városi múzeum és könyvtár, 
49. a Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgyön (Három

szék vármegye tulajdona), 
50. Sopron vármegye és Sopron sz. kir. város régiségi mú

zeuma Sopronban, 
51. a szabadkai városi múzeum és közkönyvtár (a szabadkai 

közkönyvtár- és múzeum-egyesület tulajdona), 
52. a szatmári Kölcsey-kör múzeuma, 
53. a szegedi Somogyi-könyvtár és városi múzeum, 
54. Tolna vármegye múzeuma Szegszárdon, 
55. a csongrádvármegyei történelmi és régészeti társulat 

múzeuma Szentesen, 
56. a vasvármegyei múzeum Szombathelyen (a vasvár

megyei kultur-egyesület tulajdona), 
57. a délmagyarországi természettudományi múzeum Temes-

várott (a délmagyarországi természettudományi társulat tulajdona), 
58. a délmagyarországi történelmi és régészeti múzeum 

ugyanott (a délmagyarországi történelmi és régészeti múzeum-tár
sulat tulajdona), 

59. a temesvári városi könyvtár, 
60. a tiszafüredi múzeum (a tiszafüredi múzeum- és könyv

táregylet tulajdona), 
61. a turóczszentmártoni tót múzeum (a turóczszentmártoni 

múzeumi tót társaság tulajdona), 
62. a váczi múzeum (a váczi múzeum-egyesület tulajdona), 
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63. a verseczi városi múzeum és könyvtár, 
64. Veszprém vármegye múzeuma Veszprémben, 
65. a bácsbodrog-vármegyei múzeum Zomborban (a bács-

bodrog-vármegyei történelmi társulat tulajdona). 
A felsorolt intézetek közül a budapesti Ráday-könyvtár, az 

eperjesi ág. h. ev. egyházkerületi kollégium könyvtára, a lőcsei 
ág. h. ev. egyház könyvtára és a pápai ev. ref. főiskola könyvtára 
ez év folyamán léptek a főfelügyelőség kötelékébe s ugyancsak ez 
évben terjesztetett ki az állami felügyelet a nagyenyedi ev. ref. 
főiskola könyvtárára is. Viszont amaz intézetek közül, melyek már 
korábban a főfelügyelőség hatáskörébe tartoztak, Szabolcs vármegye 
nyíregyházai törvényhatósági közkönyvtára és a verseczi városi nyil
vános könyvtár az illető helyeken létező vármegyei, illetve városi 
múzeumokkal egyesíttetvén, az önálló intézetek sorából tömítettek. 

Ez intézetekkel szemben a szervezeti szabályzatában meg
állapított elvek alapján az orsz. főfelügyelőség az eddig követett 
irányban töltötte be hivatását, pénzbeli segélyekkel és gyűjtemény
tárgyak adományozásával járulva fentartásukhoz és fejlesztésükhöz, 
segédkezet nyújtva megfelelő elhelyezésük kérdésének megoldásá
hoz és a gyűjtemények szakszerű felállításához, szaktanfolvam rende
zése s fontos elvi kérdések megvitatásával igyekezve előkészíteni a 
múzeumi és könyvtári ügy egységes irányban való fejlesztését. 

A főfelügyelőség e feladataival járó kiadásaink fedezésére az 
állami javadalom az 1904. évi állami költségvetésben a rendes 
kiadások rovatánál 129,380, a rendkívüli kiadásoknál 68,000 koro
nában állapíttatott meg, s a rendes kiadások összegéből 32,850\ő8 
kor. fordíttatott könyvtári czélokra. 

Rendes évi segély czimen 22,000 kor. osztatott szét a könyv
táraink között. Ez összegből a következő 27 gyűjtemény részesült 
segélyben : 

Az alsókubini Csaplovics-könyvtár kapott 600 koronát, 
az aradi Kölcsey-egyesület 1400 koronát, 
a beszterczebányai városi múzeum könyvtára 400 koronát, 
a budapesti könyvtár-egyesület budai központi könyvtára 

800 koronát, 
a debreczeni ev. ref. főiskola könyvtára 1600 koronát, 
az eperjesi ág. h. ev. főiskola könyvtára 800 koronát. 
a győri városi könyvtár 400 koronát, 
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a hódmezővásárhelyi ev. ref. főgimnázium könyvtára 800 
koronát. 

a hontvármegyei múzeum-egyesület ipolysági múzeumának 
könyvtára 200 koronát, 

a kassai városi múzeum könyvtára 2000 koronát, 
a kecskeméti városi múzeum könyvtára 500 koronát, 
a kiskunhalasi ev. ref. főgimnázium könyvtára 800 koronátr 

, a losonczi városi könyvtár 400 koronát, 
a lőcsei ág. h. ev. egyház könyvtára 500 koronát, 
a máramarosszigeti ev. ref. lyceum könyvtára 1600 koronát, 
a nagybányai városi múzeum könyvtára 400 koronát, 
a nagyenyedi Bethlen-kollégium könyvtára 800 koronát, 
a nyitra-vármegyei múzeum könyvtára 1000 koronát, 
a pozsonyi városi könyvtár 1600 koronát, 
a selmeczbányai városi múzeum könyvtára 400 koronát, 
a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum könyvtára 600 

koronát, 
a szatmári Kölcsey-kör múzeumának könyvtára 400 koronát, 
a szegedi Somogyi-könyvtár 1600 koronát, 
Tolna vármegye szegszárdi múzeumának könyvtárszükség

leteire 500 koronát, 
a vasvármegyei kultur-egyesület szombathelyi könyvtára 500 

koronát, 
a verseczi városi múzeum és könyvtár 500 koronát, 
a veszprém-vármegyei múzeum könyvtára 800 koronát. 
Az itt felsorolt segélyeken kivül a gyarapítási és rendezési 

czélokra szolgáló állami javadalomból a temesvári városi könyvtár 
a Baróti Lajostól és Berkesei Istvántól 4000 koronáért megvásárolt 
könyvtárak vételárának felerészben való fedezésére 2000 korona 
külön segélyben részesült és a magyaróvári múzeum részére 300 
koronáért megszereztettek Cohen ismertebb munkái. A főfelügyelő
ség ezenkivül 1795-92 koronát fordított szakkönyvek beszerzésére, 
1617*66 koronát könyvtárak rendezésére, 2900 koronát a könyv
tári tanfolyam és 2230 koronát a Magyar Minerva III. évfolyama 
szerkesztési költségei fedezésére. 

Az építkezésekre és beruházási jelleggel bíró beszerzésekre 
a megszavazott rendkívüli javadalomból pedig az 1903-iki költség
vetési tételekkel együtt, melyek kiutalványozása ez évben történt 
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meg, 24,000 korona esett könyvtári czélokra, nevezetesen, az alsó-
kubini Csaplovics-könyvtár építkezésére 30,632 kor. segély 1. rész
lete fejében az 1903. évi javadalomból 5000 kor., a 2. részlet fejében 
az 1904. évi javadalomból 5000 kor., összesen 10,000 kor., 

a budapesti könyvtár-egyesület könyvtárának bútorzására 
5000 kor. segély 3. részlete fejében 1000 kor., 

a Dunamelléki ev. ref. egyházkerület Ráday-könyvtárának 
berendezésére 10,000 kor. segély 1. részlete fejében 5000 kor., 

a Miskolczon létesítendő nyilvános könyvtár épületére 
20,000 kor. segély 1. részlete fejében az 1903. évi javada
lomból 2000 kor., a 2. részlet fejében az 1904. évi javada
lomból 2000 kor., összesen 4000 kor., 

a pozsonyi városi közkönyvtár berendezésére 40,000 kor. 
segély 4. részlete fejében 4000 korona utalványoztatott ki. 

A rendes évi segélyek és a külön czímek alatt utalványozott 
segélyösszegek első sorban az illető intézetek fenntartási és 
gyarapítási szükségleteire szolgáltak fedezetül. A segélyösszegek 
ez irányban való felhasználására az országos főfelügyelőség a 
hozzá előzetesen benyújtott tervezetek alapján adta meg jóvá
hagyását, szabályszerű jelentés és számadások benyújtására 
utasítva a segélyezett intézeteket. Ennek a kötelezettségnek 
a segélyben részesülő 48 intézet közül 40 tett eleget, úgy
mint: az aradi Kölcsey-egyesület múzeuma, a beszterczebányai 
múzeum, a budai könyvtár, az eperjesi ág. h. ev. kollégium könyv
tára, a győri városi könyvtár, a halasi és a hódmezővásárhelyi 
ev. ref. főgimnáziumok könyvtárai, az ipolysági, kassai, kecskeméti 
múzeumok, a losonczi városi közkönyvtár, a máramarosszigeti ev. 
ref. főiskola könyvtára, a nagybányai múzeum, a nagyenyedi 
Bethlen-kollégium könyvtára, a nyitrai múzeum, a pozsonyi városi 
közkönyvtár, a selmeczbányai, sepsiszentgyörgyi és szatmári múzeu
mok, a szegedi Somogyi-könyvtár, a szegszárdi múzeum, a szom
bathelyi könyvtár, a verseczi városi múzeum és könyvtár. 

Az előző évi segélyek felhasználásáról elmaradt jelentésük bekül
désével a békéscsabai múzeum, a debreczeni ev. ref. főiskola könyv
tára, a kassai, a sepsiszentgyörgyi múzeumok és a szabadkai múzeum 
és közkönyvtár tettek utólag eleget elszámolási kötelezettségüknek. 

A pénzbeli segélyezés mellett ez év folyamán is jelenté
keny gyarapodásban részesültek intézeteink ama könyvtári anyag-
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ból, a mely az ez évi és korábbi beszerzésekből az intézetek 
között való szétosztás végett a főfelügyelőség rendelkezésére állott. 

A főfelügyelőség kiadásában megjelent műveken, ú. m. a 
Magyar Minerva III. évfolyamán és a kassai múzeumi könyvtár 
lajstromán kívül, melyekben az összes intézetek részesedtek, a szak
könyvek beszerzésére szolgáló javadalomból beszerzett művek közül 
szétosztatott a »Magyarország történeti emlékei az ezredéves orsz. 
kiállításon« czímű kétkötetes díszmunka 29 példánya és az Ehren-
reich-íé\e »Icônes princípium, procerum, ac praeter hos illustrium 
virorum matronarumque veteris et praesentis aevi, quibus Hun
gária et Transylvanía clarent« czímű arczképalbum új kiadásának 
37 példánya. Ezenkívül a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
ajándékából Matlelcovics »Magyarország közgazdasági és közműve
lődési állapota ezeréves fennállásakor« czímű 9 kötetes munkájá
ból 45 példány, gróf Zichy Jenő »Harmadik ázsiai utazása« I. k. 
1. és 2. részéből és II. kötetéből 10 példány, Bloch József »A hegedű-
játék kézikönyve« és Molnár Géza »A magyar zene elmélete« czímű 
munkájából 33 példány s a »Magyar-Szölgyén és Párkány-Nána 
agrogeologiai térképe« ez. kiadványból a hozzátartozó 2—-2 magya
rázó füzettel 19 példány, továbbá a Magyar Nemzeti Múzeum 
igazgatóságának ajándékából az intézet 1903. évi jelentésének 
63 példánya s a Magyar Könyvszemle 1903. évi 4. s 1904. évi 
1—3. füzeteinek 49 példánya, Csapó Vilmos cs. és kir. kamarás 
ajándékából a «nemeskéri Kiss Pálné, született tagyosi Csapó 
Ida naplójából« czímű kiadvány 29 példánya és dr. Cserni Béla 
»A tanító és a régészet« s »A szárazság a régészet szolgálatában« 
czímű füzeteiből a szerző ajándékául 38 példány osztatott szét a 
főfelügyelőség hatáskörébe tartozó intézetek között s ez utóbbi 
füzetekből 32 példány jutott népkönyvtárak között való szétosztás 
czéljából az országos tanács rendelkezésére. 

A Grimani-Breviarium hasonmás-kiadása I. és II. kötetének 
az orsz. főfelügyelőség részére megrendelt két példánya közül egy 
letéteményként a Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi országos 
könyvtárában nyert elhelyezést. 

A gyarapodásokhoz kell számítani a hazai nyomdatermékek 
sajtóügyi köteles példányainak az 1903. év II. és az 1904. év 
I. feléből származó anyagát, mely az eddigi eljáráshoz híven az 
Erdélyi Múzeum könyvtárán kívül a budai könyvtárban, a debre-
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czeni ev. ref. főiskola könyvtárában, a kassai múzeumban, a nagy
váradi kir. jogakadémiai könyvtárban, a pécsi városi múzeumban, a 
pozsonyi városi közkönyvtárban, a selmeczbányai városi múzeum
ban, a szegedi Somogyi-könyvtárban, a szombathelyi múzeumban 
és a temesvári városi könyvtárban nyert elhelyezést. 

A gyűjtemények gyarapítását czélozták a főfelügyelőség amaz 
intézkedései is, melyek odairányúlnak, hogy az egyes intézetek 
gyűjtemény anyagának fölös példányai összeírassanak és rendezésük 
befejezte után egymás anyagának kiegészítésére legyenek értékesít
hetők. Az első lépés e téren a Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi 
országos könyvtára többes példányainak a főfelügyelőség költségén 
való összeírása; e művelet folyamán ez évben 3013 munka 4223 
kötetéről készült czédula. 

A múzeumok és könyvtárak orsz. tanácsának kezdeménye
zésére egyidejűleg a vidéki könyvtárak duplum-anyagának össze
írása tárgyában is megtétettek a szükséges intézkedések; a főfel
ügyelőség felhívásának eredményéül 29 intézet jelentette, hogy 
készséggel vállalkoznak többes példányaik összeírására s ezek közül 
a beszterczebányai városi múzeum és könyvtár, a budapesti könyv
tár-egyesület központi könyvtára, a győri városi könyvtár, a kassai 
városi múzeum, a kecskeméti városi múzeum és könyvtár, a 
losonczi városi közkönyvtár, a mosonmegyei történelmi és régé
szeti egyesület magyaróvári múzeuma és Tolna vármegye szeg-
szárdi múzeuma tett eleget az év folyamán ígéretének. Az ekként 
összeállítandó jegyzékek alapján a főfelügĵ előség feladata leend a 
csereügyletet az egyes intézetek között közvetíteni, s e művelet 
kétségtelenül értékes anyaggal fog hozzájárulni könyvtáraink gya
rapításához. 

A gyűjtemények szakszerű gondozására irányuló feladatai
nak a főfelügyelőség ez évben is, mint az előzőben, első sorban 
szaktanfolyamaink folytatásával kivánt eleget tenni. Ez év folya
mán ismét a könyvtári szakra kerülvén a sor, a főfelügyelőség fenn
állása óta negyedízben nyújt alkalmat arra, hogy könyvtáraink 
gondozói a hivatásukhoz szükséges szakismereteket elsajátíthassák. 
A folyó évben rendezett tanfolyam július hó 4—14. napjaiban a 
Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi országos könyvtárának helyi
ségeiben a könyvtár igazgatója, dr. Fejérpataky László egyetemi 
tanár, múzeumi és könyvtári orsz. felügyelő vezetése alatt tárta-
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tott meg. Előadásai két csoportra oszlottak: dr. FejérpataJcy László 
orsz. felügyelő 16 órában a palaeografiáról és a kéziratok kezelésé
ről tartott előadást és dr. Esztegár László múzeumi őr, valamint 
Varjú Elemér múzeumi segédőr 12, illetve 18 órában az elméleti és 
gyakorlati könyvtári ismereteket adták elő; az elméleti előadásokat 
a Széchényi országos könyvtárban végzett gyakorlatok, s az egye
tem és műegyetem könyvtárainak s az országos levéltárnak meg
tekintése egészítette ki. 

A tanfolyamon a főfelügyelőség hatáskörébe tartozó gyűjte
mények részéről az aradi Kölcsey-egyesület, a bártfai múzeum, 
az eperjesi ág. h. ev. főiskolai könyvtár, a máramarosszigeti ev. 
ref. főiskolai könyvtár, a nyitravármegyei múzeum, a szabadkai 
városi múzeum és könyvtár, a szegszárdi múzeum és a verseczi 
városi múzeum és könyvtár kiküldöttei a főfelügyelőség anyagi 
támogatásával vettek részt. A többi intézetek közül a komáromi 
vármegyei könyvtár és a nagyváradi Szigligeti-kör küldte ki, szin
tén a főfelügyelőség anyagi támogatásával, megbízottját. Ezenkívül 
a fővárosból 4, Szegedről 2, Kassáról, Lőcséről és Újvidékről 1 — 1 
önkéntes jelentkező hallgatta a tanfolyam előadásait. 

A Magyar Minervából ez évben a III. évfolyam jelent meg, 
a főfelügyelőség előadó-titkárának vezetése alatt dr. Gárdonyi 
Albert, Budapest székesfőváros könyvtárnokának szerkesztésében, 
mint a főfelügyelőség és az országos tanács közös kiadványa. 
A hazai múzeumok és könyvtárak e czímkönyve a fővárosnak és 
a vidék 687 városának és községének 1509 gyűjteményét ismer
tetve minden eddiginél teljesebb képet nyújt a hazai múzeumi és 
könyvtári űgy állapotáról. 

A hatáskörén kívül álló közgyűjtemények közül kettőnek 
ügyeivel volt alkalma a főfelügyelőségnek ez év folyamán foglalkoz
hatni s azoknak a főfelügyelőség kötelékébe leendő felvételét elő
készíthetni. 

Komárom vármegye közönsége már ez év elején kifejezte 
abbeli óhajtását, hogy könyvtára, mely Kulcsár István alapításának 
köszöni létét, állami támogatással a nyilvános használatra alkal
massá tétessék, s az országos főfelügyelőség által az állami segé
lyezés elfogadásával járó kötelezettségek felől felvilágosíttatva, 
október 17-ikén kelt közgyűlési határozatával kimondta annak 
állami felügyelet alá helyezését. Egyidejűleg részletes tervezetet 
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mutatott be a könyvtár megfelelő elhelyezéséről, rendkívüli állami 
segélytől várva e kérdés megoldását. A közgyűlési határozatot 
az országos főfelügyelőség jóváhagyásra ajánlva terjesztette fel a 
magas minisztériumhoz, annak megtörténte utánra tartva fent a 
helyiség kérdésének érdemleges tárgyalását. 

A szászvárosi ev. ref. Kuún-kollégium elöljáróságával, az 
országos tanács útján kifejezett kérésére, a főfelügyelőség közölte 
azokat a feltételeket, a melyekhez a szervezeti szabályzat az állami 
segélyezést köti, azok elfogadásától téve függővé a gyűjteménynek 
a felügyelőség kötelékébe való felvételét. 

Külföldi intézeleket érdeklő ügyekben a magas minisztérium 
négy ízben vette a főfelügyelőség szolgálatait igénybe. A római 
lateráni káptalan levéltárából elveszett Palestrina-kézirat nyomo
zása ügyében a debreczeni ev. ref. főiskolai könyvtár, a kassai 
múzeum, a pozsonyi városi közkönyvtár és a szegedi Somogyi
könyvtár és a városi múzeum igazgatóságaihoz intéztetett felszó
lítás. Hasonló intézkedés történt a bloisi könyvtárból eltűnt XV. 
századbeli latin nyelvű imádságos könyv nyomozása érdekében. 
Végül a berlini porosz kir. tudományos akadémiának a középkori 
és a kora-felnémet kéziratok összeírása érdekében kiadott kör
levelére a főfelügyelőség felkérte a hazai nagyobb könyvtárak 
vezetőit az e csoportbeli netalán birtokukban levő kéziratok jegy
zékének összeállítására, a czélból, hogy azokat a nevezett akadé
mia megbízottjának rendelkezésére bocsáthassuk. 

A főfelügyelőség tagjai a szakkörükbe vágó kérdések elintézésé
ben való részvételen kívül ez évben is pontosan megfeleltek ama köte
lességüknek, hogy hivatalos utaikon személyes tapasztalatok útján 
szerezzenek tájékozást a hatáskörünkbe tartozó intézetek ügyeiről. 

Az országos főfelügyelő a nagybányai és veszprémi múzeumok 
és a temesvári városi könyvtár megnyitásán való részvételén kívül 
meglátogatta a kassai, máramarosszigeti, szegedi és temesvári 
gyűjteményeket. 

Szalay Imre helyettes főfelügyelő a pécsi múzeum megnyi
tásán kívül Pozsonyban, Szombathelyen és Verseczen a múzeumi 
és könyvtári építkezések ügyében tett hivatalos látogatást. 

Az orsz. főfelügyelőség többi tagjai közül Czigler Győző orsz. 
felügyelő Kassán és Pozsonyban tanulmányozta a megoldásra váró 
múzeumi építkezési kérdéseket, dr. Fejérpataky László orsz. fel-



Vidéki könyvtáraink 1904-ben 19 

ügyelő Aradon, Nyitrán, Pozsonyban, Szabadkán, Szegeden, Szom
bathelyen, Temesvárott, Verseczen és Veszprémben, dr. Horváth 
Géza orsz. felügyelő Felkán, Kassán, Máramarosszigeten, Miskolczon, 
Poprádon, Pozsonyban, Szabadkán, Szegeden és Temesvárott s végül 
dr. Schönherr Gyula előadó-titkár Aradon, Deésen, Felkán, Kassán, 
Kolozsvárt, Máramarosszigeten, Nagybányán, Nyitrán, Pécsett, Poprá
don, Pozsonyban, Szegeden, Temesvárott, Váczott, Verseczen és 
Veszprémben látogatta meg a hatáskörünkbe tartozó intézeteket. 

Ezenkívül a múzeumok és könyvtárak országos szövetségének 
Temesvárt október 29-én tartott közgyűlésén résztvettek az orsz. 
főfelügyelőség részéről a főfelügyelő és a helyettes főfelügyelő, 
Çgigler GyŐzŐ, dr. FejérpataTcy László, dr. Horváth Géza és Badisics 
Jenő orsz. felügyelők és dr. Schönherr Gyula előadó-titkár, s a 
közgyűlést követő napon Verseczen tartott ülés Szalay Imre helyet
tes orsz. főfelügyelő vezetése alatt folyt le. 

A jelentés további folyama az állami felügyelet alatt álló 
tudományos közgyűjtemények állapotáról, az év folyamán kifejtett 
munkásságukról, a fejlesztésük érdekében tett intézkedésekről és 
ezek eredményeiről ad számot. Ebből a részből egész terjedel
mükben közöljük azokat az adatokat, a melyek a könyvtárak 
ügyeire vonatkoznak, vagy azokkal összefüggésben állanak. 

Alsólcubinban az árvavármegyei Csaplovies-könyvtár helyiség 
hiányában még mindig nem felelhet meg rendeltetésének, a lefolyt 
évben történt intézkedések azonban reményt nyújtanak arra, hogy 
az építkezés kérdése rövid idő alatt kedvező megoldást fog nyerni. 
A könyvtári épület tervei az országos magyar képzőművészeti 
tanács által felülbíráltatván, a minisztérium felhívására újból átdol
goztattak; s a vármegye közönsége hivatalos értesítést nyerve a 
felől, miként az építkezés költségeihez az állami hozzájárulás 
összege 30,632 koronában állapíttatott meg, május 10-én hozott 
határozatában kimondotta, hogy a könyvtár épületét 50,631*90 kor. 
költséggel felépíti s a belügyminisztérium által már engedélyezett 
12,000 koronán felül hiányzó összeget kölcsön útján fedezi. A bel
ügyminisztérium e határozatot október 13-ikán azzal a kijelentéssel 
hagyván jóvá, hogy az építkezési tervek és költségvetés bemuta
tása után a 12,000 kor. ki fog utalványoztatni, most már remélni 
lehet, hogy az építkezés az 1905. év folyamán megtörténik. 

A könyvtár 1903. évi állapotáról benyújtott jelentés adatai 
Magyar Könyvszemle. 1906. I. füzet. •* 
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szerint az államsegély a könyvtár rendezésére használtatott fel, 
de a könyvanyag czédulázása ez év folyamán a helyviszonyok 
mostohasága miatt csak lassú mértékben haladhatott előre, s a 
könyvtárnok tevékenysége csupán a könyvtár ritkaságainak kivá
lasztására és a könyvtár történetére vonatkozó adatok összegyűj
tésére szorítkozott. A könyvtár számadásai 3605 kor. bevétellel 
és 2155-43 kor. kiadással zárultak, mely összegből 695*45 kor. tőké
sítésre, 1096 kor. a személyzet díjazására, 182*42 kor. a könyvtár 
gyarapítására, 15*56 kor. könyvkötésre, 97*20 kor. bútorzási és 
berendezési költségekre és 68*80 kor. irodai kiadásokra fordíttatott. 

Aradon a Kölcsey-egyesület gyűjteményei az utóbbi években 
nem állván kellő gondozás alatt, állandó könyvtárnok és múzeumi 
őr alkalmazása vált szükségessé, a mit az orsz. főfelügyelőség az 
által tett lehetővé, hogy az állami segélyből évi 800 koronát az 
alkalmazandó tisztviselő díjazására engedett felhasználni. Az egye
sület által megválasztott múzeumi tisztviselő július havában lépett 
hivatalába, de félévi működése alatt nem lévén képes megfelelni 
a hozzáfűzött várakozásnak, az év letelte előtt megvált állásától. 
Az egyesület vezetősége az állást a főfelügyelőség előzetes megbírá-
lása és jóváhagyása alapján töltötte be, s a megválasztott új tiszt
viselő a következő év elején foglalta el hivatalát. 

Az állami segélyből 400 kor. a gyűjtemények őre félévi 
tiszteletdíjának pótlására és 1000 kor., mint az előző években, 
az Atzél-könyvtár vételárának törlesztésére fordíttatott. Az egye
sület az 1902. évi működéséről nyomtatásban megjelent jelentésen 
kívül az 1904. évben közrebocsátott első évkönyve első felének 
beküldése útján számolt be munkásságáról és gyűjteményei álla
potáról. 1904. évi számadásai 6769*47 kor. bevételt és 5918*52 kor. 
kiadást tüntetnek fel; a kiadásokból 1676 kor. esik a múzeum 
személyzetének díjazására, 2644*85 kor. a gyűjtemények gyarapítá
sara, 264*83 kor. a múzeum házi szükségleteire. 

Beszterczebányán a városi múzeum elhelyezésének kérdése a 
megoldás küszöbéig jutott el az által, hogy az úgynevezett Mátyás
ház átalakításának költségeire kért, 30,958*53 koronát kitevő fedezet 
az orsz. főfelügyelőség és a műemlékek orsz. bizottsága javadal
mának terhére egyenlő arányban engedélyeztetvén, annak a főfel
ügyelőségre eső része az 1905. évtől kezdve 3 évi részletben a 
költségvetési előirányzatba felvétetett. Az átalakítás a költségvetés 
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törvényerőre emelése után a műemlékek országos bizottsága által 
készített tervek alapján fog végbemenni. A 400 kor. állami segély a 
könyvtár részére 1903-ban eszközölt vásárlásokfedezésére fordíttatott. 

Budapesten a budapesti könyvtár-egyesület által fenntartott 
nyilvános könyvtár, mint az előző években, úgy ez év folyamán 
is teljesen rendezett viszonyok között szép eredménynyel töltötte 
be hivatását. Az egyesület évi jelentésének adatai szerint a köz
ponti könyvtár rendezése teljes befejezést nyert; a könyvtár anyaga 
219 dbbal gyarapodott s az olvasók száma 5278 volt. Az évi 
számadások 9437-91 kor. bevétellel és 7944*72 kor. kiadással 
zárultak; a kiadásokból személyi kiadásokra 2141*41 kor., a köz
ponti könyvtár gyarapítására 800 kor., könyvkötésre 226*10 kor., 
bútorzási és berendezési költségekre 1144 kor. esik. Az egyesület 
által fenntartott népkönyvtár gyarapítási költségei a számadásokban 
1200 koronával szerepelnek. A rendes évi államsegély első sorban 
új könyvek vásárlására s részben a könyvtár hiányainak pótlására 
fordíttatott; ez összegből 59 mű 125 kötete szereztetett be és 
5 folyóirat előfizetési díjai fedeztettek. A könyvtár bútorzatára 
engedélyezett 5000 kor. rendkívüli segélyből ez évben a harmadik 
1000 koronás részlet volt esedékes, mely az előző részletekhez 
hasonlóan a bútorzás költségeiből fennmaradó tartozás törlesztésére 
használtatott fel. Az egyesület könyvtárai egy igazgató, egy könyv-
tárnok és két segédtiszt gondozása alatt állanak, kik közül a két 
utóbbi részesül tiszteletdíjban. 

A dunamelléki ev. ref. egyházkerület Ráday-könyvtára részére, 
mely az 1903. év folyamán kérte az állami segélyt, az orsz. 
főfelügyelőség a könyvanyag hiányainak kiegészítése és a könyvtár 
rendezése czéljaira 10,000 kor. rendkívüli segélyt hozott előirány
zatba, melynek első részletéül az 1904. évi állami költségvetésbe 
5000 kor. vétetett fel. E segély megszavazásából kifolyólag a 
könyvtár tényleg felvétetett az orsz. főfelügyelőség hatáskörébe 
tartozó tudományos közgyűjtemények közé, de az összeg folyósí
tása csak az év utolsó napjaiban történhetvén meg, a hivatalos 
érintkezés a könyvtár fenntartó hatóságával csupán a jelen év 
folyamán vehette kezdetét. 

Debreczenben az ev. ref. főiskola nagykönyvtára ez évben 
léptette életbe 1903-ban megállapított szabályzatát, mi felől a tiszán
túli ev. ref. egyházkerület püspöke április 5-ikén 1013. sz. alatt 

4* 
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kelt iratában értesítette a főfelügyelőséget. A nagykönyvtár ez évi 
államsegélye a főfelügyelőség utasításai alapján a könyvtár kettős
példányainak rendezésére s azok jegyzékének kiadására lett volna 
fordítandó, akként azonban, hogy azt a törzsanyag ezédula-kata-
logusa elkészítésének meg kell előznie. A könyvtár vezetősége 
azonban az év folyamán sem a nagy munkálatnak megkezdéséről, 
melyre az 1902. és 1903» évi segélyek 9000 koronát kitevő összege 
állott rendelkezésre s melynek részletes tervezete még 1903-ban 
nyerte meg a főfelügyelőség jóváhagyását, sem az ez évi segély 
felhasználásáról nem adott értesítést s a főfelügyelőségnek rendes 
évi jelentés és számadások beküldésének elmaradása folytán a 
nagykönyvtár állapotáról, gyarapodásáról, személyzeti viszonyairól 
és a fenntartására szolgáló anyagi eszközök nagyságáról s miként 
való felhasználásáról sem volt módja tájékozást szerezhetni. 

Deésen a szolnok-doboka-megyei irodalmi, történelmi és 
ethnographiai társulat által alapított vármegyei múzeum ügyében 
szomorú fordulat állott be, mely hosszú időre megakasztotta e szép 
remények között alapított kulturális intézmény működését. A társulat 
elnöke, báró Bornemissza Károly, főispáni állását odahagyván, 
egyidejűleg az elnöki tisztről is lemondott. Távozásával a vár
megye közönségénél az addigi érdeklődést a múzeum iránt közöny 
váltotta fel s midőn a múzeum gyűjteményeit a főgimnáziumban 
bírt ideiglenes helyiségeiből e tanintézet fokozatos fejlesztése miatt 
ki kellett költöztetni, a társulat vezetői nem voltak képesek azok 
megfelelő elhelyezéséről gondoskodni. Ily körülmények között a 
társulat, magának volt elnökének indítványára, 1904. április 5-ikén 
tartott közgyűlésében kimondott határozatával régészeti és nép
rajzi gyűjteményeit további gondozás végett letétképen az Erdélyi 
Múzeum régiségtárában helyezte el, míg könyvtára továbbra is 
meghagyatván a főgimnáziumban, ez intézet igazgatójának gondo
zására bízatott. A társulat ugyanakkor a feloszlatása iránt tett 
indítványt elvetvén, addig is, míg működési körének megfelelő 
szabályozása megtörténhetik, a régi választmány mellett elnöki 
minőségben Bándy György alispánt bízta meg az ügyek vezetésé
vel, s ez idő szerint ideiglenes szervezettel működvén, közvetlenül 
elnöksége útján kizárólag csak folyóügyek elintézésére szorítkozik. 

Mindezekről a társulat csak a bevégzett tények után értesít
vén az országos főfelügyelőséget, annak nem volt módjában, hogy 
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a fennforgó helyzetről kellő időben tudomást szerezzen és így sem
mit sem tehetett a végből, hogy egy magyar kulturális intézmény, 
a melyre e nemzetiségektől lakott vidéken szerény kereteiben is 
oly fontos hivatás várt, az államkormányzat hivatott tényezőinek 
segítségével fenntartható legyen és feladatainak betöltésére a szük
séges eszközökkel felruháztassék. 

A történtek után feladata csupán arra szorítkozhatott, hogy 
a helyi tényezők érdeklődésének és áldozatkészségének újból való 
felélesztésével és az állam anyagi és erkölcsi eszközeinek felhasz
nálásával mozgalmat indítson meg a múzeum visszaállítása érde
kében, s addig is gondoskodjék a gyűjtemények sorsának biztosí
tása felől, s főleg a felől, hogy azok a tudományos használat 
számára az átmeneti időszakban is hozzáférhetők maradjanak. 
E czélból aẑ  Erdélyi Múzeum régiségtárának igazgatójától és a deési 
főgimnázium igazgatójától beszerezte a gondozásukra bízott anyag 
jegyzékét s intézkedett az iránt, hogy a társulat által fel nem 
használt 1902. évi államsegélyből, mely 900 koronát tett ki, 
600 kor. a régiségtári és néprajzi anyag leltározási és konzerválási 
költségeinek fedezésére, 300 kor. pedig a könyvek bekötésére 
használtassék fel. A múzeum visszaállítása érdekében teendő intéz
kedések tárgyában pedig felterjesztést intézett a magas minisz
tériumhoz, annak közbelépésétől remélvén kedvező hangulatot 
kelthetni ama helyi hivatalos tényezőknél, a melyek támogatása 
a múzeum visszaállításának és jövendő sorsa biztosításának elen
gedhetetlen feltétele. 

Eperjesen az ág. h. ev. kollégium könyvtára ez év folyamán 
vétetett fel az orsz. főfelügyelőség kötelékébe tartozó tudományos 
közgyűjtemények sorába, miről a magas minisztérium június 7-én 
42,694. sz. alatt kelt leiratában értesítette a könyvtár igazgatóságát. 
Ez az intézkedés egyelőre csak a könyvtárnak a kollégium tulaj
donát képező anyagára vonatkozik s az alapítványi természettel 
bíró Szirmay-féle könyvtárra csak bizonyos kezelési kérdések 
tisztázása esetén lesz kiterjeszthető. A könyvtár ez idő szerint a 
kollégium nagytermében van elhelyezve; külön helyiségben való 
felállítása csak a főgimnázium tervbe vett kitelepítése után lesz 
keresztülvihető. Fenntartási költségeihez a kollégium 9000 koronát 
megközelítő könyvtári alapjának kamatain kívül a főgimnázium 
800 koronával, a jogakadémia a hallgatóitól beszedett könyvtári 
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díjnak mintegy 400 koronát kitevő összegével, s a theologiai intézet 
hasonló forrásból mintegy 100 koronával járul. A Szirmay-könyv-
tárnak 8400 kor. külön alapja van, melynek jövedelme felerész
ben gyarapításra, felerészben a könyvtárnok fizetésére fordittalik. 
A könyvtár fenntartásának költségei ekként biztosítva lévén, az 
államsegély első sorban a könyvanyag czédula-lajstroma elkészí
tésének költségeire van hivatva fedezetül szolgálni. 

Győrött a városi könyvtárban most folynak a rendezési 
munkálatok s csak azok befejezte után lesz az a nagyközönség 
számára megnyitható. A használat annak megtörténtéig csupán 
a városi tisztikar körében való kikölcsönzésre szorítkozik. A ren
dezés folyamán első sorban a Milkovics-Zámory könyvtár czédu-
lázása vétetett foganatba, annak befejezte után kerül a sor a városi 
könyvanyag és az állami segélyből vett könyvek, valamint a sajtó
termékek köteles példányai czédulázására. A könyvtár ez idő 
szerint a városi levéltárnok gondozása alatt áll, ki mellett egy 
kisegítő van 3 kor. napidíjjal alkalmazva; a jövendőre a város 
külön könyvtári tisztviselői állás szervezését határozta el, melynek 
1900 koronát kitevő illetményei már az 1905. évi költségvetési 
előirányzatba felvétettek. Az államsegély, miként az előző években, 
most is első sorban helyi vonatkozású művek beszerzésére fordít
tatott és 49 kötettel növelte annak anyagát. A város ezenkívül 
saját jövedelméből 1600 koronát fordított a könyvtár gyarapítására. 

Gyulán a békésvármegyei közművelődési egyesület igazgatása 
alatt álló vármegyei múzeum, mely 1900-ban vétetett fel az orsz. 
főfelügyelőség kötelékébe, 1901-ben 1400 kor. államsegélyben része
sült s kezdettől fogva rendesen kapja a főfelügyelőség könyvkül
deményeit, 1901. óta sem az államsegélyek felhasználásáról, sem 
az 1900-ban 4000 koronán megvásárolt Oláh-könyvtár rendezé
sének eredményéről nem tett jelentést, sem évi működéséről szóló 
jelentéseket nem küldött. Ekként a főfelügyelőség ezúttal sem volt 
abban a helyzetben, hogy számára ujabb segélyt hozzon javaslatba, 
s állapotáról sem volt módjában e jelentésben tájékoztatást nyújtani. 

Hódmezővásárhelyen az ev. ref. főgimnázium könyvtárának 
nyilvánossá tétele tárgyában már az 1903. évben megindultak a 
tárgyalások az intézet igazgatóságával, azonban mindeddig nem 
vezettek kellő eredményre, s az ez évi államsegély, mely részben 
az olvasószoba villamos világításának és a könyvtárnok tisztelet-
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díjának fedezésére volt szánva, ezúttal is a könyvtár gyarapítására 
fordíttatott. A segélyből beszerzett művek kötetszáma 69; felhasz
nálatlanul maradt 135-19 kor. Az intézet saját javadalmából külön 
800 koronát fordított a könyvtár czéljaira. 

Ipolyságon a hontvármegyei múzeum-társulat múzeuma a 
vármegyeházában van szerény kereteinek megfelelően elhelyezve, 
s gondozói jó szolgálatot tesznek a vármegyének a reá vonat
kozó történelmi emlékek összegyűjtésével; de a vármegyéhez való 
viszonya még nincs szervezve, s fenntartása költségeinek fedezésére 
nem rendelkezik biztos forrásokkal. Az a körülmény, hogy igaz
gatója a vármegye területén kívül lakik, megnehezíti a gyűjte
mények fejlesztésére irányuló törekvések sikeréi; ennek tulajdo
nítható, hogy az ez évi államsegélyből csupán a könyvtárra szánt 
összeg használtatott fel rendeltetési czéljaira s a régiségtári segély 
felhasználása a következő évre maradt. 

Kassán a városi múzeum fennállásának második évébe lépve, 
ez év folyamán is fényes eredményekkel töltötte be azt a vezető 
szerepet, a mely számára Felső-Magyarország tudományos közgyűj
teményei között a hazai múzeumi ügy szolgálatában ki van jelölve. 
Fenntartó hatóságának, Kassa sz. kir. városnak áldozatkészsége, az 
állam anyagi és erkölcsi támogatása és a müveit társadalomnak 
minden oldalról megnyilatkozó érdeklődése bőven megadta az 
eszközöket a múzeum gyűjteményeinek gyarapítására, s a vezetése 
körül kifejtett gondosság és ügybuzgalom semmit sem mulasztott 
el abban az irányban, hogy ez eszközök eredményesen legyenek 
rendeltetési czéljaikra felhasználhatók. 

A múzeum igazgatására kiküldött miniszteri biztos ez év 
elején részletes kimutatást terjesztett be az orsz. főfelügyelőséghez 
a Kassa város részéről a városi múzeum építkezésére és beren
dezésére tett kiadások, valamint az 1900—1903. évben kapott 
államsegélyek nagysága felől. Jelentéséből kitűnik, hogy a város 
közönségének a múzeum építésére és berendezésére tett kiadásai 
jóval meghaladják a 300,000 koronát, míg az állam rendes évi 
és rendkívüli beruházási segélyek czímén 49,500 koronával járult 
a múzeum fejlesztéséhez, mely összegből az 1903. év végéig 
21,094-17 kor. használtatott fel a gyűjtemények gyarapítására-
A lefolyt évben 36,562-23 kor. fordíttatott a múzeum czéljaira, 
mely összegből 8661 "49 kor. az ezen és a korábbi években kapott 
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államsegélyből nyert fedezetet, a többi a város javadalmát terhelte. 
A kiadásokból 9402 kor. esik a személyi kiadásokra, 4660*80 kor. 
a gyűjtemények gyarapítására, 2968*26 kor. bútorzási és beren
dezési költségekre, 6183*36 kor. az épület fenntartására és a telek 
bekerítésére, 2131*38 kor. a házi kiadásokra és 8963*80 kor. az 
építkezési kölcsön törlesztésére. 

A múzeum könyvtári osztálya ez évben 375 mű 739 köteté
vel gyarapodott. Az olvasótermet 225 nyitási nap alatt 3126 egyén 
használta, a használt könyvek száma 3930 db. A könyvtár anyaga 
teljesen lajstromoztatott és czímjegyzéke 45 ívnyi terjedelemben 
megjelent. 

Kecskeméten a városi múzeum vezetőinek működése mind
eddig csak a múzeumi anyag összegyűjtésére szorítkozott; a város
házában elhelyezett gyűjtemények végleges elhelyezéséről és a 
nagyközönség számára való megnyitásáról még mindig nem tör
ténhetett gondoskodás, s magának a múzeumnak mint városi intéz
ménynek szabályrendeleti úton való szervezése is még a jövő feladata. 

A város a lefolyt évben 4908*24 koronát fordított a múzeum 
czéljaira, ehhez járult az 1500 koronát kitevő államsegély, mely 
könyvtári, régészeti és néprajzi czélokra egyenlő arányban enge
délyeztetett. A kiadásokból 4963*93 kor. esik gyarapításokra, 
1210 kor. a bútorzás költségeire. Az államsegélyből könyvek beszer
zésére 500 kor. fordíttatott, ez összegen 83 kötet szereztetett be. 

Kiskunhalason az ev. ref. főgimnázium könyvtára az állam
segélyt, mely ez évben 800 koronában lett számára megállapítva, 
vásárlásokra használta fel, a beérkezett jelentés szerint 137 kötettel 
gyarapítva abból könyvanyagát. A könyvtár összes szaporulata 
137 munka 223 kötete. A gyarapítás költségeihez az iskola fenntartó 
hatósága a tanszer-alapból 211*50 koronával járult. A könyvtárt 
ez idő szerint csak a tanári testület tagjai használják. 

Losonczon a városi közkönyvtár a számára megállapított 
keretek között teljesítette ez évben is feladatait. A könyvtár fenn
tartására a város évi 800 koronát áldoz, s az 1904. évben befolyt 
olvasási díjak összege 356*06 koronát tett ki. E tételeket az előző 
évi pénztári maradványnyal, valamint az alapítványi kamatokkal s 
az államsegélylyel egyesítve, bevételei ez évben 2047*37 koronát 
tettek ki; a kiadások összege 1729*89 kor., miből 600 kor. esik a 
könyvtárnok tiszteletdíjára s 1020*87 kor. a könyvtár gyarapítására. 
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Az államsegély teljes összegében e gyarapítási költségek fedezé
sére használtatott fel; az abból beszerzett müvek 78 kötettel 
gyarapították a könyvtár anyagát. 

Lőcsén az ág. h. ev. egyház könyvtára ez évben vétetett fel, 
fenntartó hatósága, a lőcsei ág. h. ev. egyház tanácsa április 5-ikén 
kelt folyamodása alapján, az orsz. főfelügyelőség kötelékébe tar
tozó tudományos közgyűjtemények közé. A kétszáz év előtt ala
pított könyvtár körülbelül 14,000 kötetből áll és részint az egyház 
által fentartott, újabban államosított iskolák könyvanyagát, részint 
egyes lőcsei családok régibb és újabb adományait foglalja magá
ban s főleg régi lőcsei és más felsőmagyarországi nyomtatvá
nyokban gazdag gyűjteményt mutathat fel. Ez idő szerint az ev. 
templom helyiségeiben, a karzatokon és a sekrestyében van elhe
lyezve s így a nyilvános használat számára hozzáférhetetlen. 
Az egyháztanács e bajon segítendő, az egyház újonnan épített 
házában a nagy termet a könyvtár czéljaira ajánlotta fel, a beren
dezés költségéhez az államtól kérve fedezetet s a maga részéről 
késznek nyilatkozott a könyvtárat hetenkint több napon át a 
közönség számára megnyitni és megfelelő fedezettel gondoskodni 
annak fenntartásáról. 

A könyvtár részére ez évben első ízben engedélyezett állam
segély s egyelőre a következő években engedélyezendő segélyek 
is a könyvtári helyiségek bútorozási költségeire szolgálnak fede
zetű], melyek a főfelügyelőséghez benyújtott számadások szerint 
1764 koronát tettek ki. A könyvtár nyilvános használatra alkalmas 
anyagának átköltöztetése és szakszerű felállítása az 1905. év 
nyarán fog megtörténni; e munka vezetését Oéressy Kálmán kir. 
tankerületi főigazgató vállalta magára. A régi könyvanyag továbbra 
is a templom sekrestyéjében marad elhelyezve. 

Magyaróvárt a mosonmegyei történelmi és régészeti egylet 
múzeumának vezetőit a lefolyt évben első sorban a múzeum 
végleges elhelyezése foglalkoztatta. Mosón vármegye közönsége 
április 20-iki és október 26-iki közgyűlésein kelt határozataiban 
a múzeum részére külön épület emelését kimondva, annak költ
ségeire fedezetűi a múzeum hat éven át elmaradt évi 1000 koronás 
segélye fejében utólag kiutalványozott 6000 koronán felül és 
1906-tól kezdve a további 1000 koronás segély terhére felveendő 
24,000 koronás kölcsönt szavazott meg akként, hogy ez összegek 
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az építkezés megkezdéséig múzeumi építkezési alap czímén külön 
kezeltessenek, Magyaróvár városa pedig ingyen telket ajánlott fel az 
építkezés czéljaira. Az orsz. főfelügyelőségtől kapott minták alapján 
elkészült terv és költségvetés 40,000 koronában állapította meg 
az építkezés kiadásait, mely összegből 30,000 kor. a fenntebb 
ismertetett módozatokkal a vármegye részéről nyervén fedezetet, 
az egyesület a hiányzó 10,000 koronát rendkívüli államsegélyből 
kérte fedezhetni. 

Az orsz. főfelügyelőség részéről ez irányban tett lépések 
eredménynyel jártak, a mennyiben a magas minisztérium az 
egyesület kérését elvben magáévá tette; a kért rendkívüli segély 
azonban csak az 1906. évi költségvetés előirányzatának meg
állapításakor lesz javaslatba hozható, akként, hogy az két évi 
egyenlő részletben vétessék fel a költségvetésbe; s így az épít
kezés is csak e költségvetés törvényerőre emelése után lesz 
megkezdhető. 

Az egyesület a lefolyt évben kiadta könyvtárának jegyzékét, 
melynek adatai szerint a könyvtár a kettős példányokon kívül 
419 müvet 1100 kötetben, illetve füzetben foglal magában. 

A máramarosszigetieY. ref. lyceum könyvtára részére 1902-ben 
rendezési czélokra engedélyezett 4000 kor. ez évben folyósíttatván, 
a könyvtár rendeztetett és olvasóterme megfelelő berendezéssel 
készen áll a megnyitásra, a miről az orsz. főfelügyelőnek és az 
előadó-titkárnak ez év nyarán tett hivatalos útjuk alkalmával 
módjuk volt meggyőződést szerezhetni. 

Az 1901 óta kapott államsegélyek összegéből az azokról 
benyújtott számadások adatai szerint beszerzésekre fordított 781*59 
koronát, berendezésekre 1427*51 koronát, személyzeti kiadásokra 
799'97 koronát; a fennmaradó 3800*26 kor. a berendezési költ
ségek végleges törlesztésére szolgál fedezetül. 

Nagybányán a városi múzeum ez év folyamán nyílt meg 
a nagy közönség előtt. A gyűjteményeknek ez alkalommal megjelent 
útmutatójában rövid összefoglalását találjuk a múzeum keletkezése 
történetének. Ebből kitűnik, hogy a múzeum berendezésére 1900-tól 
1903-ig 3614 kor., a múzeumi és könyvtári anyag gyarapítására 
2960 kor. fordíttatott, mely utóbbi összegből 1321 kor. esik könyv
vásárlásokra, 595 kor. régiségek beszerzésére és 1044 kor. nép
rajzi gyűjtésre. 
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Az 1904. évi államsegélyből a könyvtár gyarapítására 100 kor. 
fordíttatott, néprajzi czélokra rendelkezésre áll még 91'40 kor. 

Nagyenyéden a Bethlen-főiskola gyűjteményei közül eddig 
csak a régiségtár tartozott a főfelügyelőség kötelékébe; ez évben 
a főiskola elöljárósága az intézet könyvtára számára is kért állami 
segélyt, késznek nyilatkozva az azzal járó feltételek elfogadására. 
Az elöljáróságnak az orsz. tanács útján előterjesztett eme kérése 
javaslatunkra kedvező elintézést nyervén, a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter május 21-én kelt elhatározásával az állami felügye
letet a főiskola könyvtárára is kiterjesztette. A könyvtárnak 12 sze
mélyre berendezett olvasóterme van, mely naponta két órán át 
van nyitva s a könyvanyag használata kikölcsönzés útján az 
intézet kötelékén kívül álló érdeklődőknek is rendelkezésükre áll. 

A gyűjtemények javadalmazására a főiskola részéről ez évben 
2541-79 kor. fordíttatott, ebből 1906-11 kor. esik a könyvtár 
gyarapítására, 380 kor. a könyvtárnok és a segédkönyvtárnok díja
zására és 80 kor. bútorzási és berendezési költségekre. Az ez 
évben először kapott államsegély Fejér Codex Diplomaticusa vétel
árának fedezésére használtatott fel. 

Nagykárolyban a vármegyei múzeum ügye ezideig csak 
annyiban haladt előre, hogy a vármegyeház újjáépítése alkalmával 
a múzeum részére abban külön terem jelöltetett ki helyiségül, 
a hol a vármegye tulajdonát képező könyvtár és a nagykárolyi 
Kölcsey-körtől átvett könyvanyag felállítva a vármegyei tisztikar 
belső használatára rendelkezésre bocsáttatott. E könyvtár képezi 
ma a múzeum egyedüli anyagát s az összes eddigi intézkedések 
annak a vármegyei javadalomból való gyarapítására szorítkoztak. 
Az 1903-ban kapott államsegély azonban, mely Kölcsey Ferenczre 
vonatkozó ereklyék és az ő korszaka irodalmának beszerzésére 
volt szánva, mostanig nem volt e czélra felhasználható. A kez
detleges állapot, melyben ez új intézmény létezik, képezte annak 
akadályát, hogy azt ez évben újabb segélyben részesíthessük. 

Nagyváradon a kir. jogakadémia könyvtárát ez évben is 
csupán a sajtóügyi köteles-példányokban való részesedés révén szá
míthattuk intézeteink sorába és érintkezésünk vele csupán arra 
szorítkozott, hogy a könyvtáraink között kiosztott könyvekből annak 
könyvanyaga gyarapításához is hozzájárultunk. 

Nyíregyházán a két vármegyei közgyűjteményt, ú. m. a vár-



60 Vidéki könyvtáraink 1904-ben 

megyei múzeumot és a törvényhatósági közkönyvtárt, mely eddig 
egymástól külön szolgálta hivatását, sikerült a főfelügyelőség fára
dozásai folytán egymással egyesíteni. Ennek megtörténte előtt a 
vármegye a főfelügyelőségtől kért szakember útján gondoskodott 
a felől, hogy a gyűjtemények a vármegyeház új helyiségeiben 
szakszerüleg legyenek felállítva. A rendezés befejeztével a vármegye 
közönsége október 12-iki közgyűlésén kimondta a múzeum és 
könyvtár egyesítését, illetve együttes kezelését, múzeumi bizott
ságot alakítva annak ügyei vezetésére. 

E bizottság első feladata a múzeum szervezeti szabályzatának 
kidolgozása, melyre a főfelügyelőségtől kért mintákat. A múzeum 
új helyisége a vármegyeház földszintjén van elhelyezve s 3 szo
bából áll; ezekben van a régészeti gyűjtemény és a könyvtár egy 
része felállítva ; a könyvtár anyagának zöme a könyvtárnak a 
vármegyeház II. emeletén levő régi helyiségében maradt. A gyűj
temények a szervezési munkálatok befejezése után fognak a nyil
vánosságnak átadatni. 

Nyitván a vármegyei múzeum érdekében kifejtett munká
latok ez évben kizárólag a könyvtári helyiség bebútorzására és a 
Maticza Szlovenszka gyűjteményeinek feldolgozására szorítkozhattak 
s a tulajdonképeni szervezés munkája csak ennek befejezte után 
veheti kezdetét. A múzeumi választmány április 30-ikán nyilatkozott 
a szóbanforgó gyűjtemények elfogadása felől s azoknak feldolgozása 
az orsz. főfelügyelőség megbizottainak közbenjöttével ez év nyarán 
vette kezdetét. Első teendőül a könyvanyag rendezése jelöltetett 
ki; e munkával a múzeumi választmány Mihlóssy Ferencz főgim
náziumi tanárt bízta meg, a ki a múzeum könyvtári osztályának 
őréül lévén kiszemelve, e minőségében államköltségen részt vett a 
főfelügyelőség által rendezett könyvtárnoki tanfolyamon. A könyv
anyag rendezésekor a Maticza Szlovenszka kiadványainak mintegy 
25,000 darabra menő készlete különválasztatott s további rendel
kezésre az orsz. főfelügyelőséghez küldetett fel. A többi anyagból 
ama könyvek kiválasztása, a melyek tartalmuknál fogva nem fog
lalhatnak helyet a múzeumban, a rendezés teljes befejezése után 
fog megtörténni. 

Pápán az ev. ref. főiskola könyvtára az 1903. decz. 31-ikén 
kelt miniszteri rendelettel vétetett fel az állami felügyelet alatt 
álló közgyűjtemények sorába. A főiskola elöljárósága az erről 
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szóló értesítés kapcsán felhivatván a könyvtár állapotának és 
szükségleteinek kimutatására, 10,000 kor. rendkívüli segélyt kért 
a 26,000 kötetből álló könyvtár hiányai pótlására és a rendes 
évi segélyt 2000 koronában kérte megállapítani. Az orsz. főfel
ügyelőség a kért rendkívüli segélyt a rendelkezésre álló fedezethez 
mérten 6000 koronában hozta előirányzatba, akként, hogy az az 
ez évi költségvetés terhére legyen annak törvényerőre emelése 
után folyósítható. A magas minisztériumtól ez alapon nyert Ígé
retre támaszkodva az elöljáróság a főfelügyelőség által jóváhagyott 
tervezet alapján 10,000 korona értékű megrendeléseket tett a 
könyvtár gyarapítására; a 9086 koronát kitevő vételár fede
zetéül a kilátásba helyezett rendkívüli segélyen kívül a rendes 
segélyt kérve kijelölni. Miután a bártfai múzeumi építkezés 1905. 
évi részletének előlegül való kiutalványozása az ez évi fedezetet 
kétharmad részben kimerítette, a rendkívüli segély kiutalványozása 
ez év folyamán nem történhetett meg; a megrendelt könyvek 
azonban beszállíttattak és 876 kötettel növelték a könyvtár 
anyagát. A könyvtár ez évben a főiskola pénztárából 2800 kor. 
javadalomban részesült, a kiadások összege 2779*67 kor. volt, 
melyből 2379*67 kor. fordíttatott a könyvtár gyarapítására, 400 kor 
tiszteletdíjakra. Az állami felügyelet kimondása alkalmával a 
könyvtárral kapcsolatban külön szépművészeti gyűjtemény léte
sítése is kimondatott, e terv megvalósítása iránt azonban meg
felelő helyiség hiányában semmi közelebbi lépés nem történt. 

Pécsett a városi múzeumban az 1903-ban megkezdett beren
dezési munkálatok ez év őszén befejezést nyertek s a város 
részéről a rendezéssel egyidejűleg megindultak a tárgyalások az 
iránt, hogy annak szervezete városi szabályrendeletben megálla-
píttassék és ekként fennállásának és fenntartásának feltételei meg
felelő módon biztosíttassanak. A megnyitás november 27-ikén ment 
végbe. A város a szervezési munkálatok megkezdése óta 9900 
koronát áldozott a múzeum czéljaira, az állam pedig nem keve
sebb mint 16,400 koronával járult a múzeum létesítéséhez és 
gyarapításához. 

A múzeum könyvtári osztályának nagymérvű gyarapodása 
várható a néhai Mátyás Flórián könyvtárának megvásárlásától, 
melynek államsegélyen való eszközlése iránt a város kérésére 
megindítottuk a tárgyalásokat. 
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A városi múzeum szervezéséről szóló szabályrendelet alko
tásánál a város legfőbb törekvése az volt, hogy állandó tisztelet
díjjal alkalmazott tisztviselők útján gondoskodjék a múzeum 
ügyeinek pontos vezetése felől. Az ebből eredő költségek egy 
részére a város kérésére az állami segély jelöltetett ki fedezetül 
s az ez alapon kidolgozott szabályrendelet a főfelügyelőség elő
zetes hozzájárulása mellett bocsáttatott tárgyalásra a városi köz
gyűlés elé. A város közönségének az a férése azonban, hogy a 
múzeum állandó elhelyezése felől már most állami költségen 
emelendő önálló épület útján történjék gondoskodás, ez év folyamán 
nem volt érdemleges tárgyalás alá vehető. 

Pozsonyiéin a múzeumi és könyvtári építkezés kérdése már 
évek óta vár megoldásra, a hidász-szertár lebontása kérdésében 
támadt nézeteltérések miatt döntő lépés ez irányban ez év folyamán 
sem történhetett. Az 1903 november 2-iki közgyűlési határozat 
ellen, mely a lebontást elhatározta, a polgárok tekintélyes csoportja 
fellebbezést jelentett be a belügyminisztériumhoz s a miniszteri 
döntés a határozat jóváhagyását az épület lebontásával összefüggő 
térszabályozási kérdések tisztázásáig függőben tartva, jelentékenyen 
elodázta ez ügy végleges megoldását. A város márczius havi köz
gyűlésén fenntartva a lebontás felől hozott határozatát, bizottságot 
küldött ki a szabályozási kérdések tárgyalására. Mielőtt e bizottság 
megkezdte volna működését, az orsz. főfelügyelőség a városi ható
ság felkérésére a primási palotát, melyet a város a hidász-szertár 
helyett a múzeum befogadására kiszemelt, szakértői szemle alá 
vette, azt e czélra alkalmasnak találta és gondoskodott a felől, 
hogy átalakításának tervei elkészíttessenek, hogy az építkezés kér
dését mielőbb megoldásra juttassa, a már korábban kilátásba helye
zett 100,000 kor. rendkívüli építkezési segélyt felvette az 1905. 
évi költségvetés előirányzatába akként, hogy az ez évtől kezdve 
10,000 koronás évi részletekben legyen folyósítható. 

A városi közkönyvtár, melynek végleges elhelyezése össze
függésben áll a nagy múzeumi építkezéssel, annak megoldásáig 
a primási palota félemeletén kapott szobákkal cserélte fel a régi 
országgyűlési palotában eddig bírt helyiségeit. A könyvtár az ez 
évi államsegélyből 536 kötet könyvvel gyarapodott. A könyvtár 
berendezésére megszavazott 40,000 kor. rendkívüli segélyből 
a 3. részlet fejében 4000 korona utalványoztatott ki s az eddig 
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folyósított részletekkel együtt a pozsonyi II. kerületi takarékpénztárban 
van gyümölcsözőleg elhelyezve. A közkönyvtári bizottság részéről 
beterjesztett évi jelentés adatai szerint a könyvtár a lefolyt évben 
1005 mű 2192 kötetével gyarapodott; a látogatók száma 1602 
volt. A zárószámadásokból pedig kitűnik, hogy a város ez évben 
8326 koronát áldozott a könyvtár fenntartására; az összes bevé
telek 11,926 koronát, akiadások 10,654-88 koronát tettek ki s az 
utóbbi összegből 3920 kor. esett a személyi kiadásokra, 4419-44 kor. 
a gyarapítási és 1794-49 kor. a bútorzási és berendezési kiadásokra. 

Selmeczbányán a városi múzeum és könyvtár ügyeiben 
semmi lényeges változás sem történt. Ama régi óhajtás, hogy az 
Óvár, melyben a múzeum el van helyezve, a szépen fejlődő 
intézmények állandó helyiségéül szolgálhasson, ez évben is felmerült 
s a város a műemlékek országos bizottsága útján lépéseket tett 
az épület átalakításának államköltségen való keresztülvitele iránt. 
Az átalakítás terveit a nevezett bizottság már 1902-ben elkészí
tette, a költségeket 40,052-47 koronában irányozva elő. Az átala
kításnak főczélja lévén, hogy az épület külsejének változatlanul 
hagyásával az a városi múzeum s a levéltár állandó befogadására 
alkalmassá tétessék, az országos főfelügyelőség nem térhet ki az 
elől, hogy aránylagosan osztozzék a költségekben; a műemlékek 
orsz. bizottságától ez iránt hozzá intézett kérdéssel azonban ez 
évben érdemlegesen még nem foglalkozhatott. 

Az intézet számadásai 1685-39 kor. bevétellel és 1549-57 kor. 
kiadással zárultak, mely utóbbi összegből 744-77 kor. esett a 
könyvtár gyarapítására. Az államsegélyből, mely az 1903. évi 
könyvtári segély maradványával együtt 1250-59 koronát tett ki, 
147*82 kor. fordíttatott könyvvásárlásra, 567-00 kor. kötésekre: 
a beszerzett könyvek kötetszáma 12. 

Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum elhelyezé
sének kérdése állandóan foglalkoztatja az érdekelt tényezőket, de 
e fontos kérdésben tett lépések még ez évben sem vezettek az 
óhajtott eredményre. A múzeumi építkezések költségeire a vár
megyének 32,000 kor. áll rendelkezésére; az állami segélyt az orsz. 
főfelügyelőség 50,000 koronában állapította meg, akként, hogy 
az az 1905. évtől kezdve 5 éven át 10,000 koronás részletekben 
vétessék fel az állami költségvetésbe. A múzeumi igazgató-választ
mány által bemutatott tervek költségvetése azonban a kiadásokat 
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171,517-40 koronában hozta előirányzatba s így 89,517*40 kor. 
fedezethiány mutatkozik. Addig, míg e hiány nem pótoltatik, vagy 
a meglevő fedezethez mért terv és költségvetés nem állapíttatik 
meg, az építkezéshez nem lehet hozzáfogni. 

Az államsegély a korábbi segélyek maradványaival együtt a 
gyűjtemények gyarapítására használtatott tel. A könyvtári beszerzé
sekre 526-57 kor., könyvkötésre 79*90 kor. fordíttatott s az ekként 
eszközölt beszerzések 63 kötet könyvvel gyarapították a gyűjte
mény anyagát. A múzeum zárószámadásai 4509*47 kor. bevétellel 
és 4254-12 kor. kiadással zárultak. A kiadásokból 600 kor. esik 
személyi kiadásokra, 656*47 kor. a könyvtár gyarapítására, 600 kor. 
a múzeumi helyiség bérére és 1100 kor. az épület-tervek elkészí
tésének költségeire. E kiadásokból a helyiség bére és a személyi 
kiadások a Háromszék vármegyétől kapott javadalomból nyertek 
fedezetet. 

Szabadkán a közkönyvtár- és múzeum-egyesület gyűjte
ményeinek állapotában az eddigi virágzás után visszaesés állott 
be, melynek oka, mint a főfelügyelőség tagjai által eszközölt hely
színi szemlékből kitűnt, részint személyi okokra, részben pedig 
arra vezethető vissza, hogy a gyűjtemények nincsenek kezelé
sükre alkalmas helyiségben elhelyezve és sem a város, sem a 
helyi társadalom nem viseltetik irántuk kellő érdeklődéssel. Évek 
óta nem kapván sem évi jelentést, sem az államsegélyekről elszá
molásokat, az országos főfelügyelőség az egyesületet felhívta az 
összes számadások és leltárak beküldésére: ezek átvizsgálása 
folyamatban van. A múzeumban, mely ez év nyarától kezdve 
el van zárva a közhasználat elől, most folyik a gyűjtemények 
leltározása. Az egyesület azon fáradozik, hogy a gyűjteményeket 
a város vegye birtokába s mint annak tulajdonosa gondoskodjék 
méltó keretek között való fenntartásáról. 

Szatmáron a Kölcsey-kör múzeuma az ev. ref. főgimnázium
ban csekély bérért, bár szerény, de czéljaira alkalmas helyiséget nyer
vén, az egyesület fokozottabb erővel folytathatta a múzeumi anyag 
összegyűjtését és megkezdhette a gyűjtemények felállítását. A könyv
tári államsegélyből beszereztetett 85*35 koronáért 36 kötet, s 
43*60 kor. kötésre, 187 kor. bútorzásra fordíttatott, 84*05 kor. 
à helyiség 400 koronát kitevő bérébe tudatott be. A múzeum 
összes kiadásai a könyvtárnál 668 koronát tettek ki. A könyv-
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tári anyag az év végén 453 mű 710 kötetéből és 5 db irat
ból állott. 

Szegeden a Somogyi-könyvtár és városi múzeum szomorú 
auspiciumok között kezdte meg az évet. Reizner János, az intézet 
érdemes és buzgó igazgatója, ki annak létesítésétől kezdve 
igazi odaadással töltötte be ez állást, január 20-ikán váratlanul 
elhunyt. Az országos főfelügyelőség őszinte meleg részvéttel osz
tozott a veszteségben, mely a hazai múzeumi és könyvtári ügy e 
derék munkásának halálával a várost érte. 

Az ekként megüresedett igazgatói állás betöltése először 
adott alkalmat az orsz. főfelügyelőségnek ama befolyás érvénye
sítésére, a melyet szervezeti szabályzata a rendszeresített múzeumi 
és könyvtári állások betöltésénél a minősítés megállapítása útján 
számára biztosít. Szeged városa a köztisztviselői állásai felől 
1904-ben alkotott szabályrendeletben a főfelügyelőség e jogát külön 
is elismerve, a megürült igazgatói állásra és az esetleg megüresedő 
könyvtárnoki állásra pályázó egyének folyamodásait a minősítés 
elbírálása czéljából ez évi október 17-ikén az orsz. főfelügyelő
séghez terjesztette, mely ebbeli feladatában november 15-ikén járt 
el, s az igazgatói állásra 2 pályázó közül mind a kettőt, a könyv
tárnoki állásra 9 pályázó közül ötöt jelentett ki minősítésük
ből kifolyólag alkalmasnak. Ebbeli megállapodása szolgált alapul 
a három fővárosi nagy könyvtár, u. m. a Magyar Nemzeti Múzeum 
könyvtára, az egyetemi könyvtár és a Magyar Tud. Akadémia 
könyvtára vezetőinek a Somogyi-könyvtár alapító-levelében reájuk 
ruházott hármas kijelölés jogának gyakorlásánál. A kijelölés 
az előírt módon megtörténvén, a város tanácsa nov. 28-ikán 
tartott ülésében az igazgatói állásra lömörhény István eddigi 
könyvtárnokot, ki Reizner halála után az igazgatói teendőket 
végezte, választotta meg, az ekként megürült könyvtárnoki állást 
pedig Móra Ferenczczel töltötte be. 

A múzeum és könyvtár állapotáról ez évben két jelentés 
látott napvilágot. Az első, a régi gyakorlathoz híven, a június 
végén záródó intézeti évről ad számot; s külön jelentés számolt 
be az év második feléről, átmeneti intézkedésül amaz elvi meg
állapodás végrehajtásához, hogy jövőben az évi jelentések a rendes 
polgári év adatait foglalják magukban. A két jelentés adatai szerint 
a könyvtár 1903 július 1-től 1904 deczember végéig 1047 mű 

Magyar Könyvszemle. 1906. I. füzet. 0 
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1787 kötetével és 1810 db apró nyomtatványnyal gyarapodott; 
a használók száma 15,626 volt, kik összesen 16,347 müvet hasz
náltak. 

A város a lefolyt évben 18,049-75 koronát fordított a gyűj
temények czéljaira. A számadások az év végén, az államsegélyből 
felhasznált összegeket betudva, 20,649-75 kor. kiadással zárultak; 
ebből 8630 kor. esik személyi kiadásokra, 3992 kor. az épület 
fenntartására, 7727 kor. a gyűjtemények gyarapítására. 

Az ez évi államsegélyből 1600 kor. fordíttatott könyvvásárlá
sokra; a könyvtár e réven 156 kötettel és füzettel gyarapodott. 

A rendezési munkálatok ez évben a beérkezett anyag fel
dolgozásán kívül első sorban a hirlaposztály rendezésére terjesz
kedtek ki. A hírlapok külön teremben nyertek elhelyezést, hol 
azok anyaga a használatra hozzáférhetően van felállítva. Ugyanitt 
megkezdetett a sajtóügyi köteles példányok rendezése és a feles
leges anyag kiselejtezése, mihez az orsz. főfelügyelőség adta meg 
a kellő utasításokat. Mindezen munkálatok végzéséhez a város 
egy állandó szakdíjnok alkalmazásával gondoskodott a szükséges 
munkaerőről. 

A könyvtár és múzeum szervezeti szabályzatának ügyében 
ez évben folyt tárgyalások a főfelügyelőség részéről az év utolsó 
hónapjában befejeztettek s az azok alapján kidolgozott végleges 
tervezet deezember 23-ikán küldetett meg a város főispánjának. 

Szegszárdon a tolnavármegyei múzeumban ez évben készült 
el a könyvtár lajstroma s a 2189 kötetből álló könyvanyag a 
múzeumi épület nagy termében zárt szekrényekben adatott át 
a használatnak. A könyvtári osztály részére a múzeumi választ
mány által megállapított használati szabályzat azonban, melyet 
a vármegye közönsége április 26-ikán terjesztett fel a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumhoz, nem volt jóváhagyható, miután 
a könyvtár használatát a múzeum-egyesület tagjaira s az iskolák 
tanáraira és tanuló ifjúságára kívánta szorítani, s a vármegye 
közönsége felszólíttatott a tervezet megfelelő átdolgozására. 

Az államsegélyből a könyvtár gyarapítására 373*16 kor., 
könyvkötésre 96-14 kor., a könyvtár lajstromozásának költségeire 
30'70 kor. fordíttatott; a beszerzett müvek kötetszáma 51. 

Az építkezési segély 4-ik és 5-ik részletéül az 1903. és 
1904. évi állami költségvetések terhére 10,000 kor. folyósíttatott; 
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az 1903-iki részlet átvétele alkalmával Tolna vármegye alispánja 
beterjesztette az 1900—1902. évekről az építkezési alapszám
adásokat; ezek adatai szerint az építkezés költségeire 1900-ban 
61,101-03 kor., 1901-ben 59,189-12 kor. és 1902-ben 17,325*84 
korona adatott ki. 

A múzeum könyvtára a lefolyt évben ajándék útján 87, vétel 
útján 82 dbbal gyarapodott. 

A múzeum fenntartásához a vármegye 1119-19 koronával 
és egy szolga 384 koronát kitevő díjazásával járult; a múzeum
egyesület tagdíjaiból befolyt 733 kor. 

A zárószámadások 4771*48 kor. bevételt és 3454*74 kor. 
kiadást tüntetnek fel. A kiadásokból 584 kor. esik személyi illet
ményekre, 1600 kor. a gyűjtemények gyarapítására. 

Szombathelyen a múzeumi építkezés még mindig az előkészítés 
állapotában van, és a gyűjtemények régi helyiségeikben, egymástól 
elkülönítve várják végleges elhelyezésük kérdésének megoldását. 
A telek megválasztásával járó nehézségeket megszüntette a 
városnak január 28-iki közgyűlésében hozott ama határozata, 
melylyel az ú. n. Deák-ligetben alkalmas telket ajánlott fel a 
múzeum felépítésére. A vasvármegyei kultur-egyesület már elő
zőleg beterjesztette az építkezés terveit s költségvetését, melyben 
a kiadásuk 98,750-37 koronára voltak előirányozva. E tervek épí
tészeti szakfelügyelőnk átdolgozásában lényeges változtatásokon 
mentek keresztül, melyek a kiadások tetemes emelkedését vonják 
maguk után. Az új tervek az ősz folyamán azzal a felhívással 
küldettek meg az egyesületnek, hogy azok alapján új költség
vetést készíttessen; a mutatkozó költségtöbbletre vonatkozólag az 
orsz. főfelügyelőség úgy leiratában, mint a szeptember 17-ikén 
Szombathelyen tartott értekezleten, melyen Szalay Imre helyettes 
főfelügyelő és Fejérpataky László felügyelő vettek részt, kilátásba 
helyezte, hogy a fedezet egy részéről az államsegély felemelése 
útján fog gondoskodás történni. A végleges költségvetés, mely az 
összes építkezési kiadások összegét 129,175*98 koronában hozta 
előirányzatba, ez év őszén terjesztetett a főfelügyelőség elé, mely 
.azt az építészeti szakfelügyelőnek adta ki megbírálás végett. 

Az egyesület részletes jelentést tett a könyvtár ez évi álla
potáról, melynek adatai szerint a könyvtár vétel és ajándék útján 
117 mü 180 kötetével és 82 füzetével és köteles példányok czímén 

5* 
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7691 db nyomtatványnyal gyarapodott és állománya deczember 
31-ikén 6894 kötetet és füzetet s a köteles példányokból eredő 
21,756 db nyomtatványt foglalt magában. Az ez évi államsegé
lyekből a könyvtári czélokra kapott 500 korona a maga teljessé
gében könyvek vásárlására használtatott fel. 

Az egyesület 5965*51 koronát kitevő kiadásaiból 1342 koronát 
fordított személyi kiadásokra és 2632 koronát a gyűjtemények 
gyarapítására. 

A városnak a gyűjtemények elhelyezése ügyében hozott 
határozatával kapcsolatban állott annak kimondása, hogy az egye
sület feloszlása esetén a múzeum összes gyűjteményei a város 
tulajdonába mennek át. Ennek az egyesületi alapszabályokban is 
megfelelő kifejezést kellett nyernie, a mi a május 21-iki közgyűlésen 
meg is. törlént, de a főfelügyelőség ama felfogása, hogy a változta
tásoknak az egész egyesületi szervezetre ki kell terjeszkednie, az 
új alapszabályok gyökeres átalakítását tette szükségessé s így 
azok megerősítése ez évben még nem történhetett meg. 

Temesvárott a délmagyarországi történelmi és régészeti 
múzeum ez év őszén a múzeumok és könyvtárak országos szö
vetségének közgyűlése alkalmából előkelő közönségnek mutatta 
be gyűjteményeit, melyek gazdagsága elsőrangú helyet biztosít 
számára a vidéki múzeumok között és méltó alapjául Ígérkezik 
a Temesvárott létesítendő nagy központi múzeumnak. A múzeum
egyesület vezetői ez évben is nagy tevékenységet fejtettek ki a 
múzeum anyagának gyarapítása terén s ebbeli törekvéseiknek 
csakis a múzeumi épület túltömött állapota állja útját, mely az új 
gyarapodások szakszerű felállítását és közszemlére tételét teljesen 
lehetetlenné teszi. A múzeum-egyesület 4500 kötetből álló könyv
tárát az 1903. év végén átadta az újonnan létesült városi könyv
tárnak. 

A múzeumi építkezés ügyében döntő lépés történt az által, 
hogy a törvényhozás az orsz. főfelügyelőség által 16 évi részlet
ben javaslatba hozott 160,000 kor. rendkívüli segélyt megszavazta 
s az összeg első részletének ki utalványozása az év végén meg
történt. A tervek megállapítása, mihez az országos főfelügyelőség 
készséggel Ígérte meg segítségét, a telek megválasztása kérdésének 
eldőlte után fog megtörténni. 

A városi nyilvános könyvtár, Temesvár városának legújabb 
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kulturális alkotása, alig néhány évre terjedő szervezési munkálatai 
befejeztével ez évi október 29-ikén az országos szövetség köz
gyűlése alkalmával Wlassics Gyula v. b. titkos tanácsos, az orsz. 
szövetség elnöke, az orsz. főfelügyelő s az orsz. tanács és főfel
ügyelőség több tagja jelenlétében átadatott a közhasználatnak. 
A könyvtár, melyre a város 1904-ben a közel 5000 koronát kitevő 
könyvtár-alap felhasználásával 12,635 koronát fordított, 17,856 mű 
26,474 kötetét foglalja magában s minden hétköznap délután 
nyitva van a közönség előtt. Katalogusa nyomtatásban is meg
jelent. A város a könyvtár kezeléséről külön igazgatói állásnak 
városi tanácsosi ranggal való szervezésével és külön segédkönyv
tárnok alkalmazásával kivánt gondoskodni, ez állások évi díjazá
sára 4330 koronát s a könyvtár többi szükségleteire 2900 koronát 
véve fel 1905. évi költségvetésébe. Rendes évi államsegélyben a 
könyvtár ez idén még nem részesült, de a gyűjtemények rovatából 
2000 koronát kapott az 1903-ban megvásárolt Baróti- és Berkeszi-
féle könyvtárak vételára felének fedezésére, miből kifolyólag e 
könyvtárak anyagának fele állami letétként kezeltetik. 

Tiiróczszentmártonban a tót múzeum a korábbi években 
élvezett államsegélyek révén még mindig hatáskörünkbe tartozik, 
de ez év folyamán csupán a vallás- és közoktatásügyi miniszté
riumhoz beterjesztett évi jelentése és a felhívásunkra beszolgálta
tott statisztikai adatok alapján vehettünk állapotáról és működé
séről tudomást. Az 1903. évről szóló jelentés szerint a múzeum 
a mondott évben ajándékozás útján 1038 kötet könyvvel, vétel 
útján 174 könyvvel szaporodott. A könyvtár rendezése és lajstro
mozása befejezést nyert, köteteinek száma 37,593. 

Verseczen a városi múzeum és könyvtárnál a lefolyt év ese
ményei nagy fontossággal bíró haladást jelentenek. Az 1894-ben 
alapított városi múzeum és az 1886-ban létesített községi iskolai 
könyvtár a községi iskolaszék november 30-iki ülésének határo
zatával egy intézetté egyesíttetett. hogy egységes szervezetben 
szolgálja a kultúra érdekeit. Ez a határozat ama feltételek kifo
lyása volt, melyekhez az országos főfelügyelőség a múzeum és 
könyvtár elhelyezésére kért rendkívüli építkezési segély kieszköz-
lését kötötte. Az építkezés ügyében ez év őszén, a múzeumok és 
könyvtárak országos szövetsége kirándulása alkalmával október 
30-ikán tartott helyszíni szemle eredményéül a gyűjtemények elhe-
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lyezésére az ú. n. községi Fröbel-gyermekkert épülete jelöltetett 
ki; ennek terveit a város az év utolsó napjaiban terjesztette be 
az átalakítás és a költségelőirányzat megállapítása czéljából a 
főfelügyelőséghez. 

A könyvtár a lefolyt évben 1040 kötettel gyarapodott, a 
könyvtár anyaga az év végén 14,209 kötetet foglalt magában. 
A könyvtár részére ez évben első ízben engedélyezett államsegély
ből megvétetett 59 kötet. 

Az egyesített intézet számadásai 4191-99 kor. bevétellel és 
3650*20 kor. kiadással záródtak. A bevételek között a város 
rendes évi javadalma 2390 koronával szerepel. A kiadásokból 
840 kor. esik személyi kiadásokra és 1475*87 kor. a könyvtár 
gyarapítására. 

Veszprémben a vármegyei múzeum két évi szervezési és 
rendezési munkálatok eredményeként ez év november 6-ikán ada
tott át a nyilvánosságnak. A szervezkedési munkálatok befejezé
sével a belügyminisztérium nov. 4-ikén helyben hagyta a vármegye 
által a múzeum szervezése tárgyában alkotott szabályrendeletet, 
melynek új átdolgozásában az országos főfelügyelőség óhajtására 
a múzeum tisztviselőinek a múzeum tárgyaiért való erkölcsi fele
lőssége kellő kifejezést nyer. 

Az államsegélyek ez évben is a berendezés költségeinek 
fedezésére fordíttattak. Az elszámolás azonban a két éven át 
kapott segélyekről még nem történt meg. Az egyesület számadásai 
9528*50 kor. bevétellel és 8404*41 kor, kiadással zárultak; a kiadá
sokból 1465*33 kor. fordíttatott a gyűjtemények gyarapítására, 
6626*32 kor. a bútorzási és berendezési költségek fedezésére. 




