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A múzeumok és könyvtárak 
országos felügyeletének, szervezésének és 

gyarapításának szabályozása. 
I. 

A múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelő
ségének szabályzata. 

(Jóváhagyatott Ő császái'i és apostoli királyi Felségének 1901. 
évi január hő 10-ikén kelt legfelső elhatározásával.) 

1. §• 
A múzeumok és könyvtárak országos főfelügye

lősége ál l : 
a) az orsz. főfelügyelőből, 
h) a helyettes főfelügyelőből, 
c) a felügyelőkből, kiknek számát, tekintettel a 

tudományos és művészeti természetű múzeumokban 
és könyvtárakban képviselt különböző szakokra, a 
vallás- és közoktatásügyi magy. kir. minister álla
pítja meg, 

d) az előadó titkárból. 
Hivatalos pecsétje az ország czimere a következő 

felirással: » A múzeumok és könyvtárak országos 
főfelügyelősége «. 

2. §. 
A z országos főfelügyelőnek, helyettesének és a 

felügyelőknek hatáskörét a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minister szabályozza. 



B 

A z országos főfelügyelőt a vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. minister előterjesztésére Ő cs. és apóst, 
kir. Felsége nevezi ki. 

4. §• 
A helyettes főfelügyelőt, a felügyelőség és a főfel

ügyelőség előadó titkárát, a főfelügyelő meghallgatása 
mellett, a vallás- és közoktatásügvi m. kir. minister 
nevezi ki. 

5. §. 
A főfelügyelő, a helyettes főfelügyelő, a felügye

lők és az előadó titkár öt esztendőre neveztetnek ki. 
Ezen idő letelte után uj kinevezésnek van helye. 

6- §• 
A főfelügyelő és a helyettes főfelügyelő tiszteleti 

állást foglalnak el, mely tiszteletdíjjal nem jár. 
A felügyelők és az előadó titkár évi tiszteletdiját a 

vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister állapítja meg. 
A felügyelők, mikor kiküldetésben járnak el, 

egyenlő napidijat élveznek. 

7. §• 
A z orsz. főfelügyelőség szervezésének főczélja az, 

hogy a hazánkban létező és létesítendő nyilvános és 
közhasználatra szánt állami, hatósági, felekezeti és 
társadalmi gyűjtemények között, a rendszeres gyara
pítás, a tudományos alapra helyezett egyöntetű beren
dezés, az avatott igazgatás és a csereviszony szabá
lyozása révén, minél szorosabb összeköttetés létesüljön 
s az ország különböző részeiben elszórt közgyűjtemé
nyek anyaga a nemzeti tudomány és művészet közös 
kincsévé s a nemzeti művelődés egységes forrásává 
legyen. 



Ehez képest a főfelügyelőség rendeltetése a követ
kezőkre terjed k i : 

a) oda hat, hogy az országban létező tudomá
nyos, művészeti gyűjtemények és iparművészeti emlé
kek épségben megőriztessenek, czélirányosan elhelyez
tessenek, rendeztessenek, gyarapittassanak, kellően 
képzett tisztviselők őrizete alatt álljanak s így a nem
zeti művelődés termékeny forrásává váljanak; 

b) alkalmas helyeken uj múzeumok és könyvtá
rak létesítésében közreműködik; 

c) a fennálló és létesítendő múzeumok és könyv
tárak részére nyújtandó állami segély és egyéb ked
vezmények tárgyában a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministernek javaslatot terjeszt elő s az ő intéz
kedéseit végrehajtja: 

dj az orsz. gyűjtemények fölös tárgyainak más 
gyűjtemények számára ajándékba vagy letétbe leendő 
átengedése tárgyában a vallás- és közoktatásügyi 
m, kir. minister elé javaslatot terjeszt, e tárgyak 
átengedését közvetíti és azok megőrzését nyilván
tartja ; 

e) a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 
az állami javadalomból vidéki múzeumok részére 
vásárlandó gyűjteménytárgyak kiválasztásánál és ki
osztásánál tanácscsal szolgál; 

f) a múzeumok és könyvtárak tisztviselőinek 
kiképzésére és szakszerű képzettségük gyarapítására 
szaktanfolyamokat rendez; 

g) a hatósági, felekezeti és egyesületi múzeumok 
és könyvtárak fölös tárgyainak kicserélését közvetíti; 

h) a múzeumok és könyvtárak rendezésében 
útmutatást nyújtó tudományos munkákat, esetleg 
folyóiratokat közrebocsát, ilyenek közzétételét elő
segíti ; 

i) a múzeumok gyarapítására gyűjtéseket és ása
tásokat eszközöltet; 



j) a vidéki múzeumokban időleges kiállítások 
rendezését és tudományos előadások tartását elősegíti; 

k) a múzeumokat és könyvtárakat illető kérdések
ben a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister felszólítá
sára, a múzeumok és könyvtárak fentartói felkérésére 
vagy saját kezdeményezéséből javaslatokat dolgoz k i ; 

l) a hatáskörébe tartozó gyűjtemények felett az 
állami felügyeletet gyakorolja. 

8. §. 

A főfelügyelőség hatásköre kiterjed: 
a) az állami költségen fentartott múzeumok és 

könyvtárak közül azokra, melyeket az országos főfel
ügyelő véleményének meghallgatása mellett a vallás
os közoktatásügyi m. kir. minister külön utasításban 
megjelöl • 

b) a törvényhatóságok, községek, vallásfelekezetek 
és egyesületek által fentartott múzeumokra és könyv
tárakra, melyek 

1. a múzeum vagy könyvtár fentartója által ön
ként, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister jóvá
hagyásával, a főfelügyelőnek alárendeltetnek: 

2. állami pénzsegélyben részesülnek; 
3. az országos gyűjteményekből átengedett, vagy 

az állam részéről közvetlenül adott tárgyakkal vagy 
nyomdai köteles példányokkal gyarapittatnak. 

A 2. és 3. alatt részletezett kedvezményekben 
azonban csak oly múzeumok, és könyvtárak részesít
hetők, melyek 

a) kellőleg biztosított állandó javadalmazásból 
merítik a fentartásukhoz szükséges fedezetet; 

b) a gyűjtemények megőrzésére, megszemlélésére 
és használatára, alkalmas helyiséggel bírnak; 

c) kellő szakképzettséggel bíró és lehetőleg rend
szeres javadalmazással ellátott tisztviselők kezelése 
alatt állanak; 



d) gyűjteményük anyagát, növedéki napló, leltá
rak és szaklapszámok vezetésével, rendszeresen nyil
vántartják. 

A z állami kedvezményben részesedő múzeumok 
és könyvtárak szervezeti szabályai csak a vallás- és 
közoktasásügyi ministernek a belügyministerrel egyet-
értőleg adott jóváhagyása mellett bírnak érvénynyel. 
E szervezeti szabályoknak azon bekövetkezhető esetre, 
ha a gyűjtemény fentartása lehetetlenné válnék, az 
állami kedvezmény utján nyert gyűjtemény tárgyak 
sorsa felől minden kétséget kizáró intézkedést kell 
tartalmaznia. 

A főfelügyelőség a hatáskörébe tartozó múzeumok
ról és könyvtárakról nyilvántartási törzskönyvet vezet, 
mely az a)—d) alatt felsorolt feltételekre vonatkozó 
adatokat rovatos kimutatásban tartalmazza. 

9. §. 
A z országos főfelügyelő a rábízott hatáskörben 

közvetlenül a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis
ternek van alárendelve és neki terjeszti fel jelentéseit. 

A főfelügyelő képviseli a hatóságok, egyesületek 
és intézetek irányában a, főfelügyelőséget. 

A főfelügyelőséghez intézett ügyiratok elintézé
séről a felügyelők tudomásával és hozzájárulásával 
gondoskodik. 

Elnököl a főfelügyelőségi értekezleteken. 
A főfelügyelőség hatáskörébe tartozó muzeumo

kat és könyvtárakat, a mikor szükségesnek tartja, 
meglátogatja. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 
a fenforgó egyes ügyekre nézve a szükséghez képest 
és a főfelügyelőség működéséről minden év végén je
lentést tesz. 

Akadályoztatása esetén a helyettes főfelügyelőre 
száll egész hatásköre. 



A. felügyelők feladatai a következők : 
a) a főfelügyelőség hatáskörébe tartozó múzeumo

kat és könyvtárakat meglátogatják, állapotukról, mű
ködésükről, különösen pedig az állami segély felhasz
nálásáról és az állam részéről adományozott vagy 
letétbe helyezett tárgyak megőrzéséről tájékozást sze
reznek, a múzeumok és könyvtárak őreinek tanácsosai 
és utasítással szolgálnak, tapasztalataikról a főfelügye
lőnek jelentést tesznek; 

b) azon teendők iránt, a melyek az általuk kép
viselt szak szempontjából a múzeumok vagy könyv
iárak létesítése, gyarapítása és rendezése tekintetében 
kívánatosak, javaslataikat a főfelügyelőnek bemu
tatják : 

c) a főfelügyelőtől hozzájuk áttett ügyiratok tár
gyában véleményt mondanak. 

11. §. 
A felügyelő, akadályoztatása esetén pedig a 

helyettes főfelügyelő elnöklete alatt, az ő meghívá
sára, a főfelügyelőség tagjai időnként értekezleteket 
tartanak. 

Ezen értekezletek tárgyai : 
a) az évi munkaterv, névszerint a múzeumok és 

könyvtárak látogatása iránt való megállapodás: 
b) az évi költségvetés megállapítása; 
<•) a múzeumok • és könyvtárak segélyezésének 

ügye; 
(l) a szaktanfolyamok rendezése; 
e) nagyobb fontosságú javaslatok és előterjesz

tések megvitatása. 
K é t felügyelő megkeresésére a főfelügyelő, illető

leg a helyettes főfelügyelő, bármikor köteles értekez
letet hívni össze. 



A főfelügyelőség hatáskörébe tartozó múzeumok 
és könyvtárak fentartóinak kötelezettségei a főfel
ügyelőség irányában a következők: 

a) a múzeumok és könyvtárak állapota és műkö
dése, névszerint az állami segély felhasználása és az 
állam részéről ajándékozott vagy letéteményezett tár
gyak megőrzése felől évenként jelentést tesznek: 

b) kiadványaikból egy példányt megküldenek: 
c) a szervezeti szabályzataikban, illetőleg a mú

zeumokat és könyvtárakat fentartő egyesületek alap
szabályaikban teendő változtatásokat a főfelügyelő
ségnek előzetesen tudomására juttat ják; 

<\) a múzeumi és könyvtári építkezések és a 
fennálló épületekben czélba vett nagyobb átalakítások 
és berendezések terveit a főfelügyelőségnek jóváhagyás 
végett előzetesen bemutatják; 

e) a főfelügyelőség tagjainak látogatásuk alkal
mával lehetővé teszik, hogy hivatásukban eljárjanak. 

13. §. 
A főfelügyelőség hatáskörébe tartozó törvény

hatósági, felekezeti és egyesületi múzeumoknál és 
könyvtáraknál önállóan (rendes köztisztviselői illet
ményekkel) szervezett hivatalos állások nyilvános 
pályázat utján töltendők be s a pályázók ugyanolyan 
minősítést tartoznak kimutatni, a minőt az állam 
követel az általa fentartott múzeumok és könyvtárak 
tisztviselőitől. 

A pályázók folyamodásait a múzeum vagy könyv
tár fentartó hatósága, a minősítés megállapítása czél
jából, a főfelügyelőség elé terjeszti s a kinevezésnél, 
illetőleg választásnál csak azon pályázókat veszi ügy
iembe, a kik ellen a főfelügyelőség minősítés tekin
teteiében kifogást nem emelt. 



A kinevezés, illetőleg a választás, úgyszintén a 
rendszeres köztisztviselői illetmények nélkül létesített 
állásoknál beálló- minden személyváltozás a főfelügye
lőségnél tudomásvétel végett utólag bejelentendő. 

14. §. 
A főfelügyelőség előadó titkárának teendői a 

következők: 
a) a beérkező ügyiratokról a főfelügyelőnek je

lentést tesz ; 
b) a főfelügyelőség részéről kimenő iratokat fo 

galmazza ; 
c) az értekezleteken az előadói tisztet viseli, a 

jegyzőkönyvelcet vezeti: 
d) az elintézendő ügyeket nyivántartja; 
e) a hivatalos kiadványokat sajtó alá rendezi, 

vagy a mennyiben ezzel mások bízatnak meg , a nyom
tatásra utasítás szerint felügyel; 

f) a főfelügyelő megbízásából esetenként a 10. 
§-ban felsorolt felügyelői teendőket végzi. 

15. §. 
A főfelügyelőségi irodavezetőt a főfelügyelő elő

terjesztéséve a vallás- és közokt. m. kir. minister nevezi 
ki és állapítja meg részére az évi tiszteletdijat. 

Teendője : 
a) az iktató-, kiadó-, postakönyvek vezetése: 
b) & fogalmazványok letisztázása és expediálása: 
c) a pénztár kezelése és a számadások vezetése. 

16. §. 
A mennyiben a hivatalos teendők sokasága ideig

lenesen kisegítő egyének alkalmazását teszi szüksé
gessé, erre nézve a főfelügyelő az évi költségvetés 
keretén belül intézkedik. 



A z országos költségvetésben a főfelügyelőség ja
vaslatára felvett összegből a múzeumok és könyvtárak 
czéljaira szánt tételeket a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minister közvetlenül az illető intézetek fen
tartóinak, a többi tóteleket pedig a főfelügyelőség-
pénztárába utalványozza ki. 

Ezen pénzekből az utalványoz tatásokat a költ 
ségvetés keretén belül a helyettes főfelügyelő végzi. 

A számadásokat a helyettes főfelügyelő, mint 
számadó, terjeszti fel a ministeriumhoz. 

18. §. 
A főfelügyelőség kapcsolatban áll a múzeumok 

és könyvtárak orsz. tanácsával. (L. az 1897. évi 
79,458. sz. a, jóváhagyott szabályzat 14—19 . §§-ait.) 

A mennyiben a tanács szabályzata módositandó, 
ezt a vallás- és közoktatásügyi minister saját hatás
körében állapitja meg. 

I I . 
A múzeumok és könyvtárak országos tanácsának 

szabályzata. 
(A nagyméltóságú vallás- és kozokatásügyi ministerium 1897. 
évi 79.458. számú rendeletének 14—19. §§-ai. Jóváhagyattak 
Ő császári és apostoli királyi Felségének 1897. évi deczember 

hó 10-ikén kelt legfelső elhatározásával.) 
(E szabályzat 1—13. §-ait a fentebb közölt uj szabályzat hatá

lyon kivül helyezte.) 

14. §. 
A múzeumok és könyvtárak orsz. tanácsának tagjai : 
a) a közművelődési, tudományos, irodalmi és mű

vészeti egyesületek képviselőiből, saját szervezeti sza
bályzata alapján alakult orsz. múzeum- és könyvtár
bizottságnak rendes évi közgyűléséből három évi meg-



bizatással, egyik választott elnökével és előadó titká
rával együtt kiküldött tizenöt tagja ; 

b) az orsz. tanácsnak hivatalból tagjai: a múzeumok 
és könyvtárak orsz. főfelügyelője, helyettese és fel
ügyelői, továbbá a vallás- és közoktatásügyi ministe-
rium illetékes ügyosztályának mindenkori főnöke, a bel
ügyi m. kir ministerium kiküldötte, a m. kir. köz
ponti statisztikai hivatal igazgatója, a nemzeti múzeum 
igazgatója, valamint a nemzeti múzeumnak osztály
vezetői, az orsz. levéltár igazgatója, az egyetemi könyvtár 
igazgatója, az orsz. képtár igazgatója és az orsz. ipar
művészeti múzeum igazgatója. 

A választás utján kijelölt tizenöt tag megerősítés 
végett a vallás- és közoktatásügyi ministernek névsze-
rint bejelentendő. 

15. §. 

A tanács ülésein az orsz. múzeum- és könyvtár
bizottságnak választott elnöke, akadályoztatása esetén 
az orsz. főfelügyelő vagy helyettese elnököl, az előadói 
és jegyzőkönyvvezetői tisztet a titkár tölti be. A jegyző
könyveket az elnöklőn s/ az előadó titkáron kívül két 
hitelesítő tag írja alá. Érvényes határozathoz a meg
hívottak közül, az elnökön kivül legalább hatnak 
jelenléte s a jelenlevők általános többsége szükséges. 

A meghívások legalább három nappal az ülés előtt 
küldendők szét, a napi rendre felvett tárgyak lehetőleg 
részletes felsorolásával. 

A z orsz. tanács a szükséghez képest más szakfér-
üakat is meghallgathat. 

A múzeum- és könyvtárbizottság szervezeti sza
bályzata, valamint annak alapján a képviselt egyesü
letek s azok kiküldötteinek névsora, a szervezetben 
vagy a névsorban beálló változás, a vallás- és közok
tatásügyi ministerhez jóváhagyó tudomásul vétel végett 
felterjesztendő. 



A z orsz. tanács az egyesületi, a törvényhatósági, 
községi múzeumok, a nép- és vándorkönyvtárak szer
vezése és gyarapítása érdekékben társadalmi tevékeny
séget fejt ki s e czélból — különösen pedig központi 
irodájának költségeire, a »Múzeum« czimü szaklap 
kiadására, tisztelet-dijakra, a, csereviszony fentartásá
nak költségeire, utazási és szállítási kiadások fedezé
sére — esetleges egyéb bevételi forrásain kivül -
állami segélyben is részesül. A z orsz. tanács minden 
évben, az állami költségelőirányzat szentesítése után, 
indokolt javaslatot terjeszt a vallás- és közoktatásügyi 
minister elé, hogy e társadalmi tevékenység folytatá
sára az állami segély összegét megállapítsa. A tanács 
részére kiutalványozott összeg felett a tanács szaba
don rendelkezik; de minden év végével működéséről 
a ministernek jelentést tesz. A mennyiben a tanács 
e segélyen tul a jelzett csoportba tartozó egyes mú
zeumok vagy könyvtárak gyarapítására külön állami 
hozzájárulást tartana kívánatosnak, ily esetben külön 
indokolt javaslatot kell mindenkor a vallás- és közok
tatásügyi ministerhcz felterjesztenie. 

A z előadó titkár a tanács felszereléseit pontosan 
leltározni, a bevételekről, valamint a tanács határo
zata és a választott elnök utalványozása alapján tel
jesített fizetésekről okmányokkal igazolt számadást ké
szíteni és az adomány, vagy csere czimén átvett s ren
deltetési helyükre küldött tárgyakról törzskönyvet ve
zetni tartozik. 

A z összes irodai teendők ellátása s a munka be
osztása iránt az orsz. tanács választott elnöke s az orsz. 
főfelügyelő vagy helyettese egyetértőleg rendelkezik. 

A vallás- és közoktatásügyi ministernek jogá
ban áll a leltári és pénztári kezelést bármikor meg
vizsgáltatni. 



A z orsz. tanács munkakörébe, a 16. §-ban meg
jelölt múzeumok és könyvtárak érdekében, különösen 
a következő ügyek tartoznak: 

1. a Magyorországon létező s közművelődési fon
tossággal bíró nyilvános gyűjtemények jegyzékének meg
állapítása ; 

2. fölös és többszörös példányok kölcsönös kicse
rélésének közvetítése, a hazai és a külföldi gyűjtemé
nyek közöt t : 

3. a nyilvános gyűjtemények tisztviselőinek minő
sítésére szükséges kellékek meghatározása: azok képe
sítése végett tanfolyamoknak szervezése; 

4. mintaszerű szabályzatoknak kidolgozása : a mú
zeumok és könyvtárak szakszerű berendezése, igazga
tása, kezelése és lajstromozási rendszere tárgyában; 

5. a múzeumokra és könyvtárakra vonatkozó évi 
jelentéseknek és lajstromoknak, a hazai és külföldi 
gyűjtemények kiadványainak rendszeres gyűjtése és 
őrzése, illetőleg kézi szakkönyvtárnak berendezése; 

6. a múzeumok és könyvtárak helyszíni tanulmá
nyozása, azok anyagának szakszerű ismertetése; 

7. e czólból, valamint a nemzetközi csereviszony 
közvetítése végett »Múzeum« czim alatt egy szakfolyó
iratnak több nyelven való szerkesztése és kiadása: 

8. a régészeti leletekre, a nyomdatermékek köte
les példányainak beszolgáltatására, a kézirati emlékek, 
a ritka ősnyomtatványok (incunabulák) megőrzésére és 
nyilvántartására, valamint általában a múzeumok és 
könyvtárak országos szervezésére vonatkozó törvény
hozási vagy rendeleti szabályozás előkészítése és meg
vitatása. 

A z orsz. tanács e feladatokat — a rendelkezésére 
álló anyagi eszközök mérvéhez képest — a 16. §-ban 
megjelölt múzeumok és könyvtárak érdekében saját 



kezdeményezéséből és saját hatáskörében teljesiti; tör
vényhatóságokat, községeket és egyesületeket közvetlen 
érintkezés és levelezés utján múzeumok és könyvtárak 
alapításában, szervezésében, berendezésében és gyarapí
tásában szakszerű tanácsával támogat s azok iránt az 
érdeklődést és a társadalmi áldozatkészséget ébrentar
tani törekszik. De valahányszor a jelen szabályzat azt 
megköveteli s különösen akkor, ha államilag fentartott, 
vagy közvetlenül állami felügyelet alatt álló múzeumok
ról vagy könyvtárakról van szó, illetőleg esetről-esetre, 
a mikor azt az orsz. főfelügyelő vagy helyettese szük
ségesnek tartja, az orsz. tanács megállapodásai jóvá
hagyás, illetőleg a hivatalos intézkedés foganatosítása 
végett a vallás- és közoktatásügyi minister elé terjesz-
tendők. 

18. §. 

Rendszeres régészeti ásatások és kutatások állami 
segélyezése iránti kérvények teljesítése vagy mellőzése 
felett — a mennyiben azok nem tartoznak a műem
lékek országos bizottságának az 1881. évi X X X I X . 
t.-czikkben biztosított hatáskörébe — a vallás- és köz
oktatásügyi minister, az orsz. tanács véleményének 
meghallgatása mellett, határoz, Ily segélyezések csak 
akkor javasolhatók, ha az ásatás és a kutatás iránti 
kérelem a nemzeti múzeum elsőbbségi igényeinek 
szemmel tartása mellett, a 10. § értelmében hivatalos 
felügyelet alatt álló múzeum gyarapítása érdekében 
merülne fel. A z e tárgyban tartandó ülésekre a mű
emlékek orsz. bizottságának előadója mindenkor meg-
hivandó. 

19. §. 
A múzeumok és könyvtárak országos tanácsa 

a múzeumok és könyvtárak iránti érdeklődésnek ébren
tartása és fokozása érdekében, működéséről évenkint 
tájékoztató jelentést, azonkívül bevételeiről és kiadá-



sairól részletes évi zárszámadást terjeszt az orsz. mú
zeum- és könyvtárbizottság közgyűlése elé. E jelentés 
és zárszámadás sokszorosítva a közgyűlési meghívással 
együtt a bizottság minden tagjának megküldendő. 
A közgyűlésen felmerült kívánalmakat az orsz. tanács 
saját hatáskörében tárgyalni s ha szükségét látja, köz
vetlenül intézkedni, vagy a vallás- és közoktatásügyi 
minister elé javaslatot terjeszteni tartozik. 

A pénztári és leltári állapot megvizsgálása végett 
a közgyűlés két szakférfiút küld ki s azok jelentése 
alapján adja meg a felmentést. 

A z orsz. főfelügyelő irodáját a bizottsággal közös 
helyiségben rendezi be, de külön irattára van s hiva
talos pecsétjét is csak hivatalos hatáskörében hasz
nálhatja. A z orsz. múzeum- és könyvtárbizottságnak 
feloszlása esetében annak összes értékeit, iratait és 
leltári tárgyait az orsz. főfelügyelő veszi át, arról a 
vallás- és közoktatásügyi ministernek részletes jelen
tést tesz, oly czélból, hogy a minister az átvett érté
kek, iratok és leltári tárgyak további kezelése, vala
mint a bizottsági teendők ellátása iránt, esetleg ujabb 
bizottság szervezésével, saját hatáskörében intézked
hessek. 



A múzeumok és könyvtárak országos taná
csának ügyrendje. 

A múzeumok és könyvtárak országos tanácsa 
működési körét és ügyvitelének módját Ő cs. és apost. 
királyi Felsége által 1897. deczember 10-én legkegyel
mesebben jóváhagyott s a vallás- és közoktatásügyi 
m. k. minister 1897. évi 79,458. számú rendeletével 
közzé tett szervezési szabályzata alapján saját hatás
körében a következőkben irja részletesebben körül : 

1. 
A z országos tanács hatásköre a hazai nyilvános 

gyűjtemények két csoportjára terjed ki. 
A z első csoport a tudományos jellegű gyűjtemé

nyeket (muzeumokat és könyvtárakat), a második 
csoport a tudományos jelleggel nem biró, u. n. köz
művelődési intézményeket (nép- és vándorkönyvtárakat, 
közművelődési egyesületek, kaszinók és olvasókörök 
könyvtárait s a tudományos ismeretek népszerűsítését 
czélzó egyéb könyvtárakat és gyűjteményeket) foglalja 
magában. 

2. 
A tanács a hatáskörébe tartozó mindkét rendbeli 

gyűjtemények ügyeinek előkészítésére állandóan Buda
pesten tartózkodó tagjai sorából, a tanács megbíza
tásának időtartamára, egyszerű szótöbbséggel két szak
bizottságot küld ki, melyek elsejéhez a tudományos 
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gyűjtemények, a másodikhoz a közművelődési intéz
mények ügyei tartoznak. 

A tanács a szakbizottságokat a mutatkozó szük
séghez képest időközben is kiegészítheti. 

E szakbizottságok megbízatásuk időtartamára 
maguk választják meg tagjaik sorából, titkos szavazás 
utján, egyszerű szótöbbséggel elnöküket; mindkét szak
bizottság ugyanegy elnököt is választhat; az eladói 
és jegyzői tisztet az I . szakbizottságnál a múzeumok 
és könyvtárak országos főfelügyelőségének előadó-tit
kára, a másodiknál a, tanács előadó-titkára tölti be. 

A szakbizottságok az elnökök, vagy bármelyik 
bizottság két-két tagjának kívánságára együttes ülést 
is tarthatnak. 

A z együttes ülésen az elnöki tisztet a két elnök 
felváltva tölti be, s a jegyzőkönyvet a tanács előadó
titkára vezeti. 

A tanács központi szükségleteire vonatkozó költ
ségvetés tárgyalása, a közgyűjtemények jegyzékének 
nyilvántartása, azok tudományos vagy közművelődési 
jellegének megjelölésével, a nyilvántartási jegyzék ese
tenként való kiegészítése, valamint a két bizottság 
közt felmerülő összes vitás kérdések eldöntése mindig 
együttes ülésen történik. 

A szakbizottságok ülésein azok elnökeinek meg
hívására a szakbizottságok, illetőleg a tanács kebelén 
kivül álló szakférfiak is részt vehetnek. 

A szakbizottságok megállapodásai jegyzőkönyv 
alakjában terjesztetnek a tanács elé, mely azok felett 
teljes ülésben dönt. 

3. 
A szakbizottságok: 
a) a hatáskörükbe tartozó gyűjtemények jegyzékét 

nyilvántartják; 
b) a tanácsnak uj gyűjtemények létesítésére s a 



meglevők fejlesztésére irányuló társadalmi tevékeny
ségét előkészitik; 

c) a tanács elnöke által javaslattételre hozzájuk 
utasított beadványokat tárgyalják s azokra vonatkozó 
véleményüket a tanács elé terjesztik; 

d) a gyűjtemények meglátogatása és a társadalmi 
tevékenység kifejtése érdekében szükséges egyéb kikül
detések tárgyában javaslatot tesznek; 

e) a külföld rokon intézményeinek tanulmányo
zására szakemberek kiküldetését javaslatba hozzák s 
a tanulmányutak eredményeiről beérkező utijelentése
ket tárgyalják; 

f) a gyűjtemények állami segélyezése és gyara
pítása tárgyában a vallás- és közoktatásügyi minister 
elé terjesztendő javaslatokat előkészitik; 

g) a tanács közvetlen rendelkezésére álló segélye
zési javadalom felhasználása és az abból vásárolt, 
valamint a tanácshoz közgyűjtemények részére bár
minő czimen beérkező tárgyak szétosztása tárgyában 
javaslatokat tesznek; 

h) a gyűjtemények berendezéséhez, felszereléséhez 
és kezeléséhez mintául szolgáló szabályzatok, jegyzé
kek, építkezési és butorzási tervek stb. elkészítéséről 
gondoskodnak; 

i) a múzeumi és könyvtári ügy népszerűsítésére 
szolgáló kiadványok ügyében javaslatokat tesznek; 

j) a gyűjteményekre vonatkozó törvényhozási és 
rendeleti intézkedéseket előkészitik. 

4. 

A tanács a múzeumok és könyvtárak országos 
főfelügyelőségével szerves kapcsolatban állván, az ennek 
hatáskörét érintő mindazon ügyekben, melyek eldön
tése hozzá tartozik, a főfelügyelőség meghallgatásával 
határoz. 

Ehhez képest a tanácshoz beérkező mindazon ügy-



iratok, melyek az országos főfelügyelőség hatáskörébe 
tartozó ügyekre vonatkoznak, az országos főfelügyelővel 
tárgyalás előtt javaslattétel végett eredetiben vagy 
másolatban közöltetnek. 

5. 
A tanács negyedévenként legalább egy ülést tart. 
A z ülésekre a meghivók három nappal előbb 

küldendők szét, a napirend lehető teljes felsorolásával. 
A z üléseket az elnök, akadályozása esetén az 

országos főfelügyelő vagy helyettese hivja össze és vezeti. 
A z előadói és jegyzői tisztet a tanács előadó-tit

kára tölti be. 
Érvényes határozat hozatalához az elnökön kivül 

hat tanácstag jelenléte és a szavazatok egyszerű több
sége szükséges. 

A z elnök az ülésekre a tanács kebelén kivül álló 
szakférfiakat is meghivhat. 

A z ülések jegyzőkönyvét az elnökön és az előadó
titkáron kivül két tanácstag hitelesiti. 

A tanács határozatait az elnök hajtja végre. 
Sürgős esetekben, vagy kisebb jelentőségű ügyek

ben az elnök utólagos bejelentés kötelezettsége mellett 
önállólag — a mennyiben lehet, a szakbizottságok meg
hallgatásával — intézkedik s a tanácsnak utólag jelen
tést tesz. 

A z országos főfelügyelőség a tanácsnak az ő ügy
körét érintő határozatairól az ülések jegyzőkönyveinek 
az előadó-titkár által megküldendő hiteles másolatai
ból szerez tudomást. 

6. 
A tanácshoz beérkező ügyiratokat az előadó-titkár 

iktatás után bemutatja az elnöknek, a ki azoknak a meg
felelő szakbizottsághoz, esetleg az országos főfelügyelő
séghez való utalása, illetőleg áttétele felől intézkedik. 



A tanács iratait az előadó-titkár fogalmazza. 
Ugyanő vezeti a számadásokat, a gyűjtemények törzs
könyvét, a leltári jegyzéket, a letéti naplót, a kézi
könyvtár lajstromát s az ügyvitelhez szükséges egyéb 
nyilvántartási könyveket. 

A z ügyiratok iktató-, kiadó- és postakönyvének 
vezetése, a fogalmazványok letisztázása és expediálása 
az előadó-titkár felügyelete alatt az irodavezető fela
data. 

A z irodavezető s az irodai teendők ellátására meg
felelő segédszemélyzet és szolga alkalmazása felől a 
tanács elnöke intézkedik. 

A z előadó-titkár, az irodavezető és a segédsze
mélyzet tiszteletdiját s a szolga illetményeit a tanács 
állapitja meg. 

7. 
A közgyűjtemények számára a tanács által vásá

rolt, vagy a tanácshoz bárminő czimen beérkező tár
gyakat az előadó-titkár letéti napló vezetése mellett 
veszi megőrzés alá és juttatja el, a tanács határozatai 
alapián, rendeltetésük helyére. 

8. 
A tanács tagjainak a saját hatáskörébe tartozó 

mindkét rendbeli közgyűjtemények hivatalos látogatá
sára a megfelelő szakbizottság javaslatai alapján ese
tenként ad megbízást. 

A tanács hasonló megbízást adhat, ugyanily módo
zatok mellett, a kebelén kívül álló szakembereknek is. 

A tanács kiküldöttei a vasúti- és fuvarköltsé
gek megtérítésén kívül napidíjban részesülnek, melyet 
a tanács szab meg. 

9. 
A tanács bevételei a tanács checjueszámlájára az 

elnök által megjelölendő pénzintézetben helyeztetnek el. 



ugyanitt kezeltetnek a közművelődési intézmények 
segélyezésére szolgáló állami javadalom azon tételei, 
melyek ez intézményeknek beszerzések utján való 
gyarapítására és a rendezési munkálatok költségeinek 
fedezésére vannak szánva. 

Ez összegekből az utalványozást a költségvetés 
keretén belül a tanács határozatai alapján a tanács 
elnöke teljesiti. 

A z előadó-titkár által vezetendő számadásokat 
a tanács évenként kiküldendő két tagja által vizs
gáltatja meg. 



Az országos múzeum- és könyvtárbizottság 
szervezete. 

(Tudomásul vétetett a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
ministerium 1894. évi 32538. számú rendeletével.) 

1. 
Magyarország közművelődési, tudományos és iro

dalmi egyesületei, valamint közművelődési intézetei a 
múzeumok, könyvtárak s általában közművelődési czé-
lokat szolgáló gyűjtemények gyarapítása és szaporítása 
érdekében közös bizottságot alakítanak »Országos 
Múzeum- és Könyvtár-bizottság« czim alatt. 

2. 
Minden közművelődési, tudományos és irodalmi 

egyesület, mely az e czélra kifejtendő közös műkö
désben részt akar venni, jogosítva van saját képvi
seletében tetszés szerint 1—5 tagot kiküldeni az orszá
gos bizottságba egy évi időtartamra. H a a megbizatás 
azonban vissza nem vonatik, ugy az a következő 
esztendőre is érvényes. 

3. 
A bizottság magát szakférfiakkal s az ügy iránt 

érdeklődőkkel kiegészítheti. 

4. 
A bizottság minden esztendőben legalább egy

szer Budapesten ülést tart, melyen az elnökség beszá-



mol egy év munkájáról és eredményeiről, s a bizottság 
a következő évre munkaprogrammot készit. 

5. 
A bizottság megalakulásához legalább öt egye

sületnek hozzájárulása szükséges. H a az egyesületek 
kétharmada kilép a bizottságból, ugy az föloszlottnak 
tekintendő. 

6. 
A megalakuláskor bárom évi időtartamra, tiszti

kart választ a bizottság, még pedig elnökséget, mely 
legalább öt tagból (egy elnök s társelnökök) áll, továbbá 
a titkárokat s a szükség szerint előadókat. 

7. 
A z elnökség a tisztikarral együtt a bizottságnak 

reprezentáló és végrehajtó közege. A z elnök hívja 
össze ugy az elnökség, mint a, bizottság üléseit s elnököl 
ezeken. A bizottságban képviselt egyesületek bárme
lyikének kérésére köteles az elnök a. bizottságot ülésre 
összehívni. 

8. 

A bizottság által megállapított évi munkapro
gramul keresztülvitelét az elnökség eszközli, a saját 
belátása szerint azonban a működési programúi kere
tén tul is mehet a kitűzött czélok érdekélten utólagos 
b ej elentés mellett. 

9. 
Egyes munkálatok elkészítésére vagy akcziók elő

készítésére albizottságok küldhetők ki, vagy szakértők 
kérhetők föl. 

10. 
Ugy az elnökségnek, mint a bizottságnak műkö

dése kiterjed az ország egész területére, mindenütt 



tiszteletben tartja azonban az illető területen működő 
közművelődési, tudományos vagy irodalmi egyesület 
autonómiáját. Ott, liol ily egyletek vannak, uj egye
sületeket rendszerint nem létesít, hanem czéljait a mái-
létező egyesületek bevonásával igyekszik elérni, ameny-
nyiben azok közreműködésüket fölajánlják. 

11. 

A bizottság határozatai az abban képviselt egye
sületekre nem kötelezők, ha azokhoz hozzá nem járultak. 

12. 

A bizottság és elnökség kiadásai az egyesületek 
vagy magánosok önkéntes adakozásából s állami és 
hatósági segélyből fedeztetnek. Anyagi hozzájárulásra 
egyetlen egyesület sem kötelezhető. A bizottság kiadá
sainak fedezése czéljából oly adakozásra való nyilvá
nos fölhívás vagy rendszeres gyűjtés, mely az ado
mányokat a bizottságokban képviselt egyesületektől 
elterelhetné, nem eszközölhető; ellenben a bizottságnak 
joga van oly önkéntes adományokat (akár pénzben, 
akár tárgyakban) elfogadni, melyek a bizottság elé 
tűzött czélokra adattak. A vagyonkezelésre, valamint 
a bizottság irodai kezelésére a bizottságban képviselt 
valamely egyesület kéretik föl, mely hatóságokkal szem
ben ezért felelős. A kezelési kiadásokat az elnök utal
ványozza, esetleges egyéb kiadások fölött az elnökség 
határoz. 

13. 
Miután az országos múzeum- és könyvtár-bizott

ság nem képez külön egyesületet s csupán a már létező 
egyesületek külön kiküldött közös erkölcsi testülete, 
ennélfogva külön alapszabályai, melyek a belügyminis-
terium elé volnának terjesztendők, nem is készíthe
tők. Ezen szervezeti és ügykezelési szabályzat a 



bizottságot alakitó egyesületek önkormányzati hatás
körén belül külön állapitható meg. A vallás- és köz
oktatásügyi, valamint a belügyi ministerek azonban 
felkéretnek, hogy a bizottságban magukat, valamint 
a bizottság szakmájához tartozó állami vagy országos 
intézeteket is képviseltessék. 



A múzeumok és könyvtárak országos 
tanácsa. 

(Három évi időtartamra megerősítve a vallás- és közoktatás
ügyi minister 1901. május 4-én 28,432. szám alatt kelt elhatá-

r< izásával.) 

E L N Ö K : 

Berzeviczy Albert, val. belső titkos tanácsos. (VI I . , 
Erzsébet-körut 6.) 

H E L Y E T T E S E L N Ö K : 

Fraknói Vilmos, arbei czimzet.es püspök, a múzeumok 
és könyvtárak orsz. főfelügyelője. ( V I I I . , Magyar 
Nemzeti Múzeum.) 

E L Ő A D Ó T I T K Á R : 

Porzsolt Kálmán. (VI I I . , Csokonay-utcza 3.) 

A T A N Á C S T A G J A I : 

A) Választás utján. 

Gróf Anilrássy Tivadar. (IX, Margit-rakpart 9.) 
Gróf Apponyi Sándor. (Angol királynő szálloda.) 
Ballagi Aladár. ( I X . , Kinizsi-utcza 29.) 
Beöthy Zsolt. (VII . , Erzsébet-körut 6.) 
Forster Gyula. ( II . , Lánczhid-utcza 4.) 
György Aladár. (II. , Zsigniond-utcza 1.) 
Dr. Kuncz Adolf. (Csorna.) 
Dr. liácz Károly. (V., Tükör-utcza 5.) 
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Rákosi Jeni). (VIII., József-körút 5.) 
Thaly Kálmán. (VIII., Üllői-út 1.) 
Gróf Teleli Géza. (V., József-tér 7.) 
Tóth József. (VIII., Szentkirály-utcza 3.) 
Gróf Zichy Jenő. (VI.. Rózsa-utcza 61.) 

B) Hivatalból. 

A múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelősége 
részéről: 

Fraknói Vilmos, arbei ez. püspök, orsz. főfelügyelő. (L. f.) 
Szalag Imre, min. tanácsos, az orsz. főfelügyelő helyet

tese, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. (IV., 
Múzeum-körut 31.) 

Dr. Fejérpataky László, orsz. felügyelő, a Magyar 
Nemzeti Múzeum Széchenyi könyvtárának igaz
gatója, (VIII., Magyar Nemzeti Múzeum.) 

Dr. Jankó János, orsz. felügyelő, a Magyar Nemzeti 
Múzeum néprajzi osztályának igazgatója, (IX., 
Soroksári-utcza 25.) 

Dr. Horváth Géza, orsz. felügyelő a Magyar Nemzeti 
Múzeum állattári osztályának igazgatója, (VI., 
Délibáb-utcza 15.) 

Dr. Kammerer Ernő, min. tanácsos, orsz. felügyelő. 
(VIII., Sándor-utcza 28.) 

Dr. Krenner József, orsz. felügyelő, egyetemi tanár, 
a Magyar Nemzeti Múzeum ásványtári osztályá
nak igazgatója. (VIII., Magyar Nemzeti Múzeum.) 

Dr. lladisics Jenő, min. tanácsos, orsz. felügyelő (IX., 
l lákos-utcza 10.) 

Wosinszky Mór, cz. apát, orsz. felügyelő. (Szegzárd.) 
Dr. ScJwnherr Gyula, az orsz. főfelügyelőség előadó 

titkára. (VIII., Exikk-Szilárd-utcza 18.) * 

* A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 1901. 
évi 82.385. sz. rendelete értelmében. 



A m. kir. vallás- ás közoktatásügyi ministerium 
részéről : 

Dr. Lippich Elek, ministeri osztálytanácsos. (VII . , 
Pálma-utcza 6.) 

A m. kir. bélügyministerium részéről : 

Dr. Fascho Moys Sándor, min. tanácsos (V., Sas-u. 9.) 

A. m. kir. földmivelésügyi ministerium részéről: 

Dr. Bartóky József, min. osztálytanácsos. (VI. , A lko t -
mány-utcza 10.) 

A m. kir. központi statisztikai hivatal részéről : 

Vargha Gyula, min. tanácsos, a m. kir. közp. statisz
tikai hivatal igazgatója. ( IX . , Kálvin-tér 7.) 

A Magyar Nemzeti Múzeum részéről : 
(a már fennebb más minőségben nevezetteken kivül.) 

Dr. Filárszky Nándor, a Magyar Nemzeti Múzeum 
növénytári osztályának igazgató-őre. ( V I I I . , József-
körűt 77 79.) 

Dr. Hampel József, egy. tanár, a Magyar Nemzeti 
Múzeum érem- és régiségtárának igazgatója. (VI I I . . 
Magyar Nemzeti Múzeum.) 

A m. kir. országos levéltár részéről: 

Dr. Paider Gyula, min. tanácsos, m. kir. orsz. főlevél-
tárnok. (II. , Lánczhid-utcza 2.) 

Az egyetemi könyvtár részéről : 

Dr. Ferenczi Zoltán, az egyetemi könyvtár igazgatója. 
(IV., Ferencziek-tere 5.) 



A m. kir. szépművészeti múzeum részéről: 

Dr. Kammerer Ernő, min. tanácsos, a m. kir. szép
művészeti múzeum és a történelmi képcsarnok 
igazgatója. (L. f.) 

Az orsz. magyar iparművészeti múzeum részéről: 

Dr. Badisies Jenő, min. tanácsos, az orsz. magyar 
iparművészeti múzeum igazgatója. (L. f.) 

I R O D A V E Z E T Ő : 

Dr. Fodor Oszkár, a Népszínház titkára, (VII . , 
Hársfa-utcza 17.) 

A Z O R S Z Á G O S T A N Á C S S Z A K B I Z O T T S Á G A I : 

I. Szakbizottság : 
Elnök: Dr. Berzeviczy Albert. 
Előadó: Dr. Schönherr Gyula. 
Tagok: Beöthy Zsolt, Fejérpataky László, Hampel 

József, Horváth Géza, Kammerer Ernő, Szalag 
Imre. 

II. Szakbizottság : 
Elnök: Dr. Berzeviczy Albert. 
Előadó: Porzsolt Kálmán. 
Tagok: Ballagi Aladár, Beöthy Zsolt, Fejérpataky 

László, György Aladár, Badisies Jenő, Rákosi 
Jenő. 



A múzeumok és könyvtárak országos 
főfelügyelősége. 

(Ő cs. és apóst, királyi Felsége 1901. évi január hó 10-én kelt 
legfelső elhatározása alapján öt évi időtartamra kinevezve a 
mn. vallás- és közoktatásügyi ministerium 1901. január 24-én 

B77H. szám alatt kelt rendeletével.) 
F Ő F E L Ü G Y E L Ő : 

Fraknói Vilmos, arbei cz. püspök. (VI I I . , Magyar 
Nemzeti Múzeum.) 

A F Ő F E L Ü G Y E L Ő H E L Y E T T E S E : 

Szalay Imre, min. tanácsos. ( IV. , Múzeum-körut 31.) 

F E L Ü G Y E L Ő K : 

Dr. Fejérpataky László. (VI I I . , Magyar Nemzeti 
Múzeum.) 

Dr. Horváti), Géza. (VI . , Délibáb-uteza 15.) 
Dr. Jankó János. ( I X . , Soroksári-utcza 25.) 
Dr. Xammerer Ernő. (VII I . , Sándor-utcza 28.) 
Dr. Krenner József. (VI I I . , Magyar Nemzeti Múzeum.) 
Dr. Badisics Jenő. ( I X , Ullői-út 33 37.) 
Wosinszky Mór. (Szegzárd.) 

E L Ő A D Ó T I T K Á R : 

Dr. Schönherr Gyula. (V I I I . , Kökk-Szilárd-u. 18.) 

I R O D A V E Z E T Ő : 

Tóth Árpád. ( V I I I . , Magyar Nemzeti Múzeum.) 



Az országos múzeum- és könyvtár-bizottság. 
(3 évi időtartamra alakult meg 1901. ápril 9-én.) 

ELNÖK: 

Berzeviczy Albert, val. belső titkos tanácsos ( V I I . . 
Erzsébet-körút 6.) 

TÁRSELNÖKÖK : 

Andrássy Tivadar gróf. (II. . Margit-rakpart 9.) 
Beldy Ákos gróf. (IV., Angolkirálynő szálloda.) 
Károlyi István gróf. ( V I I I . , Reviczky-utcza 6.) 
Kuncz Adolf dr. (Csorna.) 
Thaly Kálmán. ( V I I L , Üllői-ut 1.) 

TITKA ROK : 

Clair Vilmos. (Nyitra.) 
Fodor Oszkár dr. (VI I . , Hársfa-utcza 17.) 
György Aladár. (II. , Zsigniond-utcza 1.) 
Jurányi Győző. (II., Toldy Ferencz-utczai iskola.) 
Porzsolt Kálmán. (V I I I . , Csokonay-utcza 3.) 
Sándor József. (Kolozsvár.) 



Az országos múzeum- és könyvtár-bizottság 
tagjainak névjegyzéke. 

Alsó-Kubin. 
Árva vármegye közönsége, mint a Csaplovits könyvtár 

fentartója részéről: 
Kubinyi Miklós, Bulla György. 

Arad. 
A Kölcsey Egyesület részéről: 

G-aál Jenő dr., üé thy László dr. 

Aranyos-Marót. 
Bars megye közönsége, mint a vármegyei múzeum 

fentartója, részéről: 

Balassa-Gyarmat. 
Nógrád 'megye közönsége, mint a megye múzeum- és 

könyvtár fentartója részéről: 

Beszterczebánya. 
A városi közönség, mint a városi múzeum fentartója 

részéről: 
Dr. Schmidt József. 

Békés-Csaba. 
A Békés-Csabai Múzeum Egyesület részéről: 

Dr. Zsilinsky Mihály, Varságh Béla, Maros György, 
Bálás Á d á m . 



Budapest. 
A Magyar Nemzeti Múzeum és egyes osztályai ré

széről : 

Szalay Imre, Fejérpataky László, Mocsáry Sándor, 
dr. Jankó János, dr. Korváth Géza, dr. Krenner 
József, Filárszky Nándor. 

A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelő
sége részéről : 

Dr. Schönherr Gyula. 

A kir. magyar Tudomány Egyetem részéről: 
Berger Ev. János, Ballagi Aladár, Ferenczi Zoltán. 

Az Egyetemi Könyvtár részéről: 

Dr. Ferenczi Zoltán, dr. Máté Sándor, Dedek Crescens 
Lajos. 

A Szépművészeti Múzeum és Történelmi Képcsarnok 
részéről: 

Kammerer Ernő, Térey Gábor. 

Az Orsz. Magyar Iparművészeti Múzeum részéről: 
liadisics Jenő. 

Az Orsz. Iparművészeti Társulat részéről: 

Beck Dénes, Gelléri Mór, Györgyi Kálmán. 

A Magyar Tudományos Akadémia és egyes osztályai 
részéről: 

A m. kir. Központi Statisztikai Hivatal nyilvános 
könyvtára és térképgyűjteménye részéről: 

Dr. Kovács Aladár, dr. Kenéz Béla. 



A kir. József Műegyetem Könyvtára részéről: 
Rados Gusztáv. 

A m. kir. Mezőgazdasági Múzeum részéről: 
Bálás Árpád, Rombai Dezső. 

A m. kir. Technológiai Iparmúzeum részéről: 

A dunamelléki ev. ref. egyházkerület elöljárósága mint 
a Ráday könyvtár fentartája részéről: 

Az Orsz. Tanszermúzeum és Pedagógiai Könyvtár 
részéről: 

Dr. Staub Móricz. 

A magyar országgyűlés képviselőházéinak elnöksége, 
mint a képviselőházi könyvtár fentartája- részéről: 

Dr. Küffer Béla, Fülöp Áron. 

A m. kii\ Földtani Intézet részéről: 

A Magyarhoni Földtani Társulat részéről : 

A Magyar Földrajzi Társaság részéről: 
Gerster Béla. 

Budapest székes-főváros közönsége, mint a székes
főváros könyvtárának, múzeumának és a székes-főváros 
statisztikai hivatala könyvtárának fentartája részéről : 
Körösi József, Toldy László, Kuzsinsky Bálint. 

A Budapesti Könyvtár-Egyesület részéről: 
Dr. Rácz Károly, Jurányi Győző, Koncsek Lajos, 

Szálai Győző, Száva Gábor. 



A Dunántúli Közművelődési Egyesület részéről: 
Pallavicini Ede őrgróf, Rákosi Jenő, Porzsolt Kálmán, 

dr. Fodor Oszkár. 

A Magyar Képzőművészek Országos Egyesülete részéről : 

A Rajztanárok Országos Egyesülete részéről: 

A m. kir. Természettudományi Társulat részéről: 
Schilberski Károly, Paszlavszki József, B.áth Arnold , 

Heller Ágost , Hermán Ottó. 

A kir. Orvos-Egylet részéről: 
Jendrássik Ernő. dr. Temesvári Rezső. 

Az Országos Erdészeti Egyesület részéről : 
Arató Gyula, Bund Károly . 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület részéről: 
Szilassi Zoltán, Kirchner Lajos. 

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társulat részéről: 
báró Iladvánszky Béla, Bánó József, Áldásy Antal . 

A Kisfaludy-társaság részéről: 

A Petőfi-társaság részéről: 

Az Országos Pedagógiai Társulat részéről: 
Dr. Hegedűs István, dr. Gyulai Béla. 

Az Orsz. Magyar Iskola-Egyesület részéről : 
Tóth József, Gerlóczy Károly. 



A Középiskolai Tanár-Egyesület részéről: 
Dr. Négyessi László, dr. Alexander Bernát, dr. Angyal 

Dávid, dr. Gerecze Péter. 

A Mathematikai és Physicai Társalat részéről,: 
Dr. Kopp Lajos, dr. Szekeres Kálmán. 

A Magyar Törénelmi Társulat részéről: 
Gróf Teleki Géza, dr. Békefi Bemig, dr. Borovszki 

Samu. 

Az Országos Régészeti és Embertani Társulat részéről: 

A Magyarországi Néprajzi Társulat részéről: 
Dr. Sebestyén Gyula, dr. Bátki Zsigmond. 

Az »Otthon« írók és Hírlapírók Körének részéről: 
Balassa József, Roboz Andor. 

A Budapesti Újságírók Egyesülete részéről: 
Szana Tamás, Lyka Károly, Zempléni Gyula, Szat

mári Mór. 

Az Országos Képzőművészeti Társulat részéről: 
Benkő Kálmán, Tisza Kálmán, Stettka Gyula. 

A Protestáns Irodalmi Társaság részéről: 
Petri Elek, Szó'cs Farkas. 

Az Izraelita Irodalmi Társaság részéről: 
Dr. Bacher Vilmos, dr. Bánóczi József. 

A Nemzeti Szalon részéről : 
Gróf Andrássy Gyula, dr. Rózsa Miklós. 

A Szent-István-Társulat részéről: 



A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet részéről: 

A filológiai társulat részéről: 

A m. kir. Országos Levéltár részéről : 
Dr. Óváry Lipót, tasnádi Nagy Gyula. 

A Műemlékek Országos Bizottsága részéről: 
Eorster Gryula, dr. Czobor Béla. 

Beregszász. 
A Be regmegyei Magyar Közművelődési Egyesület 

részéről: 

Debreczen. 
A debreczeni ev. ref. főiskola elöljárósága, mint a 

főiskolai nagykönyvtár fentartája részéről: 

Déva. 
A Hunyadmeggei Tört. és Régészeti Társulat részéről: 
Dr. gróf K u ú n Gréza, Téglás Gábor, dr. Veress 

Endre, Krenner Miklós, Barcsai Kálmán. 
Eger. 

Az érseki főegyházmegyei könyvtár részéről : 

Eperjes. 
Az ág. ev. kollégium részéről: 

A Széchenyi-kör részéről,: 
Szmrecsányi Jenő. dr. Hcbmidt Gyula, Kőszeghy 

Sándor. 



Esztergom. 
Az Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi Társulat 

részéről : 

Az érseki főegyházmegyei könyvtár részéről: 

Pelka. 
A Felkai Tátra-Múzeum-Egylet részéről: 

Dr. Háberer Pál , Lux Ede. 

Fiume. 

A városi könyvtár és múzeum részéről: 

Győr. 
A püspöki nagyobb papnevelő-intézet és a keresztény 

múzeum részéről: 

A győri Szent-Benedek-rend, főgimnáziumának, mint 
a régiségtár és természetrajzi múzeum fentartója 

részéről: 

Gyula. 
A Békésvármegyei Közművelődési Egyesület, mint a 

megyei múzeum fentartója részéről: 

Lukács György, K ő i m Dávid. 

Gyulafehérvár. 
Az Alsóf eh érmegyei Történelmi, Régészeti és Termé

szet-Tudományi Egylet részéről: 

Dr. Kórodi Péter. 



Az erdélyi egyházmegyeBatthyány-könyvtárarészéről: 

Halas. 
Az ev. ref. egyháztanács, mint az ev. ref. főgimná
zium nyilvános múzeumának és könyvtárának fen

tartája részéről: 

Szabó István, Thury József. 

Ipolyság. 

A Hont-vármegyei Múzeum-Társulat részéről: 

Kalocsa. 

Az érseki főegyházmegyei könyvtár részéről: 

Kassa. 
A városi közönség, mint a kassai múzeum fentartája 

részéről : 
A kassai m. k. jogakadémia igazgatósága, mint a jog

akadémia könyvtárának fentartája részéről: 
Dr. Baintner Gyula. 

Kaposvár. 
A Somogymegyei Közművelődési Egyesület részéről: 

Tallián Gyula, Makfalvai Géza, dr. Ándorka Elek. 

Kecskemét. 
Az ev. ref. főiskola elöljárósága, mint a kollégiumi 

könyvtár fentartája részéről: 



A városi közönség, mint a városi múzeum és könyvtár 
fentartója részéről: 

Kada Elek, Szildi Károly. 

A kecskeméti Katona-kör részéről: 

A Természettudományi Társulat részéről: 

Keszthely. 
A Balatoni Múzeum-Egyesület részéről: 

Csák Árpád. 

Komárom. 
A Komárom-vármegyei és városi közművelődési egylet 

részéről: 
Sárközy Aurél , Lőrinczi György. 

A komáromi, vármegyei és városi múzeum-egyesület 
részéről: 

Weszelovszky János. 

Kolozsvár. 
A Ferencz József tudomány-egyetem könyvtára/részéről: 
Dr. Erdélyi Pál. 

Az Erdélyi múzeum-Egylet elnöksége és a múzeum 
egyes osztályai részéről : 

Dr. Richter Aladár , dr. Apáthy István, dr. Erdélyi 
Pál, dr. Posta Béla. 

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület, mint a Kárpát--Múzeum 
fentartója részéről: 

Radnőthy Dezső, Kovács Géza, Fodor János, Merza 
Gyula, Melicskó Frigyes. 



Az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület 
részéről: 

Sándor József, dr. Jancsó Benedek. 

Az ev. ref. kollégium részéről: 

Az unitárius főiskola részéről: 

A Képzőművészeti Egyesedet részéről: 

Losoncz. 
A városi közönség, mint a városi közkönyvtár fentar

tája részéről: 

Magyaróvár. 
A Mosonmegyei történelmi és régészeti egylet részéről: 

Marosvásárhely. 
Az ev. ref. kollégium részéről: 

Miskolcz. 
Az ág. ev. egyházkerület, mint az egyház kerületi 

nyilvános könyvtár fentartája részéről: 
Gebe Endre.. 

A Borsod-miskolczi Közművelődési és Múzeum-Egye
sület részéről: 

Petrő József, Bársony János, Hidvégi Benő, Gálffy 
Ignácz, Molnár József. 



Nagybánya. 
.A nagybányai múzeum-egyesület részéről: 

Lakatos Ottó, gróf Teleki Sándor. 

Nagybecskerek. 
A Torontói/megyei Közművelődési Egylet részéről : 

Nagyenyed. 
A Bethlen-főiskola nyilvános könyvtára és régiségtára 

részéről: 
Váró Ferencz, Bodrogi János. 

Nagyszeben. 
Az Erdélyi Honismertető Egylet részéről: 

Az ág. ev. egyház elöljárósága, mint a báró BrucJcenthal-
múzeum részéről: 

Trauschenfels Emil . 

Az Erdélyrészi Természettudományi Egyesület részéről: 

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület elnöksége, mint a Kár
pát-Múzeum fentartója részéről: 

Nagyvárad. 
A Biharmegyei és nagyváradi régészeti és történelmi 

egylet részéről: 

A kir. jogakadémia részéről: 



A püspöki könyvtár részéről: 

A Szigligeti-társaság részéről: 
Rádl Ödön, Sipos Orbán, Imrik Péter dr. 

Nyíregyháza. 
Szabolcs vármegye közönsége, mint a megyei múzeum 

és törvényhatósági közkönyvtár fentartája részéről: 
Dr. Jósa András . 

Nyitra. 
Az egyházmegyei könyvtár részéről : 

A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület részéről: 
Dr. Gyiirky Geiza, dr. Tlmróczy Károly, Horvát 

Sándor, Emmer Kornél , Clair Vilmos. 

A nyitramegyei múzeum részéről: 
Horvát Sándor, dr. Tlmróczy Károly, dr. Gyiirky 

Geiza, Zongor József. 

Oravicza. 
Az Oraviczai Arany-kör részéről: 

Balajthy Barnabás. 

Pannonhalma. 
A Szent-Benedek-rend központi főkönyvtára részéről: 

Pancsova. 
A Pancsovai Gromon Dezső Magyar NyelvterjesztŐ 

Egylet részéről: 
Dózsa Imre. 



Pápa. 
Az ev. ref, főiskola részéről: 

A Pápai Jókai-kör részéről: 

Pécs. 

A püspöki könyv- és régiségtár részéről: 

A városi közönség, mint a városi múzeum részéről: 

Poprád. 
A Magyarországi Kárpát-Egylet mint a poprádi Kár

pát Múzeum fentartója részéről: 

Pozsony. 
Az ág. ev. liczenm részéről: 

Márton Jenő. 

A kir. jogakadémia részéről: 
Oberschall Pál. 

A Pozsonyi Orvos Természettudományi Egylet részéről: 

A Tóldy-kör részéről: 
Göllner Károly, To ldy Öri. 

A városi közönség, mint a városi múzeum- és nyilvá
nos könyvtár fentartója részéről: 

Brolly Tivadar, Knmlik Emil. 



A Pozsonyi Magyar Közművelődési Egylet részéről: 

Sárospatak. 
Az ev. • ref. főiskola részéről : 

Szinnyei Gerzson. 
Selmeezbánya. 

A városi közönség, mint a városi múzeum és könyv
tár föntartója részéről: 

Szitnyai József, Bichter Ede. 

Sepsi-Szent-György. 
Az áll. segélyezett ev. ref. székely Mikó-kollégium 

részéről: 

Háromszékmegye közönsége, mint a Székely Nemzeti 
Múzeum fentartója részéről: 

Sopron. 
Az ág. ev. liczeum részéri')l: 

Bancsó Antal , Gecsányi Gusztáv. 

Sopron megye közönsége, mint a vármegye és városi 
régiségi múzeum fentartója részéről: 

A Soproni Irodalmi és Művészeti kör részéről: 

Szabadka. 
A Szabadkai Közkönyvtár- és Múzeum-Egylet 

részéről: 
Vermes Béla. 



Szatmár. 

A Kölcsey-kör részéről; 
Bakcsy Gergely. 

A püspöki és egyházmegyei könyvtár részéről: 

Szászváros. 

Az ev. ref. Kún-kollegium elöljárósága, mint a kollé
giumi könyvtár fentartója részéről: 

Szeged. 

A városi közönség, mint a Somogyi-könyvtár és városi 
múzeum fentartója, rétiéről: 

Dr. Tóth Pál, Reisner János. 

A szegedi Dugonics társaság részéről: 
Dr. Lázár György, Békeffy Antal , dr. Lipcsey Ádám. 

A Szegedi Művészeti Egyesület részéről : 

Szegzárd. 
Tolna megye közönsége, mint a megyei múzeum fen

tartója részéről: 
Kammerer Ernő. 

Szentes. 
A Csongrádmegyei Tört. és Régészeti Társulat részéről: 

Székesfehérvár. 
A Fejér-megyei és Székes-Fehérvár városi Tört. és 

Régészeti Társulat részéről : 



Szilágy-Somlyó. 
A Wesselényi-egylet részéről: 

Szombathely. 
A Vasvármegyei Közművelődési Egyesület részéről: 

Dr . Kárpáti Kelemen. 

Temesvár. 
A Délmagyarországi Természettudományi Társulat 

részéről: 
Dr. Gáspár János. 

A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum-
Társulat részéről: 

A városi közönség, mint a városi könyvtár fentar
tója részéről: 

Tisza-Füred. 
A Tiszafüredi Múzeum- és Könyvtár-egylet részéről. 
Tariczki Endre, Milesz Béla, Pásztor Béla, Török 

Alajos , Kékessi Dezső, Fülöp Zoltán. Borsos 
Flóris, Oláh Mihály, dr. Lipcsey Ádám. 

Trencsén. 
A Trencséni Természettudományi Társulni részéről: 
Dr. Pechányi Adolf. 

Turócz-Szt.-Márton. 
A Múzeumi Tót Társaság részéről: 



Yácz. 
A Váezi Múzeum-Egylet részéről : 

Csávóiszki Lajos, Bauer Mihály, dr. Tragor igiiácz. 
Walla László. 

Versecz. 
A városi közönség, mint a városi múzeum és a köz

ségi tanintézetek könytárának fentartója részéről, : 

Zemplén. 
A magyar nyelvet és népnevelést Zemplénben terjesztő 

egyesület részéről : 

Zombor. 
A Báes-Bodrogh-vármegyei Történelmi Társalat 

részéről: 
Kozma László, Trencsén Károly , Latinovics Géza. 

Széchenyi József, dr. Grüner Samu. 

A zombori városi könyvtár egylet részéről: 
Roediger Lajos. 

A vallás- és közoktatásügyi minister képvi
seletében : 
Dr. K. Lippich Elek. 

A belügyminister képviseletében: 
Fascho Moys Sándor. 

A földmivelésügyi minister képviseletében: 
Dr. Bartóky József, dr. Fáy Gyula. 

A kereskedelemügyi minister képviseletében : 



Meghívottak : 
Andrássy Gyula gróf, 
Apponyi Sándor gróf, 
Batthyányi Lajos gráf, 
Beöthy Zsolt , 
Berzeviczy Albert , 
Bethlen Pál gróf (Besztercze), 
Bornemisza. Károly báró (Deés), 
Csávolszky József kanonok (Vácz) , 
Czobor Béla, 
Dókus Gyula (Sátoralja-Ujhely), 
Dolinái Gyula, 
Fenyvessy Ferenc / (Veszprém), 
Forster Gyula, 
Fraknói Vilmos. 
Gyalui Farkas (Kolozsvár), 
György Aladár, 
Kállai. Zoltán dr. (Eger), 
Keglevich István gróf. 
ifj. Kubinyi Miklós (Árva-Váralja) , 
Kürthy Lajos (Liptó-Szent-Miklós), 
Laszberg Rezső gróf (Győr.), 
Lippich Gusztáv főispán (Szolnok), 
Mikó Bálint (Csik-Szereda), 
Pálffy János gróf (Pozsony), 
Pauler Gyula dr.. 
Ráth György, 
Rosner Ervin báró (Marmaros-Sziget) 
Bónai Jenő (Nagy-Becskerek), 
Sándor János (Dicső-Szent-Márton), 
Sváb Frigyes (Lőcse), 
Széchenyi Sándor gróf (Szegszárd), 
id. Szinnyei József, 
Thallóczy Lajos (Bécs), 
Thuróczy Vilmos (Nyitra), 
Toldy László dr., 
Z i chy Jenő gróf. _ 






