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A M. Tud. Akademia kezirattaranak 

ismertetese. 

A M. Tud. Akademia kezfrcdtiira bevegzett rendeze
seröl a legközelebbi összesülesben felolvasott .Telentes-embcn 
megigertem, hogy a mi annak terme zete szerinti, szükre 
mert keretebe val6 nem volt, de azert nyilvano ag ele 
tartozik, s a nagy közönseget - mely közaldozat utj:in . 
hozta letre az Alrndemiat es palotajat - fökep pedig az 
irodalornmal fog1alkoz6kat es a tanul6 i~jusagot erdekli, t. i. 
az Akademia level- es kezirattarar61, az ezzel egybekötvc 
volt regiseg-, erem-, es okleveltarr61, mincleniknek eredete
röl es gyarapoda ar6l, vegre a kezirattar önall6va leteröl, 
a tudomany zakok erdekesebb reszeiröl a tisztelt osztaly 
elött felolva ast tartok. 

Szerenc es vagyok igeretemet teljesithetni. 
Az Akaclemia könyvtaranak szerves kiegeszitöje a 

Kezirattar. Amaz volt mar nyilvano an ismertetve. Elö zör 
1844. a dec. 23-ki nagy gyülesben, annak ünnepelyes meg
nyitasakor a titoknok Schedel Ferencz : Az Akademia i 
könyvtar rövid Tö?'tenete s mibenlete czimü elöada aban 
rajzat adta eredetenek es gyarapoda :inak.1) Ugyanakkor 
Bajza J 6z ef: A Telekiek tuclomanyos hatiisar6l, s köztük 
az elnök fänyes alapitvanyar61 terjedelmes elöacla ·t tartott.2) 

Gr. Teleki J 6zsef clnök halalakor l 855. a febr. 26-ki rencl
kivüli közülesb n r6la tartott Emlekbe zed i met a<lott 
nemi felvilagositast a könyvtar allapot:ir61.3) Az elnöki 

1) M. Tud6s Tars. Ei1kö"nyvei. 7 köte t, 86 - 91. 11. 
2) » » » )) . )) » 92-1 27. ll. 
8 ) Toldy Fe1·encz iisszegyüjtött mitnkai. V. köt. 348- 369. 11. 

1* 
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megnyit6 beszedek s titoknoki jelentesek evröl-evre elöadjak 
nagyjaban az Akademia evi munkalkodasat, külön megem
lekezve a könyvtarnak fökep gyarapodasar6l.1) Gr. Szr!chenyi 
Istvan es az Akademia megalapitasa czimü nagybecsü e 
szepen frt könyv is tajekoztatja az olvas6t a könyvtar 
iränt.2) Megisrnerteti fö alkatreszeinek --:illapotat Hunfahy 
Pal könyvtarnoknak 1868. jan. · 2. tett s a Nyelv- es Szep
tudomany 0sztalyüleseben jan. 27-en felolvasott j'elentese, 
melyben a könyvtarnak regi helyeröl az Akademia palota
jaba atszallf tasar61 es a rendezesnek mibenleteröl ad kellö 
tajekozast. E jelentes a kezirat- es eremtar 1864. vegen 
volt allapotara is kiterjed. Ez hatrabb közölve lesz.8) Leg
reszletezöbb azonban - a rendszer es bensö egyseg hianya 
mellett is - a, m. tudom. Akademia fälszazaclos törtene-. 
tebol kivonatosan frt Vazlatok stb. czimü könyv.4) 

A kezirattarr61 - kiveve Hunfalvy jelenteset - mind
ezekben csak rövid emlftes van teve bövebben nem ismer
tette senki. Pedig ez a könyvtarral egy rendeltetesü intezet 
s ugyanazon nemzeti czelok szolgalataban all6 hazafiui 
alkotas. A könyvtar nyelvtudomanyi es törtenelmi, even
kenti könyvszaporodasanak anyaga es gyökerei a kezi.rat
tarban vannak. Tehat ott van a magyar hazafias szellem 
erkölcsi talaja s örök taplal6 ereje. A kettö együtt tesz egy 
teljes tudomanyos közintezetet. 

Azt hiszem, tisztelt osztaly ! ismertetö felolvasasom 
indokolva van reszint a mondottakkal, reszint azzal, hogy 
a mely intezet irant az orszag oly melegen erez erette 
annyit aldozott es aldoz folyvast, es a melyben csaknem az 
egesz orszagnak felsöbb tanintezetekben növekedö ifjusaga 
tudomanyban val6 gyarapodasanak oly gazdag forrasat birja, 

• 1 ) M. Tud6s Tarsasag Evkönyvei. 1831- 32-töl 1882-ig, 1·6 kötet .. 
1883-t61 1889-ig a XLIII- XLIX-ik köziilesen tartott s külön füzete~-
1.Jen megjelent elnöki megnyit6 beszedek es fötitkari jelentesek. 

2) Gr6f Szechenyi Istvan es az Akademia megalapitasa. 1880. 
8) A M. Tud. Akademia Ertesitöje. Masodik evfolyam. 1868. 

1. szam, 31-35. 11. 
4) V azlatok a Magyai· Tuclomanyos A.kadernia f elszazados Tiir

teneteböl. 1831 - 1881. 
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annak renclszere, kezelese, s tuclomanyi kincsei mikep ha z
naltatasanak alapos megismerese szükseges, s az intezet 
tisztviselöinek kötele ege abban segitsegül lenni. 

Pelda is all elöttünk, tisztelt osztaly ! Az egyetemi 
könyvtar munkas fökönyvtarnoka nyomtata ban is kiadja 
minden evi jelenteset a tudomany-egyetem könyvtara rende
zeseröl, gyarapodasar6} es forga}mar6}, Ct könyvtar uj könyv
czimeinek jegyzekevel egyiitt. Ez ideig mar XIV kötet van 
az olvas6k kezen, azok nagy kenyelmere s a tudomany meg 
nagyo b b hasznara. 

Ez ervek es serkentö pelda tigyelembe vetele utan 
talan nem keltek visszatetszest, ha az Akademia 60-ik eve
ben, annak nema kezirattarat megsz6laltatom, s megismer
hetese vegett nemely szüksegeseket nyilvanossag ele hozok. 

l. 

Az Akademia leve1taranak keletkezese. 

Az erdelyreszi Karpatok Tar-Ko havasab61 ~et nagy 
foly6 forrasa fakad ki az Olt es l\!laros foly6ke. Igy fakaclt 
ki a magyar nemzet hazaszeretete kösziklajab61 a M. Tud. 
Akademia könyv- es kezirattaranak ket szellemi eltetö 
forrasa; s mint ama foly6k megtermekenyitik völgyeiket es 
tereiket : ugy teszi termekenynye a magyar nemzeti tudo
manyossag talajat ez a testver intezet. 

A l\!I. Tucl Tarsasag - ez volt az elsö evtizedekben 
az Akademia neve - es leveltara egyszerre születtek. Melt6, 
hogy örök emlekezetben maradjon, söt hogy koronkent fel
tijittassek a nemzet köztudataban, a mit az 1831. febr. 20-an 
Pozsonyban tartott elsö nagy gyülesen felolvasott alapsza
balyokban a Tarsasag j.-könyvileg kimondott: »hogy a M. 
Tuc16s Tarsasag törekvesi czelja az, hogy a magyar nyelv 
csinosbulast, fenseget es bövülest nyerjen, s ekkepen a nem
zeti ehne es lelekerö szep es hasznos . tudomanyok altal 
idoröl-idöre kifejtve, sajat fänyeb~n es melt6sagaban örök 
idokre fennalljon«. 

Kimondotta: » hogy a M. Tud6s Tarsasag szoros gond
jat forditsa a magyar nyelv hajdani nyomai s regi emlekei 
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fölkeresesere barhol rejtözkedjenek, es gondjat forditsa arra, 
hogy annak formait, mind a maganos szavakban, mind azok 
köteseben az emberi nyelv fötörvenyeiböl atalaban, de külö
nösen a magyar nyelvnek belsö termeszeteböl, a honi szoka
sokb61, valamint mas rokon nyelvek összehasonlitasab61 
kifejtesse, felvilagosittassa es megalapithassa« .1) 

E rövid ket hatärozatban ki volt tüzve azon magasz
tos nemzeti czel, melyet Akademiank ma is szeme elött 
tart s elerni törekszik. 

A leveltart megalkot6 hatarozat e nehany sz6b61 all: 
»A különfäle iromanyok a TitJd6s Tarsasag leveltarabct 
tetetni hataroztattak.« Tehat az Akademiahoz intezett min
den küldemeny, level, könyv a titoknokhoz, mint a Tarsasag 
alland6an helyt levö kepviselöjehez erkezett be, s targyalas, 
h&tarozathozas es vegrehajtas utan a leveltarba tetetett le 
a gyülesek munkalkodasi irataival együtt. 

Itt van forrasa es kezdete mind az Akademianak, 
mind az Akademia kezirattaranak, melynek e szazad elsö 
feleben vegig » Leveltar« volt a neve. 

II. 

Az Akademia leveltarnokai. 

Az 1831. febr. 20-ki elegyes iilesen megvalasztatott 
segedjegyzöve es leveltarnokka Scheclel Ferencz, s eddigi 
200 frtja, 400 ftra emeltetett.2) 1835. sept. 12. Schedel 
titoknokka valasztatvan, helyette segedjegyzöve es leveltar
nokka Ozuczor Gergely valasztatott.8) 1837. a szept. 9-ki 
igazgat6sagi iilesben Ozuczor lemondvan, az igazgat6sag 
sajnalattal vette, s vele minden tekintetben megelegedeset 
jegyzökönyv ben fejezven ki : helyere Szalay Laszl6 lev. tag 
valasztatott meg s 400 frt fizetese nov. 1-töl kezdve utal
vanyoztatott.4) 1845. a januar 9-ki XIII. igazgat6sagi üles 
j.-könyveben Lukacs M6ricz van alafrva, mint helyettes 

1
) J!I. Tiul6s Tdrsasag Evkönyvei. I. köt. 1o1. 1. 

3 ) » » )) )) )) » 6 6. 1. 
U) )) » » » III. » 38. 1. 

•) Igaegat6tandcsi üles eredeti ;'.-kiinyve. 
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segedjegy~ö; Szalay helyett,1) 1846. deczemb. 23. a masod
elnök ajanlatara helyettes segedjegyzöve gyülesi hataro
zatnal fogva ujabban Lukacs M6ricz fogadtatott el.2) Az 
1847-ik ev deczcmbereben tartott XVIII. es az alkot
manyos korszakban utols6 nagygyüles j.-könyvenek 1853-ban 
az igazgat6sag elebe terjesztett V-dik pontja szerint Szalay 
La zl6 a segedjegyzösegröl lemondott, a közgyüles elfogadta, 
s miutan titoknok ll.gy nyilatkozott, hogy a teendöket 
egyedül is kepes elvegezni, a valasztas kesöbbre halasz
tatott.8) Az 1853-ki marczius 16-ki ülesben ujonnan kineve
zett könyvtarnok: Hunfalvy Pal helyettesittetett segecljegy
zöve,4) 1854. a marcz. 16-ki igazgat6sagi gyülesben T6th 
Lörincz penztarnok szolgalt mint segedjegyzöi helyettes,5) 

1858. majus 29-31-ki osztalyülesekben a kezirattar öreve 
meghivatott Paur Ivan, de nehany havi müköcles utan mas 
palyara ment.6) 

A sok valtoza on atment egedjegyzöi e leveltarnoki 
allas c ak 1858-ban a cleczemb. 18-ki elegye gyüles vegze
sevel nyert alland6sagot, melyböl kitünik: »hogy a tiz ev 
6ta üressegben levö segecljegyzös, gre titkos szavazas utjan 
Csengery Antal rendes tag valasztatott meg.« 7) E valasztas 
a segedjegyzöi hivatalnak Szalay Laszl6 1847-ben törtent 
lemondasa 6ta üressegben letet teljesen bizonyossa teezi .... 
Csengery Antal neve az Akademia 1860. es 1861-ki Alma
nachjaban az akademiai tisztviselök soraban igy fordul elö : 
Csengery Antal segedjegyzö es levcltarnok, 1863-ban szinten,8) 

1864-ben mint jegyzö es leveltarnok, de mar 1865-ben s a 
következö evekben c ak jegyzönek van frva. 1869-ben R6nay 
J aczint ismet jegyzönek es leveltarnoknak iratik( megvalasz
tatott 1867-ben jan. 30Jde april 19-en a II. osztaly titka-

1) Igazgat6tandcsi üles ered. j.-könyve. 
9) » » » » 

8) » » » » 

4) Osztdlygyülesi j.-könyv. 
6) Igazgat6tandcsi üles ered. j.-könyve. 
8) Uj Magyar Muzeum. 1858. II. köt. 320. 1. 
1) M. Tud. Tdrs. Evkönyvei. 9. köt., 1 7. 1. 
8) Akademiai Almanach. 
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rava valasztatvan: segedjegyzöi s leveltarnoki tiszteröl 
lemondott. A jegyzöseg önall6va lett, a leveltarnoksag mar 
1861-ben kezirattaröri hivatalla alakult, s R6mer Fl6ris 
lett az elsö kezirattar-ör, egyesittetven azzal a regiseg-, 
erem- es okleveltar-örseg 18. 

III. 

A segedjegyzö es Jeveltarnok jog- es munkaköre. 

A M. Tud6s Tarsasagnak 1831. es 1832-ben meg
allapodott elsö alaprajza a titoknokra nezve ezeket rendeli : 
»A titoknok a j.-könyveket szerkeszti s leveltarba helyez
teti, a melle rendelt segedjegyzöre es lefr6kra felvigyaz.J) 
Hogy sok teendöit kepes legyen elvegezni, melle adatik 
bizonyos fizetessel a segedjegyzö, a ki egyszersmind level
tarnok is, kit a Tarsasag eppen ugy valaszt szabad sz6za
tolassal, mint a titoknokot«.2) A Tarsasag alaprajza vagyis 
az alapszabalyok 21-ik §-aha 1857-ben a marczius 18-ki 
igazgat6sagi ülesb.en a következö intezkedest iktattak be: 
» A segedjegyzö a titoknok akadalyoztatasa eseteben annak 
tisztet is viseli, s a leveltarra felelösseg tei·he alatt ügyel «. 8) 

A titoknoknak es segedjegyzönek mar az 1833. evi 
szeptemb. 9-ki igazgat6sagi j.-könyv 1. pontjaban az igaz
gat6sagi ülesekben szavazati jog adatott azert, hogy .az ügyek 
elintezese folyhasson, minthogy a gyüleseken keves igazgat6 
tanacsi tag jelent meg.4) Egy kesöbbi nagygyüles - a 
XVIII-ik - ujabban igy hatarozta meg a segedjegyzö 
teendöit : » A segedjegyzö a. Tarsasag összes ülesei j. könyvet 
szerkeszti, a levelezesek viteleben s a tud6sitasok irasaban 
a titoknoknak segedelmere van, ~inek szükseg eseteben 
kepet is viseli s a leveltarra közvetlenül felügyel. « 5) 

1 ) M. T. Tars. Evkö'nyvei. I. köt., 107. l. 
9) » » » » » » » 

8
) Igazgat6tandcsi }.-kö'nyv. 

•) . » » 

&) XVIII. nagygyüle v~gzesei k.özt 43. 1. Hozzaadasok 161-ik 
pontja, 
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IV. 

Leveltar, kezirattar felvaltva hasznala~a. 

Az akad 'miaj levcltar letct a fenn frlezett 1 31. nov. 
20-ki legel ö emlitesen kivü] az azon 'vj alap zahalyok 
77-ik §-aban fogJalt ezen intezkedcs i mutatja: »A jutal
mat nem nyert palyamunkak keziratai a Tarsa ag level
taraban maradnak« stb. 1), mutatja tovabba az 18:34. evi 
szept. 11-ki osztalyüle j.-könyvenek 3-ik pontja: »Horvath , 
Adam Levelei köziil 3 darab, a Peldabe ·zeclek czimü gyüjt -
meny e a Dalok a Tar asag leveltara . zamara megvetetni 
rendeltettek «. 2) Ezen kivül az Akadernia leveltara 'lete
nek folytono agat az Akademia megalapitasa 6ta maig az 
o ztalyi, jgazgat6 tarnic i es nagygyüle i ös zes j.-könyvek 
igazoljak. A leveltar szorosan vett anyagat s alkot6 reszet 
tettek az ügyintezesi - administrativ - levelezesek, ezek 
targyalasar61 irt j.-könyvek, a j.-könyvi vegzesek es hata
rozatok azok iraso vegrehajtasai. De oda gyült ö sze az 
el ö evtizedekben minden a mit a Tar a ag czelja erde
keben a hazaban es hazan kivülröl ö szegyüjtött, tehat az 
Akademia keziratai is. 

A leveltarral egy zerre tünik fel a j.-könyvekben a 
kezirat es kezirattcfr elnevezes. Az Akademia gyakran 
egesz munkassaganak tengelye mely körül az forog a 
kezirat-szerze , eredeti 's ma olt oklevelek könyvek gyüj
tese, a mi elkezclödött a hazai leveltarakban a velünk egy 
allami kapcsolatban levö Lajthan tuli örökös tartomanyok
ban val6 kutatassal es masoltatassal, azutan kiterjedett a 
hazankkal szomszedos orszagokra, ut6jara Europa majdnem 
minden orszagaira. 

Lelekemelö a nemzeti nyelv es magyar törtenettudo
many ügyenek azon magas latkörü, bölcs es hazafia felfo
gasa, melylyel a M. Tud6s Tar a ag kitüzött czeljai megval6-
sitasara munkahoz kezdett, s eljarasanak alapelveit, az utat, 
melyen elindult, az eszközöket, melyeket mindjart megala-

1) Ered. j.-kö'nyv. 
9) )) )) 
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kulasakor kijelölt, oly tisztan es elörelat6lag hatarozta meg, 
hogy az munkassaganak maig szilarcl alapja, s biztos zsin6r
mertekül szolgalhat ezutan következenclö iclök törekve
seinek is. 

Tekintsük meg nehany föbb intezkedeset. 

1832-ben az aug. 28-kat61 szept. 7-ig tartott nagy
gyüles egyik hatarozata ez volt: »Lappang6 regi magyar 
keziratok, ha lehet, eredetiben megszerzeset, ha nem, leghi
vebb lemasoltatasat az igazgat.6-tanacs helyben hagyasaval 
a kisgyüles meghatarozta, melyekböl a nagy magyar sz6tar
hoz sok elavult, de j6 magyar sz6t, a grammatika tekin
teteben nevezetes regi magyar szerkezetet s beszedejtest 
lehet kiszedni«. Ezt a nagy gyüles is helyeselven, egyuttal 
mar most kijelölte a követk;ezö regi keziratokat, melyeket 
eredetiben megszerezni, vagy lemasoltatni szüksegesnek lat : 1) 

»O testamentombeli nemely pr6fätak 1382-böl, Bathori 
Laszl6 szent irasb61 fenmaradt forditasat az 1420-1440. 
körüli idökböl, melyeket J ordanszky-Codexnek is neveznek 
azert, mert J ordanszky Elek erseki helyettes közölte leg
elöbb a Tud6s Tarsasaggal lemasoltatas vegett, Halabori 
Bertalan pap CI zsolt:ira, Velyke György magyar zsolt:ir
könyve 1522-böl.« Ezeket ma eredetiben vagy masolatban 
az Akademia bfrja, s reszben kinyomtatva a Regi Magyar 
Nyelvemlekekben vagy Nyelvemlektdrban is megjelentek.2) 

Ugyanakkor a törtenettudomanyi oszt:ily beadta javas
latat a magyar hist6rianak oknyomoz6 megirhatasara, s 
ajanlta: 1. hogy a T. Tarsasag ne csak a hazai könyv
tarakban meg rejlhetö keziratokat kerestesse fel, hanem 
addig is, mig ily czelb61 utazasokat tetethet, a becsi, graczi, 
pragai, milan6i, s kivaltkepen a müncheni könyvtarak 
igazgat6sagait, a hazankat erdeklö s naluk levö keziratok 
czimeinek közlesere kerje meg, hogy a Tarsasag azokat 
lemasoltatvan, alapitand6 kutfögyüjtemenyeben adhassa ki. 

1
) Tud6s Tdrs. Evkiinyvei. I. köt. 88-89. 11. 

2) Ö-Testamentomi nemely pr6f etdk. I. köt. Regi Magyar Nyelv
emlekek. I. köteteben. Jorddnszky-Codex. I. köt. Regi Magyar Nyelv
emlekek. V. köteteben. Halabori Bertalan pap zsoltdrai. Nyelvemlektar .• 
XII. köteteben. 
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2. A tagok s hazafiak keressenek meg, hogy a környekeik
ben megszerezhetö eredeti oklevelek gyüjte et, vagy legalabb 
hiv lema olasat e zközöljek. 3. A külföldi muzeumok, s 
jelesen a münoheni ·gyüjtemenyek es becsi es. kir. titkos 
udvari leveltar felügyelöi sz6littassanak fel hazankat erdeklö 
oklevelek s masolatok közlesere ; vizsgalt.assek at kivalt 
a becsi titkos udvari leveltar velenczei resze Magyaror
szagot illetö törteneti aclatok vegett. Ezen kivül ily irany
ban megkeretni hataroztak Becsben Gevay Antal level. 
tagot, Münchenben Ba~icz Györgyöt.1) 

E felsz6litasoknak varakozason felüli eredmenye lett. 
Mar az 1832. evi nov. 6-ki osztalyülesben Ozech J anos 
bejelentette, hogy az ersek-ujvari Szent Ferencz rendi szer
zetesek zardajaban ket nevezetes magyar nyelvemleket talalt, 
egyik : Kinizsi Pal ö~vegyenek, Benigna asszonynak, a kit 
az irodalom-törtenet, atyjar61, Magyar Balazs, Matyas kiraly 
korabeli hires hadvezerröl Magyar Benigna Asszony neven 
js emlit,_ 1513-ki Imadsdgos könyvet · masik: 1530-31-böl 
val6 egyhazi beszedek, ajtatos elmllkedesek, tanusagok es 
Szentek Eletei. Mind a kettö hartyara szep g6th betüvel van 
irva, az elsö 12-dret, lapszama 98, ut6bbi közep ivret, 
291 meg nem jelölt lapb61 all, vegen leir6ja igy van rueg
nevezve : » Ez irdsnak vege vagyon Ur fici sziiletesenek 
ntana, vegezte Sövenyhdzi soror Marta. « 2) Kesöbbi iras 
1532-re teszi a bevegzest. 

A titoknok felsz6litotta a törteneti osztaly tagjait, 
hogy adjak be az altaluk jsmert magyar törteneti es magyar 
nyelven keszült regi Emlekfratok czimeit, hogy azok meg
szerzese vagy lemasoltatasa irant lehessen intezkeclni. E fel
sz6litasra Luczenbacher J anos jun. 24-en beadta az altala 
ismert törteneti em'lekekröl frt s 162 pontb61 all6 jelen
teset e czim alatt : Nevezetesebb magyar, fökep hist6riai 
keziratokr6l, kezdve az 1182-ki ket halotti beszeden, mint 
addig legregibbeken; elösorolta idörendben Szent Margit, 
IV. Bela kiraly leanyanak . pergamenre irott eletleirasat 

1
) T. Tars. Evkiinyvei. I. köt., 94-95. 11. 

11 ) » >l )~ n. » 10., 1a. u. 
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1276-tol, Kopasz nador ket magyar oklevelet 1308- - 1342-böl, 
egy Szent Ferencz szerzeteböl valasztott tarsasag Szent 
iras forditasat .1383-bol, Szent Krisztina eletet a XIV-ik 
szazadb61 Hunyadi J anos esküjet, a negy Evangelistak 
magyar fordftas:it 1446-bol Kaszonszek eredetet 1490-böl, 
Szent Elek, Remete Szent Peil s több szentek eletet a XV. 
sz:izadb61, Marosszek tiszteinek nemek es :igak szerinti sorat 
1491- 1515-böl stb. Folytat6lag elöszamlalta az akkor 
Magyarorszagon es Erdelyben ismeretes könyvekböl olva
sott, vagy könyv- es levelt:irakban latott törtenelmi Emlek
iratokat, megem1itve idörendjökben az Erclely 1i Magyar 
Nyelvmivelö Tdrsasclg :iltal 1796-ban közzetett hasonl6 J egy
zek fontosabbjait a milyenek: Enyedi Pal Enekei, Mik6 
Ferencz : Erdely siralmas valtoza ainak hist6ri:ija, Sep i 
Laczk6 Mate N apl6könyve, Laskai J anos Diariuma, Böjthi 
Gaspar, Haller Gabor, Borsos Sebestyen, Szalardi .J anos, 
Heltai Gaspar, Cserei J\fihaly Illeshazy Istvan, Tököly 
Imre, br. Apor Peter s többek kr6nikaja es törteneti emlek
iratai; sz6val: csaknem minden törtenelmi forrast, a mi 
addig fölfedezve volt.1) 

E jelentes mintha vilagot gyujtott volna a magyar 
törtenetiras söteteben. J\fig ezeknek tudasa csak a kis Erdely 
berczei köze volt szoritva, csekely Yolt a belölük kiarad6 
fäny. Az erdelyi N yelvmivelö Tarsasag nem tudta haszno
sitni a tagjai altal összegyüjtött nagytömeg törtenelmi 
anyagot. Ott maradtak Arankanal, a titkarn:il, gr. Kemeny 
J 6zsef vagy a kolozsvari r. kath. lyceum · könyvtaraba 
kerültek, reszben ismet szetzüllöttek. De a m. Tud6s Tar
sasag gyüleseiböl egy nagy orszag hataraira, 4-5 milli6 
magyar köze terjedven ki a magyar törtenelemnek e meg
gyujtott fäklyavilaga: batasa. megsokszoroz6dott. A hazai 
'törtenetek szeretete fölebreclt, a köz:figyelem elhanyagolt 
törtenetirasunk gazdag kincs-anyaga fele fordült; a buz
g6bbak elökerestek, a mik csaladjuk levelei közt rejlettek, 
vagy a miröl szomszedjokt61 vagy barataikt61 ertesültek, a 

1
) A Magyar Nyelvmivelö Tdrsasa9 Munkdlatainak eli;ö da.

rabja. 1796. 1 191-204. 11. 
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Tud6s Tarsasag titoknokaval köz:öltek, s a magyar Wrte
ncti forrasnyomozas egesz mezejen gy csöndes, de eher es 
6rdeklöd() :figyelmezes es munkassag fejl()clött ki. 

Azonban Magyarorszag - legjobh eröi ekkor az 
alkotmany reformk6rdeseivel leven elfoglalva - törtenete 
tüzetes mivelesehez rneg se.m kezdhetett. Ene azon nagy 
katasztr6fänak kellett bekövetkezni, mely az alkotmanynyal 
együtt legjobbjainkat s egesz nemzeti közeletünket romjai 
ala temette, sokakat szamkivetesbe kergetett. 

Ekkor tert vis za a nemzet regi isteneihez : multban 
elö nagyjai s a haza törtenetenek megismerese s masokkal is 
megi mertetese erdekeben egy bekes, de öntudatos szellemi 
mozgalom indult meg. Központja a M. Tud6s Tarsasag 
volt, mely a munkat ket iranyban kezdette meg : a törteneti 
anyagkutatast külföldön es a hazaban egyszerre. , 

Erintem röviden mind az 1848 elötti, mind az abso-
1 utismus korszakara esö munkassag eredmenyeit. 

1833. a IV. naggyüles megbizta Petrovich Fridriket, 
külföldön utaz6 akad. levelezö tagot, hogy a Tarsasag czeljat 
elömozdit6 keziratokat a hol talal, az igazgat6sag költsegen 
lemasoltatha sa, vagy megszerezhesse. 1) E färfiu ritka erely
lyel es sikerrel teljesitette a megbizatast. Meg azon evben 
jelentette, hogy Berlinben es Frankfurtban sok magyar tör
teneti adatot talalt, s masolt es masoltatott le. Az Akade
mia örömmel vette, s megbizta a jelentöt, adjon velemenyt: 
mik lennenek megszerzendök a wolfenbütteli, hamburgi, 
göttingai~ kasseli, brema~ frankfurti es hannoverai könyvta
rakb61? 2) Petrovich 183.3 6ta gr. Teleki. L3.szl6val utazta 
be N ernet-, Angol-, Francziaorszagot, s mindenütt erdekes 
adatokat gyüjtött. N emsokara jelentest tett a pragai, dres
dai,. linczi, lipcsei, berlini könyvtarakban tett kutatasair61, 
s becses okleveleket küldött be.3) 1835. szept. 18-r61 Paris
b61 tett ) tud6sitast a r6mai, parisi, londoni es oxfordi 
könyvtarakban talalhat6, Magyarorszagot erd.eklö kezira
tokr61. frta, hogy a parisi könyvtarban 93 keziratban vol-

1) M. Tud6s Tars. Evkö'nyvei. IT. köt., 45. l. 
2) » » " » » » 91. 1. 

III. » 49. 1. 
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tak magyar vonatkozasu iratok, abritt muzeumban 193-ban, 
az oxfordi Brodley-könyvtarban 8-ban. Ezek közUl ö lema
solt 15 becsest,. kivonatosan kett6t, a parisiakb61 masolta
tasra ajanlott 53-mat, a britt muzemnbeliböl 165-öt, a 
Brodley-könyvtarb61 3 darabot.1) A munkas färfit a magyar 
tudomanyügy hirtelen elvesztette. - A Tud6s Tarsasag 
1836-ban ertesült halalar61 s elhatarozta, hogy Petrovich-
nak öt kötetböl all6 gyüjtemcnye az ö neve emlekezetere 
az Akademia kezirattaraban mindig külön tartassek. 

Ugyanez idöben gr. Apponyi Antal es. kir. becsi követ
tel Zsivora György utazott es maraclott is sok ideig Parisban 
s ott sok magyar törteneti adatot gyiijtött.2) Zsivora ugy 
latszik, szintugy mint Petrovich meg volt bfava a nemet es 
franczia leveltarakban val6 kutatasra. Ö is 1835-ben tett 
jelentest, melyben elmondotta: mit talalt a franczia- es 
nemetorszagi leveltarakban. Az Akademia aug. 21. gyüle
seben költseget rendelt szam:ira, a wolfenbütteli leveltarb61 
14, a hamburgib61 10, a göttingaib61 4, a casseliböl 4, bre
maib61 1, frankfurtib61 1 iratnak lem:isoltatasara. A titoknok 
azt jegyezte meg, hogy az iratok közt igen sok ritka es 
becses volt.3) Az olasz leveltarak, különösen a Milan6ban 
levö Ambrosi s Brera es a Velenczei St. Marco könyvtar
ban talalt magyar törteneti iratokat Baricz György kutatta 
fel, s tett jelentest r6luk.4) Mezzofanti apat külföldi levelezö 
tag, a ki R6maban a papai kezirattart rendezte, felkeretett, 
legyen figyelemmel a hazankat erdeklö törteneti iratokra, 
tud6sftson, s adjon velemenyt azokr61, a miket le kellene 
m:isoltatnunk.6) Vass Laszl6 tiszteletbeli tag külföldön 
1837-ben szinten nagy utazast tett; megfrta a M. Tucl6s 
Tarsasagnak, mifäle magyar emlekiratokat latott München
ben, Belgiumban, Franczia- es Angolorszagban; frta, hogy 
a franczia kir. könyvtarban 28 törteneti es nyelvtani magyar 
munka van, ip.elyelrnek, mint atalaban az ottani Un,qarfru-

1) M. Tud6s Tars. Evkönyvei. III. köt„ 45 - 46. 11. 
2) )) )) )) » )) » 59. 1. 
8) » » » » » » 16. 1. 
') )) » » » » )) 48. ]. 

r.) )) )) )) » » )) 14!). 1. 
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1nok-nak tcljcs jegyz6ket bcmutatta az 1837-ik cvi nov. 20-ki 
kisgyiilesen.1) Gcg<'5 Elck Molclvaban talalt bocscs aclatokat, 
s a csik-somly6i Sz. Forencz-i·endiok zarclajaban XVI-j]c 
szazad elcjeröl val6 b c es törten ti jegyzcteket; 2) vis ·za
jötteben M.-Vasarhelyt a Teleki-könyvtarban 1 'zent Eme
renczia, Eszmeira, Erzscbet, Szent Anna, Sz nt Ferencz es 
Szent Domokos cletct s rneg többeket magaba foglal6, 200 
lap tcrjedelmü 8-drctü keziratot talalt; a Mikhazi zardab61, 
1530. evböl val6 imadsagot, regi '6nckeket stb. masolt le.3) 

1840. Szalay Laszl6 tett kirandulast külföldre, s London
ban az crdelyi fejedelmeknek az angol kiralyokhoz frt s a 
britt muzeumban örzött levcleik leiratasat rendelte meg.4) 

Velo egyidejülcg .J crncy J anos a magyar nyel v rokonsaga
nak kinyomozasa vegett utazott Moldvan, Bes arabian, 
Oherzonon at a Kaukazus hegyere ; onnan a persiai szele
kig nyomult elö, s tovahb fölfele a Volga videken az Ural 
hegyre stb. s különösen tanulmanyozta a vogul es azzal 
rokon nyelveket stb. 

Parhuzamban haladt ezzel a masoltatas es a hazai 
leveltarakban val6 kutatas. A M. Tud6s Tar asag 1833. a 
nov. 9-ki közgyülesen megrendelte, egy Angliaban levö 
magyar Codex, az 1530-ki predikaczi6k, Tihanyban a Szent , 
Margit elete, az Ersekujvari-Oodex, Kiniz i Pal özvegye 
imadsagos könyve, Agendak, kesöbb a Hymnarium czimü 
kezirat, Szent Domokos patriarcha elete czimü 1517-beli 
kezirat, egy 1523-ki egyesseglevel es egy zsoltarkönyv lema
soltatasat az apaczaknak val6 imadsagokkal 1539-böl. Bit
nicz Lajos Pozsonyb61 megszerezte a Guari-Oodexet, Guari 
Mikl6s nagylelküsegeböl,6) Sz. Anselmus könyvet 1513-bol, 
a Bünösök tüköre czimü könyvet 1512-böl.6) Lemasoltatni 
rendeltettek a pesti egyetem könyvtarab61 Szent Eufro
sma es 1508-bol Remete Szent Pal elete,7) Velyke György 

1) M. Tud6s Tars. Evkö'nyvei. III. köt. 53. 1. 
2) » » » » » » 151. 1. 
B) » » » » V. » 139-141. 11. 
4) » » » » » )) 39. 1. 
6) )) )) » » III. » 5- 6. 11. 
ll} » )) )) » » » 7. 1. 
?) » )) > » » )\ 23. 1. 
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magyar Zsoltaros könyve 1522-böl~ Szent "Gergely kettös 
beszelgetese Londonb61 stb.1) 1834. a novemb. 12-ki ülesben 
a XL-ik pont · alatt · a Debreczeni-Codex, Kopasz palatinus, 
müncheni Codex stb. 1845. a jul. 9-ki igazgat6sagi ülesben 
a Virginia-Codex lemasoltatasara költseg adatott. 

N em szünt meg a tud6sok utaztatasa is kutatas vegett 
az orszag különbözö reszeiben. J aszay Pal Szabolcs varme
gyeben tett kutatasai eredmenyet jelentette.2) Az 1834. evi 
nagy gyüles Döbrentei Gabor titoknokot küldötte ki a jasz6i 
es leleszi 0rszagos leveltarak atvizsgalasara s az ottani regi 
emlekek kinyomozasara, ugyszinten mas varmegyekben is 
kutatasra. 1836. a VII. nagy gyülesen jelentest tett: mely 
varmegyek, värosok, orszagos leveltarak es szerzetes rendek 
leveltarat kereste fel, s melyikben? mily evekröl? mily 
nyelven frt leveleket talalt? Kimutatasab61 lathat6, hogy , 
Arpad-kori oklevelet 9-et talalt, a legregibb 1090-röl van 
a pozsonyi kaptalanban, a legut6bbi 1291-röl val6, Pozsony 
sz. kir. varos leveltaraban, 1 Anjou-kori es 1 Matyas kora
beli levelet ; magyat oklevelet talalt 13-mat, a legregibb 
1500-beli, ez a Miskolcz varos leveltaraban van, a legkesöbbi· 
164 7-beli, Pozsony varmegye leveltaraban. Kutatasaib61 
beadott ma.ga altal masolt 345 darabot es 7 iv jegyzökönyvi 
kivonatot.3) Ennek örvendetes tudomasul vetele mellett 
tovabbi költseg rendeltetett kisebb utazasokra, nevszerint a 
gyöngyösi es pozsonyi Ferencz-rendiek könyvtara, Komarom 
v.ai:megye, N agy-Szombat es Kassa varosok leveltarai, eset
leg Palotan a gr. Zichyek könyv- es leveltarai felkutatasara.4) 

Ug-yancsak Döbrentei 1835- 36-ban tett utazasai eredme
nyeröl jelentette, hogy a Sztaray-leveltarb61 XVI-XVII-ik 
szazadi 17 levelet . masolt, Kassa varoseb61 1600-ig 7 dara-, 
bot, a pozsonyi Szent Ferencz-rendiek könyvtarab61 többfäle 
könyvet, Pozsony varmegye leveltarab61 4 fälet, N agy- , 
Szombatb61 XV. szazadit 3-at, XVII. szazadit 4-et talalt. 
Különböz9 mas v~rmegyei nagy urak leveltaraiban is kuta-

1) ll1. Tud. Tars. Evk. III. köt. 41-43 . . 11. 
2) )) », » » )) » 29-33. 11. 
B) » )} » » » » 139-141. 11. 
') )) » » » » » 141 - 145. ll. 
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tott s az eredmcnyrfü jelcntC t tett, mindcnikkcl gyarapocl
van az Akademia lev 'ltara. A Szelestei-nemzetseg levelta
raban 1560-t61 1593-ig talalt becses okleveleket, ma hol 
ma, korszakokb61. 

Törteneti emlekeink szaporoda anak volt egy gyaszos 
es egy lel k 'lllClö oka. Egyf'elöl 1848--49. utan 'zamüzöt
teink külföldi bujclosasuk ideje alatt azon or zagok level
taraiban, melyeknek vendegei voltak, fölkutattak, lema oltak 

az Akademiahoz beküldöttek a magyar vonatkozasu okle
veleket es iratokat. Igy: Horvath Mihaly a brü seli level
tarb61, Simonyi Ernö Londonb61 es Florenczböl, Szalay 
Laszl6 Svajczb61. Masf elöl önkent vallalkoz6 tud6 ok nemes 
becsvagyukt61 indittatva önköltsegükön ut6bb - a hol ez 
züksege volt - az Akademiat61 közvetve vagy közvetl -

nül egittetve, majdnem az egesz i merete vilagot beutaztak 
s nemzetünk e nyelvünk rokonsagat kutatva, az eur6pai 
orszagokban zamos nyelvtudomanyi es magyar vonatkoza u 
törtenelmi adatokat gyüjtöttek s i meretekben es tapaszta-, 
latokban gazdagodva tertek vi za hazankba. Igy: Taubner 
es Wenzel Dalmacziaban, Wenzel külön Becsben, 0 eh- e , 
Morvaor z:igban kutatott Mire e e Ovary N apolyban e. 
Velenczeben, Reguly e zakon az Uralt utazta be, Supala Ja
nos Szentpetervarig Mo zkvaig, Vars6ig rendszere kutata o
kat tett, Hunfalvy Pal a Balti tenger videkeit, gr. Karacsay 
T6dor Persiat, Magyar Laszl6 Afrikat, V ambery eur6pai 
Törökor zagot e Az iat, Balint Gabor a V olga melleket 
jarta be ... Gr6f L6nyay Menyhert akademiai elnök 1873-ki 
megnyit6 be zedeben elenk kepet adta a magyar tuc16 ok 
törteneti es nyelvtudomanyi targyu adatok gyüjte eben val6 
buzg6lkoda anak. »Nagymervü az a munka sag - igy sz6lt 
ö - melylyel a törtenelmi bizott ag illetöleg az Akademia 
az emlekek kutatasat es masoltatasat egesz Eur6paban min
den iranyban folytatta Spanyolorszagt61 Moszkvaig. A spa
nyol simancas-i s napolyi allam-leveltarak a r6mai Vatikan 
München, Modena, Parma leveltarai, a vars6i e danczkai 
gyüjtemenyek megnyiltak elötte, mindenütt t:irt karokkal 
fogadjak, nem i emlitve a folytonos ma oltata t Bec ben, 
a kamarai leveltarban a vörösvari Rak6czy-leveltarban«. 

A M. TU::>. AKAD. KBZJRATTARANAK JSMERTETESE. 2 
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A gr6f J 874-ben tartott megnyit6 beszedeben ismet sz61 err(}l, 
s büszke önerzettel mondja: » hogy mi6ta a lengyel kiralysag 
leveltarai Moszkvaba vitettek at, elöször a M. Tud. Akade
mia elött nyilt 'meg azok ajtaja. Ez intezet oly szeles körü 
kutatasokat eszközöl, a milyet Europa egyetlen tuclomanyos 
akaderniaja sem. Az ut6bbi 3 ev alatt - ugymoncl az 
elnök - tudomanyos czelokra közel 240,000 frtot adott ki, 
s meg is 1.638,102 frt 36 kr alaptökejet 130,000 forinttal 
szaporitotta. Az elismeres, a mi itt az Akademia es törte
nelmi bizottsag irant ki van fejezve, megilleti az emlitett 
tucl6sok rnindeniket önfelaldoz6 hasznos munkassagaikert 
s az elert nagy sikerekert«. 

E szelesen kiterjedö, hasznos es kitart6 munkassag 
alta.l az Akademia leveltara nagymervben megszaporodott. 
Kitünik ez a letezö legregibb kimutatasnak az 1868-ik evi 
es a mult 1891-ik evi decemb. 31-ki kimutatassal val6 össze
veteseböl. Midön ugyanis Schedel 1839-ben a gr. Teleki
könyvtart atvette, a keziratok szama 600 kötet volt; 1) 

Hunfalvy Pal könyvtarnoknak 1868. jan. 2-an tett s a nyelv
es szeptudomanyi osztaly jan. 27-ki üleseben felolvasott 
jelentese szerint a keziratok szama akkor 1838 kötetböl 
allott, 938 drb kötetlenül; 2) az altalam mult ev utols6 
napjan bevegzett kimutatas szerint azon napon az Akademia 
kezirattara 241 7 kötetet tett; 3) vagyis 30 ev alatt rueg
negyszerezödött. A forrasok folytonos bövitese fölebresztette 
l1gy az ir6kban, mint az olvas6kban azok ertekesitese e8 a 
tuclomany czeljaira felhasznalasa vegett nyilvanossag ele 
bocsatasa vagyat s hazafias törekveset. Az eszmenek leg
elöbb Tolcly Ferencz adott kifejezest, midön 1851-ben az 
Akademiaban legelöbb Nernzeti Könyvtar czim alatt a leg
regib b magyar kr6nikak : Szekely Istvan, Heltai, Petö Ger
gely es többek kr6nikai, azutan a magyar Ernlekfr6k: Bor
nernisszci Tarnastöl Csm·ei Mihalyig terjedö müveik kiadasat 
inditvanyozta. A nemzet legjelesbjei csatlakoztak hozza, 

1) Lathat6 batrabb a 31. lapon. 
~) A M. T1td. Akad. ErtesUöJ'e. Masoclik evfolyam. 1 868. 1. szam, 

31- 35. 11. 
a) Lathat6 a januar 25-ki összesülesen felolvasott Jelentr!se'l'nben. 
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s csak hamar egyma t ertek a különbözö forrasmüv k ki
acla ai. A magyar törtenelem forra -iroclalma oly 1 ndül tct 
lrnpott, a minöt alig lch tctt remelni. 

N ehany ev rövid idökör 'b n szamos ily vallalat indult 
meg. Ilyenek I. a Törtenelmi szakban : 

I. A Magyat· Tiirtenelrni Emlekek I. osztalya, !-XXVII kötet, 
megjelentek 1857-töl 1876-ig; II. osztaly, ir6k [Scriptores]. 1) Elsi) 
fele, I-XXITI kötet. Masodik fele, XXIV-XXXII kötet, megjelentek 
1857-töl 1875-ig. 

II. Magyar Tiirtenelmi Ta1'. I--XXV kötet. 
III. Tiiriik-Magyarkori Törtenelmi Emlekek. I-II kötet. 
IV. Tiirö'k-lviagyarkori Allamokrnanytar. IV-IX kötet. 
V. Magy. Orszaggyiilesi Emlekck. 1526-t611601-ig1 I-IX. kötet. 

VI. Erde1yi Orszaggyülesi Emlekelc. 1540-töl 1664-ig, ! - XIII 
kötet. 

VII. Arpadkori Üj Okrnanytar. I-XII kötet. 
VIII. a) Anjoukori Diplomatikai Emlrfkek. !-III kötet. 

b) » Okmanytar. I - V kötet. 
IX. Diplomatikai Emlekek MMyas kiraly kordb6l. 1458-1490. 

I-IV. kötet. 

Ezek mincl az Akaclemia közvetitesevel leveltaraba 
begyült s onnan az el ö negy evtizecl alatt a tucl6. oknak, (a 
Törtenelmi Bizott ag 18j4-ben mcgalakulasa utan fcldolgoz- J 5" 
tatas vegett annak) atadott adatgyüjtemenyekböl kerültek ki. 

II. A nyelveszeti szakban. 
I. R e g i M a g y a r N y e 1 v e m 1 e k e k. 

I. kötet. Temete i beszed es könyörges. 6-testamentumi nehany 
könyv, vagy Bec i Codex. Megjelent 1838-ban. [ Akade
miai kezirattari.] 

1
) Azon ir6k, a kiknek m(iveit nagyobbara az Akademia fedezte 

fel, kezirattara ma is birja, s kiadasra atengedte. 
XI. kötet, br. Apor Peter Munkai. XVII. köt. D ecsi Jdnos 

magyar Hist6riaja. XII., XIII., XIV. köt. Bri~tus lYiihaly magyar 
Hist6riaja. XVI. köt. Forgach Fer. m. Hist. XI. köt. Rozsnyai Da
vid Tö'rtenelnii Maradvanyai. I. köt. zeremi Gyö·rgy Emlekirata. 

XVII. kötet f 
XXIII. » Tökö"ly I. Napl6ja. 
XXIV. » 

XXI. kötet 
XXVIII. » 

XXIX. » 

XXX. » 

} Szamosközy ism. ered. Maradv<inyai. 

2* . 
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II. kötet. Kinizsi Palne, Magyar Benigna Asszony imadsagos könyve. 
[ Akaderniai kezirattare]. 
Vegyes targyu regi magyar iratok. Megjelent 1840-ben. 

III. » Tatro~i Masolat. [ Akad. kezirattare]. 
Vegyes targyu regi magyar iratok. Megjelent 1872-ben. 

IV. » G6ry Sziromirat-Codex. I., II. oszt. Megjelent 1846-ban. 
[ Akad. kezirattare]. 

V. » Jordanszky-Codex. Megjelent 1888-ban. [ Akademiai lcez
irattare]. 
Ezek mind az 4kademia kezirattarab6l vannak kiadva. 

II. N y e 1 v e m 1 e k e k. R e g i M a g y a r C o d e x e k. 

I. kötet. Becsi-Codex. Müncheni Cod. Megjel. 1874-ben. 
II. \) 

III. » 

IV. >' 

VI. » 

VII. » 

VIII. » 

IX. » 

X. » 

XI. )) 

XII. » 

XIII. » 

Veszpremi-C. , Peer-C., Winkler-C., Sandor-C. , Gyöngyösi
Codex. [ Akad. kezirattare]. Tewrewk-0. , Kriza-Codex. 
[Mindkettö az Akad. kezirattarae]. Bod.-Cod. Megjelent 
1847-ben. 
Nagy-Szombati C., Szent Domokos-C., Virginia-0. [ Akad. 
keziratta/te}. Megjel. 1874-ben. 
Erdi-0. Elsö fele. V. kötet. Erdi-0. l\fäsodik fele. Megjel. 
1876-ban. 
Tibanyi-0., Kazinczy-C., Horvath-C. Megjel. 1877-ben. 
Ebrenfeld-C., Simor-0., Cornides-C., Szent Katalin Elete, 
Vitkovics-0. , Lanyi-Cod. [ Akad. kezirattare]. Megjelent 
1878-ban. 
Apor-Codex , Szent Margit Elete, Peldak könyve, Köny
vecske a Szent Apostoloknak Melt6sagar61, Kulcsar-Cod. 
Megjelent 1879-ben. 
Ersek1'.1jvari-Codex. Els6 fele. 

» » Masodik fele. [ Akadem. kezirattare.] 
Megj elen t 18 8 &-ban. 
Debreczeni-Codex, Gömöri-C. Megjel. 1882-ben. 
Döbrentei-Codex [Halabori Bertalan pap Zsoltar-forditasa]. 
[ Akad. kizirattare]. Teleki-Codex. Megjel. 1884. 
Festet.ich-Codex. [ Akad. kezirattare]. Pozsonyi-C. , Keszt-
helyi-0., Miskolczi Töredek. Megjelent 1885-ben. 

XIV. » Lobkovicz-Codex, Batthyany-Codex, Czech-Codex. [ Alcad. 
kezirattare]. Megjelent 1890-ben. 

Ezek közül az Akademia kezirattarab61 vannak ki-
adva: a II. kötetben a Gyöngyösi-, Tewrewk- es Kriza
Oodexek, a · III-ikban a Virginia-Codex, VII. kötetben a 
Lanyi-0., a IX. es X-ben az Ersekujvari-Oodex, XII-ben 
a Döbrentei-Oodex, XIII-ban a F stetich-Oodex, XIV-ben 
a Ozech-Oodex. 
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III. R e g i M a g y a r K ö l t ö k T a r a. ') 

I. kötet. Közepkori magyar költöi maradvanyok. 

II. » 

III. » 

IV. » 

v. » 

Enek Pannonia megveteleröl. 
Emlekezzünk regiekröl, 
Az Szytbiab61 kijöttekröl stb. het Enek. 

Töredek Enek Szent Laszl6 kiratyhoz. 
Pesti gyermekek utczai Eneke. 

Matyast mostan valasztotta 
Mind az orszag kiralysagra stb. 

Ezutan vannak. 1463., 1476., 1484., 1490. evböl val6 Ene
kek. Következnek 1500-b61 val6k 1525-ig. 

Mind a legbecsesebb regisegek költeszetünk öskorab61, 
a közlönek mely kutatasra mutat6 s bajdankorunk köl
teszetere vilagossagot deritö jegyzeteivel. Megj. 1877-ben. 
XVI. Szdzadbeli Magyar KoUök M'avei. 
I. kötet. Az 1527-1546. evekböl 28 regi ir6 ismeretlen 
müveit közli es magyarazza. Megjelent 1880-ban. 
II. kötet. Tin6di Scbestyen Összes M1Xvei. 1540 - 1555. 
Megj elent 1 8 81-ben. 
III. kötet. Nagybankai Matyas, Sikl6si Mibaly, Vagkecs
kemeti Miba.Iy, Batthyani OrMn, Tolnay György, Harom 
Nevtelen, Ilosvai Selymes Peter. 1540-1575. Megjelent 
1885-ben. 
IV. kötet. Radan Bahts, Deez i Andras, Sztarai Mihaly. 
1542-l 560. Megjelent 1886-ban.9) 

1) Kiadja a 1VI. Titd. Akadbnia. Közzeteszi Szilddy Aron. 1877. 
9) Ez V. kötet anyaga az Akademia kezirattdranak Toldy-f ele 

gy1Xjtemenyeböl val6, föczime ez : 

1. Corpus Poetarum 163. szam, XVI. szazad, I. A-D. 
2. » » 164. » » » II. D - Görgei. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

11. » 

12. » 

13. Pr6zair6k 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

165. 
166. 

167. » 

168. » 

» 

l> 

» 

169. » » 

170. » XVII. 
172. » » 

173. » II. 

» 

» 

III. Gy-Munkacsy 
IV. N. Bankay

Temesvary. 
V. T-Valkay. 
VI. Tanköltök. 

» VII. Lyrikusok. 
» VIII. cldto. 
» 

174. 
175. 
176. 

» Lyi·ikusok XVII. sz. 1 . 

» ddto 2. 
» II. 

14. A magyar poetai munkak idörende szerint összeszedte Toldy 
Ferencz 1838. 
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iv. kötet. Ny e 1 V tu d 0 man y i K ö z 1 e m e n y e k 1- XXI. köt. 
V. > Magyar Nyelv Nagy Sz6tara. Magyai·-Nemet, Nemet

Magyar Zsebsz6tar. Mathematikai, Philosophiai, Tö·r
venytudomanyi Miisz6tar. Tajsz6tar. 1834-1847-Ml. 

Ezek anyaga, mint a tagok evek soran vegzett bnzg6 
munkassaganak eredmenyei, az Akademia kezirattaranak 
I. Nyelvtani szakaban vannak eredetiben jegyzekbe veve, 
megfelelö czimek es szamok alatt. Ott vannak Reguly 
Antal eszaki Oroszorszagban tett utazasanak 1-VII. 

ivretü kötetet tevö jegyzetei, konda, vogul, cseremisz, 
csuvas, osztjak s egyeb tanUlmanyair61, melyeket Hun
falvy Pal dolgozott fel: Egy vogul monda [1859] , a Vo
gul fö'ld es nepe [1864], a deli vogiil nyelvröl, a lcondai 
vogul nyelv, az eszaki osztjak nyelv, az osztjak neprcil es 
nyelvröl, nemkülönben Budenz Jozsef a. cseremisz gram
matika, cseremisz tamtlmanyok, czwvas kö'zliselc es ta
nulmanyok, het cs1was mese czimü Ertekezeseiben, s leg
ut6 b b Munkacsi Bernät hasznalja munkajanal Reguly 
összes, de különösen csnvas es osztjak szövegek czimü 
gyüjtemenyet Csiwas nyelveszeti jegyzetek es Osztjdlc 
nyelvtanulmanyolc czimü ertekezeseiben. 

A sz6tar-anyag mag:iban foglalja mind azt, a mit az 
elsö ket evtizecl hangya- zorgalma regi keziratokb61, köny
vekböl, az eletböl összegyüjtött, buzg6 hazafiak segelye 
altal az orszag minclen viclekeröl megszerzett. Czuczor, Bu
gat, Vörösmarty, N agy J :inos, Fogarasi J :inos es tarsaikt61 
a nagy sz6tar, a sz6fü.zes 's grammatika kerdeseben, ugy 
a magyar helyesfras es mas nyelvügyi agakban es kerde
sekben tömerclek jegyze ' velemeny es szövegeze talalhat6 
a kezirattarban, melyekböl nyelvünk mai fejlett egi fokara 
emelkeclesenek utai es eszközei megismerhetök. N agy volt 
a munka, a mit nyelvünk llttöröi szazaclunk elsö feleben 

15. Kiitfök. 133. szam, kivette Buda-Pesten, 1876. octob. 16. Szi-
lady Aron. 

ll!Iasodik teritveny. 
Toldy Ferencznek a m. tud. Akademia alt.al rnegvasarolt kez

iratgyüjtemenyeböl az eredetileg 2., 4., 14., 19„ 53., 125. es 243. szam
mal jegyzett csomagokat, melyek közül a ket utols6 Szent Ferencz 
Eletenek es I. Balassa Balint nem reg felfedezett Szerelmes Verse·i
nek masolatat foglalja magaban - összesen 8 c omagot, illetöleg 2 kö
tetet harom havi hasznalatra, hogy a mai napon az Akademia kez
irattaranak öretöl, Jakab Elek urt61 atvettem, elismerem. Buda-Pesten, 
1876. joo. 22-en. Szilady Aron. 
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tettek, a minek lathat6 bizonyiteka s elö emleke a kezirat
tar 148 kötetböl all6 Nyelvtudomanyi szalca. 

V. 

Az Akaclemia kezirattaranak gyarapoclasa s önallova Jete . 

.Az utaztatas es külsö gyüjtes rnellett, melyet elebb 
ismertettem, gazclag forrasa volt az .Akademia kezirattara 
megnövekedesenck a hazafiui lelkesedes s a nemzet egesz 
zömenek az Akademia irant sziveben elö hazaszeretet es 
aldozati buzg6sag. J elentesemben 1) az ujabb idöbeli gyara
podasok föbbjeit mar megnevezven, itt a korabbiak emle
kezetet kell felujitanom. 

A Kezirat, mint ajandek targya, legelöbb a gr6f Tele
kiek adomany-leveleben fordul elö, a midön t. i. gr. Teleki 
J 6zsef az .Akadernia reszere Kresznerics Ferencz Incunabu
lumaival együtt 76 kötet Keziratat is megvette s annak 
gyüjtemenyei növelesere ajandekozta. 2) 1838. gr. Batthyany 
Gusztav es Kazmer, az elsö 30,000, ut6bbi 2,668 kötet 
könyvtaraval kezirat-gyüjtemenyöket is az .Akademianak 
adtak.3) Elbamultam - igy kialt fel Schedel Ferencz atvevö 
akademiai kiküldött - mikor 1839. apr. 7-en a rohonczi 
var termeibe lepve, a gazdag es szepen renclezett könyv
tart megpillantottam..... A keziratok közt talaltam -
folytatja tovabb - Trauttmannsdorf Zsigmond föhacli vezer 
eredeti N apl6it a XVII. szazad vegeröl, Keza Simon 
kr6nikajat, Forgach Commentärainak hihetöleg az Eszter
hazy-Codexböl vett nui~olatat, a mik tehat mi6ta az erecle
tiek elvesztek, azok helyet p6toljak, a sok kiadatlan Orszag
gyiilesi N apl6t, az ugynevezett Rohonczy-Codexet, s nemely 
nemet es deak közepkori Coclexeket. A Batthyany Kazmer T ~ ,J. Q 

gref k-is-b~ban szinten-vu-lt egy J ustinianus-
. b ) s u71.T-1. r4 Codex a XIV. szazad 61,4 eneca philosophusnak egy 

1) Akad. Ertesitö 1892. III. füz. 132-139. 11. 
9) M. Tud. Evkö'nyvei. II. köt. 84. 1. 
3) )) )) » v. l> 52. l. 

') Ez ma is megvan a Nyelvtud. szak ivretü 3. szama. alatt 
s czime ez: Justiniani Institutiones Sec. XIV-ti, hartyara irva 69 level, 
vörös börbe kötve, kemeny tablaval. 

~- "'"· lr'l 
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müve 1) es ket Oorvin-Codex, egyik Le6 papa nevet viseli,2) 

a masik Carbo Lajos eddig kiadatlan Dialogusa: De Lau
dibus Matthiae Regis.3) 

Ez evi juniusban vette at a titoknok a gr. Teleki
könyvtart is, mely 20,812 clarabb61 allott, s melyben a kez
iratok 600 kötetet tettek. Megbecsl'.Hhetetlen a keziratoknak 
kivalt azon resze, melyet a tud6s Cornides Daniel oklevel
gyüjtemenye, s különbözö kezirat-kötetei es sajat dolgo
zatai s jegyzetei tesznek.4) Szintoly becses volt a Schmeitzel 
Marton hires szasz tuc16s, Pakei J 6zsef, Kovasznai Sandor, 

' Sinai Mikl6s tanarok, gr6f Szekely Adam es Szilagyi 
Samuel rendkivül becses kezirattarainak, ugy a Pataki 
Collegium elad6va tett keziratainak megvasarlasa. Ezekkel 
az eredeti Teleki-kezirattar szam es belertek tekinteteben 
egyszerre a hazai kezirattarak elsöi köze emelkedett. 

N agy gyarapodasara volt az Akad. kezirattaranak a 
J ankovich-gyüjtemenynek 5000 frttal megvetele, melyben 
igen becses fölclabroszok, keziratok s egyetlen peldanyok 
[Unicitm] voltak. Az elnök 1850. egyik kis gyüleseben 
nagy örömmel jelentette ezt, a gyii.les osztozott abban s 
megköszönte färadozasat.5) Ugyanakkor vetetett meg Döb
rentei kezirat-gyüjtemenye 200 frton,6) 1850. Szasz Karoly 
ket becses kezirattal kedveskedett, egyik: erdelyi orszag
gyülesi vegzesek gyüjtemenye, masik: N agy-Ajtai Cserei 
Mihaly Hist6riaja. 7) Kovachich Mikl6s 17 5 köt. regi 
magyar Orszaggyiilesi Napl6t es iromanyt ajandekozott.8) 

1
) Ez is meg van ugyanott 4-dretü 9. sz. alatt [Romer 8-dretünek 

irta], s czime ez: Senecae P 1roverb·ia XIV. szazadbeli, vastag hartyara 
irva, a kezdö betük vörösek, vörös vonalakkal diszitve. 

2) Sancti Leonis Papae Sermones [CXCIV] M. Scrpt. Seculi 
XV. Latin Codex, ivret 9. sz. 

8 ) Luclovici Carbonis Dialogus stb. Latin Codex. 8-dret 2. sz. 

A 2. jegyzet alapul a M. Tud. Tars. Evk. V. köt. 89. lapjan, 
a 3-ik ugyanazon köt. 90. lapjan lathat6 titoknoki jelentesen, a 4-ik 
szinten a 90. lapon lathat6 e targyu jelentesen. 

6) 1850. kö'zgyül. j.-könyv XXVII. szam. 
6) » » » XXV. » 

7) Uj M. Muzeum. 1850-52. Els<> evfolyam. VIII. 1, 
8

) M. Tucl. Tars. Evk. v. köt. 336-340. u. 
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1852- 53-ban a kezirattart Darvas Lajos l 30 drb. többnyire 
XVII. szazadi oklevellel, Pakei Lajos l 854. Ozdi Borsos 
Tamas eredeti Napl6javal 1638- 1647-böl es Linczigh 
J anos kr6nikajaval 1662- 16 7 5-böl,1) 1855. Gaal György 
egesz keziratgyüjtcmenyevel, ugyan J 855-ben Lanyi Karoly 
a Olari sa Sziizek regi magyar Ordinariumaval gazdagitotta 
a m. Akad. kezirattarat, m lyet ke ·öbb neveröl Lanyi
Oodexnek neveztek; 2) 1858. gr. Kuun Geza egy 1621. evi 
becses kezirati gyüjtemenyt ajandekozott, melyet az Akade
mia Knun-Oodexnek nevezett ol,3) Duka Tivadar kelet-indiai 
targyakat es _Körösi Osoma Sanclor keziratait adta ajancle
kul,4) gr. Török Balint 1864. Vitnyedi Istvannak XVII. sza
zadi becses levelgyüjtemenyet, 5) Ozartoriszky Laszl6 herczeg 
1870. febr. 26. ajandekozta ily czimü rendkivül becses Ere
detiet: Instrumentu/>;n, Confoeilerationis Inclyti R egni Hiin
gariae Procerum in Carnpo Szecheniensi 1705. 1. Sept. 
Confoederatoriim, vörös barsony kötesben. 1841. a jan. 
30-ki összes ülesben a helyettes elnök bemutatta Szirmay 
Ödönnek a Thököly- es Rak6czi-korszakra vonatkoz6 becses 
irasait es okleveleit 12 pont alatt. A gyüles köszönetet 
szavazott erette, s a kezirattarba bejegyzes utan felclolgozas 
vegett a Törtenelmi Bizottsagnak atadatni hatarozta. Gr. 
Teleki Domokos ajandekul adta a m.-vasarhelyi Teleki
könyvtar könyv- es kezirattaranak betürendes czimtarat 
keziratban. 6) 

Termeszetes szaporoclasi forrasa a kezirattarnak a 
jutalmat nem nyert s megörzes vegett a fötitkari hiva
talt6l iclönkent a kezirattarba beküldött különfäle palya
munkak nagy szama, a miröl fogalmat ad az a körülmeny, 
hogy kivalt a dramai es vigjateki palyadijakra 30- 40 ir6 

szokott versenyezni. 
1

) Ui M. Muzeum. 1854. II. köt. 336- 340. ll. 
2} » » » 1855. )) » 333. 1. 

8) » » » 1858. » » 99-100. 11. 

') M. Tud. Tdrs. Evk. X. köt. 1 7. 1. 

Uj M. Muz. 1852. r. köt. 136. l. 
6) » » » » » » 12. 1. 
6) Lathat6 a M. Tud. Akad. kezirattaraban a Kcinyveszeti szak 

ivretit 12. szain& alatt, 
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A kezirattar - a mint az adatok mutatjak - az 
Akademia megalapitasat61 fogva 1861-ig együtt volt a 
leveltarral a titoknoki hivatal helyisegeben; de ott voltak 
a növenygyüjteiuenyek, gipszöntetek es mas regeszeti tar
gyak, melyeknek eredetere nem talaltam. Ott volt a regi 
penzgyüjtemeny es eremtar is, melynek alapjat szinten gr. 
Teleki J 6zsef elnök gyüjtemenye tette, midön a Kreszne
rics-gyüjtemenyt 4000 forinton megvasarolta, a mi közt regi 
penzek is voltak. Ozech J anos 1700 drb regi ritka penzt 
ajandekozott, Schedel Ferencz 300 drbot; megvetetett a 
Veszerle J 6zsef penzgyiijtemenye 1), 1847. a pesti izraelita 
hitközseg tT 6zsef nador fälszazados hivataloskodasa emle
kezetere megvasarolta es az Akademianak ajandekozta 
Luczenbacher J anos 2258 darabb61 all6 jeles regi penz
gyüjtem 'nyet.2) Ezek öreve 1839. Luczenbacher J anos 
valasztatott 300 frt fizetessel.3) 1861. R6mer valtotta öt 
fel, a kinek ezen kivül a termeszetiek es regeszeti gyüjte
menyek, ugy szinten a kezirattar is gondviselesere bizatott, 
s keze alatt maradott egy evtizeclen at. 

1868. a nyelv- es szeptudomanyi osztaly gyiileseben 
azonban R6mer jelentette, hogy az Akademia kezirat- es 
eremtaraban eddigele haszon nelkül örzött s ocla, nem tar
toz6 növenycsomagokat es regü;egeket a m. kir. egyetemnek 
kellene atengedni, a hol azokat haszom·a lehet forclitni, s 
neki is elöaclasaiban azok j6 szolgalatot tennenek. Az osz
taly bizottsagot küldött ki a dolog megvizsgalasara,4) az 
jelentest tett, ajanlva, hogy a regisegek es növenyek egy 
reszet acljak ajanclekul a N emzeti Muzeumnak, mas reszet 
az Egyetemnek, a gyüles elfogadta s a targyaknak nyugta 
mellett atadasat elhatarozta, a mi teljesedesbe is vetetett.5) 

R6mer 1872. az eremtar atadasat is javaslatba hozta 
Pulszky Ferencz igazgat6nal. Az ennek alapjan felkerte az 
Akademiat, hogy eremtara a tulajdonjog f entartasa mellett 

1
) M .. Tiid. Tars. Evkihiyv. V. köt. 48. 1 52. 11. 

e) » » » » . VIII. » 71. 1. 

3) » » » » » » 48. 1. 

') M. Tud6s Tars. Ertesitöje. III. evfolyam 175. 1. 
6) » » » » » » 337-338. 11. 
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a Nemzeti l\!Iüzeumba tete sek at. Az Akaclemia t kintve, 
hogy könyveken e keziratokon kivül semmifäle tuclomanyo 
anyagot nem gyüjt, s hogy az eremtart, melynek egy idö 
6ta külön Öre inc -- alig ha znalja e hasznalhatja valaki 
mo tani helyi egeben, ke z eggel bel egyezett, hogy a tulaj
donjog fentartasa m llett, eremtara ö szeiratvan, attete ek 
a Nemzeti Mtizeumba. Hunfalvy Pal könyvtarnok 1868. jan. 
2. kelt jelentese zerint az atadaskor az eremtar alla.pota 
ez volt: 

a.rany ezü t rez 6lom 
R6mai es gorog erem ... 14 1492 2592 
Magyar es erdelyi ..... 53 1803 130 
Különfäle allamoke ..... 32 1516 840 3 

tehat 99 4811 3562 3 

Összesen: 8475 drb. 1) 

Ez alapon törtent meg az atadas, s idö folytan az 
okleveltarör czim is a hasznalatb61 kimenven, s az oklevelek 
a mas gyiijtemenyi iratokt61 elki.Hönitetten ugyan, de együtt 
kezeltetven: egyedül az Akademiai kezirattar es kezirat
tarör nev maradt fenn, de az allas R6mer 6ta be nem 
töltetven, ennek hasznalata is megszünt, s ma tenyl g a 
kezirattarnak csak renclezöje van. :R6mer alatt valt el tel- 1 
jesen s maradt a fötitkar kezen es iroclahelyisegeiben a 
foly6 ügykezele i leveltar, egyesült a negy, u. m. regiseg-, 
er m-, oklevel- es kezirattar, s alatta va.1t ki elöbb egyik, t 
azutan a masik, beolvadt a harmadik s önall6va lett a J(ez- I 
irattcfo·. 

VI. 

Az Oklevelgyüjtemeny kezelesenek szabalyozasa. 

Oklevel alatt nem e z6 cliplomatikai szigorti ertel
meben vett regi iratot ertettek az Akademia leveltarnokai 
es kezirattaröre, sem az Akademia es könyvtarnok ily 
jelentest adatni annak nem kivantak; hanem minden kiralyi, 
fejedelrni, hitele helyi, söt mas fontos hivatalos jellegii 

1)A M. Tud6s Tdrs. Ertesitöje. Masodik evfolyam. 1. szamaban. 
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iratot es eredeti masfäle levelet is az oklevelgyüjtemenybe 
soroztak be, ha ket lenyege kellekkel birtak: hogy t. i. 
targyuk jogi vagy törteneti fontoss:igli s a level vagy irat 
eredeti volt, öt nagyon regi e nagyon fontos törteneti es 
jogi tenyeket illetö leveleket az eredetiek hianyaban ma o
latban i ide soroztak s itt öriztek. 

Ez a titoknok inditvanya következteben 1869-ben 
szabalyoztatott. A philos. tört. es tarsadalmi tudomanyok 
o ztalyüleseben t. i. 174. zam alatt a titoknok megker
dezte az Akademiat: ha a c aladok felajanlott oklevelgyüj
.temenyei a keziratt:irban együtt maradjanak- ? vagy keltök 
ideje zerint az oklevelgyüjtemeny soraba zazadonkenti sor-, 
ban helyezte enek el? Inditvanyozta velemenyadas vegett 
bizott ag kiküldeset, a mit az o ztaly elfoga.dott, a bizott
sag jelente t teven: azt a titoknok a jünius 7-ki üle ben 
felolvasta. A bizottsag igy hangzik a jelentes - elöbb 
megkerdezte a mostani ört a gyakorlatban levö ke~elesi 

rendszer irant, s töle arr61 ertesii.lt: 1. hogy az egyes vagy 
semmi ös zefüggesben nem levö zamozott okleveleket, nyelv 
szerint, keletkezesök idejet veve tekintetbe 25 eve, vagy fäl
szazados csomagokban egye tokokba rakta; 2. a nagyobb, 
föleg egyes csaladok birtokat illetö, s azon egy korszakhoz 
tartoz6 gyüjtemenyeket eddig együtt hagyta, de evsorba 
rendezte, es külön az ajandekoz6 nevet mutat6 tarczakba 
vagy tokokba szokta tenni. 

A bizott ag ugy talalta, hogy könyvtarakban az ö sze
tartoz6 re zekböl all6 gyüjtemeny k elkülönitve örizese nem 
helyes ; cle a kezirattarakban czelszerünek veli, hogy az 
ö szetartoz6 okiratok könnyebb attekintes es tanülrnanyozas 
vegett együtt maradnak, öt bajnak tartana egyes csaladot 
vagy j6 zagot illetö gyüjtemenyek szetsz6rtan lhely ze et 
s epigraphikai vagy diplomatikai tekintetböl egeszen külön
bözö targyli iratok köze sorozasat. 

Ez okb61, es, mivel az eddigi eljaras szerint az ajan
dekoz6 szandekanak eleg tetetik, de a tokokban idörend
szerint rendezett s együtt tartott okleveleknek tanulmanyo
zasa i a tanulni vagy6knak es ir6knak könnyebb, a bizott
sag tanacsosabbnak veli, ha mig mas nyom6sabb okok elö 
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nem fordulnak, az eddigi kezirattari szokas az oklevelek 
elhelyezeseben fentartatik. A bizottsagnak ezen 1869. jun. 4. 
beadott velemenyet az osztaly helyeselte,1) s igy az maig 
fentartatott. 

A kezirattar - regebben Leveltar nev alatt -
1865-ig volt a titoknok irodaja közeleben, elebb egy, azutan 
ket kis szobaban elhelyezve. Ekkor az Akademia uj palo
tajaba beköltözven: a kezirattar szarnara az a szep nagy 
terem jelöltetett ki, a hol ma is van. Eleinte elfert a falak 
melle köröskörül elhelyezett 31 / 2 meter magas nyilt allva
nyokba; de lassankent ugy megszaporodott, hogy a terem 
közepere is, az egesz terem hosszaban hattal egymas melle 
helyezett ket sor allvany keszittetese es felallitasa valt 
szüksegesse. Ma mind a 16 szak külön allvanyt foglal el, 
a kötetek egy sorral vannak behelyezve, ugy, hogy minden 
szak, minden ivalakjaban az ezutani szaporodasnak 8- 10 
evig remelhetöleg helye lesz. A keleti irodalomnak egy 
meglehetos nagy külön allvany tartatott fenn, s az Akademia 
altal vett, vagy ajandekul kapott persa, arab, török s mas 
keleti irodalmak keziratair61 a külön szak-katalogust szak
ertö egyen most kesziti, elhelyezesökre böven van hely ; 
annak bevegzesekor lesz a M. Tudom. Akademia kezirat
tara. kiegeszitve. 

VII. 

A kezirattar rendeltetese es hasznalasa. 

A kezirattar rendeltetese az ott elhelyezett tudomany
anyagnak az Akademia alapszabalyai s idönkenti vegzesei 
ertelmeben val6 megörzese s a kutat6knak tudomanyos 
czeljaikra kiszolgaltatasa. Ez evi januari összesülesben elö
adottakra hivatkoz6lag, itt a különbözö termeszetü anyag
nak mikent hasznalasara nezve fennall6 gyakorlatot ismer
tetem meg. 

Különbözök ugyanis az eljaras es föltetelek, melyek 
szerint kiadatnak: 1. a palyamunkak, 2. a Oodexek es 

1) M. Tud. Tars. Ertesitöje. II. evfolyam 1869. jun. 4. osztaly
üles targyalasai, 124-25. 11. 
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Unicumok, 3. az ir6k eredeti kezfratai es eredeti levelei, a 
miknek közrebocsatasi jogat az Akademia maganak tartotta 
fenn, 4. a közö!1seges keziratok. 

Az elsö pont alattiak hasznalat:ira nezve az 1831-ki 
alapszabalyokban a következök vannak megallapitva: »77. §. 
A jutalmat nem nyert palyamunkak keziratai a Tarsulat 
leveltaraban maradnak ugyan, de a mU:nka tulajdonjoga, 
tehat a kiadhatas is a szerzöe. 80. §. Ki nem adand6nak 
talalt keziratok a szerzönek visszaadatnak. Ha ez az Akad. 
leveltaraban hagyja, az ir6 eleteben senkivel nem közöl
tetik. 81. §. A jutalmazott palyamunkak keziratai, ha ki 
nem nyomatnak, 15 evig a Tarsasagnak es tagjainak hasz
nalatara allanak ; azon tul az ir6 azok teljes birtokaba lep. 
82. §. A jutalmat nem nyert s a fennebbi alapszabaly 
ertelmeben a leveltarba elteendö palyamunkak 30 evig 
illetetlen rnaradnak; ennek eltelte utan barmely taggal 
közöltethetnek.1) 83. §. Ha valaki az Akademia leveltara
ban örzött palyamüvet lemasoltatni kivanna, ez csak a 
titoknok felügyelete es vezetese alatt lehetseges, s ugy, ha 
az ir6 neve nem tudatik, különben a ma olas rueg nem 
engedtetik, nehogy a szerzö neveben ideg n sajatitsa el 
munkajat«.2) 

A rndsodik pont alattiak : Oodexek, regi ritka kez
iratok s Unicumok az Akademia helyisegeböl magan egyen
nek ki nem adhat6k. Ezeket csak ott lehet hasznalni, kiveve 
azon tucl6sokat, a kik az Akademia megbizasa folytan 
valamely munkan dolgoznak. Söt mas hazai es külföldi 
tudomanyos intezetek is tud6saik szam:ira kikerhetik, s 
minthogy az .Akademia keresere a magyar tud6soknak 
legbecsesebbjeit is kiadja barmely nemzet tudomanyos inte
zete: szintugy a magyar Akademia is kiadja ritkasagait 

1) A M. Tiid6s T<frsas. rends~abdlyai-nak ezen §-a a rua er
veny ben levö uj ügyrendben igy m6dosittatott: »7 0. §. A jutalmat 
nem nyert· palyamunkak keziratai 5 evig az Akad. leveltaraban rua
radnak , azntan a könyvtarnak [illetfüeg: krfzirattdrnak] adatnak at, 
de annak tulajdonjoga a szerzM marad «. Lathatü az 1889-ik evig 
megjelent Akad. Almanach-okban. 

2
) A M. Tiid6s Tdrs. Evkiinyvei. I. köt. 23-45. 11. 



' 1 

A M. TUD. AKAD. KiZIRATTARANAK JSMERTRTtSE. 31 

mas nemzetek tud6sai hasznalatara az illetö intezetek 
igazgat6inak czimere es felelössegere. 

A harrnadilc t. i. az erecleti keziratok es eredeti, 
fökepen közelkori levelek kiadasi jogat az Akademia maga
nak tartvan fenn: ezek csak az ·irodalomtörteneti bizottsag 
elnöketöl nyert engedelylyel vehetök ki s egesz terjedel
mökben nem, csak kivonatosan hasznalhat6k. 

A negyedikre vagy közkeziratokra nezve az alapsza
balyok 78. §-a ertelme iranyad6. Ezeket az Akademia helyi
segeiben a kezirattarör gondja s felelössege alatt minden 
kutat6 hasznalhatja külön teritveny mellett. A naponkent 
kivett keziratok a kezirattarörnek a hivatalos 6rak vegevel 
naponkent visszaadanc16k. Keziratok nem-akademiai tagnak 
az Akademia helyisegein kivüli hasznalatra csak a Könyv
tari Bizottsag engedelyevel adatnak ki. 

VIII. 

Az Akademia kezirattaranak ritka keziratai s az erdekesebb 
gyüjtemenyek. 

A januari összes ülesen felolvasott Jelentesernben ki
mutattam, hogy az Akademia kezirattara 1891. evi decz. 
31-en 2417 kötetböl allott, 16 szakra osztva. Itt röviden 
kiemelem nehany szak legbecsesbjeit, hogy a kik a kezirattart 
ezutan meglatogatjak, vagy gyüjtemenyeiben b1l.varkodnak, 
azokra könnyen ratala1hassanak es czeljaikra hasznalhassak. 

Az I. vagyis Nyelvtu,domanyi szalcban legbecsesebbek, 
mint Unicumok, Reguly het nagy ivretü kötetet tevö jegy
zetei es gyüjtesei eszak~ Oroszorszagban tett utazasakor 
szerzett tapasztalatair61. N agybecsüek a hazai tud6sok altal 
evtizedeken at a hazaban es azonkivül utazassal, olvasassal, 
a nep-nyelvjarasok megfigyelesevel s regi emlekeinkböl es 
könyvekböl gyüjtött valtozatos es gazdag sz6tari es gram
matikai anyagkeszletei, a melyekben ma is talalhat a nyel
vesz sok ujat, erdekest es hasznalhat6t. E szak összesen 
148 kötetböl all. 

A Magyar es Latin Codexelc szctlca II-dik. Ez ösi 
emlekekben mintegy halottaib61 tamadt fel nemzetünk. -
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A Magyar Codexek közt renclkivül szep s becses regi emlek 
az Ersekujvari Codex, [ivret 81. sz. alatt]. Hartya, fras, 
kezdöbetük, kötes ekes, söt pompas. A 4-dretüek közül kitü
nik a Gnary-Codex [25.], Virginia-Codex [24.], Vathay 
Ferencz enekes könyve [29.] sz. alatt; a 8-dretüek közt a 
Gyöngyösi-Codex [3.], Tihanyi lcezirat [12.] szam alatt; a 
ki 8-adretüek közt a Clarissalc Ordinariuma vagy Lanyi
Codex [11.], Kiiun-Codex [6.], Kriza-Codex [14.], Tewrnwk
Codex [17. szam] es a 12-dretüek közt Kinizsi Pal özvegye, 
Magyar Beni,gna asszony imadsagos lcönyve [2. szam alatt] . 
A Lal'i,n Codexek elejere egy L<Jme1·etlen nyelvü Codex van 
teve, tekerc be fogva, mely Europa több paleographusait 
bejarta mar, ugy, mint a Rolionczi-Codex is, de meg nem 
tudtak elolvasni. f vret [1. zam] alatt van egy Breviarium, 
hartyara irva, miniaturekkel XV. szazadi, kemeny tablaval 
val6 börkötes rez dudorokkal es kapcsokkal. [3. szam J alatt: 
Justiniani Institutiones Sec. XIV-ti, hartyara frva, vörös 
börkötes el. [ 4., 5. szam alatt] ket Codex, szep czimlappal, 
festett kezdöbetükkel, közbül virag-füzeres o zlop vonalak 
gazdag kerettel diszeskedön. A ki ivretüek közt kitünik : 
Plutarchi Vita Tiberii et Caji Gracchi [6. sz. alatt], finom 
hartyara frva, XV. szazadi, kötese ujabbkori, Senecae Pro
verbia [ 4-dret, 9. sz. a.], S. Stephani Dec1·eturn Regale e 
Codice Monasterii Admontensis [5. sz. a.J, igen szep hason
mas fras, vörös barsonyba kötve, arany keretekkel; Leo 
pripa beszedei mar fentebb emlitve voltak, ugy Garbo Dia-
logusai is. Megemlitem meg : Magistri Thuroczi Chronica 
de Gestis Hungaroriim, etc. MCCCL VII. czimü kemeny 
börkötesü keziratot, mely egykorunak latszik s a melyröl 
er dekes lenne tudnunk: ha vajjon az ujabb Thur6czi-kiadas
nal hasznaltatott-e? E zakban összesen 196 kötet van. 

A IV-ik szakot a Levelezes teszi. Ez val6di kincses 
tarhaz. A regibb idök gondos levelezöi különös :figyelmet 
forditottak arra, hogy leveleik tartalmasak, alakilag szepek 
legyenek komoly magyar tud6sokhoz illö leveleket igyekez
tek irni. Kazinczy es Toldy leveleiben a zaratok e mellelL 
letek mondhatatlanul bec esek es szamosak. Egy-egy level 
ege z kerdest megvilagoslt. E szakban összesen 182 kötet 
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k~zirat vai1, s azokban szämitasom szerint 23,963 leveJ. 
N agyobb levelezölc: Oornides Dani-el, a ki 60 magyar es sok 
külfölcti tud6ssal latin, nemet es ti·anczja nyelven egyform:t 
folyekonysaggal level~zett, magyarul nem; a külfölcliek 
közül többen lennenek megemllthetök; de helykimeles 
teki11teteböl mellözälu. Schedius La,jos a masodik, kirtek 
sz~leseh kiterjedt volt ievelezese, a sok külföldi között 
nevezetesek : Katanchich, Bertucb, Griesbach, Grimm J akab, 
prbf. Scheller, Eichhorrt, Müller Janos, Schlegel stb. Döb
'J"entei Gabor hatmadik nagy levelezest folytat6 magyar tu
d6s; 150-nel több ruagyar tudosnak s 21 külföldinek 1evelei 
maradtak fenn gyüjten1enyeben; ez ut6bbiak közül hfresek: 
John Bowring J. G. Ootta, Hotmayr, F. John, Livius 
angol kapitahy Miss Pardoe Madatb.e de Mebk, W akefield 
Ed.ward, Palaczky ßchlötzer Ä. ~ agy volt a Rwhy Krfroly 
levelezese, a kihcz 313 hazai es külfö1cli tud6s lSOi-töl 
1845-ig 3037 levelet frt, nagybbb reszben nemetül es latinul, 
ma~yatul keveset, 171 klilfölciivel levelezett, kik közül ata
länosan ismert nevüek: d1:usius Keresztely, Buchholz, Thäer, 
Hegel, Böttiget, Opitz, A. Baumgarten, J. E. Adelung, dr. 
Saphif. stb. l3atnulatot kelt azö11ban .kazihczy Ferehcz es 
Toldy F~tencz, a n1agya1· it6vilag e ket fäjeclelluenek leve
lezese. Az elsöhöz 345 tüd6s 5114 levelet irt, utobbilioz 
1459 tutl6s es äzza lenni vagy6 5740 level t; tehat e 1rnttö
nelt l13vel~i az egesz szaknak intt.jdnetti fel~t teszik; de mint
hogy ök is valaszoltak, ketWjök l~wlezese rnajtlnebi az egesz 
szak levelszrl111at n'legközelfti. Kepzelhetö ititHm a r~ntlkivüli 
befolyas, melyet e ket vezerferfl es nagynevü ir6 a magyar 
irodalönifa es sajat kthiuk mfveltsegere gyakorolt. Legtanulsa
gosabbak a Cornides, Razittczy es Toldy levelezesei. Azokbart 
a kotszak szatntalan ii·odalmi es tttdomanyos kerdese meg 
\Tan vitatva s minden oltlah61 felvilagösftva. IrodalömtöHe
.hetir6 ma is haszötmal olvasbatja. Säjrtos; hogy kevesen 
hasznaljak fel. :Ezenkiriil sok letelök van meg a magyar 
tud6soknak a VI. szak 2og es a VIII. 'agy Törtenelnii 
szak 359 köteteben. Ezek szatna 9000-re tehet6, s a harorn 
szakban levö irodalrni levelek összesen 30,000-re. 

A 1tL TOD AKAD. KEZJRATTARANAK ISMERTETESE, 3 
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A Regi es u;jabb irok e1·edeti keziratai czimü VI. szak
ban ered tiben van meg a következö ir6k egy vagy mas 
müve: Kazinczy, Berz enyi, Csokonai, Ve1·seghy, Faludi 
Bajza, Kisfalu.dy Sandor e Ka1·oly Iüs Janos, Toldy, 
Petöfi, Arany Jokai es sok ma oke. E szak attekintese 
kepet ad a magyar ir6kr61 es müveikröl, mint egy tükörben 
mutatva fel irodalmunk uttörö elsö jeleseit es kcsöbbi nagy
sagait. 

A VIII. vagy Törtenelem czimü szak legbec ·e b regi
segei: Francisci Forgach, Episcop·i Va.radiensi Historiae 
Arcanae Libri XXII. czimü kezira.t, melynek -- a mint 
fennebb mar erintve volt - eredetije el leven veszve : ez 
mar a gr. Batthyany Kazmer birtokaban letekor bec ·ben 
annak hely 't p6tl6nak iratott az atvevö akad. titolrnok altal 
[ ivret 130. sz.] Gas1Jaris Boitli ini Pa.nnoni, de Rebus Gestis 
M Gabrielis Betlilen, Lib r III. Eredeti [ ivret, 148. sz.], 
Heltai Gaspär 1'lagya1· kronikaja 157 4-böl. Eredeti [ 4-dret 
139. sz.], Vera Historict Transsylvaniae etc. pe1· Michaelem 
Cserei de Nagy-Ajta de. c1·ipta i·n Exil·io Coronensi. Ao 
MDOOIX. men e Decembri. Eredeti 1) [ivret, 146. sz.]. 

Erdekes regisegek vannak az Egyliaz e. Bölc. elem 
czimü IX-ik szakban es a ,Jogtan czimü XV-ikben. Az elsö 
15'9, ut6bbi 353 kötetböl all, amaz a vallasos vitak ez a 
magyar alkotmanyveclelem nagy mervet mutatja, s intve-int 
a törveny altal biztosftott valla - es lelkiismeret-szabacl ag, 
ugy az alkotmany bec bentartasara s önkeny e iclegen tama
clas ellen hfv megvede.sere. Idezeteket azonban a terrel es 
idövel va16 gazdalkodasnal fogva nem teszek. 

A- XVI-ik szak az Oklevelgyüjtenu!ny. Fentebb adva 
~ 

van crtelrneze e. All 95 kötetböl. Van benn I . Reyise,q 
szerint: Ärpäd-kori 44 drh, Anjou-k01·i 154, Zsigmonll-kori 
165, Albe1·t-, 1. maszl6-, V. Laszlo-km·i 52, lYldtyns-kori 
129 darab, XVI. szazad1i 746 XVII. szazall·i 5983 XVIII. 
szuzadi 1592, XIX. szuzad,i 4, együtt 1599 darab, kiUön
bäzö sz<izadbeliek 1097 drb, együtt: 10,969, nagy reszben e1'e-

1
) Az Akademia keziratt<traban hat peldany C erei-kezir:ü van : 

:35, 94, 9S, 97 146 fvretü, 72 4-dreW . zam alatt a Wbbi ma-olat, 
eredeti az elübb kiemelt peldany. 
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cleti oklev 'l es mas irat. II. Belbecs szerint fonto ak: Acla 
Particula1·ia Transsylvanica, Bethlen Gabor fejedelem ha
bon1 viseleseit es bekeköteseit targyaz6 diplomaticai iratok 
[XXXIV., XXXV. kötet]. Acta Principis Ge01',gii Rct
kocz·i L E fejedelem ·zövet.-egeit, gyözelmes hadjaratait eH 
bekeköteseit illetö titkos diplomatiai iratok [XLI., XLII., 
XLIII. kötet]. A XVII. szazadb61 val6k: Litterae Palati
noritm [LVIII., LIX., LX. köt. 1614-töl 1747-ig]. Littercte 
Archiepiscoporum et Capitulorum [LXI. köt.], Particulctria 
Actci stb. [LXII., LXIII. köt.], Particularia Cancellci1·iae 
Hungariccte [LXIV. kötet], Regi orszciggyülesi initok, 
1554 - 1722. [LXVI. k.], Tö1·ök okleuelelc s iräsok [LXVII. 
köt.], Erclelyi nclvari kancellariai iratok [LXVIII. kötet]. 

Hogy jutottak a magyar e erdelyi udvari kance11a
riab6l, a naclori leveltarb61, az ersek egi es kaptalani level
tarak b61, söt a regi erdelyi fejedelmek, a B~thlen es Ra
k6cziak titkos leveltaraib61 az itt elösorolt renclkivül hecses, 
többnyire titkos cliplomatiai iratok e oklevelek a M. Tucl. 
Akademia kezirattaraba? erröl semmi irott adat ninc . 
N em is az itt a teendö, hogy azt kutassuk; hanem az, hogy 
a magyar ir6kat es tud6s-vilagot ezeknek ittletere s hasz-, 
nalasara figyelmeztessük. En sokat forgattam valamennyit, 
nemelyiket hasznaltam is. N em tuclom elegge ajanlani a 
tudnivagy6lmak, a magyar törtenelem buvarainak az imen
tiekben megjelölt kutforrasok fölkereseset, tanulmanyoza at 
es hasznalasat. A raforditand6 idö megtermi gyümölcset -
erröl j6t merek allani. 

Az Okleve1gyüjtemeny czimii. szakon kivlil az Okleve1-
tcm [Diplomatika] szinten 95 kötetböl a116 zakaban is van 
9000 masolati s itt-ott erecleti oklevel es masfäle irat, 
vagyis a ket szakban 20,000 darab. Összegezve a Levelezes, 
Regi es ujabb ir6lc kezirati müvei czimü szak, es a Tör
tenelcm, tovabba az Olclevelgyüjtemeny es Okleveltan öt 
szakaban levö irodalmi leveleket, erecleti es masolt oklevele
ket es masfäle iratokat, ezek szama együtt 60,000-re tehetö. 

Figyelmet es megtekintest erdemelnek a hajdankoruak 
üveg fedeles asztalokban, zar alatt levö, következö erdekes 
emlekei: 

3* 
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.d napolyi Margit-legenda Hctson1J;1,dsa,. Lati?i-Coc!:ex, 4--ec~1;et 16. sz~q1. 

Ltid-ovici Carbonis Dialogus. » » 8-adret 2. » 

1-meretlen, a XIII. szdzadb6l. » » • 5. » 

Szal;>dcs Vlfrt;i mey.vivdsa 1476. Magya1;-Coae~, iVl"et 86. 
8-adret 8. 

» 

Ver. AndrGis Menedek-Levele. 1423. 
Kinizsi Pdl ö"zvegye Magyar Be-

nigna Asszony Imddsdgos kö"nyve. 
Instr1imentum Confoederationis Incl. 

R. Hiingariae Procerum in Campo 
Szei;heniensi 1705. 1. Septembris 
Conf Qeden;i,toru'Yrf . 

Br. J6sika Milcl6s levelei 1859-töl 
1865-ig, pecset alatt, felbontand6 
1900-ban. 

Ennyit a keziratokr61. 

» » 

» 12-edi·et 2. » 

T iil·tenelem. iv\·et 243,. 

Levelezes. 8-adret 1. " 

Kivci.16 di ze s fi.gyelernre melt6 targya a Kezirattar
nak az Alcacleniia Vendegköny1 e. Nagy ivalakü. fmom regal 
papirb61 keszült cliszm.ü ez, tokjai börkötes, a külsö tablan 
cserlevel koszonlban Magyarorszag czim.ere, mely fölött e 

, „ 

czimirat van: VENDEGKONYV, mely barna chagrin börbe 
vau kötve, gazclag ezüst kerettel, a szögleteket kiclom borod6 
magyar ös-arczkepek ekesitik, kö.zepen Magyarorszag ezüst
böl kivert czimerc, a. felette levö koronat ket N emtö tartja, 
melyet szinten gazdag ezüst viragcliszites körit. A könyv 
levelszele vörös-zölden van marvanyozva. hatuls6 küllapjan 
ezüst koszoruba foglalt lemez, 1) közepeben itt is az elejen 
levö cz:f.m. 

A czilv1ap vöxös damaszt selyem, arany vc.mal-kei·ettel 
s negy szöglet-cliszitmenynyel. Ennek közepen is Magyar
orszag czimere fölött az elebbi föJirat van, alul: 1862. 
A kezdö vagy cz:f.mlapon vi.ragfüzeres keret, legfeljül lUa
gyarorszag N emtöje, fölemelt kezeben csesze, a miböl egy 
waclar lefele röpteben, taplalekot akar cs0nföe venui, jobb 
szögleten Magyarorszag czimere, balfeJöl Hu,cla-P ste, alant 
koszonl.s -v:f.zi istennö, evezö lapatot tartva kezelJe:n, a masik 
szögleten kinyitott könyv ... 

1
) Enuek körirata: Ezen VENJ)EGKÖNXYET keszitette s a 

M. T. Akademiana.,k mely hazaiQ,vi tisztelettel fe!~j a:i;llotta J;>o ner K;lt
roly Lajos 1862. evben. RajzoJt.a Veber Karoly. 
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Mh\E1en lev·elet a.z egykqr ~. magya1' zent *orona ala 
ta.rto.zoJt o,~· if\.gok czimer·ei d~szitnek, i\y sorban.: Lcgfelül 
Kl.t~10.r z~g, szemben Bolgarqr zag ~l~hh aalicsOl'SZiag, ~z,em
ben Lodom 'ro.rsz~g, al~bb Bo rnw:r zag, szembell Sze~·bia, 
meg alabb. Slavonia, szem\>.en Ho.rvator z~g, legalul Dal
m(iczia, szem.bcn Erclßly. A beiräsokat az elsö lapon a 
kir~hi felseg kezdette meg, ig~ : 

Feren~z J6zsef. 
Alabb: Rudolf. 
Mag al~l;>b: Gizel~. 

Masodik ~apon: Albert Edward A\tabornagy. 
Negyediken: Carol, Domnulu alla Romaniei. 
Alabb: Elisabeth, Für ·tin von Rumänien. 
Ugyan e hipon olqalvast: Napoleon, alahb: J6zsef. - -

- s igy tovab~. 1891. Q~cz. 31. 235 lap volt 
be\\·va,., volt r~jia 9 Hrn nev. A ki az Akade:µiiat ~s gylijtemenyeit 
1~eglatoga.tja, s ezt emlekezetben kivltnja La~yni, kivansagara a könyv 
szivesen rendelkezesere bocsattatik. 

IX. 

Mit be.~zel a kezirattar az Akademiat erintett zord idökröl. 

.Az a zord idö, mely~öl · tt sz6 van, mely-:o,ek e:ui.leke 
most is borzQgatja ~zok lelket, a kik ateltek, hazank alkot
m4:µy:inak felf\tggesztese s az ö~kenyural0,LU ideje volt. M:in
de:Q ~l volt veve - l;iaz&nk0~ s nem~etisegünkö~ kivül. Ez 
\\t~i;;Q ket kincsün~ ~yedüli men,helye az Alcademia volt. 
Ott örizte nehany szegeny tud6s s egy-ket lelkes es. bator 
ffö\r a l\~z~szeretet es ~emzeti hit erzes ö:i;ök fünyü. Vesta
tüzet, melyet mar-mar kigliassal fenyegetett a hatalom. 
Megr~z, megdö,bhe.nt, ha olvassu.k az l 850. evj m3ii·cz. 24-en 
t~t9tt kisgyiiles j.-könyveh~n: »,hogy az Akade:m.iat m.inden 
p~rcz,b.~n rebesgetett megszfu1esetöl keH~tt fälteru, miel.~n a 
telj~aitalm'1 es. biztos az aJapsza\>a~yok v~1to,zaUau uj. :m.eg
e~ösites~t azo:o. indokb61 n,em ajan,1ta, :ui.ert - a m.Wit ö 
monda - tagj~ közül s0.&an vettek reszt az ~S48-4;9--ki 

fon;adalomba;u. ~e~·te azok nevsor~t s a tag~k k0ziil k~vö.

röltetesüket .. . Az osztaly vizsgal6 bizott agot nevezett ki. Ez 
kimutatta, hogy az Akademia ez evekben is fela~atat foly-
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tatta, több mint 40 ülest tartott, a tagok azokban 70-nel több 
tudom:inyos ertekezest olvastak fel. Kijelentette, hogy az 
alapszab:ilyok megv:iltoztat:is:inak szükseget nem l:itja; arra 
pedig, hogy a forradalomban reszt vett tagjait nevezze meg 
s nevüket törölje ki, ugy nyilatkozott, hogy ezek nevei 
elötte ismeretesek nem lehettek, s miutan a kizaras fölte
telei es m6dja irant az alapszabalyokban intezkedes nincs, 
bir6i tisztet magara nem vallalhat s a tagok elösorolasara 
magat hivatva nem erzi«.1) 

A es. biztos megnyugoclott rajta, s nem sokara ideig
lenes elnök neveztetett ki az Akademia reszere. 

Tisztelet.nek kell ebredni a hazafias szivben a nemzet
hüseg es loyalitas ama nemes hangjan, a mi gr6f Anclra y 
Györgynek az 1850. evi jun. 15-ki kis gyüle t megnyit6 
elnöki beszedeben nyilvanult. »Midön ezen magyar tud6s 
T:irsulat kis gyüleset, egy zivatarteljes, boldogtalan idö
szak es közel egy evi önkenytelen szüniclö utan, mint felsöbb 
helyröl megerö itett icleiglene elnök en nyitom meg, a ki 
e parancsnak egyedül tr6n es lrnza iranti hüsegböl h6clol
tam, lehetlen a tisztelt Akademi:ihoz nehany sz6t nem 
sz6lnom. Ö Exciaja - folytata az elnök - a teljhatalmu 
korm:inybiztos kegyelmesen rnegengedte, hogy utunkat c en
desen es artatlanul, mint az alapitvanyi levelek i eleg 
jellemzöleg kiv:inj:ik, folytatha. suk. Üdvözlöm a ti ztelt 
tagokat, s tudom, hogy a felsöbb akaratnak, velem együtt, 
keszseggel engedelmeskednek, s ezzel a gyülest megnyi
tottnak nyilv:initom«.2) 

Alig mult el azonban egyik, mar is m:isik valsag fenye
gette az Akaclemi:it az alapszabalyok ujabb megerö ite 6ve1, 
melyböl a felsöbbseg az Akademia czelj:it meghatäroz6 
1. §-b61 kitörültette azt, hogy az Akademia a tudomanyo
kat magyar nyelven mivelje, a tagok valasztasat fels6bb 
kinevezessel kivanta fölcsereltetni, es a tagok fizetesenel az 
idösbsegi jogot eltörölve, azt felsöbb tetszestöl tette füg
göve. A fölterjesztest ez ellen Deak, igazgat6sagi tanacstag 
szövegezte. Remek müve jognak es logikanak, de sikere 

1) M. Tud. Tcfrs. Evkiinyvei. XIV. kötet, II. darab, 6-- 7. 11. 
?) UJ' M . .1.V.fifaeiim. Elsö evfolyam. 1850-51. 10. 1. 
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nem lett. Az Akademiann.k meg kellett gyözödnie, hogy 
minden veszelybcn forgott, a mi a magyar clött szent. 
Hathat6s kifejezest adott a nemzet cz erzelmenek gr. Des
sewffy Emil ] 860. evi elnöki meg1}yit6 beszecleben, melyben 
ez örök emlekezetben tartast erdeml() nyilatkozatot tette : 
»Sorsunw s atalanos helyzetünk ugy hozta, hogy meg ez 
elött nern sokkal igy lebete hozzank sz6lni: Mivelöcljetek ! 
ez a legföbb; de magyarok maradtok-e e mellett? ez mar 
rnas kerdes. Erre a rni hatarozott valaszunk igy hangzott: 

„ E gond a mienk lesz, e jogot visszavesszük magunkhoz, a 
korcsosft6 miveltseget elutasftjuk magunkt61, akarunk rnagya
rosodni es akarunk müvelödni. Ezen hatarozatunkra az egesz 
nemzet raütötte pecsetet, midön magan alapftvanyb6l kelet
kezett Akademiankat nemzeti intezette emelte. A mely nem
zet szabad akaratb61 lelke legbensöbb sugallatat követve, a 
tudomanynak palotat epit, az tudja mit akar, s tudnia kell 
hogy azt mikep akarja«.1) 

Egy kesöbbi - 1865-ik evi - meguyit6jaban nemcsak 
ujb6l megerösftette. hogy arna veszes idökben nernzet-letünk 
koczkara volt teve, de egyszersmind fölebresztette a szivek
ben fenmarad:isunk hitet s fölbatorftott jogos küzdelemre. 
» N ern oly reg törtent - fgy sz6lt az elnök - midön nem 
volt mar egyebünk, mint hazänk es nemzetisegünk, s ugy 
latszott, hogy az sem akar meghagyatni, s ezen kerdes intez
tetett hozzänk: N em akarnank-e azert, a mit culturanak 
neveznek, ezeket is odaadni cserebe? Adtunk a kerdesre 
egy büszke es magunkhoz illö valaszt ! Meg lön kettöztetve 
a tudomany mfvelesenek s nyel vünk emelesenek szentelt 
Akademiank tökeje es allanak epitmenyei ! E valaszt irfgyel
hetik tölünk - mond a gr6f - azok, a kik egy ily felelet 
adasara magukat kepeseknek nem erzik«.2) 

Csodalatos, hogy az absolutismus e rninden szellerni 
csirat rnegfa.gy lal6 korszakaban az Akademia titoknoka 
inditvanyara egymasutan jönek letre fökep a törteneti iranyu 
tudomanyos vallalatok: az Üj Magyar Muzeum, Üjaub 
Nemzeti Könyvtrir, Törtenelmi Emlekek stb. Mindenik 

1
) M. Tudus Tars. Evkö'nyvci. 1 o. köt. 6. 1. 

2) M. T-ud6s T<irs. Evkönyvei, 1 L kötet
1 

5. 1. 
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köre partf-og6 moecenas'Ok, fr6k es 11agy szamrl. uj olvas6k 
csoportosulnak. Ezerek allnak a nemzeti itod:tlom zaszMja 
ala. Az elsö vällalat elen e jelsz6 all : Per-agit tran-quilta 

. , ' . , 

potestas, quod vio~ent'lt n'e<J.'ll'it. Es lt közöns~g n·övekedik, a 
csöntles, olrns, kitart6 sz~llemi kUzdele111 foly, s a gy(lielem 
kilatasai mind bizonyosabbakkä valnak, id'äpontja mind 
közelebb jö. Ez a baza 'ieretet, a szellepi es toll bekes 
harcza az önk~hybyel, a politikai iövidlaiassal es zu
roliyrtyal. 

.A keziratta1~ megnevezi e munkas tud6sökat es nagy 
embeteket ! Elbeszeli a nagy töl'teneteket ahnak, a ki henne 
igaz tudassiomjjn.l buvatkt>dik. En ertetn szavat s bel<He 
az Akademianak a jobbta fötdult idökben haszualt atna 
jelszavat hallom kihangzani: Borttra derü ! 

S mit beszelrtek, az .Akade111ia irant - a csakneh1 al
larid6 6csatlas, h'elyes es helytelen ktitika, es a sok szeme
lyeskedes daczara - soba nem lankad6, soha meg nem 
szurtö hazaßas ild'Ozati tenyek ? 

Ozettler tajos esztetgomi gymnasiumi tanul6 7 3 drb 
okievelet ajatidekt>zott a kezii·attarnak. i) A kolozsvari 
unitarius ifjusag olvas6 tarsasaga 5 frtot adott az alapteke 
gyarapodasara. 2) 

Ez a magyat ifjusagrtak az Akademia iranti kegye
letet bizonyitja. 

Rehneczy Mihaly özvegye, färje 1675. kotet kötiyv 
gyüjtemenyet,11) Rath Kato1yne fetje kezitatait,4) g1'. Des
sewffy Virginia egy XVI-ik szazacli Oödexet ajandekozta 
az Akadetniatiak. Mindertik örötnet fejezte ki hogy hazaja 
tudornanyos intezetenek vahih1ivel szolgalhatott.6) 

Ezek a magyar ht>lgyvilag nemzeti tudomanyügyilnk 
iranti bensö vonzalmanak 1atbat6 eml~kci. 

Miclon Toldy 1854. a Tö1·tenefoi'i Enilr!kek kiada at 
indftva11yozta, a trtagyat tötte11etH·as baratait 1 o frt ala-

1) Uj M. Muzeum, 1 s:.s. II. köt . CJ.77. 11. 

~) M . T1td6s Ta1·s. Evk. 5. küt. 62. l. 
8 ) Üj M. Mifaeurn. 1852 - 53. I. köt. 387. 1. 

•) Fentebb idezve volt a forras. 
&) » » " » 
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ll'asara fel,hivta, rövid idön 100 fölir, föpap es vagyonos 
nemes irt ala, Bartakovics Bela egri er ek es br. Sina 

imon 100- 100 frt. 1) 

Ez a magyar aristocratianak es föpapsagnak a tör
teneti jogok es magyar törtenet iranti mely erdeklödeset 
hirdette. 

Gr6f Karatsonyi Guido minclen vart atyai örökse
gehez hozza jutvan: ennek emlekezetere a haza erdekeben 
s közczelok elömozclitasara 30,000 frtot alapitott, egy reszet 
a m. tucl. Akademianak dramai palyamüvekre.2

) 

~ teny fänyes tanlibizonysaga a vagyonosok haza- es 
tudomanyszeretetenek. 

lVlenyegzöt tart6 ifjt1 färfiak es hölgyek tettek emle
kezetesse boldogsaguk ünnepet az Akadernianak tett aldo
zataikkal. . 

Ez a magyar fiatal kornak a nemzeti nyelv es iro-
dalom fontossaga iranti erdeklödeset jelenti. 

:Marton J anos ülyos betegseg ' bö1 felgy6gyülvan: a 
feletti örömet azzal kivanta kifejezni, hogy a 1\L Tud. Akad. 
alaptökeje nevelesehez :100 aranynyal jarult.3) 

Honfiak s honleanyok, örökösnelküli gazdagok eletök 
vege fele , neha halaluk 6rajaban, nagy ös zegekkel emle
keztek meg az Akademiar6l. Gr6f Dessewffy Emil bolclog
sagt61 sugarz6 arczczal büszken mondotta J 863-iki elnöki 
megnyit6 beszecl 'ben, hogy egy zerii felhiva ara a nemzet 
apraja-nagyja egy mi11i6nal többet ajandekozott az Aka
demia palotajara. » Ezzel - ugymond - fänyesen bebizo
nyitotta, hogy a mi szivehez van forrva, azert tenni tucl, 
s arra, a mi neki legdragabb, aldozni ke z. Azutan j6s
szerüleg igy sz6lt: Sajat rnagunkban van a fölemelkedesi 
erö. A mely nep magas czelokert hevl'.i.lni, magas czelokert 
tenni kesz. az magas czelokat elerni fog, annak magas 
czelokat elerni kell«.•) 

1
) Uj 1\11. Muzeum. 1854. evi folyam. V dzlatok stb. 42. 1. 

9
) » » » 1858. I. köt. 346. 1. 

3
) » » » 1856. II. köt. 156. 1. 

•) M. Titd6s Tdrs. Evk. 11. köt. 4. 1. 

A M. TtJD. AKAD. 1\EZIRAT r,\nANAK JSMERTET ESE. 



-12 JAKA ß ELEK. 

Ezeket a lelekemelö tenyeket beszeli el a kezirattar, 
ket. egtelenne teve elöször azt hogy a 111. tud. kadernja 
mint a, magyar 'nyeh es nemzetj,·rg veclvara es Öl'C S a 
magyar tudomanyos ag iga.z kepvif:lelöje, a ruagyar nemzet
nek fajra r. valläsra, elctkornt e,· oszta1yra val6 tel<üitet 
nelkül zivehez van forrva; mrlsodszor arr61 gyüzY meg 
mindcnkit, hogy az a legregibb cmlekek es magyi:tr nyclv
kinc ek tekintelye zarnanak letetemenyi örhelye, ujabb 
nemzeti tudornanyo sagunk gazdag szellerni kincstara mely 
melt6 a törvenyhozas partolasara s a bazafiak rokon~ 

szenvere. 
Engedjen a tisztelt osztäly meg par perczet a tiszte

let, kegyelet , hala egy kötel seget teljesitnem. Leh t tlen, 
hogy a rnikor en a reim bizott munka vegen örvendezek s 
abba a nagy közön eget i , rnintegy helevonom, azon ferfi
r61, a kj nekem a munkamban fögyamolit6m volt, s a ki 
egy nagy es fontos munkaja közepette hirtelen es vele.t
lenül elhalt. Hunfalvy Pal fökönyvtarnokr6l, az en ti ztelt 
es szfvböl zeretett elöjar6rur61 e haratomr6l 11 hany sz6val 
l!!eg ne mlekezzem. Ö a val6dj tucl6 a megfontolt itelet 
es soha nem nyugv6 munloissag mintak 'p volt. l\fint 
ember bumanus, mint tud6s szereny, mint elöjar6 ponto ; 
a: vele együtt rnunkalkod6kt61 megkivanta kötelessegök 
teljesiteset, de maga j6 peldaval ment elöl. Vele es alatta 
zolgälni öröm volt. Szive csupa j6 ag. .J elleme german 

törzsb oltott hajthatatlan magyar j llem. Majdnem '"10 evi 
, zolgalata alatt fänye az Akaclemianak, a magyar tudo
manyos vilag eur6pai hirü k 'pviselöje s disze. Hozzam 
mindig vonzalommal volt; munkamban tanacsolt es segitett, 
meltatlan hibaztatasok e11 n ved tt. Munkait sokszor olvasta 
fol nekem, s eszreYeteleü11et szivesen fogaclta. A kezirattar 
rencleze evcl sietesre ::;okszor serkentett, neha hatalyo an i . 
l\tiunka közben sokszor engen! is meglatogatott s utasit6 eszre
veteleket tett. Oklevel raggatasaimon s dilettans könyYl{ötöi 
pepecslesemen j6sagosan mo olygott, kercle emre: ha nem 
neheztel-e az idöert? csak ennyit felelt: .A kar haszonba 
megy. Mikor halala elött ket nappal meglatogattam, jelezve 
munkam közeledö bevegzeset, arcza fölviclult, badgyadt sze-



mebe mintlrn t(iz ömlött vo]na. )) Hja ! igy Hz6lt - tc 
ma.r c1vegzed, azt l<ttom ~ igen örvendek rajta. Elvcgzem-c 
011 az en nnnä.nekct illetÖ mtgy mii.vemet, ez kcr<lcH !« 
En biztattarn. Ö f je b6lintasaval ketclyet fejezte ki. Har
madnap reggelcn az Akademia palotajan gya.·zlohogo len
gett, ez az en iga;r, j6akar6m halalat jclcntette. E balal, 
kivalt a rumän törtenetfras kerdc eben, a magyar tudo
manyossagnak alig p6tolhat6 vesztesege .... E nebany sor 
lcgyen a tisztelet es haladatos emlekezet gyasz-viraga a 

nagy tucl6s es ir6 sirhalmara. 

3** 





}};;zterll<i.zy l'al mi<lor kiadatlan • kt~;i;il'atai s lev1,•leze>i1~ i 11yu1min il'i a 'l'lirt111 
J(rl/111ria r. ta!.!. :lu kr. - V. Szam. Kritikai tanulmanyok n, Fnrngepa11 csahl.11 
t~inen ... tehez. ·n~eil~cl G11.1;;;tr/1• r. tagt1'il. ..i.o kr. - VI. ~z<irn. B et lil<m (hlli"r 
fehen-ari · ireml~ke l~s alapitvanyai. 8;:ilc/,r1.11i FM11rlor r. tagt61. A1·a l o kr. -
VII. Szam. Egy rtllitulagos r6mai mP.diterr;l.u-i'tt Pnnnonül.han. UI' OrlL•ay 'J'il'flrlar 
1. tagtt'.11. (Egy terkl>ppel). 50 kr. - VIII. Szarn. A kPszthely-cloliog<Ji sinnezu. 
Dr. Li11p Yi1most<il. 10 kr. IX. ~z„tm. Cir6f l'alfl'y :i\Iikl6s fükanczellar P1nlek
ira tai )fagya.rorszag konnanyzasr:l.röl. Adalek :i\1Taria Terezia koranak tiirl ?netehez. 
Irta Jlr1rcza1i H('m·ik. 40 kr. - X. :-:zam. Erdely katimai vederejt> :Halitlrnhl sa 
a XVIII. szazadban . . Trtkr1b Efrk l. tagtül. 60 kr. 

Tizenkettedik kötet. 1884. 
I. 8zctm. Adalek Pannonia tifrtenetehez Antonius :Pius kunihan. Irta. 

Ha111pd .Jr'i:.c;cf'. 20 kr. - II. Szam. Szabolcs varmegye alakulasa. Irta Kmulra, 
Kabo.o;. 30 kr. - III. Szam. Az 1637/38-iki pozsonyi orszaggyii.les türtenetehez. 
Z.c;ili11szky Jlilufly l. tagt61. 30 kr. - IV. Szam. Mabillon .fänos a diplomatika 
rnegal1apit6ja. Szekfoglalü-ertekezesül irta Horddh Arpärl 1. tag. 30 kr. -
V. <:zam. Az 1642-ik evi SZÖll)i bekekütes törtenete. Irta .Jfrrjlrfth IN!rt l. tag. 
70 Jn-. - VI. A mai Nagyvarad megalapitasa. Bunyita.y ri11cze Jev. tagt61. 
20 kr. - VII. Összebasonlit6 vizsgalatok a hazai es eszakeur6pai praehistorikns 
köeszközök eredete es regisege körül. Elsö fele. Ortray 'J'frrulm·t6l. 40 kr. -
VIII. Szam. Ugyanaz. ~fäsodik fele. 60 kr. - IX. Szam. Az 1646-ki tokaji 
tanac<:kozmany. Zsili11szky J:Iihaly 1. tagtM. 40 kr. - X. Szam. A hecskereki 
var. S:entkl<lray .Je11ö tagt61. 30 kr. 

Tizenharmadik kötet. 1885. 
I. 8zam. L611yay Zsigmond es a nagyszombati l>eketanacskozmany. 

16H-45-ben. Zsili11s.=ky ~llilidly 1. tagt61. 40 kr. - II. Szam. A Praehisterikus 
kiieszközök regisegi jellegeiröl. Dr. Ort1:ay 1'ii,1aclcir lev. tag. 30 kr. - III. Szarn. 
A kolozsvari ötves-I~genyek strlkeja 1573-ban es 1676-ban; Dedk Farkas 
r. tagtol. 40 kr. - IV. Szam. Török Janos szerepe a linczi bekekötesben. 
1645. Zsili11szky Jlil1dly l. tagt61. ·- V. Szam. Rövid eszrevetelek Kemeny 
Jänos öneletin1sar61. De<fk Farkas r. tagt61. - VI. Szam. Rzilagyn1egye küzep
kori ml'.iemlekei. Bw1yitay Yincze lev. tagt61. 30 kr. - VII. Szam. Az eperjesi 
tanacskozmany 1647 /48-ban. Zsilinszky Mihdly l. tagtol. 40 kr. - VIII. Szam. 
Rof:ztizlaw galicziai herczeg IV. Bela magyar küalynak veje. lTT enzel Gitszt<iv 
r. tagt6l. 10 kr. - IX. Szam. A Szekelyek szarmazasar61 es intezmenyeir61. 
Orbci1i Balct.zs lev. ta.gtul. Szekfoglal6 ertekezes. 20 kr. - X. Szam. Az örökös 
föispansag a magyar a.lkotmanytörtenetben. .Hajnik lmre r. tagt61. 60 kr. -
XI. Szam. 1708-ki pozsonyi orszaggyüles türtenetehez. Zsiliiu;zky llfihdly lev. 
tao-t61. 60 kr. - XII. Szam. Bethlen Gabor diplomacziai összekifüeteseiböl. 
,b 

Orä 1·y Li pr5tt6l. 50 kr. 
Tizennegyedik kC.tet. 

I. 8zam. '.ranulmanyok a. nepvanclorlas koranak emlekeiröl. Pnlszky 
Fere11cz t. tagt61. 20 kr. - II. Szam. Dr. Diika Tii:adro· Körösi Csoma Sandorr61. 
.Jaknb Elek r. tagt61. .to kr. - III. Szam . .A. magyar jobbcigynepesseg szama 
a mohacsi vesz utan. A.csddy igiulcz l. tagt61. 30 kr. - IV. Szam. Car-rnjal 
Janos bibornok magyarorszagi követsegei 1448-1461-ben. F1·alm6i T"ilmos 
r. tagt6l. .50 kr. - V. Szam. Tanulmanyok a nepvandorlas koranak emlekeiröl. 
Puls::ky Ferencz t. tagt6l. 40 kr. - VI. Szam. Tanulmanyok a r6maiak daciai 
aranybanyaszatar61. T<!glas Gdbor 1. tagt61. 40 kr. - VTI. Szam. A czehek 
rörteneteröl l\fagyarorszagon. Szekfoglal6 ertekezes. Dr. SzrZrleczky Lajos lev. 
tagtol. 1 frt 40 kr. - VIII. szam. A pecsi egyhazmegye alapitasa e. elsö 
hatarai. Egy terkeppel. Ort1:ay TiMdar 1. tagt61. 80 kr. - IX. Szam. A magyar 
nemesseg es birtokviszonyai a mohacsi vesz utan. Acs(i.rly Igruicz 1. tagt61. 
80 kr. - X. Szam. A mag.rar pogany sirleletek. P1ilszky Fer('llf'.Z t. tagt61 20 kr. 

Tizenötödik kötet. 
I. Szam. Ta.nulmanyok a r6maiak daciai aranybauyaszatar61. Teglcis 

Gdbor lev. tagt61. 90 kr. - II. Szam. Olcthok költöztetese Delmagyarorszagon 
a mult szazadban. Szentklci·ray Jen(/ 1. tagt61. 20 kr. - III. Szam. A szepesi 
jog (Zipser Willkühr). Demk6 Kdlmdnt6l. 40 kr. - IV. Szam. A kiraly bir6sagi 
szem~lyei; jelenlete es ennek helytart6ja a vegyeshazakbeli kiralyok korszakaban. 
Hajnik I111re 1ev. tagt6l. 20 kr. - V. Szam. Kalman kiraly oklevelei. F ejer
pataky L(iszl15. 90 kr. 

Bn1lape<t. 1892. Az A THE~.-\EU ~l r. tars. kö11yvnyotml:ija. 



in. t. akad kiiltag enMkezete es :&fatyas kiraly kü11y...-tara maradvanyain8k 
fölfedezese. Ipolyi Arnold igaz;_!. es r. tagt61. 40 kr. - YII. Szam. Erdelyuek 
Ifonter J auos {tltal keszi tett terkepe 1852-böJ, egy terkeppel. Fabrici us lüfroly 
lev. tagtul. 20 kr. - YIII. Szam. A ·wesselenyi csalad öseirül. Derlk Farko.o.; 
le''· tagtol. 30 kr. - IX. Szam. Tlrnrz<'> Zsigmontl. Janos. Szaniszlo es Fercncz. 
negy egykoru piispük a Betlenfald Thnrzo csaladhM. 1497-1540. 11'e11zel 
G11s:tr"ir r. tagtol. 40 kr. - X. 8zäm. Szila~yi Fert> ncz emlekezete. 8.wb1I J1"1iroly 
r . iagtc'1l. 20 kl'. 

Nyolczadik kötet. 1879. 
I. Szam. A belynevek es a törtenelem. Pe:sty Friyyes r. tagtul. 40 kr. -

II. Sz,fo1. Erzsebet AngUa kiralynöje es Alvztria. 1563-68. Adat n, XYI. 
szazacl vallasi törtenelmehez. Kiadatlan kutfök nroman Tlertheilller E 1lcft1Jl. 
30 kr. - III. Sz<im. A kiralyi könyyek a vegyes hazakbeli kiralyok korszaldhan. 
IiaJnik Imre lev. tagt<'il. lu kr. - IV. Szam. Az elsö hazai hirlap. 1705 ·-1 TH'. 
T!laly J{dlnutn lev. tagt61. 30 kr. - V. Szam. DobU Istvan Egerben. Szek
foglal6 ertekezes. Gyrlrfcls Lsfrc/11 lev. tagt6l. 50 kr. - YI. S~am. Sza1ay 
.A.goston emlekezete. Derlk Fm·kas 1. tagt61. 10 kr - VII. Szam. Eszaknyngoti 
utam. Rr51J1er l/l<iris rend. tagt61. I u kr. - VIII. Szam. Bel Matyas. Szek
foglal6 ertekezes. Haan Lajos r. tagt6l. 40 kr. - IX. Szam. Tata fenykora. 
(1412-1542.) vVenzel G'usztc'fr r. tagt61. 40 kr. - X. Szam. A kih'mii l'zi rPgi 
kamara es gr6~jai. Jü·frskn Prllt6l. 40 ki'. 

Kilenczedik kötet. 1880. 
I. Szam. A tervezett negycs szövetseg Ausztria-, Orosz-. l'ranczia- s 

Spanyolorszag közt. 1 787-1790. (Adalek Ausztria k.eleti politikajahoz.) Kiaclatl::m 
forrasok alapjan irta 1Verthei111c1· Ede. 50 kr. - II. Szam. A I.imes Dacicm; 
elsö resze. Torma J{droly r. tagt.61. 90 kr. - III. Szam. Jelentes a gynla
fehervari kaptalan le,•eltaraban tett kutatasokrol. Szil6gyi S. r. tagt61. 10 kr. -
IV. Szam. A ka1em1Jriumokr61. .Jakab Elek 1. tagt61. 40 kr. - Y. Szam. 
Az aquincumi amphitlleatrnm eszaki fele. (Jelentes a.z ottani asatasok.r61.) To 1·111r1 

Kdroly L tagt6L Nyulcz fam etszette1 s tizenöt fänynyoruatu tabltl.Yal. 1 frt. 
YI. Szam. A zami es ohati apatsagok. Balrlssy Ferencz 1. tagt61. 30 kr. -
YII. Szc1m. Napo1yi Peter. Egy diplomata a XVJI. szäzad elejeröl. S.t ilcl!Jfli S. 
l". tagt6l. 1 O kr. - VIII. Szam. A Renaissance kezdete es fejlöclese, különös 
tekintettel hazänk müepiteszeti emlekeire. ""Atiiskm:szky Victor 1. tagt61. 40 kr. -
IX. Szam. Marsigli elete es munkäi. Beliczay .J611cistr>l. 60 kr. - X. Szam. 
Az em6pai vasuti i.i.gy fejleme11yei es eredmenyei a magyar maganjog szem
pontjab61. Wenzel Gnsztcfr r. tagt61. 50 kr. - XI. Szam. A paraszt Yarmegye .. 
Gy6rfäs Isti:än 1. tagt61. 30 kr. - XII. Szam. Adatok a helynevek törtenetehez. 
l1Iajl6tl1 B. 1. t. 20 kr. 

Tizedik kötet. 1882. 
I. Szam. Bethlen Gabor es a sved diplomaczia. A stockbolmi kir. sYed 

allamleveltarakban s az upsalai egyetemi könyvtarban örzött adatok alapjan 
irta Szildyyi Sa11dor r. t. 20 kr. - II. Szam. Az 1609-ki pozsonyi orszaggyi.i.les 
törtenetehez. Zs·ilinszky "JJiiluJ.ly levelezö tagt61. 30 kr. - III. Szam. Forgach 
Adam es Bathory Sofia ekszereinek törteueteböl. l\{ajldth Bela l. tagt61. 20 kr. -
IT. Szam. A Fuggerek jelentöseg·e Magyarorszag törteneteben. 1re11zel G11sztcl1 1 

r. tagt61. 40 kr. - V. Szam. A jaszkunok. nyelve es nemzetisege. Gy1lrf'tls lstl'Cf11 
le\'. tagt61. 50 kr. - VI. Szam. JHythologiai elemek a szekely uepkölteszet- es 
nepeletben. Szekfogla16 ]{oz111a Ferencz l. tagt61. 30 kr. - VII. Szam. A Ha.iduk 
kibekitesi kiserlete Inc1nchon 1607-ben. lvfajldth Bela l. tagt61. 20 kr. -
\III. Szam. A Petrarka Codex kun nyelve. Gyarfas I. 1. tagt61. 60 k1:. -
IX. Szam. I. Rak6czy György elsü üsszeköttetesei a sYedekkel. Szildgy·i 8ti11clo1· 
akad. r. tagt61. 1 O kr. - X. Szam. Francziaorszag magatartasa II. Jüzsef 
c;;äszarnak II. Frigye. porosz kiralylyal törtent talalkozasairnl szemlJen. Kiac1atlau 
forrasok alapjan irta H"erthei111e1· Ede 1. tag. 20 kr. 

Tizenegyedik kötet. 1883. 
I. 8zam. Masolino olasz kepir6 müvei. Adalekok a magyar mütürtenethez. 

frta raisz Ig11acz. 10 ki'. - II. Szam. Az 1681-ki sopTOni orszaggyüles tör
tenetehez. Zsilinszky "JJfihaly 1. tagt61. 5Q kr. - ill. Szam. A magyar alkotmany 
felfüggesztese 1673-ban. Dr. Iüirolyi A.rpclrl 1. tagt61. 40 kr. - 1\„. Szcl;m. 
Az 1ß83-ki tahorozci.s törtenetehez. A ket-zazados evfonlnh1t alk:almab6l lierczeg 
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