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levéltárának kiegészítésére beérkezett ujabb letétemény földolgo
zása, melynek állománya a következő : 6 drb XIV. századi,. 
1 drb XV. századi eredeti irat, 35 drb középkori oklevélmásolat, 
37 drb XVI. századi, 329 drb XVII. századi, 2630 drb XVIIL 
századi, 295 drb XIX. századi, 9 drb XX. századi irat, 22 drb 
genealógiai tábla, 15 drb térkép és tervrajz és 53 drb elenchus 
és iratjegyzék, összesen 3432 drb irat. A Szunyogh-levéltár bori-
tékozása a XIX. századig haladt előre és előreláthatólag október 
hó folyamán e levéltár is végleg rendezve lesz. Folyamatban 
van jelenleg még a Kapuváry-család levéltárának rendezése. 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYV
TÁRA 1908-BAN. 

A könyvtári munkálatok az elmúlt évben is rendesen folytak. A könyv
tárnokság működése nemcsak a már rendezett szakok folytatólagos kiegészí
tésére szorítkozott, hanem az évek óta összegyűlt iskolai könyvek lajstro
mozása is megkezdődött. 

Különös gondot okoz azonban a könyvek elhelyezése. A könyvek sok 
helyen három sorban vannak berakva, a mi a keresést nagyon megnehezíti. 
Eddig, a mennyire a könyvtár költségvetése engedte, pótállványokkal segí
tettünk az elhelyezésen. Sajnos, a legközelebbi jövőben a költségvetés meg
szorítása miatt ez elmarad. Ugyancsak ez fogja okozni azt is, hogy a köny
vek beköttetése csak a legszükségesebbre fog szorítkozni. 

A könyvtár rendezéséről a következő adatok tanúskodnak. A rende
zett tudományszakok száma 54; ezek 78.197 munkát foglalnak magukban,, 
és pedig : 

Bibliographia 1342, Encyklopaedia 161, Philosophia 2087, Mythologia 
123, Thealogia 4870, Paedagogia 2482, Széptudomány 1010, Anthropologia 
579, Jogtudomány 1433, Magyar Jogtudomány 2034, Politika 3083, Magyar 
Politika 3014, Magyar országgyűlés 95, Történelem 6594, Magyar Történelem 
3570, Életirás 3376, Földrajz 1128, Magyar Földrajz 615, Térképek 936, 
Utazás 1390, Statisztika 833, Schematismus 354, Hadtudomány 1059, Régé
szet 1535, Éremtud. 255, Mathematika 1300, Természettudomány 253, Ter
mészettan 1096, Vegytan 478, Természetrajz 140, Állattan 763, Növénytan 
498, Ásvány- és földtan 592, Gazdaságtan 4800, Orvostudomány 2653,. 
Nyelvtudomány 2657, Classica-philologia 1065, Görög irodalom 924, Latin 
irodalom 998, Újlatin irodalom 836, Magyar nyelvészet 688, Régi magyar 
irodalom 679, Magyar irodalom 5945, Germán irodalmak 2009, Franczia 
irodalom 1071, Olasz-spanyol irodalom 292, Szláv irodalom 493, Keleti iro
dalmak 1950, Incunabulumok 445, Akadémiák és társulatok kiadványai 664 
Magyar Akadémia kiadványai 394, Magyar folyóiratok 403, Külföldi folyó
iratok 207, Bolyaiana 41. 
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A szakkatalógus áll 139 kötetből ós 50 czédulatokból. Az általános 
czédulakatalogus 189 tokban van elhelyezve. 

A könyvtár gyarapodása, a járuléknapló kimutatása szerint, a követ-
hező : Vétel útján 566 mű 678 kötetben, 249 füzetben. Kötelespéldányként 
235 nyomda 9087 művet 1904 kötetben, 7627 füzetben, 269 zeneművet 16 
kötetben és 305 füzetben és 116 térképet küldött be. Magánosok és ható
ságok ajándékaképen 194 művet 41 kötetben, 261 füzetben kapott a könyv
tár. 136 akadémiától és tudományos társulattól 722 mű 343 kötetben, 718 
füzetben érkezett a könyvtárba. Az Akadémia saját kiadványaiból 24 művel 
5 kötetben, 34 füzetben gyarapodott. 

A könyvtár olvasóterme az elmúlt évben 222 napon volt nyitva és ez 
idő alatt 6245 olvasó 8127 művet használt, míg házi használatra 136 köl
csönző 788 művet vett ki. 

Az Akadémia Goethe-gyűjteménye is szaporodott vásárlás és ajándé
kozás útján. Az ajándékok dr. Elischer Gyula úrtól és gróf Kuun Gézáné 
ő Méltóságától származnak. A grófné boldogult férjének Goethe relief-
arczképével díszített sétabotját ajándékozta a múzeum számára, mely való
színűleg Goethe unokáitól kerülhetett a bold. főúr tulajdonába. Vásárlás 
útján 37 művel gyarapodott. A gyűjteményt az elmúlt évben is számosan 
látogatták. 

A kézirattárban a rendezés folytatódott. A Történelem czimű szakban 
488 kéziratról (köztük több colligatum), 287 irodalmi levélről és 744 okirat
ról 2467 czédula készült. Az írod. Levelek czimű szakba ujabban beiktat
tatott 474 levél, mely 309 katalogus-czédulára lajstromoztatott. Kégl Sándor 
úr, a M. Tud. Akadémia tagja, a keleti kéziratok lajstromozását befejezte. 
A kézirattárnak 32 látogatója volt. Házi használatra 8 magánegyén és 3 
intézet 11 kéziratot, 227 irod. levelet és 43 oklevelet vett ki. A gyarapodás 
vétel útján 6 kézirat és 1 levél. Ehhez járulnak Dengi Kisfaludy-tanulmányai 
és a Thury gyűjteményéből származó keleti kéziratok (10 kézirat 26 kötet
ben). Ajándékok : Lónyay Menyhértnek egy levele, Duka Tivadar jegyzetei 
Körösi Csornáról és hozzáintézett levelek. 
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