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Sind mir durch die Erbschaftsrechte 
Keine Schatze zugedacht; 

% O, so hat in moiner Jugend 
Gott ein Herz in mioli gelegt, 
Das íür Ihn, für Sie, und Tugend 
Ewig Lieb und Ereundschaft hcgt."' 

181 lapon összesen ötvenegyen gazdagították emléksorokkal 
Schwarz Mihály albumát, mely egy József korabeli erdélyi ifú 
külföldi tanulmányainak kedves emléke. Mutatja azt a szellemet, 
mely tanárt és tanítváiyt az egyetemen eltöltött és összekötött. 

Márki Sándor. 

Az Erdélyi Múzeum könyvtárának sajtóügyi kötetes példányai. 
Az Erd. Múzeum könyvtára az 1897. évi XLI. törvényczikk 

rendelkezése értelmében, mely a nyomdatermékek tudományos ezé-
lokra szolgáló köteles példányainak beszolgáltatásáról intézkedik, 
elvesztette az erdélyrészi sajtók köteles példányaihoz az 1871. óta 
érvényben lévő jogát. De ugyanaz a törvény azt is kimondotta, 
hogy a sajtóügyi köteles példányok „a mennyiben azokra nézve 
további nyilvántartás vagy hivatali használat szüksége már nem 
forog fenn, a Magyarországon létező, vagy létesítendő oly nyilvá
nos múzeumok és könyvtarak gyarapítására fordítandók, melyeket 
e czélból a vallás- és közoktatásügyi miniszter megjelöl". A tör
vénynek itt idézett intézkedése pedig lehetővé tette, hogy a fentebb 
jelzett veszteség nyereségünkké változott. A vallás- és közokta
tásügyi minisztérium t. i. e részben úgy intézkedett, hogy az erdély
részi kir. ügyészségek sajtóügyi köteles példányait teljes egészük
ben, a budapesti ügyészségeknél összegyűlt sajtóterményeket pedig 
jórészben az Erd. Múzeum könyvtára nyerte meg. E miniszteri 
intézkedés értelmében az Erd. Múzeum könyvtára 1898. óta tehát 
nem csak az ordélyrószi irodalmi sajtótermékek teljes anyagát biz
tosíthatja gyűjteményei számára, hanem a mi ennél az anyag mennyi
ségét tekintve sokkal nagyobb értéket képvisel, a budapesiti királyi 
ügyészség köteles példányait is, mely a magyarországi összes sajtó
termékek igen nagy részét adja. így tehát könyvtárunk abban a 
szerencsés helyzetben van, hogy országos jellegének és muzeális 
czéljának megfelelőleg a hazai irodalmi termékeknek csaknem teljes 
anyagát gyűjtheti egybe. 

A budapesti sajtőügyi köteles géldányok 1902. évi anyagát a 
múlt szept. hónap 23 napján vette át a kir. ügyészségtől a könyv
tár segédőre, dr. Szádeczky Béla. A fentebbiek kiegészítésére áll
jon itt néhány statisztikai adat a budapesti királyi ügyészségtől 
átvett 1902-ik évi anyagról. 

Általában megjegyezzük, hogy az anyag évről-évre jelentékeny 
szaporodást mutat. Úgy, hogy míg a múlt évben beszállított 1901. 
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évi nyomtatványok 28 ládában e számnál valamivel több métermázsa 
súlyban voltak elszállíthatok, a most átvett könyv és nyomtatvány 
összege már 32 láda mennyiséget és súlyban körülbelől 35—37 
métermázsát tesz ki. Az átvett önálló művek 2S91 tétel alatt 
szerepelnek s darabszámra közel állanak a 4000-hez. Legkevésbé 
értékes a vegyes apró-nyomtatványok anyaga, melyekből azonban 
mégis sok megőrzésre érdemes nyomtatvány kerül ki. Ezeknek tétel
száma a félévenként összeállított lajstrom szerint 429 és 442 csomag. 

Sajtóügyi életünket leginkább jellemzik a hírlapok és folyó
iratok statisztikai adatai. Magyarország hírlapirodalmának jelentős 
voltát pedig mindennél jobban jellemzi az a nagy szám, mely a 
budapesti királyi ügyészséghez 1902. begyült hírlapok mennyiségét 
tünteti fel. Az első félévben az ügyészség területén megjelent magyar 
s idegen hírlapok és folyóiratok összege 864-ot tesz ki. A második 
félév terméke már valamivel kisebb, mert 829-re rúg. De ezt nem 
kell visszaesésnek tekintenünk, mert a második félévi csökkenést, 
mint rendszeres apályt, a szokás szerint, óv elejével megindított, de 
életképesnek nem bizonyult lapok megszüntetésével magyarázzuk. 

Ez a hírlap- és folyóírati anyag már mennyiségénél fogva is 
legértékesebb része sajtóügyi köteles példányainknak. Velők könyv
tárunknak idáig leggyérebben ellátott hírlapi osztálya óriási mére
tekben indult fejlődésnek, mert hazai hírlapirodalmunknak nagy
részét, s majdnem azt mondhatjuk, egész teljességét felöleli. 

A hírlapok ezen nagy számsorán szemlét tartva szinte meg
lepetve látjuk, hogy megnövekedett politikai napi sajtónk mellett, 
a különböző foglalkozások: tudomány, művészet, mesterségek, ipar, 
közlekedés s egyéb foglalkozási ágak és érdekek mily mértékben 
vannak már nálunk a hirlapsajtó irodalmában képviselve. 

A talán kevésbé ismertek közül curiosum képen ide írjuk 
néhány újság czímét is : „Adóügyi Szaklap", „Aazügyi és Hajózási 
Közlöny", „A Ház felügyelő", „Kőfaragó", „A Czipész", „Magyar 
Dohány Újság", „Mulatók Lapja", „Lakáshirdetők Lapja", „Mol
nárok Lapja", „Magyar Vas- és Gépújság", „Díjnokok Közlönye"-
„Papir Szaklap", „Tímárok Lapja", Tűzoltó Közlöny", „Modern 
Műhely", „Szárnyasaink", „Magyar Méh" stb. Érdekesnek kínál
kozik bemutatni az egész anyagot még abból a szempontból, 
hogy mely foglalkozások, mesterségek stb. ós minő mértékben van
nak képviselve a magyar hírlapirodalmunkban. i 

Az iparágak közül szaklapokkal képviselve vannak a sütők, 
ezukrászok, mézes-kalácsosok, bádogosok, kalaposok, szabók, (három 
szaklappal), bőriparosok, kőfaragók, czipészek, tímárok (két lappal), 
órások, lakatosok, vas- és fém-munkások; külön van képviselve a 
nemes fém-ipar, arany- és ezüst művesek is külön lappal; azután 
gép-ipar és fa-ipar, malom-ipar (két szaklappal), bányászat és ko
hászat. Szintúgy van még szaklapjok a sütőknek, henteseknek, mészá-
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rosoknak, szesztermelőknek. Képviselve van a magyar ezukor-ipar 
és vegy-ipar^ szaklapjok van még a sőrfőzőknek és komló-terme
lőknek és szesz-iparosoknak- Ezekhez kell számítanunk még néhány 
általános ipari szaklapot is. 

A különféle pénzügyi, kereskedelmi, hitel- és biztositásügyi 
lapok mellett külön újságok van a dohányárusoknak (két szaklap), 
a fűszerkereskedőknek, fakereskedőknek, vaskereskedőknek. 

Több újsággal van képviselve a sport és turístika ; van fürdő-
és utazási közlöny, vadász- ós verseny-lap, vasút és közlekedési 
közlöny. 

A különféle foglalkozások közül felemlítjük, a halászatnak, a 
hajózásnak, kertészetnek, a könyvkötészetnek, a házfelügyelőknek, 
fodrászoknak, tűzoltóknak lapjait sőt még léghajózási szaklap is van. 

Vannak végül egészségügyi, zenészeti és különféle érdekek 
szolgálatában álló szaklapok. 
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