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utáni, 386 db XVII., 951 db XVIII., 640 db XIX. századi irat, 
7 db genealógiai tábla, 14 db elenchus, 2 db nyomtatvány, ösz-
szesen 2175 darab. — 5. Kruplanicz levéltár : 20 db középkori 
oklevél-másolat, 13 db XVI. századi mohácsi vész utáni, 170 db 
XVII. századi, 1753 db XVIIL, 8140 db XIX. századi irat, 49 db 
genealógiai tábla, 43 db elenchus és lajstrom, 19 db rajz, 1 db 
térkép és 122 db kézirat, összesen 10,330 db, köztük a család
nak 1647. évi czímeres-levele. — 6. Szinvei-Merse levéltár: 4 db 
XIII., 53 db XIV., 164 db XV., 23 db XVI. századi mohácsi vész 
előtti oklevél, 14 db középkori oklevél-másolat, 118 db XVI. 
századi mohácsi vész utáni, 186 db XVII., 163 db XVIIL, 67 db 
XIX. századi irat, 4 db genealógiai tábla, 11 db elenchus és 3 
db rajz, összesen 810 db, köztük a családnak 1602-ből származó 
és a Skábel családnak 1666-iki czímeres-levele. — 7. Töttössy-
levéltár: 1 db XVI. századi mohácsi vész előtti irat, 13 db XVI. 
századi mohácsi vész utáni, 71 db XVII., 794 db XVIIL, 233 db 
XIX. századi irat, 2 db elenchus, 9 db genealógiai tábla, összesen 
1123 db. Folyamatban van jelenleg a Sibrik, a Berzeviczy család 
kakaslomniczi ágának, valamint a régibb időről elmaradt Balassa 
család levéltárának rendezése. 

A BUDAPESTI MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNY
EGYETEM KÖNYVTÁRA 1904. ÉVBEN. 

A budapesti magyar királyi tudomány-egyetem könyvtárá
nak 1904. évi állapotáról Ferenczi Zoltán igazgató a következő 
jelentést terjesztette a magas vallás- és közoktatásügyi minisz
térium elé: « 

A budapesti m. kir. tudomány-egyetem könyvtárának 1904. évi műkö
déséről és állapotáról szóló igazgatói jelentésemet mély tisztelettel a követ
kezőkben teszem meg: 

Nagyméltóságod 32.490/1904. vkm. sz. alatt elrendelni méltóztatott, 
hogy az egyetemi könyvtár gyarapodási czímjegyzéke az egyetemi nyomda 
által ingyen nyomattassék. Ez a változás némi akadályokat okozott kezdetben 
arra nézve, hogy az évi gyarapodási jegyzék a szokott módon június havában 
megjelenhessék; de ezek ma már elháríttatván, reményem van, hogy a régi 
kerékvágásban fogunk tovább haladni. Ezt mutatja az is, hogy 1905-ben 
kiadhattuk az 1903. és 1904. évi gyarapodási czímjegyzékeket. A kézirati 
czímjegyzék nyomása is több éven át hátramaradt, tőlünk nem függő körül
mények miatt; de most erre nézve is reményem van, hogy szintén rövid 
időn a nyomda elkészíti a még hiányzó íveket. 

A könyvtári rendes munkálatokon kívül a folyó évben befejezést nyert 
mindazon nagyobbszabású könyvadományok feldolgozása, melyeket múlt évi 
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jelentésemben felsoroltam, nevezetesen a Pauler-könyvtár is. A Schvarcz-
könyvtár egy része szintén feldolgoztatott, nagyobb része azonban még hátra 
van s remélhetőleg az 1905—06. tanév folyamán lesz feldolgozható. Befejeztük 
nagyrészt a külföldi dissertatiók felvételét is, számozásuk most van folya
matban. 

E rendkívüli gyarapodások megint felszínre kerítették a könyvtári 
épület kibővítésének kérdését, mely ügyben a nagyméltóságú minisztériumhoz 
felterjesztést is intéztem. A kérdés azonban sok nehézségbe ütközvén, még 
eddig nem volt megoldható. Ugyancsak munkába vettük a könyvtár nagy 
olvasótermének új berendezését is. Az eddigi könyvállomány 1875-ben került 
az olvasóterembe. Ezt ugyan iparkodtunk eddigelé is a kívánalmaknak meg-
felelőleg kiegészíteni és pótolni, azonban a teljes új berendezést és új czím-
jegyzék nyomását az olvasóterem használhatósága szempontjából nem lehet 
tovább elodázni. Ezzel azután sokféle panasznak és elégedetlenségnek is végét 
vethetjük. 

Mindezen munkálatok fokozottabb mértékben vették igénybe a könyv tár 
tisztviselőinek és szolgaszemélyzetének erejét s őszinte köszönettel kell meg
emlékeznem, hogy Nagy m éltóságod a könyvtár részére az 1904. évre is 
2 napidíjas írnok és 2 napidíjas szolga alkalmazását a költségek engedélye
zésével lehetővé tenni méltóztatott. 

Mikor az egyetemi könyvtár igazgatását átvettem, a könyvtár pénzügyi 
helyzete tudvalevőleg igen szomorú helyzetben volt. Tőlem telhetőleg ipar
kodtam a könyvtárnak a könyvkereskedő-czégekkel szemben fennálló tar
tozásait törleszteni s csakugyan sikerült elérnem, hogy jelenleg már csak a 
Kilián-czéggel szemben vagyunk nagyobb mértékben lekötelezve. E czég 
főnöke, Noséda Tivadar, tudtommal és beleegyezésemmel 11—12.000 kor. 
követelésének törlesztését a nagyméltóságú minisztériumhoz beadott folya
modványban kérelmezte, de kérelme pénzügyi nehézségek miatt nem volt 
teljesíthető. 

A könyvek kötésére nézve Nagyméltóságod felhívására könyvkötői 
árlejtést tartottam, mely bebizonyította, hogy az eddigi könyvkötőnk, Pausz 
Gyula ajánlata a legelőnyösebb. Ez oknál fogva vele a szerződés 1904 — 07. 
évekre megköttetett s ezt Nagyméltóságod 46.313/1904. vkm. sz. a. megerő
síteni s jóváhagyni méltóztatott. 

A könyvtár hivatalos, tudományos, kulturális szereplése tekintetében 
megemlítendő, hogy az igazgató a Szegedi Somogyi-könyvtár igazgatói állá
sának betöltése alkalmával a kijelölő-bizottság egyik tagja gyanánt működött. 
A Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetségének 1904. okt. 28—30-ig 
Temesváron és Verseczen tartott közgyűlésein könyvtárunkat az igazgató 
képviselte. Meghívást kaptunk a nagybányai városi Múzeum megnyitásához. 
Dr. Dézsi Lajos könyvtártiszt folytatólagosan közreműködött, mint szakértő, 
a Tököly Száva intézet (Tökölyanum) könyvtárának hivatalos átadása alkal
mával. Ugyanő becsülte meg a Kerékgyártó-könyvtárt. 

A könyvtár duplum-példányainak egy részét Nagyméltóságod utasítá
sából a bécsi Theresianum könyvtára részére engedtük át. Itt megemlítem, 
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hogy könyvtárunkban a kettős példányokról rendes czímjegyzéket vezetünk, 
melynek kinyomatása a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa indítvá
nyára az egyetemi tanácsnál javaslatba hozatott. A könyvtárbizottság ehhez 
hozzájárult, de a könyvtárt a szükséges költségek alól felmentendőnek tartja, 
mihez Nagyméltóságod is hozzájárult. 

Könyvtárunk személyzetének ügyeiben a következő változások történtek: 
a) Kudora Károly könyvtárőr állásának a VIII. fiz. osztályból a VII. 

fiz. osztályba leendő sorozása kérelmeztetett, mely ügy még folyamatban 
van. — Tetzel Lörincz III. oszt. könyvtártiszt az eddigi X. fiz. osztályból a 
IX. fiz. osztályba neveztetett ki 35.431/904. vkm. sz. alatt; magasabb fize
tése 39.044/904. vkm. sz. alatt folyósíttatott; ugyanő 300 K. rendkívüli 
segélyben részesíttetett 7950/904. vkm. sz. alatt. - Dr. Barbul Jenő kisegítő
tiszt a IX. fiz. osztály szerinti illetményekkel könyvtártisztté neveztetett ki 
75.570/904. vkm. sz. alatt. — Dr. Lukcsics József 8407—904. vkm. sz. a. 
fizetéstelen kisegítőtisztté, majd pedig 75.570/904. vkm. sz. alatt fizetéstelen 
könyvtártisztté neveztetett ki. — Hóman Bálint fizetéstelen kisegítőtiszt érde
kében felhatalmaztatott a könyvtárigazgató 42.695/904. vkm. sz. alatt, hogy 
a könyvtárnál üresedésbe kerülő 3 koronás napidíjas állás illetményeit 
Hómannak juttathassa; a folyó évben azonban ez állás be volt töltve. — 
Az 1904. évi I. t.-cz. alapján járó személyi pótlékok a tisztviselői kar részére 
17.976. vkm. sz. alatt utalványoztattak. 

b) A szolgaszemélyzetben beállott változások tekintetében mély sajnál
kozással kell megemlékeznem Pertl András szolgának 1904. október havában 
bekövetkezett haláláról. Az elhunyt 20 évig hű. szorgalmas, szolgálatkész, 
ügyes és teljesen megbízható szolgája volt intézetünknek, halálát mindnyájan 
őszinte szívből fájlaljuk. Az elhunyt özvegyének ellátása ügyében a kellő 
lépések megtörténtek s a folyó évben aziránt intézkedés is történt már. 
A megüresedett szolgai állásra pályázat hirdettetvén, azóta Beck Ferenczczel 
be is töltetett. — A szolgaszemélyzetnek járó személyi pótlék 20.021/904. 
vkm. sz. alatt folyósíttatott. — Három segédszolga részére 39.130/904. vkm. 
sz. alatt ruhapénz engedélyeztetett. 

A könyvtár bevételei tettek 1904-ben : 33.000 koronát az állami 
átalányból, egyéb bevételekből (időközi kamatok, beiratási és könyvtár-
illeték) 9260 korona 50 fillért, összesen tehát 42.260 korona 50 fillér. Ezzel 
szemben a kiadás volt: 43.129 korona 17 fillér, a túlkiadás tehát 868 korona 
67 fillér. A díjnoki és napszámelőleg mérlege 6841 korona bevétel s ugyan
annyi kiadással záratott le. 

A lefolyt évben könyvtárunk vétel útján szaporodott 3603 kötet művel, 
ajándék útján pedig 1934 kötettel és füzettel, mely utóbbiak között volt 
egyetemi nyomtatvány 104 db, dissertatio 951 db. Az évi gyarapodás tehát 
együttvéve 5537 kötet. 

Könyveket ajándékoztak : 
a) Hatóságok, intézetek, testületek és szerkesztőségek. M. Orsz. Kép

viselőház, Országgyűlési Néppárt, M. kir. kormány, Cs. és kir. közös kormány, 
Osztrák cs. kir. kormány, Olasz kormány (Róma), Orosz kormány (Pétervár), 
Governement of India (Calcutta), zágrábi, boszniai, galicziai, sziléziai, dalmát 
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és felső-ausztriai kormányok, Lika-Krbava vm., Modrus vm., Budapest székes
főváros tanácsa, Sepsiszentgyörgy, Temesvár, Zágráb városok, Várasd és 
Vukovár városok tanácsa, Cs. és kir. udvari és államnyomda, M. kir. állam
nyomda, Esztergomi és kalocsai érsekségek, Dunántúli ág. ev. egyházkerület, 
Budapest székesfővárosi államrendőrség, U. S. Departement of agric, M. kir. 
vízépítési igazgatóság vízrajzi osztálya, M. kir. rovartani állomás, Szőlészeti 
kísérleti állomás, Budapesti keresk. és iparkamara, Fővárosi statisztikai hivatal, 
M. kir. statisztikai hivatal, Statisztikai hivatal (Zágráb), Direzione della Stati-
stica, L'institut intern, de Statistique, Statistische Centralcommission (Wien), 
Miskolczi kereskedelmi és iparkamara, Norske Gradualings Komission (Kris
tiania), M. Tud. Akadémia, Académie royale de Belgique, Académie der 
Künste (Berlin), Academia dei Lincei (Róma), Académie Royale Suédoise, 
Akademie der Wissenschaften (Wien), Nemzeti Múzeum, Országos képtár, 
Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa, Múzeumok és Könyvtárak Országos 
Főfelügyelősége, Délmagyarországi Múzeum-Társulat (Temesvár), Kassai Múzeum. 
Nagybányai Múzeum-Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum (Sepsiszentgyörgy), 
Berlini egyetemi könyvtár, Berlini kir. könyvtár, Public library of Boston, Crerar 
library (Chicago), Trinity college library (Dublin), Congresso bibliograíico di 
Firenze, Firenzei orsz. könyvtár, Gráczi egyetemi könyvtár, Habanai könyvtár, 
College of Mines Houghton, Middlesex Hospital (London), New-York Public Lib
rary, New-York State Hospital, University Club (New-York) ; Congrès international 
des Bibliothécaires (Paris), Bibliothèque Nationale (Sofia), Strassburgi egyetemi 
könyvtár, Hof- und Staatsarchiv (Wien), Österreich. Museum für Kunst und 
Industrie (Wien), Würzburgi egyetemi könyvtár, Kölcsey-Egyesület (Arad), 
Szigligeti-Társaság, Történelmi Társulat, Hunyadmegyei tört. és rég. társulat, 
Verein für siebenbürgische Landeskunde (Nagy-Szeben), Institut für österr. 
Geschichtsforschung, Kopenhágai régészeti társ., Smithsonian Institution, Asiatic 
Society of Bengal, Societa Asiatica Italiana, Magyar Iparművészeti Társaság, 
Magyar prot. irod. társaság, Izraelita magyar irod. társ., Magyar jogászegylet, 
Stefánia gyermekkórház, Vöröskereszt-Egylet, Hopkins Hospital (Baltimore), 
Pathological Society (London), Wissenschaftliches Humanitäres Comité (Char
lottenburg), Országos Állatvédő-Egyesület, Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet, 
Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület, M. kir. földtani intézet, Ampelológiai 
intézet, Ó-Gyallai orsz. meteor, intézet, Observatoire Royal de Belgique, 
Faculdade de direito do Recife, Alkotmány, Aradi Közlöny, Archeológiai 
Értesítő, Bolond Istók, Borsszem Jankó, Budapester Tagblatt és Budapesti 
Közlöny szerkesztőségei, Chronique de France kiadóhivatala, Corvina, Erdélyi 
Múzeum, Gyógyászat, Gyógyszerészi Hetilap, Gyógyszerészi Közlöny, Gyors
írási Szemle szerkesztőségei, Igazságügyi Közlöny, Jézus Szent Szive Hírnöke, 
Jogtudományi Közlöny, Kakas Márton, Keleti Szemle, Központi Értesítő, 
Magyar Ipar, Magyar Nemzetgazda, Magyar Nyelvőr, Magyar Paedagogia, 
Magyar Sión, Ország Világ, Országos Középiskolai Tanár-Egyleti Közlöny, 
Pester Lloyd, Pesti Hirlap, Pesti Napló, Religio, Rendeleti Közlöny, Üstökös, 
Vasárnapi Újság folyóiratok szerkesztősége. 

b) A magyar egyetemek és felsőbb tanintézetek közül : Budapesti kir. 
m. tudományegyetem, Egyetemi növénykert igazgatósága, Egyetemi növény
tani intézet, Kolozsvári tudományegyetem, József-műegyetem, Debreczeni ev. 
ref. főiskola, Egri joglyceum, Kecskeméti jogakadémia, Nagyváradi jogakadémia, 
M. kir. állatorvosi főiskola, Beszterczei szász gymnasium, Medgyesi gymnasium. 
Azonkívül a beérkezett iskolai értesítők egy részét közvetlenül az illető 
intézetek küldték be, másik részét a nagym. vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minisztérium útján kapta a könyvtár. 

c) A külföldi egyetemek közül : University of St. Andrews, Université 
St. Jos. Bayrouth, baseli, bécsi, berni, bonni, bostoni, coimbrai, edinburgi, 
göttingai, greifswaldi és hallei egyetemek; jurjevi (dorpati) egyetem; kopen
hágai, königsbergi, kyotói, lausannei, lyoni és marburgi egyetemek; Princeton 
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University (New-Jersey); odesszai, oxfordi, párisi egyetemek; École pratique 
des hautes études (Paris); Scuola super, di agricoltura (Portici); prágai és 
stockholmi egyetemek; University of Texas; tübingeni, upsalai és wisconsini 
egyetemek. 

d) A magánosok közül : dr. Ágner Lajos (Balassa-Gyarmat), dr. Árkövy 
József (Budapest), dr. Ásbóth Oszkár (Budapest), Balogh Ferencz, Balogh 
Margit (Budapest), dr. Bárány Gerő (Budapest), Baranyai Gyula (Szeged), 
dr. Barbul Jenő (Budapest), dr. Békefi Bemig (Budapest), Beksics Gusztáv 
(Budapest), Beltrami Luca (Milano), Bernhard Zsigmond (Kalocsa), Csapó 
Ida, Csengeri János (Kolozsvár), Csippék Sándor (Budapest), Curbipet N. 
(Bombay), Dedek Cr. Lajos (Budapest), Dézsi Lajos (Budapest), Dolecskó 
Mihály (Budapest), Domitrovich Ármin (Berlin), Éble Gábor, Edmund Alb. 
(Philadelphia), Esterházy Sándor (Kassa), dr. Fehér Ipoly (Pannonhalma), 
dr. Ferenczi Zoltán (Budapest), Gallovicb Jenő (Budapest), Grasserie, Baoul 
de la (sic !) (Nantes), Hadsics Antal (Budapest), Händler Simon (Tata), Havass 
Bezső (Budapest), dr. Hegedűs István (Budapest), hg Hohenlohe (Bécs), 
dr. Horváth János (Budapest), Jaegermann B. (Pétervár), Jakabffy Elemér (Buda
pest), Jedlicska Pál (N.-Szombat), Jorga Nie. (Bukarest), Iványi István (Szabadka), 
dr. Király Péter (Debreczen), Kőrösy József (Budapest), dr. Krakauer I. (Berlin), 
Kristóf György (Kolozsvár), László Géza, Lehoczky Tivadar (Munkács), Leusz 
Hans (Berlin), gr. Majláth József, Makay Béla (Budapest), Márki Sándor (Kolozs
vár), Marr Bernhard (Dux), Máté Sándor (Budapest), Merck E. (Darmstadt), 
dr. Nagy Béni (Eger), Nagy Dezső (Budapest), Osztern Salamon (Jászberény), 
Ödönfi László (Budapest), Pámer László (Kalocsa), Pappafava Wladimir (Zára), 
Pausz Gyula (Budapest), Peisker I. (Berlin), Pertik Ottó (Budapest), Pertl 
András (Budapest), Petrovics László (Szeged), Pfeiffer Ferdinánd (Budapest), 
Pongrácz Elemér (Budapest), Badvánszky Béla báró (Budapest), Bääf G. 
G. W. (Stockholm), Bécsey Viktor, Béger Béla (Budapest), Beiner Zsigmond 
(Budapest), Bichter Aladár (Budapest), Bihay Jenő (Budapest), Budnyánszky 
Gyula (Debreczen), dr. Schmidt Béla, Schöneberg W. (Berlin), dr. Seier E. (Stock
holm), Springer Julius (Berlin), Strausz Adolf (Budapest), Szabó Ervin (Buda
pest), dr. Szabó I. (Budapest), Szász Zombor (Budapest), Tahy István (Budapest), 
Téglás Gábor (Budapest), dr. Temesváry Bezső (Budapest), Tóth Mike (Kalocsa), 
Turchányi Elemér (Budapest), Vámbéry Busztem (Budapest), dr. Venetianer 
Lajos (Budapest), Walter Gyula (Esztergom), Welcker Aladár (San-Francisco), 
Zsemley Oszkár (Budapest). 

A külföldi könyvtárakkal és tudományos intézetekkel való érintkezé
seinkről a következő jegyzék szól : bécsi cs. tud. Akadémia, bécsi es. kir. 
udvari könyvtár, bécsi cs. kir. egyetemi könyvtár, bécsi egyetem állam
tudományi seminariuma, bécsi cs. és kir. közös pénzügyministerium levél
tára, bécsi »Österreichisches Museum für Kunst und Industrie«, belgrádi kir. 
könyvtár, berlini kir. könyvtár, berlini egyetemi könyvtár, berlini »Kgl. 
Akademie der Künste«, berni városi könyvtár, bordeauxi egyetemi könyvtár, 
boroszlói városi könyvtár, brünni Franzens-Museum, czernowitzi egyetemi 
könyvtár, göttingai egyetemi könyvtár, gráczi cs. kir. egyetemi könyvtár, 
habanai »Bibliotheca Nációnál«, hallei egyetemi könyvtár, innsbrucki cs. kir. 
egyetemi könyvtár, krakói cs. kir. Jagelló-egyetem könyvtára, leideni egye
temi könyvtár, lipcsei egyetemi könyvtár, manchester-i »Victoria-University«, 
marburgi egyetemi könyvtár, müncheni kir. bajor udvari és állami könyvtár, 
new-yorki Albany-könyvtár, strassburgi csász. egyetemi könyvtár, velenczei 
»Società Bibliografica Italiana«, washingtoni »Library of Congress«, würz-
burgi egyetemi könyvtár. 
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I. TÁBLÁZAT. 
Az egyetemi könyvtár olvasótermét látogatók foglalkozási ág 

szerinti kimutatása az 1904. évben. 
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Jog- és államtud. hallgató 50 83 40 27 27 5 619 262 156 60 1329 
Orvostanhallgató 11 15 1 1 1 2 122 82 45 8 288 
Bölcsészettanhallgató 39 36 23 6 9 1 203 203 52 23 595 
Gyógyszerészettan hallgató 2 3 1 6 
Hittanhallgató 1 1 — — — — 1 — — — 3 
Műegyetemi hallgató 17 14 10 4 8 2 65 41 21 11 193 
Közép- és szakisk. tanuló 5 3 — 1 3 — 4 1 3 1 21 
Állatorvostanhallgató 1 3 2 — — 1 2 7 1 1 18 
Jog- és államtud. szigorló 1 2 1 1 1 1 5 3 3 2 20 
Orvostani szigorló — — — — — — 2 — — 1 8 
Bölcsészeti szigorló — 1 — — — — — — 9 10 
Ügyvédjelölt és joggya

kornok 11 14 9 5 8 — 36 26 23 9 141 
Tanár- és tanítójelölt 2 8 4 5 3 22 
Magánzó — — — 1 — — 1 — — — 2 

6 12 4 5 1 3 11 21 5 3 71 
Hírlapíró és író —. — — — — 1 3 — — — 4 
Tanár és tanító 1 — 1 6 3 1 9 3 2 4 30 
Ügyvéd 1 — — — 1 3 — 1 2 8 
Orvos — — — —. 1 2 — — 3 
Lelkész 1 1 1 1 — — 4 
Katonatiszt — — — — — — — 
Kereskedő — — — , — 1 — 1 
Mérnök 4 1 — — .—. 3 2 — 1 11 
Művész — — — — — 1 — — — — 1 

— — — — — — — — — — — 
Műiparos — — — — — — — — — — — 

— — — . — - —: — 
Közigazg. tanf. halig — — __ — -- — — — — — — 
Gyógyszerész — — — — — 

Összesen 

— — — — — — — — — — — 

Összesen 153 189 92 57 61 19 1099 658 318 138 2784 

A 2784 látogatási jogosultsággal biró olvasó 55,783 ízben vette igénybe 
az olvasótermet és itt 60.047 művet használt. Az erre vonatkozó részletes 
kimutatás a II. táblázatban foglaltatik. 
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II. TÁBLÁZAT. 
Az egyetemi könyvtár nagy olvasótermének forgalma 

az 1904. évben. 

A basznált művek szakok szerint 
Olva A Olva A A. B . C. 1). E. F . G. H. I . A 

Hónap 
sók 
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használt 

művek 

összege 

Január 6715 23 2170 691 1071 742 287 924 997 258 7163 

Február ... 7549 21 2749 904 1035 811 319 1001 1009 290 8139 

Márczius ... 7441 38 2792 4033 837 613 289 933 1128 237 4900 

Április 4064 11 1727 608 486 292 136 429 559 138 4386 

Május 3942 7 1839 565 408 343 120 405 517 99 4303 

Június 1432 8 631 189 141 126 60 196 268 51 1670 

Szeptember 3505 6 1148 339 338 567 237 484 568 134 3821 

Október ... 7352 10 2953 526 785 806 380 895 1236 310 7901 

November 8209 5 3512 776 1052 787 327 904 1112 296 8771 

Deczember 5574 5 2308 546 603 672 277 609 715 258 5993 

Összesen ... 55783 134 21829 9177 6756 5759 2432 6780 8109 2071 60047 

Az oh rasótere m j liliuS € s auj gusztus > hób an ZÍ írva volt. 
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III. TÁBLÁZAT. 
A budapesti egyetemi könyvtár tanári dolgozó- és folyóirati 

termében a használati forgalom az 1904. évben. 

Az A hasz
H ó n a p olvasók nált művek 

száma száma 

Január 250 498 

Február 227 536 

Márczius 248 446 

Április 301 539 

Május 297 625 

Június 130 364 

Július — — 

Augusztus — — 

Szeptember 296 464 

Október 374 685 

350 514 

362 560 

Összeg 2835 5201 

Az olvasóterem július és augusztus hóbc m zárva volt. 
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IV. TÁBLÁZAT. 
A budapesti egyetemi könyvtár könyvkölcsönzési forgalma 

az 1904. évben. 

A A kölcsön
H ó n a p kölcsönzők vett művek 

száma száma 

Január 454 1383 

Február 615 1645 

Márczius ... 757 1488 

Április 716 1536 

Május 680 1417 

Június 737 2015 

Július — — 

Augusztus — — 

Szeptember 310 64« 

Október 300 640 

November 291 684 

261 582 

Összeg 5121 10236 




