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A családi levéltárak közül a Szerdahelyi és Ghyczy levél
t á r ak rendezése és a Szent-Ivány család levéltárának folytató
lagos lajstromozása van folyamatban. A már korábban rendezett 
levéltárak közül a Melczer család levéltára évszám szerint fel
ál l í t tatot t , és a gróf Teleki és gróf Rhédey családok le7éltáiai 
a földszinti helyiségben nyertek új elhelyezést, hogy a Kisfaludy 
család idősb ága i ra ta inak a család korábbi letéteményével 
együtt való felállítása lehetségessé váljék. 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 
1902-BEN. 

A M.r Tud. i^kadémia Könyvtárának 1902. évi állapotáról 
az Akad. Ér tes í tő f. évi májusi (161) füzete a következő jelen
tést közli : 

A könyvtári munkálatok a lefolyt évben is a rendes mederben 
hajtattak végre. A könyvtárnokság a megkezdett pótlásokat, vala
mint a kisebb füzetes munkák lajstromozását a legtöbb szakban végre
hajtotta, noha ez utóbbiak száma jelentékeny lévén, még ez évben 
is gondot okoznak. A könyvtár rendezéséről a következő adatok 
tanúskodnak. A rendezett tudomány-szakok száma 5 3 ; ezek 66,112 
munkát tartalmaznak, és pedig : 

Bibliográfia 1203, Encyklopaedia 144. Philosofia, 1529, 
Mythologia 120, Theologia 4517. Paedagogia 1964, Széptudomány 
791, Anthropologia 363, Jogtudomány 1316, Magyar jogtudomány 
1773, Politika 2748, Magyar politika 1769, Történelem 6035, 
Magyar történelem 3006, Magyar országgyűlés 95. Életrajzok 3119 
Földrajz 1086, Magyar földrajz 472, Térképek 927, Utazás 1256, 
Statisztika 723, Schematismus 287, Hadtudomány 698, Régészet 1486, 
Eremtudomány 233, Mathematika és csillagászat 1206, Természet
tudomány 192. Természettan 998, Vegytan 457. Természetrajz 137, 
Állattan 505, Növénytan 455, Ásvány- és földtan 516, Gazdaságtan 
3607. Orvostudomány 2555, Nyelvtudomány 2182, Classicah filológia 
869, Görög irodalom 861, Latin irodalom 946, Új latin irodalom 
798. Magyar nyelvészet 560, Régi magyar irodalom 658. Magyar 
irodalom 4648, Germán irodalmak 1889, Franczia irodalom 755. 
Olasz-spanyol irodalom 263, Szláv irodalom 463. Keleti irodalom 
1867, Incunabulum 367, Akadémiák és társulatok kiadványai 608. 
Külföldi folyóiratok 202, Hazai újságok és folyóiratok 386. 
Bolyaiana 32. 

Az 1901-iki jelentésben a rendezett munkák száma 63,652-t 
tet t ki. A lefolyt évben tehát a szaporodás 2500 ; vagyis ennyi mun
káról készült generalis czódulakatalogus, szakkatalógus és inventarium-
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béli czímmás, tehát összesen 7000 czímmás ; a mi, tekintve a tiszt
viselők számát, élénk munkásságra vall. 

A szakkatalógus áll 108 kötetből és 58 czédulatokból. Az álta
lános czédulakatalogus 169 tokban van elhelyezve. 

A könyvtár gyarapodása a jáimlék-napló kimutatása szerint a 
következő: Vétel útján 635 mű, 957 kötetben, 182 füzetben. Köteles 
példányként 341 nyomda 8640 művet 2172 kötetben, 7050 füzetben 
küldött. Ehhez járul 152 zenemű 4 kötetben. 217 füzetben, 775 
újság és 100 folyóirat, 72 térkép, 223 akadémiától és tudományos 
társulattól 738 mű, 483 kötetben, 622 füzetben érkezett a könyv
tárba. Magánosok ajándékából és hatóságoktól 228 művel, 132 kötet
ben, 166 füzetben gyarapodott a könyvtár. A könyvtár az Akadémia 
saját kiadványaiból 16 művet, 22 kötetben, 10 füzetben kapott. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 138 iskolai értesí
tőt ajándékozott a könyvtárnak. Az ajándékozásba nincs felvéve a 
Siskovics örököseitől ajándékozott Siskovics könyvtár, mely a múlt 
év tavaszán került a könyvtárba. Bővebbet erről a róla szóló jelentés 
tartalmaz I t t csak annyit, hogy ebből a könyvtárból 833 oly művel 
gyarapodott az Akadémia könyvtára, melyek még nem voltak meg. 
Azon kívül egy teljes Fehér Codex diplomaticusának szép példánya 
is jutott a könyvtár birtokába. Megemlítendőnek tartjuk még azt, 
hogy a belügyminisztériumtól kapott 2000 koronáért jelentékeny 
diplomatariumok is vásároltattak. 

A könyvtár olvasó termében a lefolyt évben 6611 olvasó 8310 
művet használt, míg a házi használatra 143 kölcsönző 1053 művet 
vett ki a könyvtárból. 

Végűi a könyvtárt ért kétszeres veszteségről is meg kell emlé
keznünk. Múlt év szept. 4-ikén meghalt Heller Ágost főkönyvtárnok, 
a ki 1894-től kezdve volt a könyvtár élén, s kinek a physikai iro
dalom terén kifejtett munkásságát a külföld is méltányolta. Szep
tember 23-án pedig Lindner Ernő alkonyvtárnokot vesztette el a 
könyvtár. Lindner Hunfalvy Pál meghívására 1867-ben került az 
Akadémia könyvtárához, hol, míg betegsége meg nem akadályozta, 
buzgalommal, széleskörű ismerettel teljesítette kötelességét. Hivatalos 
működése mellett nagy készültséggel foglalkozott a magyar költészet, 
különösen Petőfi remekeinek fordításával. — Lindner Ernő helyébe 
az elnökség Pápai Józsefet nevezte ki könyvtártisztté. 

A SZEGEDI SOMOGYI-KÖN Y VTÁB ÁLLAPOTA 
.1901—1902-BEN. , 

A Somogyi-könyvtár igazgatója, Reizner János, a könyvtár 
1902/1903-ik évi gyarapodásáról, használatáról és közérdekű álla
potairól a következő jelentést terjesztette elő : 

A múlt évi július 1-től a folyó évi június végéig terjedő idő-
Magyar Könyvszemle. 1903. IV. füzet. 27 




