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A SZEGEDI SOMOGYI-KÖNYVTÁR ÁLLAPOTA 
AZ 1904. ÉV MÁSODIK FELÉBEN. 

A Somogyi-könyvtár vezetősége, a múzeumok és könyv
tárak országos főfelügyelősége óhajtására, intézeti évét ezentúl, az 
eddigi gyakorlattól eltérően, nem az iskolai, hanem a polgári 
évvel egyeztetvén össze, Tömörhényi István igazgató a következő 
jelentésben számolt be a könyvtár gyarapodásáról, használatáról 
s közérdekű állapotairól az 1904. év második felében: 

A csonka-évnek a könyvtár állományába beosztott szaporulata 
252 mű, 462 kötet 462 drb, a mi a városi rendszeres költség
alapon nyert összeg, valamint az államsegélyből eszközölt beszerzések, 
a szegedi kir. főügyészség területén működött nyomdák 1903. év 
második feléről való nyomdatermékei, az alapítványi illetékek, a 
könyvtár iránt érdeklődő hatóságok és testületek, úgy a közönség 
jóindulatú adományaiból állott elő. 

Alapítványi tagilletménykép érkeztek a Magyar Numizmatikai 
Társulat, a Magyar Történeti Társulat, a Kir. Magyar Természet
tudományi Társulat, a Dugonics-Társaság kiadványai. 

Adományokat tettek az érkezés rendjében fölsorolt alábbi 
hivatalok, társulatok és intézetek : a szeged városi tanács, a borsod-
miskolczi közművelődési és múzeum-egylet, a múzeumok és könyv
tárak országos főfelügyelősége, a m. kir. központi statisztikai hivatal, 
a nagybányai múzeum-egyesület, az aradi Kölcsey-egyesület, a nm. 
m. kir. igazságügyi valamint a földmivelésügyi minisztériumok, a 
székesfővárosi statisztikai hivatal, m. tud. akadémia, a magyar nemzeti 
múzeum Széchényi orsz. könyvtára, a múzeumok és könyvtárak orsz. 
szövetsége, az országgyűlés képviselőháza, a m. kir. földtani intézet, 
a magyar kegyes tanítórend, Temesvár szab. kir. város tanácsa, 
az erdélyi múzeum-egylet, a Szt. Benedekrendiek pannonhalmi 
főkönyvtára. 

Adományukkal gyarapították a könyvtárt, szintén az érkezés 
rendjében felsorolt alábbi pártolóink : Kállay Albert, Engels (Angyal) 
János Temesvárról, Treitz Péter Budapestről, Gyalui Farkas Kolozs
várról, Tóth Mike Kalocsáról, dr. Krakauer J . Berlinből, Schmidt 
Béla Budapestről, Békefi Antal, Móra Ferencz, dr. Gaal Endre, 
Vad Imre, Nátly József Budapestről, Bernhard Zsigmond Kalocsá
ról, dr. Pataj Sándor Zomborból, Venetianer Lajos Budapestről, 
Rudnyánszky Gyula Debreczenből, Fárbás József O-Becséről, Kéry 
János, Kunváry Fülöp Budapestről, Milekker Bódog Verseczről, 
Zarándy A. Gáspár Budapestről, Sz. Szigethy Vilmos, dr. Löw 
Immánuel, Mezei Péter, dr. Márki Sándor Kolozsvárról, a kiknek 
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legyen szabad e helyen is a könyvtár hálás köszönetét nyilvání
tanom. 

A gyarapodáshoz képest ennélfogva a Somogyi-Könyvtár czímtá-
rozott állománya szakonként felsorolva az alábbi •' 

Szak és alszak 
1904. deczember 3l-én 

mu kötet darab 

Ősnyomtatvány (magyar és idegen) 
Vallástudomány (6 alszak) 
Jogtudomány (8 alszak) 
Államtudomány (5 alszak) 
Orvostudomány (6 alszak) .. 
Mathematika és természettudomány (5 

alszak) 
Bölcsészet, nyelv- és széptudoniány (3 

alszak) 
Történelem és földirat (9 alszak) ... 
Nyelvészet és szépirodalom (6 alszak) 
Vegyes (6 alszak) 
Hírlapok (3 alszak) 

Összesen ... 

185 
7.139 
2.554 
1.195 
1.300 

2.795 

3.148 
6.355 
5.052 
1.128 

362 

204 
12.673 
4.464 
2.237 
2.192 

4.912 

5.334 
12.658 
9.887 
7.857 
2.119 

175 
11.265 
4.067 
2.095 
2.004 

4.609 

4.951 
12.007 
8.788 
7.585 
2.590 

31.213 64.537 j 60.136 

A lefolyt félévben 344 kötet került kötés alá és 138 czímtári 
doboz készült. E munkákat a város szerződéses könyvkötője végezte 
928 K. 27 fill. költségen. 

Úgy az alapczímtár, mint a szakczímtárnál a czímlapok szaporo
dása következtében ismételten szükségessé vált a dobozok szaporí
tása. Az alapkatalógus most 238, a szakkatalógusok' 196 dobozban 
vannak elhelyezve, a melyek most már évekre menő szaporulat 
számára is elegendők. 

A könyvtárt használó látogatókról a havonkinti és számszerinti 
kimutatás az alábbi adatokat mutatja : 

Szeptember ' ... 
Október 
November 
Deczember 

Összesen 
1 Belefoglalva a szüneti olvasók is 
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Az 1558 olvasó összesen 5988 művet használt. Az olvasók 
közül társadalmi állás és foglalkozás szerint volt 111 nő, 2 lelkész. 
368 tanár és tanító, 4466 tanuló, 16 író, 52 művész, 136 ügyvéd, 
45 katona, 10 törvényhatósági, 27 állami, 303 magán tisztviselő, 
114 orvos, 3 gyógyszerész, 1 birtokos, 15 építészeti vállalkozó, 
35 építészeti hivatalnok, 32 önálló kereskedő, 26 kereskedelmi 
hivatalnok, 89 magánzó. 

Az olvasók közül az esti hat órai időn túl eső hivatali szol
gálat alatt 1733-an használták a könyvtárt. 

Az intézetnél üresedésben volt egy tiszti és egy szolgai állás 
betöltést nyert : a könyvtárigazgatói s esetleg megüresedhető könyv
tárnoki állásra a város hatósága részéről hirdetett pályázat folyamodói 
közül főfelügyelőségi minősítés, a nemzeti múzeumi Széchényi orsz. 
könyvtár, a m. kir. tud. egyetemi könyvtár s a m. tud. akadémia 
könytárigazgatói által történt jelölés után a város tek. tanácsa 
1904. november 28-án igazgatóul Tömörkényi Istvánt, könyvtárno
kul Móra Ferencz végzett bölcsészt, a városi múzeum természet
rajzi tárának eddigi szakdijnokát választotta meg. A szolgai állások 
polgármesteri kinevezés útján töltettek be olykép, hogy Molnár István 
I I . szolga I. szolgává lépett elő s helyére alkalmazva lőn ideiglenes 
minőségben egy évi próbaidőre Várady Kálmán másodszolga. 

A könyvtárba a félév folyamán beérkezett anyag naplózva, 
czímlapozva s osztályozva van. A czimlapoknak a czímtárba való 
beosztása most folyik. A járuléknapló tételszáma 823, melyből azon
ban 428 az 1904. év első felére esik. — Az iktatókönyvbe, illetve 
a levéltárba az év első felében 161, az év végéig 337 ügyirat érke
zett, a melyek 4 darab kivételével elintéztettek. 

Az intézetet hivatalosan meglátogatták október hó 31-én 
Praknói Vilmos püspök országos főfelügyelő, dr. Fejérpataky László 
országos felügyelő, dr. Schönherr Gyula országos főfelügyelőségi 
előadó ti tkár urak. 

A könyvtárbizottság 1904. második felében 4 ülést tartott és 
pedig augusztus 2., augusztus 12., szeptember 17. és deczember 7-ém 




