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AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE A PESTI NAPLÓ HASÁBJAIN (1876–1899)

,,Félmagyarság

Az én fiatalkoromban
(Vonj le negyven évet)
magyar volt a honfi keble,
Csak a lába német.*

Most a melle zsák-kabátban,
Úszik a közárral:
Csak amúgy földszint protestál
Hosszú csizmaszárral.”

(Arany János: P.N. /1880 / 63. esti sz., március 13.) 
* 
Attilában jártunk, pantalonhoz

Kortesdal

„Józsefváros, Józsefváros
Közép utczád, hej de sáros
Még sárosabb a dárdai
Odavaló a Jókai.
Éljen Szilágyi!

Nem kell nekünk elvtagadó,
Tisza Kálmán talpát nyaló,
Szilágyi lesz a követünk,
Mivel vele egy az elvünk.

Éljen a haza!

A Szilágyi jó hazafi,
Rang, hivatal nem kell neki.
Nem mameluk, mint Jókai
Tud a maga lábán járni.

Éljen Szilágyi!”

(A P. N. / 1878 / 182. esti számából, július 27., szombat
A Kossuth Lajos azt üzentenótájára.

A szövegben megéljenezett  Szilágyi, Szilágyi Dezső mérsékelt ellenzéki politikussal azonos)

A korszak határok magyarázatául röviden csak annyit érdemes megemlítenem, hogy ha
szigorúan csak az EK történetére koncentrálunk, akkor ez az új épület átadásától Szilágyi
Sándor haláláig terjedő időszak eseménytörténete beleágyazva a kiegyezést már sok tekin-
tetben maga mögött hagyó, dualista Magyarország társadalmának szövevényes viszonyaiba,
s e korszak minden P. N.-s eseménye, – cseppben a tenger – viseli magán a kiegyezés utáni
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magyar viszonyok fejlődésének jellegzetességeit, ha akarjuk, felemásságát, képes-képtelen-
ségeit, de legfőképp politikai kompromisszumainak, pragmatizmusának jegyeit.
Megváltozott a P. N. helyzete is, amelyet „természetes módon” hozott magával

az 1875-ben végbement pártegyesülés s az ennek következtében létrejövő Szabadelvű
Párthoz való sajátos viszony valamint annak a megváltozott sajtónak a közege, amelyet
a P. N.  mellett, olyan lapok képviseltek, mint az Ellenőr, a Hon, a Magyar Hírlap, a Füg-
getlenségés az Egyetértésstb.
A Kosáry Domokos– Németh G. Béla-féle sajtótörténet vonatkozó IV. fejezete Az esz-

mehirdető pártsajtó alkonyacímmel idézi fel a P. N. háttér viszonyait és „az elégedetlen polgárok
szócsövévé alakuló” lapként hivatkozik a P. N. - ra, a Kókay – Buzinkai - Murányi-féle a ma-
gyar sajtó liberális aranykoraként határozza meg a „képes helyet”, 1878-1918-as korszak ha-
tárokkal, a nemzeti liberális sajtó független sajtó orgánumaként nevezve meg a lapot.
Megváltozott a P. N. -nak az EK -hoz fűződő megkülönböztetett figyelmének jellege

is; míg a 75-ig terjedő időszakban a könyvtári intézmény és általában a könyvtárügy kö-
zéppontba állításának, a figyelem felhívásnak a gesztusa határozta meg a könyvtárhoz és
annak ügyeihez való viszonyt, addig az ezt követő időszakot egy-egy aktuális téma fo-
lyamatos napirenden tartása mellett, az EK ügyeivel való sok szempontú, állandó és kon-
zekvens foglalkozás gesztusa jellemzi. A könyvtárral való újságírói „foglalkozás” élő,
közvetlen személyes kapcsolattartásra épült, minthogy Szilágyi Sándor könyvtárigazga-
tóvá történt megválasztását megelőzően maga is tevékeny részese, vezető egyénisége
volt a korabeli sajtóéletnek, már csak számos lapalapítási kísérlete okán is. Pontosan tudta
tehát, milyen jelentősége, rangja, súlya van egy-egy sajtóközleménynek, a közlés gyorsa-
ságának, hitelességének és naprakészségének. 
Ezúttal azonban az egyes ügyek váltak meghatározóvá és csak másodsorban az eset-

legesen hozzájuk köthető személyek. Ami változatlan, minden kritikai él és hangsúly át-
tevődés ellenére, az a megnyilvánuló érdeklődés és a „köz”, amely az újságot,
munkatársait és nyilvánvaló holdudvarát a könyvtárhoz kötötte. 

Még tart a Toldy halálhírét követő sajtó visszhang, tehát a P. N. foglalkozik a néhai
könyvtárigazgató magánkönyvtárának, emléktáblájának, szobrának, síremlékének sorsá-
val, az írói életmű egészének bel-és külföldi méltatásával (1876. /5., 8., 10., 13., 19., 21.,
30-31., 56., 59., 68., +72., 70., , 90. 99.,135., 181.sz., 1877./ 208. sz., 1878/ 57. sz., 232.sz.,
1880. / 82.+88., 97., 101+102. , 278., 287. sz.), de ezzel párhuzamosan már az első cikkek
egyike is olyan témaválasztásról árulkodik, amely hosszú időre látja el munícióval az új-
ságírót könyvtár új épületének átadása, megnyitása, állományának rendezése kapcsán

Az 1876/55.sz még csak ígéri a mihamarabbi épületátadást, a 65. sz. már meg is
adja az ekkor már vélhetően türelmetlenül várt átadás pontos dátumát, az 1876. március
27.-i pedig már a befejezett tényről tudósít, Horváth Árpád könyvtárigazgató úr könyv-
tárbemutatójáról írva.  (1876/71.sz.).
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A rendezési munkálatokról beszámoló írások sora a történelem és földrajz szak ren-
dezésével kezdődik, ezeknek befejezését pedig a 344. számban jelenti be az újság kie-
melve, hogy ekkor már öt főszak rendezése is megtörtént. Az állományrendezés hírei
gyakran együtt kerülnek közlésre a forgalmi vagy statisztikai adatokkal. (1877/153, 344.
sz.), az 1879/157. sz. azonban terjedelmes jelentést is ígért az olvasóknak, amely jelentés
a könyvtár állapotáról és rendezéséről kívánt beszámolni, s amelyet a lap annak idején
ismertetni készült. [ A jelentést sajnos nem sikerült azonosítanom] Az 1882/149. szám-
ban megjelent rendezési hírek mellett ad hírt a tudósító arról, hogy örvendetesen megnőtt
a személyzet létszáma, eredményes a könyvtári személyzet megfeszített munkája, kiköl-
tözött a minta-gimnázium, könyvkiállítást rendeztek az épületben, amelynek témája: „Az
összes hazai nyomtatványok 1711-ig”, valamint hogy fontos adományokra tesz szert a
könyvtár. A jeles adományozók között tisztelhette az intézmény Rudolf  főherceget, IV.
Ferdinánd toscanai herceget, Berger Ev. János hittudort, egy. tanárt, rektort, Trefort
Ágoston jogtudóst, vallás és közoktatási minisztert, és Ivánka Imre főrendiházi tagot.

Az újság szerint jelentős csereforgalmat bonyolított az EK,  amelynek eredménye-
képpen „a magyar tudományos akadémián kívül a bécsi, brüsszeli akadémiák, a japáni
egyetem,  a kelet-indiai asiatic society, az országos és fővárosi statisztikai hivatal, a római
Lincei, a bécsi statisztikai központi bizottság,  a fiumei tengerészeti hatóság és a földtani
intézet saját kiadványival, a képviselőházi és főrendi iroda az országgyűlési naplókkal és
irományokkal s az osztrák kormány az egyes országok törvénytáraival gazdagítá a könyv-
tárt. Az egyetemi és állami nyomdán kívül a Franklin társulat, az Atheneum, komáromi,
debreczeni, temesvári, pozsonyi, aradi és nagyváradi nyomda küldte be kiadványait.”

Önálló, majdnem egy kerek esztendőn át a figyelem homlokterében lévő aktuális
téma volt a Corvinák ügye, hazahozataluk regényes története, az ünnepélyes átadás kö-
rülményei, az aggódás további sorsuk miatt,  de ez a történet, ha érdemben kerítenénk
rá sort ezen a helyen teljességgel szétfeszítené  ennek a dolgozanak a kereteit. (Egyedül
az 1877-es év ide tartozó közleményei 53 oldalnyi terjedelmű szöveg közlését igényelnék
[!] , ezért most csak jelzésszerűen és csak a legszükségesebbeket említve hivatkozom
rájuk.
Külön figyelmet érdemel az 1883/66.szám, amelyből egyértelműen látható, hogy

az EK fenti tevékenységei illő közoktatásügyi miniszteri figyelemben is részesültek és
Trefortban érzékeny, értő, hatékonyan, gyorsan intézkedni tudó partnerre leltek, aki idé-
zett jelentésében külön kiemelte a szépirodalmi állományban mutatkozó „aránytalan sze-
génységet” és az alábbiakat tartotta érdemesnek rögzíteni:
„E bajon lehetőleg a rendes könyvtári dotáczió csonkítása nélkül, külön rendkívüli

dotáczió által óhajtván segíteni,  felhívom az egyetem tanácsát, hogy utasítsa a könyv-
tárigazgatót, hogy a modern (angol, franczia, német stb.)  irodalmak, jártas szakértők se-
gítségével, tekintetbe véve, mi van már meg a könyvtárban, és mi pótlandó, állítsa össze
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a beszerzendők lajstromát, s azt az egyetem tanácsa útján, oly időben terjessze fel hoz-
zám, hogy a szükséges fedezet iránt már 1884. évre készülő költségvetésben gondoskodhassam. 1883.
február hó 28.-án Trefort sk.” [A kiemelés a szerzőé]
Ezek szerint voltak az EK történetében ilyen idők is!
Trefort jelentése kapcsán az újságíró - ahogy eddig is számtalanszor tette – most

sem mulasztotta el, hogy a könyvtártisztek túlterheltségének kérdését, legalább egy meg-
jegyzés erejéig, meg ne említse. (1884/267. sz.)
Az 1885/106. sz. hírei szerint a rendezés ekkorra már prioritást élvező feladat, ame-

lyet a miniszter, az egyetemi szenátus és a könyvtár igazgatója egyaránt „ügyének” tekint,
de hogy milyen hatalmas és szerteágazó feladattömeg volt is ez, kiderül abból a hírből,
amely szerint egyedül az apró nyomtatványok rendezése esetében [!] „a magyar apró
nyomtatványok száma huszonötezerre, míg a külföldiek esetében százezerre megy”. Jo-
gosan jegyzi meg a cikk írója: „A miniszter lelkes buzgalma s tudományos értékeink iránti
érdeklődése folytán ma a folyóirat-gyűjtemény az egyetemi könyvtár egyik legértékesebb
kincsévé lőn, s pár hét múlva teljesen a nagyközönség s a tudomány barátainak rendel-
kezésére fog állani”
Még ugyanebben az évben az 1885/278. számban elhangzik a hír, miszerint a teo-

lógia, valamint filozófia főszakok rendezése is megtörtént.
Az eddigiekben bemutatott példás „hivatali együttműködés” résztvevői közül az

újság Trefort mellett külön kitér Szilágyi szerepére is, akinek kétségtelen érdemeként a
modern könyvtár megteremtését említi. (1886/285. r.)
De az újságíró, aki vélhetőleg szintén olvasója és alapos ismerője a könyvtárban

folyó munkának, a legcsekélyebb mértékben sem feszélyezi magát, amikor a folyóirat-
lajstrommal kapcsolatban megjegyzi, hogy az bizony „slendrián munka”!
Szilágyi Sándorra visszatérve; Szilágyinak sikerült az, amire Horváth Árpád - úgy

tűnik - hiába tett erőfeszítéseket, a közös szemlélet, tónus és mentalitásbeli „hivatali”
összhang megteremtése, amely elengedhetetlen előfeltétele az ilyen típusú együttműkö-
désnek. Ennek a 80-as évek híradásaiban szinte mindenütt jeleit találjuk. Amikor a Ma-
gyar Történelmi Társulat 1897-ben Szilágyi 70. születésnapja alkalmából ünnepséget
rendezett, az újság eképpen fogalmazott:
„A jeles történetíró most tölti be hetvenedik évét és számos tisztelői örömmel ra-

gadják meg az alkalmat, hogy szeretetüknek és ragaszkodásuknak az agg tudós iránt ki-
fejezést adjanak. Az ünnepélyt az egyetemi könyvtár olvasótermében tartják meg, és
akkor nyújtják majd át az ünnepeltnek azokat a díszérméket, melyeket erre az alkalomra
készítettek. Az érmeket Schart Antal magyar születésű bécsi művész mintázta és a kör-
möcbányai pénzverő – intézetben verték ki: az egyik aranyból van, a másik ezüstből, a
harmadik bronzból. Egy díszes zöld bőrtokban Thallóczy Lajos udvari tanácsos fogja
átnyújtani. A rendkívüli jubileumi ülést gróf  Teleki Géza elnök nyitja meg s azután kö-
vetkezik Thallóczy Lajos ünnepi beszéde, amelynek a kíséretében az érmeket és a feliratot
az ünnepeltnek átnyújtja. A Történelmi Társulattagjain kívül meg vannak híva erre az ün-
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nepélyre: Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia, a bu-
dapesti egyetem, a kolozsvári egyetem, a Heraldikai és Geneológiai Társulat, az egyetemi
könyvtár, az Országos Régészeti és Embertani Társulat és a kőrösi gimnázium tanári kara. Az
utóbbi azért, mert ezen a gimnáziumon működött régebben a jubiláló.” (1897 /168. sz.)
Ennek a kifejezetten szeretetteljes megbecsülésnek hangja érződik a másik részletes be-
számolóban is, amelyet a 172. szám közöl.
Szintén ilyen nagylélegzetű, egy sor cikket eredményező témaválasztás a hírlap –

könyvtár ügye, amelynek története túlnő a szűkebben vett intézményi kereteken, ennek
főszereplőjeként id. Szinnyei József  tevékenysége, az erről történő folyamatos beszámoló
írások, de az a téves hírre adott cáfolat is, amely szerint Szinnyei lenne Horváth Árpád
után a várományosa az EK igazgatói székének. (1876/227.sz.). A lap álláspontja egyér-
telmű, ha már „nyilvános candidatiora” kényszerült, akkor a P. N. félreérthetetlenné teszi,
hogy erre a posztra nem Szinnyeit tekinti megfelelő jelöltnek.
Szinnyei címjegyzék, szak- ill. betűrendes katalógus összeállítói minőségében

(1878/74. sz, 160.sz., 1878/226.sz., 1879/8. sz.), valamint a Magyar Írók élete és Munkái
kapcsán azonban élvezte a lap bizalmát, amelynek beszédes bizonyítékai a Szinnyei által
végzett fontos feladatokról szóló aprólékos beszámolók, valamint maga a jeles bibliog-
ráfus 70-éves jubileumát követően elhangzott P. N.-beli méltatás  is. Az 1881/241. r.
szám látszólag kevéssé fontos eseményre, a Történelmi TársulatEperjesre tett kirándulására
hivatkozva még is azt megemlíti, hogy 1881-ben Szinnyei a Könyvtári Bizottság elnöké-
nek posztját töltötte be.
Szinnyei életének fontos állomása a hírlap-könyvtár felállítása, amelyhez vitathatatlan

bibliográfusi erényei mellett legalább ennyire nélkülözhetetlen volt Trefort támogatása
is. Az újsághír szűkszavúan ismertette magát az öt miniszteri határozati pontot, segíteni
kívánva a korabeli olvasót a nagy vállalkozás lényegének megértésében. (1884/180.sz)
Ettől fogva szinte kitapintható a lap elkötelezettsége a hírlap-könyvtár ügye mellett.
(1884/194. e. sz. ) A cikkíró ismertette Szinnyei feladatának lényegét, közölte, hogy a
szükséges anyagiak biztosítva vannak, leírta, hogy a feladat teljesítésének elengedhetetlen
és fontos része a társintézmények együttműködése e tekintetben, és a társintézmény fo-
galmát kellő rugalmassággal értelmezve társintézménynek tekintette a pl. Nemzeti Ka-
szinó könyvtárát is. Az 1885/226. r. írás azt is egyértelművé tette, hogy az közoktatási
tárca nem bízott semmit a véletlenre, Szinnyei feladatául tűzte ki ugyanis azt is, hogy a
hírlapkönyvtár hiányzó köteteinek kiegészítése végett „az ország minden részében in-
tézkedést tegyen.” Az 1886/140. sz. ismét a hírlap-könyvtár ügyével foglakozott ezúttal
a pótlások részleteibe beavatva az olvasót. Az 1888/106. sz. már a befejeződéséhez kö-
zeledő vállalkozás híreit ismerteti és ezzel kapcsolatban elsőként megemlíti az aprónyom-
tatványok rendezésének szükségességét, mint erről előzőleg már említést tettünk.
Múzeumi hírlap-könyvtárcímmel az újság 1890/186. számában beszámolót közöl a könyv-
tár megnyitásáról, amelyben a szerző nem kis büszkeséggel jegyzi meg: „A mienk egyedül
áll a kontinensen.”
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A hírlap-könyvtár felállítása mellékesen kiváló lehetőséget biztosított Szinnyeinek,
hogy megalapozza másik nagy vállalkozását a Magyar írók élete és munkái címmel megírt
bibliográfiai alapmunka megírását is, hiszen zömében ekkor tett szert Szinnyei az ez
irányban is gyűjtött újabb adatokra; mint a lap írja „hogy jelenleg a legrégebbi kortól
mostanig közel 30. 000 íróról félmillió feljegyzés van birtokában. Az élő írókhoz mintegy
3000 darab kérdőívet küldött szét, melyben életrajzi adataik és mindennemű munkáik
beküldésére kéri őket. A munka 7-8 nagy kötetre van tervezve és öt íves füzetekben, idő-
höz nem kötve jelenik meg. Az akadémia a művet 1000 példányban nyomatja s a kész
ívek vizsgálására bizottságot küldött ki. Az első füzet már az év végén meg fog jelenni.
Szinnyei ez úton is felkéri az általa megküldött kérdőívek tulajdonosait, hogy azokat a
kért adatokkal kitöltve hozzá (egyetemi könyvtár) mielőbb beküldeni szíveskedjenek,
hogy az anyag terjedelme iránt magát kellőleg tájékozhassa.” (1885/11. reggeli sz.)
A Magyar írók élete és munkái-ról folyamatos említés történik: a 1890/82. e. sz., 262.

r. sz., 349. r. sz., 1891/139. r. sz., 286. r. sz.1893/181. r. sz., 324. r. sz., 1894/62. sz., 175.
r., 279. r. számban 
A cikkíró az apró érdekességekben fellelhető „reklámlehetőségeket” is igyekezett a

készülő munka javára kiaknázni. Például:
„…Némelyik életrajza egész kis tanulmánnyá terül, mint például Fogarasi János aka-

démikusé, kiről többek közt azt is felderítette, hogy az amerikai Northwestern literary and
historical Societhykilenc évvel halála után választotta tévedésből tagjai közé. A mi gyarló-
ságainkról is sok megdöbbentő dolgot hallunk elregélni. Így például Fogarasi Pap József
nevű múlt századi tudósunkról azt olvassuk, hogy miután tudományával bámulatba ejtette
az egész művelt nyugatot, vagy tíz művével jutalmat nyert a külföldi tudományos akadé-
miákon, s miután az indiai alkirály fényes meghívását visszautasította, hazajött, előbb
Marosvásárhelyt, később a budai egyetemen tanárkodott, aztán itthon örökre elfeledték.
Épp ilyen épületes dolgokat olvasunk Athénben élő híres hazánkfiáról, Fodor Istvánról
is, aki robinzoni küzdelmei során a világ egyik legkitűnőbb elektrotechnikusává s Edison
meghitt barátjává küzdötte fel magát, anélkül, hogy a hazai illetékes körök tudomást sze-
reztek volna kilétéről.”(1893/324. r. sz.)
Szinnyei fáradhatatlannak bizonyult, szinte mellékesen a hírlap irodalom statisztikáját

is összeállította, amelyet főként a Vasárnapi Újság-ban tett közzé, de amelynek egyes adat-
sorait a P. N. is előszeretettel közölte. Szinnyei jellegzetes figurája volt a korabeli pesti
könyvtáros és újságíró szakmának, ez azonban nem akadályozta meg az újságot abban,
hogy némi szeretetteljes csipkelődésben ne részesítse id. Szinnyei Józsefet, A néhai Klopstock
fordító – Szinnyei bácsi álmatlan éjszakáicímmel Pán által jegyzett humoros írásában (1893 /
147. r. sz.), amely az időrendben közreadott szövegek között teljes egészében olvasható. 
Szinnyeit tanácsossá emelte a királyi kegy s a P. N. , természetesen, beszámolt erről

a családias ünneplésről is. (1897/134.sz) de Szinnyei megítélésében mindvégig megőrizte
tartózkodását, s ha szükség volt rá, kritikus hangját.
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Az egyetemi címjegyzékek első kötetének hírére reagálva elhangzik, hogy a könyvtár
e jegyzékek megjelentetésével hiánypótló fontos vállalkozást indított. (1878/74. sz.) A
hasonló vállalkozásba fogó Márki Sándor Szak-és betűrendes Kalauz-áról már korántsem
volt ilyen egyértelműen pozitív az újság véleménye, Márki némely megnyilvánulását fe-
leslegesnek, ítéletét felületesnek és elfogultnak minősítve a P. N. cikkírója röviden kön-
törfalazás nélkül azt írta, Márki úr maradjon a kaptafája  mellett.

Állandó érdeklődés övezte a könyvtár rendes „üzemszerű használhatóságának” kér-
déskörét is, tehát rendszeres, visszatérő témája a P. N.  - nak olyan információk szolgál-
tatása, amelyek a nyitva tartásra, könyvhasználati érdekességekre vonatkoznak, eképp
érvelve pl. a nők könyvtárhasználata mellett: 
„Ha a templomban az ájtatosságukat végző férfiakat, ha a múzeum gyűjteményeiben

az ottani férfi látogatókat nem zavarja a nők jelenléte, nem fogja az zavarni azokat sem,
akik a közkönyvtárakban végzik tanulmányaikat. Reméljük, hogy a könyvtárak igazgatói
megkeresik a kormányt a nőket illető tilalom megszüntetésére.” (1879/289.sz)
A leggyakrabban használt könyvekkel kapcsolatos helyreigazítástól (1877/251., 256.

sz.), a könyvtárhasználat elvárható, kívánatos módján át, tényleges statisztikai adatköz-
lésig. (1881/253. sz., 1881/268 r., 304. e. sz.)
.
A tevékenységükkel a könyvtárhoz kapcsolódó, nem csak könyvtáros személyisé-

geket bemutató cikkek listája is tekintélyes. A Pázmánnyal induló névsort a Skalniczky
(1878/141.sz.) szomorú sorsáról és korai haláláról tudósító írás folytatja; felidézi a „leg-
geniálisabb és legképzettebb építészek egyikének” pályafutását.
A Szilágyi iránti nagyrabecsülés már az 1878-as cikkben is egyértelmű volt, de az újság

még nyomatékosabbá tette mindezt, a könyvtárigazgató eskütétele körülményeinek bemu-
tatásával, amelyből kiderül, hogy az igazgatói kinevezés és eskütétel akkor Szász Károly
miniszteri biztos, a rector és valamennyi dékán jelenlétében [!] zajlott.  Egyúttal Szilágyi
válaszát is ismertette, mely szerint a frissen kinevezett könyvtárigazgató tevékenységével a
Pray-, Schönvisner- és Fejér-féle hagyományt kívánta foly tatni. (1878/259.sz).

A Reguly - alapítvány ügye (1879/141.sz.) kapcsán képet alkothat magának az ol-
vasó, hogy milyen erőfeszítéseket igényelt e korban pl. Budenz és Szarvas Gábor részéről
„a tudományos czélra éjszakra utazók” anyagi alapjának megteremtése.

Ebbe a vonulatba illik, de önálló fejezetnek tekinthető a Garay emlékének megőr-
zésére, a Garay-kultusz megteremtésére tett erőfeszítések sora, a P.N. által fokozott fi-
gyelemmel kísért Garay szobor állítás története, Garay szülőház ügyében tettekről szóló
beszámolók, emléktábla-állítás, ünnepség stb. (1881/172., 191., 213., 241-243., 247. sz.)
A lap fáradhatatlan szervezője, ébren tartója, mindenes gazdája volt Garay írói ha-

gyományának, amely szerteágazó szervező tevékenységben is megnyilvánult, miközben

110

KAZIMIREDIT

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 110



a mai, Garayt kevéssé ismerő vagy méltányló olvasó némiképp tanácstalanul áll az idézett
sorok olvastán, keresve a rendkívüli nagyrabecsülésben megelőlegezett költői kvalitások
nyomait az életműben. Ezzel kapcsolatban csak a Széchenyi emlékét idéző „remekmívű”
sorokra hívnám fel a figyelmet.
Az 1879/233. sz. megjelenő írásból kiderül, hogy egy Garay szobor felállításának

gondolatával akkor már legalább 20 éve foglalkozott a költő emlékét ápolni kívánó szek-
szárdi és pesti lokálpatrióták közössége, az 1879/283. szám a szoborbizottság felállítá-
sáról tudósít, míg a 1880/72. sz. a szülőház falán elhelyezett márványtábla szövegével is
tudatosítani igyekszik, milyen fontos üzenetet tulajdonít a Garay életműnek:

„Mert úgy szeretted ősi, szép hazádat,
Mint honfi s költő csak szeretheti
A méltánylat és elismerés e házat
Díszes emléklappal megjeleli.
Szegszárd”

Garay János emlékszobrának ügye közüggyé emelődött, de a sok-sok egyéni fel-
ajánlás ellenére is [ld. Csapó Vilmos nagybirtokosé, ill. Sverteczky István Szekszárdról
elszármazott budapesti polgár és iparosmesteré] nehezen haladt előre. Az 1881/1782. r.
szám olvasói részletes beszámolót kaptak az avatás körülményeiről, a széles körű össze-
fogásról, arról a szándékról, amely országos összefogást sürgetett Garay ügyében. Az
ügyet segítendő Eötvös Károly, Szász Károly, Beöthy Zsigmond és Ney Ferencz össze-
fogásával pedig még emléklap is készült. (1881/191. sz.).
Az 1881/242-243. r. szám vezércikket és részletes beszámolót szentelt a Garay ün-

nepségnek, két oldalnyi terjedelemben leírva az ünnepélyt, az azt követő bált és lakomát,
egy percre nem engedve, hogy a Garay emléke kikerüljön a figyelem középpontjából. 
Az 1883/ 156. r. szám újabb darabbal gazdagította a megemlékezések sorát, amelyre

ezúttal a Balaton – Egyesületirodalmi szakosztálya által szervezett kirándulás teremtette
meg az alkalmat, Jókai írást idézve a Garay-kunyhóemlékfelirataként, de mindezek ellenére
még a 1896/240. számban is csak arról tudott az újságíró tudósítani, hogy „a szekszárdi
Garay-szobor tengeri kígyóvá változott.” Hiába jelenik meg a hír az 1897 /106. számban
Garay-emlékóda írásáról valamint Garay-album megjelentetéséről, a szoborállítás még
mindig várat magára. Az újság 1898. január 1.-én még március 15.-ét nevezi meg várható
időpontként, a szobor ünnepélyes leleplezésének végleges dátuma azonban 1898. június
5. lett. A szoborállítás ideje tehát megduplázódott, csekély 40 évnyi kitartást és fáradozást
követelve az elszánt Garay hívektől és a P. N.- körétől!

Egerváry Potemkin Ödön tevékenysége régi kedves témája a lapnak, az 1884/150
r. szám sem mulasztja el közölni, hogy a jeles férfiút számos szerteágazó tevékenységén
túl, ezúttal az Országos Vadászati Védegylet titkárává választották.. A lap az 1886 /188.
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számban tudósít Egerváry és Egressy Béni Petőfi és Bemcímmel színpadra vitt zenés mű-
véről, amely a kor egyik sikerdarabjának számított.  A vele kapcsolatos legközelebbi hír-
adásnak azonban már szomorú aktualitása lett (1895 /49. r. sz.), Egerváry temetése,
amely a leírtak szerint a könyvtárosok és a 48-as honvédsereg tagjai szolidaritásának is
szép bizonyítékát is adta.

Nagy Iván és Csergheő Géza vállalkozásaként ismertetette a lap Siebmacher-féle
Wappenbuch magyarországi és erdélyi adatokkal történő bővítését, amelynek „előállítása
tudományos bírálati szakszerűséggel fog érvényesíttetni.”. Később a Magyar Heraldikai
Társaságfelkérésére írt munka értő szerzőjeként említi Nagy Ivánt, aki egyfajta heraldikai
vezérfonal megírására vállalkozott ezúttal. (1886 /195. r.)
Különleges hely illeti meg e sorban a Horváth Árpádot, mint szerzőt és egyetemi

oktatót méltató írást, amely A budapesti diplomatikai tanszék, a szemináriumi oktatás s a felál-
lítandó történeti intézetcímmel jelent meg, és amely Horváth Árpádban a 40 éves egyetemi
tanári pályafutással rendelkező tapasztalt, önálló tanáregyéniséget kívánta láttatni. E fenti
munka végén Horváth több mint 100 olyan tanítványának nevét sorolta fel, akikre Hor-
váth egyetemi oktatóként méltán lehetett büszke. E névjegyzék egy Vasvári Páltól Emich
Gusztávig ívelő igen impozáns névlistát eredményezett. 
Az előző korszak átfogó „állapotjelentés”-eihez hasonló, nagyobb lélegzetű írás ez-

úttal mindössze egy akadt, Heinrich Gusztáv egyetemi tanár, akadémiai tag tollából
(1880/82. esti sz.), de ennek az elsődleges célja is inkább egy hibás döntés hátterének be-
mutatására és következményének korrekciójára tett kísérlet, mintsem az addigi értelemben
vett gyakorlatnak megfelelő, átfogó igényű helyzetfelmérés volt. A könyvtár ügyeivel lát-
szólag, nagyjából elégedett, tudós könyvtárhasználó, Heinrich Gusztáv egyetlen lényeges
momentumra koncentrált, és ragadta ki neuralgikus pontként; az olvasó számára már-már
ismerősként ható „takarékossági dühöt”, amellyel az egyetem arra ítélte a könyvtárát, hogy
megossza épületét a hozzá betelepített minta-gimnáziummal, ezáltal értékes tereket ve-
szítsen a dicséretes fejlődést felmutató könyvtárintézmény személyzetének és igazgatójá-
nak minden fáradozása ellenére. Heinrich Gusztáv gondosan fölépített beszámolója 7
rendkívül hatásos pontban foglalja össze azokat az épületben uralkodó, lehetetlen és tart-
hatatlan viszonyokat, amelyek méltatlanok voltak intézményhez és épületéhez egyaránt.
A könyvtár ellehetetlenülésétől tartott, de nem tűnt számára biztatóbbnak a helyzet a
minta-gimnázium szempontjait figyelembe véve sem, miközben az iskola maga elismerésre
méltó módon járult hozzá a tanárjelöltek képzéséhez egy olyan épületszárnyban, amelyet
nem erre szántak, s amelyben annak alkalmatlansága folytán a gimnázium szintén nem
tudta megfelelően ellátni feladatát. Írásával Heinrich Gusztáv jobb megoldás híján a kép-
viselőházi tagok jóindulatába ajánlotta az EK és a minta - gimnázium ügyét.
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Elismerésre és tiszteletre méltó az a „kitartás” is, amellyel az újság olyan kérdések
felé fordul, mint statisztika, könyvforgalmi adatok, látogatottság, nyitva tartás, egyszóval
amikor a tényleges napi használat tényeinek részletei felől tekint az EK-ra. Az adatok
sajnos nem teljesek, összeállításuk szempontjai is elég vegyesek, a közlés rendszeressége
is hagy kívánni valót maga után, de még így töredékes, esetleges formájukban is figye-
lemreméltó gyakorlatot rögzítenek, tehát megérdemlik, hogy még nem összevetve más
forrásokkal, (MKSz statisztikái, könyvtárigazgatói éves jelentések stb.) közölje őket az
ember.
A P.N. rendszeresen közölt statisztikákat tehát nyitvatartásra, látogatószámra, a hasz-

nált művek számára, a nyitvatartási napok számára, a napi átlagolvasószámra és a lega-
lacsonyabb látogatószámra vonatkozó adatokat. Ezek azonban nem voltak teljes
adatsorok, azaz  nem havi rendszerességgel közölt adatok. A táblázatba foglalt adatok
rendszerint szöveges híradások voltak többé-kevésbé azonos szövegelemekkel. Tehát kb.
ilyen cikkek rejtették őket:

P1/1878 / 269. ESTI SZ., NOVEMBER7., CSÜTÖRTÖK
- „Az egyetemi könyvtár olvasótermét, mely hétköznap du 2-6-ig,  vasárnap pedig de 9-
12-ig volt nyitva, szeptemberhóban 2.757 egyén látogatta és 3.471 művet használt ; az
olvasók átlagos száma 30 nyitvatartási napon 92 volt; legtöbben voltak szept. 28.-án,
szombaton 175-en, legkevesebben szept. 1-én, vasárnap 6-an.
Október hóban 5.043 egyén 6.287 könyvet használt, az olvasók átlagos száma 31

nyitvatartási napon 166 volt; legtöbben voltak október 23.-án, szerdán 208-an, legkeve-
sebben okt. 20.-án, vasárnap 128-an. Házon kívül szept. hóban 67 egyén, 173 művet
használt, októberben 64 egyén 134 művet.”

A variábilis rész azonban sok féle szövegtípusban előfordulhatott. Hogy példával
megvilágítsam:
nyitva tartási információ pl. lehetett önálló közlemény, de lehetett egyéb közlés része

is, akár önálló igazgatói közlemény formában (1878/291. reggeli szám, december 1., va-
sárnap), akár helyreigazításként (1879/279. sz., november 29., csütörtök), , de előfordult
dékáni óhajként is, mint Vécsey Tamás jogi kari dékán esetében (1881/268. r. sz.,
1881/304. e. sz.), amikor is az EK olvasótermének naponta 8-tól „esteli 10-ig” való nyitva
tartásának szükségessége merült fel.
A forgalmi adatok ritkább fajtája volt az a közlemény, amely az egyes szakok szerinti

érdeklődést tükrözte, vagy az egyes-szakok iránti érdeklődést tükrözte; 

P2/ 1889 / 185. REGGELI SZ., JÚLIUS8., HÉTFŐ
-„Az egyetemi könyvtárban a lefolyt iskolai tanévben 34. 426 olvasó 37. 256 munkát

használt. Legtöbb könyvet a jogászok vettek ki, kik 8.600 -t, s az orvostanhallgatók, kik
7.455-öt használtak.”
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P3/1890 / 35. REGGELI SZ., FEBRUÁR5. SZERDA
-„Az egyetemi könyvtár statisztikája. Az egyetemi könyvtárban a múlt január hó fo-

lyamán 3.780 olvasó 4.113 művet használt. Az olvasott munkák között 12 hittudományi,
805 jogtudományi, 115 államtudományi, 1.234 orvostudományi, 403 matematikai, 123
bölcsészeti és nevelési, 448 történelmi és földrajzi, 648 nyelvtudományi és 332 vegyes
mű.”

A könyvtári nyitva tartás közlése a PN által rendszeresen felvállalt feladat volt és a
korszak második felében kiterjedt a szorosabban vett társintézményeken túl egyéb könyv-
tárakra is.

P4/ 1892 / 247. REGGELI SZ., SZEPTEMBER7., SZERDA
-„Könyvtárak megnyitása. A fővárosi nyilvános könyvtárakat már majdnem mind

megnyitották. Az egyetemi könyvtár délelőtt 10-től 12 óráig, délután pedig 4 órától 8-ig
van nyitva. Látogatási jegyeket 4 és 6 óra között lehet váltani. A akadémiai könyvtár is
nyitva van ugyanabban az időben. A nemzeti múzeum könyvtárát csak 9.-én adják át a
közönségnek, nagy rendezés és tisztogatás miatt. A földrajzi társaság könyvtárát ma nyi-
tották meg s ezután délutánonként 5-től 7 óráig vehető igénybe.”

Az EK tágabb értelemben vett rendkívüli eseményeit is számon tartotta az újság,
ezek közé tartoztak azok a cikkek, amelyek pl. a minta-gimnázium tetőszerkezete besza-
kadásának hírére a szárnyra kapó félreértések kiigazításai, amelyek az újságírót helyre-
igazító sorok megírására késztették.
A Szilágyi ünneplésére a korszak végén összesereglő prominens társulatnak 1897-

ben több oka is volt az ünneplésre, ünnepelte az történetírói életművet, a könyvtárigaz-
gatói teljesítményt, a tiszteletre méltó és közszeretetnek örvendő idős tudóst és még
egyszer hibátlanul felmutatta magát, azt a szellemi közösséget is, amelynek aktív és meg-
határozó tényezője Szilágyi Sándor maga is volt, s amelynek értékeit, eszméit az újsággal
együtt ez a közösség képviselte:  
„Az ünnepet a Magyar Történelmi Társulatrendezte az egyetemi könyvtár olvasóter-

mében, amely az ünneplőkkel zsúfolásig megtelt. Ott láttuk többek között Teleki Géza
grófot, a Történelmi Társulat elnökét, Zsilinszky Mihály államtitkárt, Zichy Jenő grófot,
Bedő Albertet, Emich Gusztávot, Beöthy Zsoltot, Zichy Antalt, Szász Károlyt, Berze-
viczy Albertet, Ponori Thewrewk Emilt, Arany Lászlót, Vécsey Tamást, Toldy Lászlót
[…] Szász Gerőt, Káldy Gyulát, Tóth Lőrincet, Szinnyei Józsefet, Makay Dezsőt stb.
Az öreg Szilágyi Sándor ott ült az emelvényen egy karosszékben s meghatottan né-

zett végig tisztelői seregén. Előtte az asztalon egy virágbokréta volt, amelyet özv. báró
Eötvös Józsefné küldött az agg historikusnak.”
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Pesti Napló (1876-1899)

Megjegyzés: Az ezúttal közlésre szánt szövegrészek, cikkek mennyisége szerényebb, mint
a tényleges mennyiség. Ennek oka egyértelműen az a mennyiségi növekedés, amely a cik-
kek számában mutatkozott, tehát válogatni kellett. Ezzel együtt azonban teljesül az az
állítás is, hogy nem sikerült mindent, megtalálni, amire alkalmanként pl. lapbeli utalások
következtetni engedtek. Csak remélhető, hogy a későbbi kutatás még eredményt hoz.

1876 / 5. SZ., JANUÁR8., SZOMBAT
„Néhai Toldy Ferencz családja. Azon hírrel szemben, melyet laptársunk nyomán a mai
reggeli lapunkban közöltünk, a mai hivatalos lapból a következő közleményt vesszük át:
Ő Felsége f. hó 3.-án kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben megengedni
méltóztatott, hogy dr. Toldy Ferencz családjának azon , 1876.-ik évre előirányzott 4. 000
frt - nyi országos tiszteletdíjból, mely Toldy Ferenczet illette volna, 2. 000 frt. kiszolgál-
tassék, és hogy ezen eljárás a vallás és közoktatási miniszter által a zárszámadás alkalmával
igazoltathassék.”

1876 / 8. SZ., JANUÁR12. SZERDA
- Toldy – gyászünnepélyt tartanak Pozsonyban.

1876 / 10. SZ., JANUÁR14. PÉNTEK
- Toldy – emlékünnepélyre kerül sor az egyetem nagy dísztermében, ebből az alkalomból
pályázatokat hirdetnek egy emlékbeszédre 2 arany, és egy emlékkölteményre 1 arany ju-
talommal a Tudomány és műegyetemi olvasókör rendes tagjai számára.

1876 / 13. SZ., JANUÁR18., PÉNTEK
-  „Toldy F[erenc] emléke külföldön. A nagy kiterjedésnek örvendő Allg[emeine]  Ill[ust-
rierte] Zeitungvasárnapi száma közölte Toldy Ferencz életrajzát Kertbeny tollából. Az élet-
rajz igen ügyesen van írva, az adatok hívek, csak az a furcsa, hogy Toldy atyját „k. k.
Postmeister”- nek nevezi, holott e siralmas „k. k” titulus 48 előtt ugyan nem dívott.”

1876 / 19. SZ, JANUÁR25., KEDD
- A PN megjelenteti a Természettudományi Társulatpályakérdését Toldy Ferencz emlékére.

1876 / 21. SZ., JANUÁR27. CSÜTÖRTÖK
- Toldy özvegyét személyesen fogadja az uralkodó.

1876 / 30 - 31. SZ., FEBRUÁR8., KEDD ÉS FEBRUÁR9. SZERDA
- A PN-ban megjelenik Greguss Ágost előadása Toldy emlékezete címmel, amelyet a
Kisfaludy Társaság ülésén olvasott fel.
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1876 / 55. SZ., MÁRCIUS7., KEDD
- „Az egyetemi könyvtár, melynek rendezése szépen halad előre, a folyó hó folyamában
fog a közönség használatára bocsáttatni.”

1876 / 56. SZ., MÁRCIUS8., SZERDA
- „Pázmány Péter négy ismeretlen munkája. Szabó Károly közelebb a mármarosszigeti
helv. hitv. Lyceum könyvtárának egy colligatumában Pázmány Péternek négy oly mun-
káját fedezte fel, melyekből ekkoráig egy példány sem volt ismeretes. Létezésökről e kor
polemikus munkáiból tudomásunk volt ugyan, de a budapesti és vidéki nagy könyvtá-
rakban felkutatásuk czéljából tett igyekezetek és hírlapi felszólalások eredménytelenek
maradtak. Kettő 1609-ben, kettő pedig öt évvel utóbb látott napvilágot. Mind a négy
polemikus tartalmú.”

1876 / 56. SZ., MÁRCIUS8., SZERDA
- „Toldy Ferencz könyvtára. A nagynevű tudós tudvalevőleg jelentékeny könyvtárt és
dús kéziratgyűjteményt hagyott hátra. Amaz mintegy ötödfélezer munkából áll, és külö-
nösen a hazai történelem, irodalomtörténet és nyelvtudomány igen gazdagon van kép-
viselve. A XVI. és XVII. századbeli magyar irodalmi ritkaságokban sem szegény. Sztárai
Mihály Az igaz papságnak tüköreczímű vígjátékából (Krakkó 1550), mely unicum; továbbá
Heltai Gáspár Vigasztaló könyvecské-je (Kolozsvár 1553), Bornemissza Pétertől a Prédi-
kácziók második része (Sempte 1564) és Énekek három rendbe külömb külömbfélék(Detrekő
1582) stb. a kézirati hagyaték írja a Magyar Könyv Szemle, két részből áll. 1. Először 266,
nagyrészt magyar irodalomtörténeti kéziratból, Toldynak sajtókész vagy készülő mun-
káiból, ezekhez gyűjtött anyagkészletből, bibliographiai jegyzetekből, magyar írók eredeti
levelezéseiből. Másodszor a megboldogulthoz intézett levelekből, melyeket ő gondosan
egybegyűjtött volt. A levelek száma a nyolcezret meghaladja, s azok az utolsó félszázad
irodalomtörténetének megbecsülhetetlen kútforrásait képezik. Szakértők a könyvtárat
8000, a kéziratgyűjteményt 4-5000 forintra becsülik. Az utóbbinak megszerzésére az
Akadémia van hivatva.”

1876 / 59. SZ., MÁRCIUS17., SZOMBAT
- „Hofbauer Lajos főv. bizottsági tag és építész késznek mutatkozott azon házat, melyben
Toldy Ferencz Budán született, saját költségén megfelelő emléktáblával látni el; miután
ezen emléktábla már elkészült és a ház jelenlegi tulajdonosa, Gudler Ede annak felállítá-
sához beleegyezését adta a fővárosi tanács martius 9. tartott ülésében az emléktábla fel-
állításának foganatosításához Békey Imre tanácsnokot küldte ki. Az emléktábla felirata
a következő:
„Budapest főváros hatósága, Toldy Ferencznek a magyar irodalomtörténet megalapító-
jának, a Kisfaludy Társaságáltal 1871. november 12.-én rendezett 50 éves írói ünnepe al-
kalmából, e kővel jelölte meg a házat, melyben ő 1805. augusztus 10.-én született.”
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1876 / 65. SZ., MÁRCIUS18. , SZOMBAT
-„Az új egyetemi könyvtár ünnepélyes megnyitása vasárnaphoz egy hétre, az az f. hó
26.-án lesz. Rákövetkező naptól fogva a díszes olvasóterem már át lesz adva a nagykö-
zönség használatának.”

1876 / 68. SZ., MÁRCIUS22. , SZERDA+ 72. SZ, MÁRCIUS28., KEDD
- A Tudomány-és műegyetemi olvasóköregylete, a Szerb u. -i dísztermében Toldy emlékünne-
pélyt tart. Gr. Festetich Andor szavalja Kenedi Géza emlékkölteményét.

1876 / 70. SZ, MÁRCIUS24., PÉNTEK
- Toldy özvegye a P.N.-ban köszöni meg mindazt a részvétnyilatkozatot, támogatást,
amelyet férje elhunyta alkalmából a család kapott. 

1876 / 71. SZ., MÁRCIUS27., HÉTFŐ
-„Az egyetemi könyvtár megnyitása. Az egyetemi könyvtár ünnepélyes megnyitása az
újonnan épült könyvtári palotában tegnap de. 11 órakor ment végbe. Igen fényes kö-
zönség gyűlt össze; jelen voltak Trefort, Perczel, Simonyi és Szende miniszterek, Hay-
nald érsek, Schlauch püspök, Gyczy Kálmán, Pauler, Zsedényi, Házmán, Gorove,
Podmaniczky képviselők az egyetemi tanártestület s számos tanuló. 11 órakor Than
Károly, egyetemi rector lépett a szószékre, és rövid beszédben emelte ki a könyvtári pa-
lota megnyitásának művelődési fontosságát. Utána Horváth Árpád igazgató a könyvtár
állapotát ismertette. A könyvtár jelenleg 190. 000 kötetből áll: a nagy olvasóteremben
elhelyezett kézikönyvtár mintegy 10. 000 kötetet tartalmaz. A múlt évben a könyvtár
jelentékenyen gyarapodott az Almássy-féle könyvtár 50. 000 kötete által, melyet még
Eötvös vett meg s a Frank–könyvtár 15. 000 kötete által, melyet a főváros ajándékozott
az egyetemnek. Szónok a királyt, a királynét, Rudolf  trónörököst, a törvényhozást, s
Trefort minisztert éltetve végezte beszédét. A jelenlevők ezután az új palotát nézték
meg. A nagy olvasóterem, melyben az ünnepély végbe ment kiválólag díszesen épült; a
palota földszinti helyiségeiben a hittudományi munkák s a hírlapok, az első emeleten a
többi munkák vannak elhelyezve. A második emelet helyiségeiben a tanárképző intézet
gymnasiuma van.”

1876 / 90. SZ, ÁPRILIS19., SZERDA
-  A P.N. beszámol arról az adakozásról, amelyet egy Toldy–szobor felállításának ügyében
indítottak. Egyben közli az adakozók listáját.
-  A 255. reggeli számban (október 24., kedd) újabb adakozó lista.
-  A 271. reggeli számban (november 12., vasárnap) szintén. 
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1876 / 99. SZ., ÁPRILIS29. SZOMBAT
- Nagyváradon újabb Toldy –emlékünnepélyre kerül sor.

1876 / 112. SZ., MÁJUS9. , KEDD.
- „ Száz éves halott. Régi sírboltra akadtak a ferencziek lebontott régi könyvtárépülete
alatt. Ez hosszú időn át be volt falazva és senki sem tudott róla semmit. A benne talált
fakoporsón ezüst szögekkel áll a latin felirat: „Perényi Katalin bárónő” s az évszám: 1776.
Tehát éppen száz éves a halott. A csontváz, a vöröses haj, a kézben tartott kókuszhéjból
készített olvasó s a viasz feszület elég épen maradtak meg. A leletről értesítették a báró
Perényi családot. A koporsót pedig a templom sírboltjába tették át.”

1876 / 135. SZ., JÚNIUS13. , KEDD
- A tárcarovatban megjelenik Gyulai Pál tanulmánya Emlékbeszéd Toldy Ferencz felett cím-
mel. Folytatását a 136. szám közli. 

1876 / 181. SZ. AUGUSZTUS3. , CSÜTÖRTÖK
„Toldy Ferenczről szép és igen beható necrologot írt Pachler Faust, a bécsi cs. és k. udv.
Könyvtár első őre a bécsi Akadémiában is fölolvasván azt, minthogy boldogult tudósunk
annak is tagja volt; még pedig abból az epochából, mikor Bécsben rokonszenvezni kezd-
tek velünk, csakhogy annak most már vagy 28 éve lesz. E tartalmas, és ami az irodalmi
működést feltüntető részt illeti, valóban becses emlékbeszéd külön lenyomatban is meg-
jelent. Az egész mű avatott s nyelvünket, irodalmunkat, sőt annak legújabb termékeit is
alaposan ismerő szerzőre vall. Különben Pachler igen alapos nyelvész s nemzetünknek
régi barátja, beszéli is nyelvünket, s mint egy helybeli barátjához írt leveléből értesülünk,
lefordította Vörösmarty Cserhalom-ját, mely fordítás annak idején annyira megtetszett
magának Vörösmartynak, hogy a Két szomszédvár-at neki ajánlta. A kiadás csak azért ma-
radt el annak idején, mert Pachler, kinek némi megbeszélni valója lett volna Vörösmarty-
val, nem találta őt honn Baracskán. A költő halálával egyelőre félbe maradt a terv, de
mint örömmel halljuk, hogy a fordítás közelebb sajtó alá kerül. Ugyan ő Aranytól is for-
dított lyrai darabokat, melyek bécsi lapokban elszórva meg is jelentek s nagyon tetszettek.
Pachler úrnak ez érdekes levelében nyilvánított ama nézete, hogy nemzetünk a világon
a legközönyösebb irodalmának terjesztése iránt, sajnos: régi és igaz dolog.”

1876 / 209. SZ., AUGUSZTUS31. , CSÜTÖRTÖK
-  „Az egyetemi könyvtár gyönyörű palotájában, mely a barátok terén alig egy éve, hogy
elkészült, tegnap este oly szerencsétlenség történt, mely megdöbbentő világításba helyezi
a középületeink építésénél követett rendszert. Tegnap este a harmadik emeleten lévő
minta–gymnásium egy termében a szoba tetőzet teljesen leszakadt. Szerencsére az előadások
még nem kezdődtek meg és így emberélet nem esett áldozatul.”
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1876 / 210. SZ., SZEPTEMBER1., PÉNTEK
- „Az egyetemi könyvtár új épületéről esti lapunkban azon hírt közöltük, hogy a minta-
gymnasiumban a szoba tetőzet beszakadt. Erre nézve illetékes helyről azon felvilágosítást
vettük, hogy a felülvizsgáló bizottság már az 1875 oct. 23.-áról kelt jegyzőkönyv szerint
abban állapodott meg, hogy a kérdéses szoba tetőzetéből néhány korhadásnak kitett ge-
rendát ki kell váltani, de ezt tavaszig elhalasztották, mert a gerendák még egy időre meg-
teszik a szolgálatot. A kormány aug. 15.-én kelt rendeletével, mely augusztus 18.-án
érkezett le, megsürgette a már múlt évben megállapított kiváltást. Ezen rendelet folytán
e hó 21.-én kivétették ama négy gerendát és másokat tettek helyükbe.; most a szoba te-
tőzetét újra készítik, vakolják. Ez adhatott okot azon hírre, hogy a tetőzet beszakadt.”

1876 / 227. SZ., SZEPTEMBER21., CSÜTÖRTÖK
- „Az egyetemi könyvtári igazgatói hely megüresedvén, candidatio tárgyát képezi a lapok-
ban. Egyik azt írja, hogy Szinnyei József  úr a legméltóbb e helyre, a másik már tovább
megy, s azt mondja, hogy Szinnyei már kineveztetett. Az utóbbi hír nem való; az előbbe-
nihez pedig megjegyzésünk van. Nekünk úgy látszik, hogy a sajtó felszólalása nem egyéb,
mint egyéni érdekekben gyakorolni kívánt presszió. Ez pedig helytelen dolog akár a kép-
viselő urak gyakorolják, akár a hatodik nagyhatalom a sajtó. S csak kénytelenségből s a gya-
korolni kívánt nyomás ellensúlyozására említjük fel, hogyha már nyilvános candidatióról
szó van, nekünk is van jelöltünk, s ez nem Szinnyei úr. Mi Szinnyei sokféle érdemeit nagyra
becsüljük, de azt hisszük, hogy az egyetemi könyvtári igazgatói állás oly hely, melynek kellő
betöltésére szélesb körű ismeretek szükségesek, mint aminőkkel Szinnyei úr bír, s minthogy
t. laptársaink e kérdésben Trefort miniszter gondjaiban osztozkodnak, mi részünkről azt
tanácsoljuk a miniszternek, hogy nevezze ki e helyre azt, aki a legméltóbb a kitűnő tudóst
és szakembert, Szilágyi Sándort.”

1877 / 1. SZ., JANUÁR2. , KEDD
- „A magyar ifjúság által Abdul Kerim pasának küldendő díszkard már elkészült, s igen szép
kiállítású munka, a „Nemzeti Szálloda” 8. számú termében van kiállítva folyó hó 2.-án és 3.-
án, kedden és szerdán reggeli 9 órától esti 8 óráig. A megtekintésre nem tűztek szabott árt, ki
- ki tetszése szerint adakozhatik, s az így befolyt összeg egy része, miután a kard a dús arany
díszítés miatt az előirányzatnál többe került, a még hiányzó összeg fedezésére s a 150 frt.-ba
kerülő vánkos beszerzésére, részben pedig a török sebesültek segélyezésére fog fordíttatni. A
kiállítás után a küldöttség azonnal útnak indul. Az indulás csütörtök reggelre van kitűzve.”

1877 / 104. SZ., ÁPRILIS29., VASÁRNAP
-„A Corvinák ma este érkeztek Budapestre. Nikolits, mint az Őfelsége személye körüli
minisztérium küldötte, hozta azokat magával a fél 6.-kor érkezett bécsi személyvonaton.
Az indóházban és környékén nagyközönség gyűlt egybe. Díszbe öltözött rendőrök fog-
lalták el a bejáratokat. A kormány részéről megjelent Szász Károly miniszteri tanácsos s
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Pulszky Ferencz, mint a magyarországi könyvtárak és gyűjtemények főfelügyelője. Az
egyetemet Laubhaimer rector képviselte. A főváros részéről megjelentek: Ráth Károly
főpolgármester, Gerlóczy alpolgármester, Királyi Pál, Faragó István és Ney Ferencz.
A könyveket tartalmazó láda fekete viaszosvászonba volt takarva, s a kormány küldötte
azt a vasúti coupéban hozta. A láda, mely másfél láb magas és harmadfél láb széles, nyi-
tott kocsiba helyeztetett, melyen a miniszteri küldött azt az egyetemi könyvtárba vitette.
E kocsit több fogat követte, melyeken a kormány, az egyetem, s a főváros képviselői
ültek.
Az egyetemi könyvtár nagy termében történt az átadás, azon jegyzék alapján, mely Safset
pasának az egyetem rectorához intézet leveléhez volt mellékelve. E levél így hangzik:

Magas porta. Külügyminisztérium 47152 sz.
Konstantinápoly, 1877 april. 12. 

Tisztelt Rector úr!

Ő Felsége a szultán, legkegyelmesebb uram, bizonyítékát akarván adni azon rokonszenv-
nek, mellyel a nemes magyar nemzet iránt viseltetik, elhatározta, hogy a budapesti egye-
temnek ajándékozza azon harminczöt kötet történelmi és tudományos munkákat, melyek
három század óta a császári könyvtárakban őriztettek.
E czélból Mustapha Thahír alezredest, hadsegédét küldötte Budapestre, őt bízván meg
azon könyvek visszaadásával (en restituant), melyek az ide csatolt jegyzékben foglaltatnak. 
Felséges uram ez által újabb bizonyítékát akarta adni azon barátságnak, mely a két nemzet
között elválaszthatatlan köteléket képez. 
A magam részéről szerencsésnek érzem magamat, hogy e kedves megbízatásnak eleget
tehetek.
Fogadja Rector úr nagyrabecsülésem kiváló nyilvánítását. Safset.

A levélhez mellékelt a következő:
1. Vitruvius Candidius, 2. Aristoteles Aegidius Romanus, 3. Traite sur le mouvement, 4.
Svetonius: Imperatores, 5. Grammaire latine, 6. Plutarque: Vie d’Aristide, 7. Mythologia,
8. Albertus Magnus: De Mineralibus, 9. Aelius Spartacus, 10. Grammaire, 11. Teretii co-
moediae, 12. Simon Pannoniensis,: Sanationes, 13. Pompeius, 14. Cicero, 15. Plinius Se-
cundus: Panegyricon, 16. Traite de chirurgie, 17. Caesar: De bello Gallico, Hispanico 18.
Collection des écrivains des empereurs romains, 19. Clementinus, 20. Simon Januensis: Si-
nonymi, 21. Spaeculum humanae Sanationis, 22. Theophrasti: Historia plantarum, 23. Ter-
tullianus contra Martionem, 24. Tacitus, 25. Sitius Italicus, 26. Eusebius: Paratio Evangelica,
27. Bible manuscripte de 13. Siecle, 28. Livre religieux, 29. Quintus Curtius: Alexander, 30.
Dante: Comedia divina,31. Aristoteles: Politique, 32. Eusebius: Chroniquetraduite par Je-
rome, 33. Historiographus, 34. Livre de Navigation, 35. Cicero in Verrem.
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A láda az egyetem nagy termében burkolatától megszabadíttatván, kinyittatott. A láda
jávorfából van; oldalain berakott czédrusfával. Tetején virágok vannak berakva. Valóságos
tulipános láda. Belül vörös bársonnyal van kibélelve. A könyvek selyempapírba voltak
betakarva. Mindegyik újonnan van bekötve: néhányan közülök zöld, mások piros bőrbe.
A külső táblák széles arany vonalakkal vannak szegélyezve, mind a négy sarokban nagy
arany-félholddal. Elöl gömbölyű nyomásban a kiszínezett magyar czímer, közepén a
Corvin czímerrel, hátul ezüstös csillagsugarakkal környezve a félhold látható.
A könyveket azóta kötötték be, hogy a magyar ifjúság küldöttsége Konstantinápolyból visz-
szatért. Henszelmann és Ipolyi még az eredeti kötést látták a serai burnu-ban: a fakó bársony
borítékot. A magyar ifjaknak ugyanilyen állapotban mutattak meg néhány Corvinát.
A könyvek egyenkint adattak át az egyetemi könyvtár őrének. Csak tizenöt van köztük
kétségtelen Corvina. Henszelmann és Ipolyi tizennyolczat láttak Konstantinápolyban:
ezek közül négyet a török szultán 1869-ben uralkodónknak egyiptomi utazása emlékéül
ajándékozott s ő Felsége adta azokat a múzeumnak. Ezek Plautus busz vígjátéka, Nicolai
Perotti in Polybii Historiaum libros, Georgii Trapezonici Cretensis Libri és Sanctus Au-
gustinus de Civitate Dei. A többi tizennégy Corvina a küldött könyvek között van. Van
azonban ezeken kívül még egy Corvina a küldeményben, amely eddig még sem Dethier,
sem Mortmann, sem Prokesch – Osten catalogusaiban nem fordult elő, melyet Ipolyi és
Henszelmann sem láttak: Terentius vígjátékai.
A küldött könyvek közül több meglehetősen rossz állapotban van, néhányan közülök még
most is nedves s a nedvességtől több könyv részben elrohadt. Legrosszabb állapotban
van a biblia, mely a küldött könyvek között egyike a legrégebbieknek. A corvinák azonban
nagyobbára igen jól vannak megőrizve. A gyönyörű iniciálék, melyeken még most is csillog
a fényes dús aranyozás, ott tündökölnek a hártyákon Mátyás czímerével. A Corvinák vas-
kos köteteinek előrésze, ahol a lapok egymáson feküsznek, a könyv czíme van festett be-
tűkkel felírva, jeléül annak, hogy a régi könyvtárakban épp úgy, mint a törököknél, a
könyvek nem hátukkal, hanem elejükkel kifelé voltak a könyvtárakban elhelyezve. A legé-
pebb közöttük az, amely Terentius vígjátékait tartalmazza. A hártyák még épp oly tiszták
és fehérek, mintha ma végezte volna be munkáját a szorgalmas másoló barát. Az írás,
mint a Corvinákban általában, két hasábos és latin betűk. Az initialék élénk színűek.
Legértékesebb és legszebb a küldött könyvek között Dante Divina Comediája. Kétség-
telen, hogy e könyv Mátyás könyvtárából került a törökök kezébe. Körülbelül ötujjnyi
vastagságú és minden lapján egész a 12.-ik canto-ig, egy több helyütt két képpel van a
szöveg között ellátva. Alapjok kék, az alakok ügyesen vannak rajzolva és festve, leginkább
pirossal. Valószínűleg olasz mester keze dolgozott e könyvön, mire az ó-olasz ortográfia
s az úgynevezett kis fraktur-írás is mutatni látszik. Az első lap nagy initialéjában, mely
dús aranyozással van készítve, a Corvin-czímer látható. Az aranygyűrű a holló szájában
még ma is ragyogva hirdeti a múlt dicsőségét. A festett képek, mint említők, a 12.-ik éne-
kig terjednek. Innen kezdve egész a 16.-ikig csak rajzolva vannak. A 16.-ik énektől kezdve
végig a szöveg között csak üres hely mutatja, ahova a képek jöttek volna. 
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Érdekes a Commentarii Caesaris, melynek végén a következő két sor olvasható: Finivi
Nitriae, 1430, die 30 martii, emendare bene non potui, propter male emendatum exemplum.
A könyvek egyike valósággal törökül van bekötve. A hátulja van elől. A török könyvkötő,
úgy látszik, egy pillanatra elfeledkezett, hogy nem keleti könyvet kell kötnie. 
A könyvek nagy részében török írással jegyzetek vannak a lapok szélein. E jegyzetek sok
helyütt aranyozott betűkkel vannak írva. A könyvek átadván az egyetemi könyvtár őrének,
külön szobába helyeztettek el. A jövő héten közszemlére fognak kitétetni.”

1877 / 140. SZ., JÚNIUS5. KEDD
-„A nyelv-és széptudományi osztály ma esti 5 órakor Horváth Mihály elnöklete alatt tar-
tott ülésében Pulszky Ferencz bemutatta a Mátyás király könyvtárából nálunk lévő co-
dexeket s azokat röviden ismertette. Ismertetéséből kiemeljük a következőket: Mátyás
király tudvalevőleg nagy költséggel szerezte össze a korában megkapható kéziratokat;
azokat, amelyek nem voltak kaphatók, leíratta. A nagy király halálakor még több ily re-
mekül kiállított könyv nem volt elkészítve és kifizetve. Ulászló és Lajos alatt a könyvtár
felügyelet hiányában pusztulásnak indult; e két király több könyvet idegeneknek elaján-
dékozott. Kuspinián, német császári küldött a legszebb könyveket Bécsbe vitte, hol azok
most is a császári könyvtárakban őriztetnek. Mária, özvegy királyné a legszebb missalet
Brüsszelbe vitte, hol az a könyvtár legbecsesebb kincsét képezi. János király idejében ha-
sonló gondatlansággal viseltettek a könyvek iránt, úgy, hogy midőn Szuleiman Budát el-
foglalta, a régi könyvtár már csak részben állott fenn.
A könyvtárban még megmaradt könyveket Szuleiman Konstantinápolyba vitette át, hon-
nan Pázmány, Bethlen, Rákóczi György sikertelenül törekedtek e kincset hazánknak visz-
szaszerezni. Végre Mátyás királynak Stambulban lévő könyvei annyira feledésbe mentek,
hogy létezésökről csak homályos hagyomány maradt fenn.
A görög phanarióták útján tudta meg a világ, hogy a Koppe Altiban, azon a termen túl,
hol a próféták ereklyéi őriztetnek, nagy mennyiségű értékes könyv hever. Ide azonban
keresztény nem juthatott, mert az ereklyetermen csak hívőnek engedtetett meg az át-
menet.
Az európai tudosók azt hitték, hogy a kérdéses szobában a byzanczi császárok könyvtárának
egy része rejlik, s hogy ott görög és római írók elveszett munkái feltalálhatók lesznek.
A franczia udvar azon időben több ízben tett lépéseket az iránt, hogy egyes codexeket
legalább megmutassanak, melyekről a hír oly mesésen beszélt, de minden diplomatiai
közbenjárás sokáig eredménytelen maradt.
Napjainkban a Konstantinápolyban elbúcsúzó nagykövetnek megmutattak ugyan egy
pár codexet, a nélkül azonban, hogy ebből a tudománynak valami haszna lett volna, mert
a diplomatákat nem szokás a tudósok közül választani, s oly fényes kivételekkel, minők
Niebuhr, Humboldt, Lepsius ritkán találkozunk.
Lepsiusnak s társainak néhány codexet sikerült ugyan látni, de ezeknek sem sikerült a
Koppe Altiba bejutni. Mortmann, ki Lepsiust kísérte, tüzetes listát készített azon mun-
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kákról, melyeket látott. Ő is a byzanczi könyvtár maradékait kereste, de végre azon meg-
győződésre jutott, hogy ez csakugyan nem létezik többé. Minthogy azonban a Corvina
könyvek jellegét nem ismerte, ezekre nem fordított semmi figyelmet.
1862-ben Kubinyi Ferencz, Ipolyi és Henszelmann Prokesch Ostermann nagykövet köz-
benjárása által szintén láthatták a könyvtár épületekben rejlő codexek egy részét, felis-
merték soknak Corvina jellegét s azokról, miket láttak, jegyzéket készítettek. Ipolyi 1862
júniusában adta ki Konstantinápolyi tapasztalatait. 1864. április 25.-én Henszelmann
Imre az archeológiai bizottság megbízásából jelentést készített stambuli vizsgálatairól, s
Dethier, Kubinyi és Mortman jegyzetei alapján 75 Corvin-codexet sorol fel, melyek
Koppe Altiban őriztetnek.
1869-ben, midőn ő Felsége a szuezi csatorna megnyitása alkalmával Konstantinápolyt
meglátogatta, a szultán a legdíszesebb négy Corvin-codexet neki ajánlotta fel, melyeket
ő Felsége a magyar nemzeti múzeumnak ajándékozott.
A könyvek később az Eszki Szerailba vitettek át. Az idén, mint tudva van, a m. k. akadé-
miának {sic!} 35 kötet könyvet ajándékozott, melyek közül szóló legértékesebbeket egyen-
ként bemutatja, megjegyezvén, hogy ezen könyvek a múzeumban közszemlére  vannak
kiállítva azon Corvin-codexekkel együtt, melyek már a múzeum birtokában voltak.
A szultán nagyszerű ajándéka folytán azon helyzetben lesznek tudósaink, hogy a Sztam-
bulban még létező Corvin-codex iránt jobban tájékozhatják magukat. 
Azon 23 codex, melyekről Dethier azt állítja, hogy Mátyás könyvtárából valók, máris
mind nálunk van. Azon tizenhét codex közül, melyeket Kubinyi látott kilencz jelenleg
szintén a nemzet birtokában van; nyolcz Sztambulban maradt. A Mortman által látott
könyvek közül négy került hazánkba. A szultán által küldött könyvek között, pedig
van négy, melynek létezéséről sem Kubinyi, sem Dethier, sem Mortman nem tudtak
semmit.
Az addig ismert Corvin-codexekből tehát van még az Eszki Szerailban 34, nagyobbára
görög írók kézirata. Ott maradt azon codex is, melynek hátulsó részén a Corvin-czímer
látható, s mely Mortman szerint legendákat, Henszelman szerint verseket foglal magába.
Szóló ezután ismerteti az egyes codexeket; e codexeket azok megérkezése alkalmával
részletesen ismertettük. Két kérdés merül fel e könyvek iránt minden bibliographus előtt,
vajon mind ezen codexek csakugyan Mátyás könyvtárához tartoztak-e, és hogy lehet-e
remény, hogy az eddig ismert codexeken kívül Konstantinápolyban található-e még több
Corvin-codex is?
Az elsőre nézve egész bizonyossággal ad igenlő feleletet. Nincs tudva, hogy a törökök
máshonnan könyveket vittek volna el, mint Budáról. Sztambulban kereshetnők ugyan a
byzanczi császári könyvtár egyes maradványait, de ezek, úgy látszik, a tűzvész által vég-
képp elpusztultak. Ami a másik kérdést illeti, hogy különösen lehet-e remény arra, hogy
az Eszki Szerailban fel található Janus Panonius magyar grammatikája, vagy valamely
más magyar kézirat, erre nem adhat határozott feleletet, sőt azon körülmény, hogy a
könyvtár Koppe Altiból az Eszki Szerailba vitetett át, még gyengíti a leghalványabb re-
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ményt is. Szükségesnek tartaná mindemellett, ha az akadémia a konstantinápolyi nagy-
követ útján szorgalmazná az Eszki Szerail könyvtárának lajstromát, melynek kiadása, azt
hiszi, nem fog nehézséggel járni. Nem hiszi, hogy itt nevezetesebb Corvinák léteznének,
mert ezen esetben ezeket épp úgy megküldötték volna, mint most azon codexeket, me-
lyek eddig egy gyűjteményben sem voltak ismertetve […].”

1877 / 153. SZ., JÚNIUS18., HÉTFŐ
- „Az egyetemi könyvtár rendezése elég gyorsan halad előre, ugyanis jelenleg ismét két
fő tudományszakkal készültek el, melyek szám szerint következőleg vannak ott képvi-
selve: Jogtudományok: jogtörténelem és encyclopaedia 676 művel, észjog 294, római jog
967, egyházi jog 404, közjog 1010, magán-és bányajog 475, polgári törvénykezés-és bün-
tetőjog 1330, váltó-és kereskedelmi jog 182, összesen 5338 művel. Államtudományok:
politikai tudomány 1312 művel, nemzetgazdaság-és pénzügytan 482, statisztika 504, ipar
és kereskedés 263 összesen 2560 művel. Minden műről szakszerinti és betűrendes kata-
lógus készült. Jelenleg a történelmi osztály van rendezés alatt.”

1877 / 187. ESTI SZ., JÚLIUS19, CSÜTÖRTÖK. 
- A Corvinákcímmel megjelenik egy majdnem két kolumnás cikk Csontosi János köny-
véről, amelynek címe A konstantinápolyból érkezett Corvinák bibliographiai ismertetéseÍrta
Cs[ontosi J[ános] őrsegéd a magyar nemzeti múzeum könyvtárában. Ára 50 kr. Ír a Cor-
vinák 3 csoportjáról, a bekötés módjáról, közli a könyvekben lévő aranybetűs dedikatió
szövegét Erődi fordításában, leírja a signatúrák fajtáit, és aprólékos részletességgel leírja
Theophrastus: De Histroria Plantarum. c. művét.

1877 / 208. SZ., AUGUSZTUS12. VASÁRNAP
- Toldy születésének évfordulóján apró hír, hogy a Kisfaludy-Társasága következő évben
síremléket kíván emelni a hamvak fölé.

1877 / 225. SZ., AUGUSZTUS31., PÉNTEK
Szeptember 1.-vel nyit a könyvtár változatlan nyitva tartással.

1877 / 251. ESTI SZ., SZEPTEMBER26., SZERDA
- A leggyakrabban használt könyvek: „Petőfi, Arany, Wentzel. Az egyetemi könyvtár leg-
olvasottabb könyvéről hozott közleményünket azzal egészítjük ki, hogy a térítvények
szerint Shakespeare Othello-ja után leggyakrabban Petőfi költeményeinek első gyűjtemé-
nyes kiadása, Arany összes költeményei Ráth Mór kiadásában, és Wenzeltől (!) Európa
jogtörténete használtattak az utóbbi 10 év alatt az egyetemi könyvtárban.”
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1877 / 256. SZ., OKTÓBER1., HÉTFŐ
- „A leggyakrabban használt könyv. A lapok e czím alatt nemrég azon újdonságot kö-
zölték, hogy a fővárosi statisztikai hivatal igazgatóstul és három emberestül az egyetemi
könyvtárban dolgozott, hogy elvégre kisüssék, melyik a legolvasottabb könyv, amely gya-
nánt aztán elvégre az Othelloderült ki, amelyet évente kétszer kell átkötni stb. 
Egy fővárosi képviselőnek feltűnvén, hogy egy városi hivatal ilyen, bár önmagában ér-
dekes, de mégis aránytalan költséges kutatással foglalkoznék, utána járt a dolognak, és
csakugyan azt tapasztalta, hogy a fővárosi statisztikai hivatal sokkal inkább van komoly
munkálatokkal elfoglalva, semhogy ily extravaganciákra embere és ideje legyen. A mű-
veltségi statisztika egyik kiegészítő részét a könyvtárak statisztikája képezi ugyan, és igaz,
hogy e hivatal a fővárosi könyvtárakról nemcsak a könyvek számát, hanem, ami fonto-
sabb, az egyes tudományszakoknak művelését is közölte, mely kulturtörténelmi szem-
pontból annyira fontos más könyvtárakról, fájdalom, még alig van meg. Ezen észleletek
eredménye azonban már egy fél évtizeddel ez előtt tétetett közzé, abban pedig az Othello
-ról stb szó sincsen. A hivatal nem is tarthatja föladatának, hogy a munkaerőt ily curio-
sumok kipuhatolására fordítsa.”

1877 / 332. SZ., DECEMBER18., KEDD
- „Konstantinápolyban és Bagdadban megtétettek a kellő intézkedések, hogy a még talán
ott létező corvina codexek kikutatásának. Az Eszki Szerail könyvtár igazgatója beküldte
az ottani összes nyugati codexek névsorát. Az akadémia által keresett codex, mely szláv
nyelven van írva, az ott járt szt.-pétervári tudós Fischendorf  által eszközölt kutatások
óta többé nem található meg. Széchenyi Béla gróf  atyjának Czenken lévő összes kéziratait
az akadémiának tulajdonjogilag oda ajándékozta. […]”

1877 / 344. ESTI SZ., DECEMBER31., HÉTFŐ
- „Az egyetemi könyvtár rendezésénél a Történelem és földrajzfő tudományszakkal is elké-
szültek, mely alszakok szerint következőleg van a könyvtárban képviselve:
a, Egyetemes és nem hazai történelem és segédtudományai 5735 művel, b,Hazai tör-
ténelem és segédtudományai 1856, c, Irodalomtörténet és bibliográfia 1815, d, Műtör-
ténet és régészet 639, e,Földrajz és utazások 2836 összesen 12. 881 művel. Eddig öt
főszak 34.975 művel lett rendezve. 
Minden műről szakszerinti és betűrendes katalógus készült. A egyetemi könyvtár olva-
sótermét, mely hétköznap du 2-6-ig, vasárnap pedig 9-12-ig volt nyitva, november hóban
5379 egyén látogatta és 6781 művet használt; az olvasók átlagos száma 27 nyitvatartási
napon 200 volt, legtöbben voltak november 10.-én, szombaton, 229-en, legkevesebben
november 18.-án vasárnap 155-en. Deczember hóban 4565 egyén 5782 művet használt,
az olvasók átlagos száma 27 nyitvatartási napon 170 volt; legtöbben voltak deczember
3.-án hétfőn, 219- en, legkevesebben deczember 24.-én vasárnap 100-an. Házon kívül
november hóban 94 egyén 233 művet használt; deczember hóben 71 egyén 165 művet.”
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1878 / 37. SZ., FEBRUÁR9., SZOMBAT
- A Kisfaludy-Társasága fővárosi tanácstól olyan sírbolt átengedését kéri, amely méltó a
nagynevű tudóshoz. (266. számút átengedték.)

1878 / 66 ESTI SZ., MÁRCIUS15., PÉNTEK
-„Tűz az egyetemi könyvtárban. Ma háromnegyed 12 óra tájban az egyetemi könyvtár
könyvtermeiben dolgozó tisztviselők, rendes munkájukat végezvén, egyszerre azon ve-
szik magukat észre, hogy a termek füsttel telnek meg; veszélyre nem gondoltak, mert
senki semmiféle jelentést nem tett. De utóbb a füst fojtogatni kezdte őket; kisietnek a
főlépcsőre s ott már iszonyú füst csapott fel, hogy vissza kellett térniük és a gymnasium
épületi hátsó lépcsőn menekülni. Csak ekkor fedezték fel, hogy a földalatti helyiségben
tűz van, melynek forró füstje a csigalépcsőkön roppant erővel tolul fel, ellepi a termeket
és az első emeleti ablakokon kicsap az utczára. A legerősebb füstfelhők az egyetemi- és
bazárépületek közti szűk udvarról szálltak fel. A járó-kelők észrevették ezt és csakhamar
híre terjedt, hogy „az egyetemi könyvtár ég”. Temérdek nép gyűlt a Ferecziek terére,
több egyetemi tanár is eljött meggyőződni a rémhír valóságáról. Időközben megjöttek a
tűzoltók is. A földalatti helységekből, a fáskamrából lángok is csaptak ki és a falak már
egészen kormosak voltak. Ott a fakészlet meggyúlt, hogy miképp azt még nem tudják,
némelyek azt gyanítják, hogy a légfűtési készülékekben történt baj, a kazán repedt meg,
vagy más ilyesmi. A fáskamra mellett a könyvkötő helyiség füsttel telt meg, a kapus kony-
hahelyiségében az ablakfák kigyúltak és már ott is égni kezdett. A könyvtermekben és
tisztviselői szobákban még nem volt veszély, kinyitották az ablakokat, hogy a füst el-
oszoljon. A tűzoltók a füstgomolyon keresztül behatoltak a fáskamrába, és alig egy ne-
gyedórai erélyes locsolás után sikerült a lángokat elfojtaniok. Fél egykor a füst már erősen
oszolt. A könyvekben semmi kár sem történt. A vész színhelyén megjelent Ráth Károly
főpolgármester, Krautwald térparancsnok; a Károly laktanyából egy szakasz katonaságot
küldtek rendfenntartásra. Baleset nem történt, kivéve, hogy egy tűzoltó csekély sérülést
szenvedett.”

1878 / 74. SZ, MÁRCIUS30., CSÜTÖRTÖK. 
-„Az egyetemi könyvtár czímjegyzéke. Az egyetemi könyvtár új palotájának megnyitá-
sával, s a könyvtár rendezésével végre egy rég érzett hiányt vélt lehetőleg orvosolni. Végre
meg lehetett kezdeni a czímjegyzékek kinyomtatását. Az első kötetet Szinnyei József  a
könyvtár első őre tiszttársai segélyével a legnagyobb szorgalommal összeállította és köz-
rebocsátotta. E kötet a kézikönyvtár műveinek a czímét tartalmazza szerzők szerinti be-
tűrendben, a könyv 4. 423 mű 
(9. 381 kötet) czímét tartalmazza. A könyvjegyzék második kötete, mely most készül, a
törzskönyvtár természettudományi és mathematikai részét fogja tartalmazni s a jövő év
elején bocsáttatik közzé. A megjelent első kötet ára 50 kr.”

127

AZEGYETEMIKÖNYVTÁR TÖRTÉNETE APESTINAPLÓ HASÁBJAIN(1876–1899)

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 127



1878 / 83. ESTI SZ., ÁPRILIS4., CSÜTÖRTÖK
- Az Irodalmi hírekrovatban kritika jelenik meg Márki József  Szak- és betűrendes Kalauz az
összes magyar irodalom története s könyvészetébencímű művéről: „Nagy szorgalommal egybe-
állított munka, mely czímének teljesen megfelel. Szerző, mint régi könyvtárőr készanyag-
gal rendelkezett s e kész anyagot pontosan és elég ügyesen dolgozta föl. Az egész munka
egy nagy katalógus, tartalomjegyzéke az összes magyar irodalomnak, a legrégibb időktől
kezdve napjainkig. Sajnálattal kell megemlítenünk, hogy a szerző nem szorítkozott tisztán
arra, hogy végezze kalauzoló tisztjét. Márki úrnak ambitiója támadt ítéletet, véleményt
mondani a fölött, amit fölsorolt. Ítélete épp oly felületes, mint elfogult, mikor például
Szarvas Gábort és nyelvtisztító törekvését a legfitymálóbb modorban mutatja be a kö-
zönségnek. Egy pár sorban tör pálcát az egész mozgalom fölött, Szarvas Gábort és társait
magas piedestáljáról „törpe gigásoknak” nevezi. Ez a hang éppen nem illik Márki J. úrhoz,
akit még a törpe gigásokhoz sem lehetne sorolni irodalmi érdemeit tekintve. Jobb lett
volna, ha Márki úr megmarad a kaptafája mellett s a souverain hangot azokra bízza, kik
a mérkőzésben sokkal derekasabb legények. Márki úr eszünkbe juttatja azt a „vezetőt”,
ki a nagyhírű festmények mutogatása közben az illető mestereket kritizálta. A „vezetőt”
végre felszólították, hogy mutogassa ugyan tovább a képeket, de kritikáját tartsa meg
magának. Márki úrhoz is hasonló kívánságot lehet intézni. Érdekes furcsasága még a kö-
tetnek, hogy a magyar nyelv és irodalomból vett mutatványok közt a magyar költészet
Beöthy Zsigmonddal és önmagával képviselteti a két Kisfaludy, Vörösmarty, Arany és
Petőfi mellett.”

1878 / 141. SZ., JÚNIUS12. SZERDA
- „Skalnitzky Antal a főváros leggeniálisabb és legképzettebb építészeinek egyike, mint
jelentettük, tegnap előtt a lipótmezei országos tébolydában meghalt. Skalnitzky 1876-
ban vétetett fel az országos tébolydába, miután egy évig már egy bécsi magánintézetben
ápoltatott. Állapotának okául túlfeszített szellemi munkásságát mondják. A boldogult
sokat utazott külföldön, főleg hosszabban Párizsban tartózkodott. Főváros legkiválóbb
építményeit vagy ő tervezte, vagy maga építette. Ő építette Ybl társaságában a magyar
tudományos akadémia palotáját Stüler tervei szerint. Ő tervezte és építette sógora Koch
Henrik társaságában a Hungáriaszállodát, a Thonetudvart, a postaépületet, az egyet[etemi].
könyvtár épületét, a nemzeti színház bérházát, Károlyi Alajos és Zichy grófok palotáit,
a székesfehérvári, aradi és debreczeni színházakat. Daczára ezen óriási vállalkozásnak a
boldogult pénzügyei nem a legrendezettebb állapotban voltak. Barátai érdekében sokat
áldozott, úgy hogy maga is csődbe jutott, mely azonban csakhamar megszüntetett. Ha-
lálának oka agyvelőlágyulás volt; az utolsó három hét alatt olyan gyenge volt, hogy az
ágyból ki sem szállhatott, míg végre véget vetett 44 éves korában szomorú életének a
halál. Özvegyet és két gyermeket hagy hátra. A temetésen, melynek napja különben a
rokonok távolléte miatt még nincs meghatározva, a magyar építész-egylettestületileg fogja
magát képviselni.”
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1878 / 160. REGGELI SZÁM, JÚLIUS3. SZERDA
-„Az egyetemi könyvtár czímjegyzékének második kötete megjelent. Ez az 1877. évi gya-
rapodást foglalja magában, mely 1318 műből áll. Mint Szinnyei előszavából látjuk, a
könyvtár rendezése szorgalmatosan folyik s eddig öt főszak 34. 975 művel rendeztetett.”

1878 / 226. ESTI SZ., SZEPTEMBER19. CSÜTÖRTÖK
- Az Irodalom és művészetrovatban egy teljes kolumnányi dícsérő kritika jelenik meg a
„Szinnyei urak” által összeállított Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete.
1479-1875című művéről.

1878 / 232 ESTI SZ., SZEPTEMBER26., CSÜTÖRTÖK
- Toldy Ferenc síremlékére az alábbi felirat fogadtatott el: „Toldy Ferencznek, megalapí-
tójának, közadakozásból emelte a Kisfaludy-Társaság1878-ban.”

1878 / 259. SZ., OKTÓBER25., PÉNTEK
-„Szilágyi Sándor, az újonnan kinevezett egyetemi könyvtári igazgató ma tette le az egye-
temi tanács kezeibe a hivatalos esküt. Az egyetemi épület dísztermében fél 1-kor jelent
meg Szász Károly kiküldött min. biztos kíséretében a kinevezett igazgató. Jelen voltak a
rector és a karok dékánjai. A min. leirat felolvastatván, ezután következett az eskütétel.
A rector üdvözlé az igazgatót, figyelmébe ajánlván a könyvtár érdekeit. Szilágyi azzal fe-
lelt, hogy érzi a felelősséget, midőn oly elődök után, mint Pray, Schoenwisner s Fejér,
fogja vezetni, ily előkelő intézet ügyeit. Később az egyetemi könyvtár helyiségébe ment
a min. biztos és a kiküldött egyetemi biztosok, Klinger és Sághy dékánok kíséretében az
igazgató, hol Szinnyei és Márki könyvtárőrök által fogadtatott. Itt az átadás megtörtén-
vén, a rector beszéde után Szilágyi kifejezte abbeli reményét, hogy ily jeles erőkkel egye-
tértve befejezhetni hiszi a könyvtárrendezés nagy munkáját. Szilágyi a jövő héten foglalja
el hivatalát.”

1878 / 291. REGGELI SZÁM, DECEMBER1., VASÁRNAP
-„Az egyetemi tanács határozata következtében az egyetemi könyvtár az olvasóközönség
számára decz. 2.-tól kezdve további intézkedésig du 4 – 8 óra között fog nyitva lenni,
vasárnapokon és ünnepeken, mint eddig, de 9 -12 óra közt lesz nyitva. A délelőtti órák
alatt a rendezési munkálat van folyamatba véve. Az igazgató.”

1879 / 141. ESTI SZ., JÚNIUS11. SZERDA
- „Reguly alapítvány. Az akadémia nyelvtudományi bizottságában Budenz József  500
frt.-ot ajánlott fel oly alapra, melynek kamatjaiból a tudományos czélból éjszakra utazók
segélyeztessenek. Az alapítvány Reguly nevét fogja viselni. Szarvas Gábor ehhez 150
frt.-ot ajánlott fel, mint a Nyelvőrben kitűzött ama pályadíjakat, melyeket nem lehetett
kiadni.”
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1879 / 8. ESTI SZ., JANUÁR9. CSÜTÖRTÖK
- Az Irodalom és művészetrovat Irodalmi mozgalmakcímű cikke részletes áttekintést ad „a
lefolyt év” könyvészeti, szépirodalmi és kiadói terméséről, említést téve „a Szinnyeiek”-
ről is, akik „átkutattak tizenegy könyvtárt, elő soroltak nekünk 4294 hazai írót, kik a mat-
hematikai és természettudományi irodalom terén munkálkodtak, továbbá 720 külföldi
írót, kiknek munkái Magyarországban megjelentek vagy hazánkról szólnak. Megjelent
ezektől magyar nyelven 3811, idegen nyelveken 5101 önálló munka, folyóiratokban pedig
2834 czikk.”

1879 / 157. REGGELI SZ., JÚNIUS29., VASÁRNAP
- „Az egyetemi könyvtárnál a múlt évi járuléki katalógust most készítik és pár hét múlva
egészen készen lesz, úgy hogy a tanév kezdetén szét fogják osztani. Egyúttal terjedelmes
jelentés készül a könyvtár állapotáról, rendezéséről. E jelentést annak idején bővebben
ismertetni fogjuk.”

1879 / 233.SZ., SZEPTEMBER27., SZOMBAT
-„Garay szobra. Szegszárdról szept. 23.-ról írják nekünk: Tolna megye híres fia Bartal
György ezelőtt mintegy 20 évvel tette azon indítványt, hogy Szegszárd város szülöttjé-
nek, Garay János jeles költőnknek szobor emeltessék. Az indítvány elfogadtatott s a
gyűjtések megkezdettek. Nem lehet mondani, hogy fényes eredménnyel, mert ez idő
szerint a pénzalap 5350 frt-ból áll. A helyb. Casino, mint amelyre a pénz kezelése és az
a fölött való rendelkezés is bízva van, gyűlést hirdetett, hogy végre valahára a szoborügy
elintéztessék.
- Különböző javaslatok után (alapítvány, műveinek kiadása stb.) a gyűlés túlnyomó több-
séggel a szobor felállítás mellett döntött.

1879 / 283. SZ., NOVEMBER25. KEDD
- Beszámoló a Garay szoborbizottság rendes üléséről, mely véglegesen a szoboremelés
mellett foglalt állást.

1879 / 279. SZ., NOVEMBER29., CSÜTÖRTÖK
-„Lapunknak a Közönség körébőlczímű rovatában az állíttatott, hogy az csak négy óráig
van nyitva. Illetékes helyről megkerestettünk annak kijelentésére, hogy az egyetemi
könyvtár naponkint hét órán át van nyitva, de 9-12-ig és du 3-7-ig. Nincs országos könyv-
tár, mely ennyi ideig állana nyitva.”

1879 / 289. SZ., DECEMBER2., KEDD
-„Nők s a közkönyvtárak. Budapesten is fennáll azon helytelen intézkedés, hogy a köz-
könyvtárakba nőket nem engednek be. Ez intézkedés egy czopf, melynek levágásáért
instálunk. A tilalomnak nincs semmi jogosultsága. Ha a templomban az ájtatosságukat
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végző férfiakat, ha a múzeum gyűjteményeiben az ottani férfi látogatókat nem zavarja a
nők jelenléte, nem fogja az zavarni azokat sem, akik a közkönyvtárakban végzik tanul-
mányaikat. Reméljük, hogy a könyvtárak igazgatói megkeresik a kormányt a nőket illető
tilalom megszüntetésére.”

1880 / 82. ESTI SZ., ÁPRILIS3., SZOMBAT
- Heinrich Gusztáv cikke a címoldalról Az egyetemi könyvtár ügyébencímmel.
-„A budapesti egyetem könyvtára évek hosszú során át az ország egyik legszidottabb in-
tézete volt. Rossz helyisége, rendezetlen volta, hiányossága, hozzáférhetetlensége, mind
megannyi nagyon is alapos okai voltak a közelégedetlenségnek. Ez újabban mind meg-
változott. Az egyetemi könyvtár oly palotát nyert, milyennel kevés külföldi, hasonló in-
tézet dicsekedhetik; a könyvek nagy része máris rendezve van; a könyvtár kiegészítésére
a könyvtár és az országgyűlés tetemes rendkívüli összeget szavaztak meg és az 1880-ik
évi költségvetés a könyvtár rendes évi illetékét is emeli. A régi panaszok ez intézkedések
folytán nagyrészt tárgytalanok lettek és ma már kezdik a különböző szakok képviselői,
főleg az irodalmi és történeti tudományokkal foglakozók belátni, hogy egyetemi könyv-
tárunk igen értékes kincsekben dúsgazdag. E kincsek felkutatása, rendezése, hozzáfér-
hetővé tétele főleg a könyvtár mostani igazgatójának köszönhető, ki hasonlóképpen,
mint annak idején Fraknói V. a múzeumban, egészen új életet hozott a vezetésére bízott
intézménybe.
Így hát minden rendben volna, ha a rosszul értett és rosszul alkalmazott takarékossági
düh, itt is új bajoknak nem vetné el csíráit. […] Most már tudjuk, mert Szilágyi S[ándor]
ernyedetlen munkássága mind e műveket előszedi, lajstromozza, bekötteti, hozzáférhe-
tőkké teszi. Csakhogy a könyvtár igazgatójának e buzgó működése, a könyvtárnak, a tör-
vényhozás nagylelkűsége folytán, újabb művekben is nagyobb mérvű gazdagodása, a
régibb hiányok szorgalmatos pótlása és kiegészítése már is oly akadályra jutottak, mely
mind e fontos és örvendetes reformokat megsemmisítéssel fenyegeti: teljesen kifogytak
a szükséges helyiségekből.
Kevesen fogják hinni akarni, de én, mint szemtanú, mint az egyetemi könyvtárnak egyik
legszorgalmasabb vendége hosszas tapasztalásból tudom, 
hogyaz inkunabulumoknak nincsen a könyvtári épületben helyök, hova őket elhelyezni
lehetne;
hogya legdrágább és részben legszükségesebb díszmunkák egy teremben a földön, állvá-
nyok alatt hevernek, úgy hogy ez egyes műveket kivenni s használni nem lehet; 
hogy az egész osztálynak tetemes részét raktárilag kezelik, mert nincs helye az illető mun-
kákat könyvtárilag fölállíthatnák; 
hogya filozófiai munkák – Szent Kant és Hegel! – egy bizonyos rossz szagú helyiség köz-
vetlen tőszomszédságában egymásra halmozva penészednek;
hogynémely osztály pl. a nyelvészeti, mely engem különösen érdekel, négy helyen is van
elhelyezve, úgy hogy senki át nem tekintheti;
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hogyaz apró nyomtatványok, a nagy könyvtárak e féltett és méltán nagyra becsült, de
nem nagyon kedvelt kincsei garmadával hevernek a különböző termekben; 
hogya gazdag, főleg fontos és ritka, magyar folyóiratokban gazdag, Balogh-féle könyvtár
még mindig összehalmozva fekszik egy teremben, úgy, hogy senki hasznát nem veheti;
hogy…, de folytassam-e még? Nem elég szomorúak a már felhozott adatok, és kell-e csak
egy szót is mondanom, hogy még a laikust is meggyőzzem arról, hogy itt gyors intézke-
désre van szükség? De ha szűk az épület? Kérdezheté valaki. Csak hogy az távol sem
szűk! Az épület teljesen megfelel, még évtizedekre is, a könyvtár igényeinek. A mostani
nyomorúság mind csak onnan származik, hogy az épület második emeletét elvették a
könyvtártól. A második emeleten – állítólag ideiglenesen – a tanárképző intézet gyakorló
iskoláját helyezték el, mely itt szintén csak nyomorog. 
E gyakorlóiskola az ország egyik legfontosabb intézete, melyre a kormánynak és nem-
zetnek oka van büszkének lennie. Ha egyáltalán van kilátás rá, hogy gymnaziumaink
és reáliskoláink valaha meg fognak felelni azon igényeknek, melyeket a művelt közön-
ség és a főiskolák irányukban emelnek. Csakis ezen iskola alapján lehet erre kilátásunk,
hol a tanárjelöltek tudományos ismereteiket kiegészítik és bővítik. Hol a franczia, angol
és német pedagógiai irodalom remekeivel megismerkednek, hol különösen tanítani, a
tananyagot módszeresen földolgozni tanulnak. Hiába lármáznak ósdi tekintélyek és
modern geniek, kik ez intézetet soha nem látták, berendezése és módszere ellen. Nincs
senki, aki megismerkedett vele, nincs tanárjelölt, aki benne volt, hogy a legnagyobb
elismeréssel nem szólna róla, az itt uralkodó szellemről, az oktatásban elért eredmé-
nyekről. Ez intézetnek minta – iskolának kellene lennie, s a publikum néha így is nevezi.
A gyakorlóiskola csakugyan minta – iskola igen sok tekintetben, de egyben határozot-
tan nem az. Az iskola helyisége úgy, vagy még úgyabban nem való iskolának, mint a
Fortuna [a pesti börtönt hívták Fortunának] törvényszéknek. Mindenekelőtt hallatlan
az emeletnek – másodiknak csúfolják! – magassága, ahol létezik és a lépcsőnek a sö-
tétsége, szédítő kígyózása és vég nélküli volta, melyen az ember feljut. De végre mégis
feljut az ember Szt. István tornyába is, miért ne a gyakorlóiskolához? De most a tan-
termek! Ilyet, azt hiszem, egész Európában nem látni. Szűk, setét, zugos czélszerűtlen,
szobácskák, melyekben a fiúk télen az első két órában világítás nélkül nem látnak sem-
mit, úgy hogy ekkor az oktatás gáz- vagy gyertyavilágításnál folyik. Tanári szobáról,
természettudományi múzeumokról, kellő könyvtári helyiségről természetesen szó sin-
csen. Ilyen, mondom, egész Európában, de még azontúl sem lehetséges. Ha valami
tűrhetetlen közoktatási állapotainkban, hát bizony e kitűnő intézetnek ez az iszonyú
elhelyezése az. 
És vajon miért van ez így? Miért nyomorog az egyetemi könyvtár, melyet egy teljes
emelettől megfosztanak és miért a gyakorlóiskola, melyet szédítő magasságba, sötét
zugokba kényszerítenek. Egyszerűen azért, mivel a gyakorlóiskola számára helyiséget
kellene bérelni, ha már építeni nem akarnak, ami okvetlenül szükséges volna, és mivel
e bérelt helyiség vagy kétezer forintba is belekerülne! Tehát kétezer forint megtaka-
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rításáért sínlődik az egyetemnek és tudományos intézetünknek két kitűnő intézete.
Két ezer forint miatt rontják itt, a már érintett kétes illatú helyiség mellett a világ-phi-
losophia irodalmát és ott a pislogó gyertyavilág sok vidor fiú eleven és egészséges
szemét!
Nem vagyok beavatva a kormánypárt titkaiba; de nem képzelhetem másképpen. Mint-
hogy a közoktatási miniszter úr, kinek az egyetemi könyvtár és a gyakorlóiskola körül
oly nagy érdemei vannak, e bajok elhárítására tett javaslatot és e javaslat vagy a minisz-
tertanácsban vagy a pénzügyi bizottságban megbukott. Ezen sorok egyedüli czélja oda-
hatni, hogy a képviselőház segítsen ezen a nyomorúságon!
Talán csak akad a számos képzett és tudományos dolgok iránt érdeklődő képviselőink
közül egy - kettő, aki az e sorokban rajzolt kettős bajnak jogosultságát belássa, és felszólal
két intézetünk érdekében, melyek a pártolást oly kiváló mértékben megérdemlik, felszólal
tisztességünk érdekében, melyet az egyetemi könyvtár és a gyakorlóiskola mai állapota
éppenséggel nem gyarapít. Dr. Heinrich Gusztáv”

1880 / 72. ESTI SZ., MÁRCIUS23., KEDD
- „Garay János háza. Szegszárdon, a házat, melyben Garay János született, márvány-
táblával jelölik meg. A márványtáblát Péchy prépost ajánlotta fel. A tábla felirata a kö-
vetkező:

Koszorús költőnk
GARAY JÁNOS
Itt született 1812. évi október hó 10.-én.

Mert úgy szeretted ősi, szép hazádat,
Mint honfi s költő csak szeretheti,
A méltánylat és elismerés e házat
Díszes emléklappal megjeleli.
Szegszárd, 1880”.

1880 /82+88. REGGELI SZ., ÁPRILIS3.,  SZOMBAT ÉS9. PÉNTEK
- „A Toldyak sírboltja, melyet a Kisfaludy Társaságkérésére a főváros ajánlott fel Horváth
Mihály sírboltja mellett május 2.-n fog lelepleződni. A Scalmanini cégtől rendelik a már-
ványt. Vavra építész vezeti a munkálatokat.”

1880/ 97. ESTI SZ., ÁPRILIS20., KEDD
- Rövid hír a síremlék felállításáról, a cikkíró közli a rövid sírfeliratot és az ünnepélyes
megemlékezés tervezett időpontját.
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1880 / 101 REGGELI SZ., ÁPRILIS24., SZOMBAT+ 102 ESTI SZ.
- Felszólítás az adakozni szándékozók részére, mivel a síremlék költségei nincsenek fe-
dezve, a leleplezés őszre halasztódik.

1880 / 145. SZ., JÚNIUS9., SZERDA
-A Különfélékrovat ettől kezdve a napi események mellett múzeumi és könyvtári nyitva
tartásokat is közöl, így az akadémiai, egyetemi és múzeumi könyvtárét.

1880 / 230. REGGELI SZ., SZEPTEMBER4. SZOMBAT
- „Az akadémiai könyvtár olvasóterme a porozási szünidőnek szükségessé lett meghosz-
szabbítása következtében, csak úgy, mint az egyetemi és múzeumi könyvtár olvasóterme,
szept 15.-ig zárva lesz.”

1880/ 278. REGGELI SZ., OKTÓBER23., SZOMBAT
- Értesítés arról, hogy Toldy hamvai f. 29.-én helyeztetnek át, míg a síremlék ünnepélyes
leleplezése 31.-én lesz.

1880 / 287. REGGELI SZ., NOVEMBER9., KEDD
- Hosszú, részletes beszámoló az avatás körülményeiről, Gyulay Pál beszédének teljes
szövegével és Beöthy visszaemlékezésével a síremlék történetéről.

1880 / 294. REGGELI SZ., NOVEMBER9., KEDD
-„Garay János emlékszobrára Csapó Vilmos tolnai megyei nagybirtokos 100 frt.-t adott
s egyúttal a Tolnamegyei Közlönyszerkesztőjéhez intézet levelében kijelentette, hogy Garay
életrajzának kiadási költségeit kész viselni.”

1880 / 306. REGGELI SZ., NOVEMBER21., VASÁRNAP
- A tárcarovatban Kisfaludy Károly ünnepén címmel Beöthy Zsolt tollából megjelenő
cikkben a szerző Toldyról is megemlékezik.

1881/ 172. REGGELI SZ., JÚNIUS24. PÉNTEK
-„A Garay-emléktábla leleplezése. A Garay szobor – bizottság a Garay János szülőházába
illesztendő tábla leleplezési ünnepélyének sorrendjét, a Szekszárdi dalárdaés a szekszárdi
önkéntes tornász-és tűzoltóegylet bizottságaival egyetemben már meg állapította. Az or-
szágosnak ígérkező ünnepélyt emelni fogja díszében, az is, hogy ezen ünnepéllyel egye-
temben tartatik meg a dalárda és a tűzoltóegylet zászlainak fölavatása is. Az ünnepélyek
f. é. 4.-én lesznek következő rendben: délelőtt 9 1/2.-kor, gyülekezés a Béla téren, 10
órakor elindulás Garay szülőházához a következő sorban:
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1. A Garay szobor-bizottság tagjai; 
2. a megyei és városi hatóság; 
3. az ünnepélyre érkező budapesti vendégek, jelesen a Kisfaludy-társaság, a Petőfi-társaság,
az írók és művészek képviselői és egyéb küldöttségek;
4. a Garay-család tagjai;
5. a szekszárdi egyletek, társulatok és intézetek; 
6. a pécsi bátaszéki, bonyhádi, dombóvári, hőgyészi, tamási és szegszárdi dalárdák;
7. a budapesti, kalocsai, dombóvári, dunaföldvári, paksi, szegszárdi stb. tűzoltó-egyletek,
8. a közönség. A Garay házhoz érkezvén az összes dalárdák Kölcsey Himnusát éneklik
el, mire a Garay szobor-bizottság elnöke díszbeszédet tart, melynek végeztével az em-
léktábla lelepleztetik. Erre a pályanyertes alkalmi óda elszavalása következik, végezetül
pedig a dalárdák a Szózatot éneklik el. A rendezőbizottság mindent elkövet, hogy a szept.
4.-ki ünnepély országos jelegű legyen. A polgárságnak vendégszeretetét nagyon szépen
jellemzi azon körülmény, hogy már most csapatosan jegyeztetik elő magukat arra nézve,
hogy az ünnepélyre érkező vendégeknek szállást adjanak.”

1881/ 191. ESTI SZ., JÚLIUS13. SZERDA
-„A Garay János emlékszobor bizottsága serényen hozzálátott, mint nekünk Szegszárdról
írják, hogy a f. é. szeptember havában Garay szülőházán elhelyezendő emléktábla lelep-
lezése országos ünnepély jellegével bírjon. Az emléktábla már megrendeltetett a fővá-
rosban, s augusztus elejére el is készül. A Magyar Tudományos Akadémia, a Kisfaludy- és
Petőfi-társulat, az írók és művészek társulata már meghívattak az ünnepélyre és ezek egy
némelyike már bejelentette Szegszárdra menesztendő küldöttsége névsorát. Ezen társu-
latokon kívül- újabb bizottsági határozatok folytán- az ország összes irodalmi jelleggel
bíró társulatai, mint a pozsonyi Toldy-kör, az eperjesi Széchenyi társaságstb. szintén meg
fognak hívatni. Ugyanazon napon tartja a szegszárdi önkéntes tűzoltó egylet zászlófel-
szentelési ünnepélyét, mely alkalomra több tűzoltó egylet fogja magát küldöttségileg kép-
viseltetni.”

1881/213 REGGELI SZ., AUGUSZTUS4., CSÜTÖRTÖK
-„ A szegszárdi Garay ünnepélyhez. A következő felhívást vesszük: Szegszárd város szü-
lötteihez Budapesten! Kit ne csatolnának édes emlékek a szülőföldhöz, a városhoz, hol
bölcsője ringott? Ki az, aki büszkeséget ne érezne, midőn szülővárosunk büszkeségéről,
az ország jeles költőjéről, Garay Jánosról van szó? Az ország fővárosába származott
Szegszárdon született polgárokhoz szólok. Polgártársak! A folyó év szeptember havában
Szegszárd városa, szülővárosunk ünnepet fog ülni. Ez ünnepre városunkban meg fog
jelenni nemcsak Tolna megye, a mi kedves megyénk intelligencziája, de ott lesznek az
ország fővárosa tudományos és irodalmi társulatainak küldöttei is, hogy ünnepelvén, ko-
szorút tegyenek Garay Jánosunk szülőházának küszöbére, hol e napon lelepleztetni azon
márványlap, mely az utókornak hirdetni fogja, hogy e házban ringott azon bölcső, mely
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az egész magyar nemzetnek adta a lánglelkű költőt. Polgártársaim! kiket a sors az ország
fővárosába szólított, hogy itt keressük kenyerünket: ne feledkezzünk meg mi sem szü-
lővárosunk kegyeletes ünnepéről, járuljunk mi is koszorúval Garay Jánosunk emlékéhez,
mi Szegszárd városában született iparosok, kereskedők vagy bármely foglalkozásban
levők. Küldjünk díszes babérkoszorút Szegszárdra, a mi kedves szülővárosunkba a Garay-
ünnepélyre, a mi szeretett költőnk emlékének tiszteletére! Sverteczky István, Szegszárdról
elszármazott budapesti polgár és iparos. A szíves adományok alulírotthoz (Múzeum -
körút 15. sz.) küldendők.”

1881 / 231. REGGELI SZ., AUGUSZTUS24., SZERDA
- A Történelmi Társulatkirándulása Eperjesre; a „Könyvtári bizottság elnöke: Szinnyei Jó-
zsef, Előadója: Csontosi János.”

1881 / 241. ESTI SZ., SZEPTEMBER3. , SZOMBAT
-A címlapon az Szegszárd emléklapról Garay Megint független és szabad vagyc. verse.
-Szegszárdcím alatt, a Garay-ünnep alkalmából, a Garay szoboralap javára emléklap jelent
meg, melyet Eötvös K. Lajos szerkesztett s melybe kitűnő írók dolgoztak. Az alkalmi
lap Szász Károlytól, Beöthy Zsigmondtól, Ney Ferencztől, Ballagi Mórtól stb. tartalmaz
közleményeket; ezen kívül számos adatot Garay életéből s irodalmi működéséről, Garayra
vonatkozó több illusztrációt, s kiadatlan műveiből néhány verset. A lapunk tárczájában
olvasható költemény is e lapból van véve. Az emléklapot melegen ajánljuk Garay tiszte-
lőink figyelmébe s reméljük, hogy eladásából lényegesen fog gyarapodni a Garay-szobor
alapja.”

1881 / 242. REGGELI SZ., SZEPTEMBER4. VASÁRNAP
-„Két emléktábla. Holnap és holnap után egy-egy emléktábla fog lelepleztetni. A hol-
napi emléktábla leleplezése Szegszárdon fog az irodalmi társulatok és az Akadémia
küldöttségeinek jelenlétében végbe menni. Az emléktábla, amely Gerenday A. műter-
mében készült, Garay János szülőházát fogja jelölni. Az emléktábla 90 cm, 55 cm
magas csiszolt gránitból áll, melynek közepén jókora aranyozott betűkkel a következő
felirat áll:

Itt született Garay, fészkéből itt kele szárnyra
Könnyű pacsirta gyanánt égbe röpíti dalát.
Hallja egész ország s örömében reszket a fészek,
Mert dala honszeretet, mert dala hő szerelem. ”

(Szász Károly distichonja!)
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1881 / 243. REGGELI SZ., SZEPTEMBER5. HÉTFŐ
- Vezércikk A szegszárdi Garay-ünnepségrecímmel az ünnepség részletes leírásával, 2 oldalnyi
terjedelemben!

1881 / 245. R. SZ., SZEPTEMBER7. , SZERDA
- Az ünnepséget követő bál és lakoma eseményeinek leírása.

1881 /247. R. SZ, SZEPTEMBER9. , PÉNTEK
-„A Szegszárdcz. emléklapból, melynek tiszta jövedeleme a Garay szobor javára fordít-
tatik, mint értesülünk, már eddig 900 példány kelt el. Az ünnepélyrendező bizottságnak
még ugyanannyi példány áll rendelkezésére. A közczél iránti tekintettel felhívjuk a kö-
zönség figyelmét a kitűnően összeállított emléklapra, melyet a tanügy barátai is igen jól
használhatnak iskolai ünnepélyek alkalmával a tanulók közötti kiosztásra. Ily czélból az
emléklapot leszállított áron bocsájtja a bizottság a tanügy barátainak rendelkezésére.”

1881 / 253. REGGELI SZ., SZEPTEMBER15.
-„A budapesti egyetemi könyvtár szabályzatából a közérdek iránt tekintettel közöljük a
következő kivonatot: 
21 §. Az olvasóterem minden tisztességesen öltözött s komoly magaviseletű férfi egyén
számára nyitva áll, aki 16. évét betöltötte. Aki azonban a könyvtárat használni akarja, az
igazgatótól vagy az e czélra felhatalmazott könyvtártiszttől látogatási jegyet kér. Az egye-
temi vagy műegyetemi tanuló, leczke-könyvével, gimnáziumi vagy reáliskolai tanuló saját
igazgatójától vagy osztálytanárától kiállított bizonyítvánnyal tartozik igazolni kilétét. Más
polgári állású egyének is, ha a könyvtár tisztviselői előtt ismeretlenek, tartoznak kellőleg
igazolni magukat. A látogatási jegyre az illetőnek feliratik neve és polgári állása és azok
számot kapnak. Az olvasóterembe csak az mehet be, ki látogatási jegyét a portásnak be-
mutatja és azt felsőruhájával, botjával, kalapjával nála hagyja. Az ilyen látogatási jegyekről
az igazgató pontos könyvet vezet, azok személyre szólnak és másra át nem ruházhatók.
Ha valaki látogatási jegyét elveszti, az tartozik az igazgatónak bejelenteni, ki annak meg-
semmisítése iránt intézkedik. Ha pedig valaki látogatási jegyét másnak adja és ezen tette
kiderül, az a könyvtár látogatásától mindenkorra eltiltatik. A látogatási jegyek mindig egy
év tartamára szólnak s a következő év elején újjal cserélendők ki. Ezen látogatási jegyek
csak a nagy olvasóterembe lépésre jogosítanak fel.”

1881 / 268. REGGELI SZ., SZEPTEMBER30., PÉNTEK
-„Az egyetemi könyvtárra vonatkozólag Vécsey Tamás jogi kari dékán a tanév megnyi-
tásakor azon óhajtását fejezte ki, hogy az egyetemi könyvtár olvasóterme esteli 10-ig ma-
radjon nyitva. Mint megbízható forrásból tudjuk, ezen indítvány szóba fog hozatni a
szombaton tartandó egyetemi tanácsülésen”

137

AZEGYETEMIKÖNYVTÁR TÖRTÉNETE APESTINAPLÓ HASÁBJAIN(1876–1899)

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 137



1881 / 304 ESTI, NOVEMBER5., SZOMBAT
-„Az egyetemi könyvtár tételeinél két megjegyzésünk is van. Az egyik, hogy nem látjuk
még sehol nyomát azon általános helyesléssel találkozott tervnek, hogy a könyvtár esti
8-10 óráig nyitva álljon az egyetemi ifjúság előtt; holott ennek megvalósítása szükség-
képp megkívánta volna a fölemlítést, amennyiben ez vagy egy könyvtártiszti állás rend-
szeresítését tenné szükségessé vagy az esti órákban alkalmazandó tisztviselők külön
díjazását. A másik és lényegesebb: hogy a könyvtár évi átalányának emelésére fölvett
2. 000 frt, e czélra igen kevés, amennyiben már mi is, kik a paedagógia terén működünk,
érezzük a jeles művek hiányát, s szükségesnek látnánk nagyobb gondot fordítani jövőre
e szakma beszerzésére is, s tudomásunk szerint más szakok művelői is hason helyzet-
ben vannak.”

1882 / 126. REGGELI SZ., MÁJUS8., HÉTFŐ
-„A szemináriumi lopás ügye az idő előre haladtával mind bonyolultabb lesz. Újabban
felmerült adatok alapján ismét több elfogatás történt, úgy hogy jelenleg már 10 egyén
van letartóztatva, ezek közt egy nő is. A legutóbbi letartóztatás tegnap az egyetemi könyv-
tárban történt, hol S. könyvtári kiadót fogták el. Az elfogatás alkalmával rendkívül kelle-
metlen helyzetbe jött S.-nek egy rokona, F-y. ügyvédjelölt is, amennyiben éppen akkor,
midőn Zsarnay kapitány két biztos kíséretében az elfogatás eszközlése végett a könyv-
tárban megjelent, ő bizalmasan beszélgetett S.-szel, hogy nem kapott-e  F. Bertalan nagy-
bátyjuktól mindkettőjüket érdeklő örökösödési ügyben levelet. Zsarnay e körülményből
kifolyólag gyanuba fogta a fiatalembert is, és igazolásra szólította fel, amit ez meg is tett.
Zsarnay azzal bocsátotta el a fiatalembert, hogy majd meg fogják idézni.”

1882 / 128. REGGELI SZ., MÁJUS10. SZERDA
-„A szemináriumi pénzlopás ténye ki van derítve és a lopás tettesei el vannak fogva. A
pénztárt teljesen sértetlen állapotban a székesfehérvári kir. ügyész találta meg, s ő fogatta
el a tetteseket is Székesfehérvárott. Alantabb beszéljük el az eset részleteit, de mielőtt ehhez
hozzáfognánk, lehetetlen a fővárosban szerte uralgó indignácziónak kifejezést nem adni a
mód felett, mellyel Zsarnay kapitány, ki a budapesti rendőrséghez csak az imént neveztetett
ki, s a budapesti viszonyokban egyáltalán járatlan, a nyomozásokat vezette, s a brutalitás
felett, mellyel Zsarnay úr Budapesten ez ügyben az elfogatásokat eszközölte. Tudomásunk
szerint nem kevesebb, minthuszonegy embert fogatott el Zsarnay kapitány, s mind a huszonegy ember
ártatlan. Házkutatás volt az egyetemi könyvtárban, a kúria épületében, Új-Pesten, Ó-Budán
– s mint most kitűnik, mindezekre nem volt semmi nyom.
Ha a pénztárt Fehérvárott meg nem találják, ki tudja, még mit rendel el nyomozó ok-
talan dühében a rendőrség. Ez igen botrányos dolog, mely azt mutatja, hogy a sze-
mélybiztonság nálunk ugyan furcsa lábon áll. Ha alaptalan gyanúra a rendőrség
tucatszám fogatja el az embereket, ugyan ki biztos a rendőrség önkénye ellen vagy tán
enyhítő körülménynek tudjuk be, hogy az elfogatás kapusokat és szolgákat ért? Az
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eset oly feltűnő és oly nagyarányú, hogy nem tűnik fel előttünk valószínűtlennek egy
kőnyomatú lap azon híre, hogy e tárgyra vonatkozólag majd interpelláczió történik a
képviselőházban […]
Megjegyzés: Ez követően az újság részletesen ismerteti a bűnesetet, a 129. reggeli számban
közli a nyomozás leírását, és visszatér rá még a 130. reggeli számban.

1882 / 131. REGGELI SZ., MÁJUS13. SZOMBAT
-„A szemináriumi lopás bűntettével gyanúsított egyéneket, kettőnek kivételével elbocsá-
tották ma délután a Fortunából, hová tegnap szállították csak át őket a rendőrség börtö-
néből. Tudósítóink hajmeresztő dolgokat beszélnek azon bánásmódról, melyet a puszta
gyanúra elfogottaknak a rendőrségnél elszenvedniök kelletett. Például Mészárosnak, a
kúria portásának és Soltész Sándor egyetemi könyvtári kiadónak nejei ételt akartak be-
vinni férjüknek és ágyneműt, s nem engedték meg nekik, noha másoknak behordozták
az ennivalót. Mészárost, a kúria kapusát, 36 csavargóval egy szobába zárták, s a csupasz
földön kellett neki négy napig aludni, a legközönségesebb gonosztevők és tolonczok kö-
zött. Soha meg nem mondták neki, hogy miért van lefogva. Ő csak kedden tudta meg,
mivel gyanúsítják, szombaton délután fogták el. Hétfőn történt meg az első kihallgatás,
de csak annyit kérdeztek tőle, hogy ismerte-e Reiszt és honnan? Mészáros megmondta,
hogy a kérdésben szereplő egyén pipatartót faragott neki s innen ismeri. Kérte egyszers-
mind Zsarnay alkapitányt, hogy kihallgatása és szabadon bocsátása felől intézkedjék,
hanem már hétfőn tudtára adták, hogy a Fortunába szállítják el. Kedden nála volt Hets
Ödön ügyvéd, hogy védelmét ajánlja neki, amelyre Mészáros ismerősei már felkérték,
de a kúria portása csak arra kérte Hetset, hogy járjon közbe, hogy ügye gyorsan lebo-
nyolíttassék. Kétnapi biztatás után végre tegnap átszállították őt s a többi gyanúsítottat
a Fortunába, hol Naményi vizsgálóbíró azonnal kihallgatta őket. Mindegyiket külön, s
Mészárosnak már a kihallgatás alatt megmondta, hogy csak azért tartja itt még egy napig,
nehogy hasztalan járás-keléssel kelljen majd idejét szabadon bocsátása után eltölteni. Na-
ményi bíró a gyanúsított vallomásának hallatára meg volt győződve annak ártatlansága
felől. Mészáros elfogatása annál nagyobb feltűnést kelt, mert Zsarnay több mint tizen-
négy év óta ismeri őt a legbecsületesebb embernek, sőt, midőn miskolczi kapitány korá-
ban átutazóban volt a fővárosban, gyakran megtörtént, hogy minden málháját a portásnál
hagyta. És mégis, mikor mikor szombaton elfogta, még a pipáira is azt mondta, hogy
Mészáros azokat nem igaz úton szerezte. Az elfogatás a legnagyobb durvasággal eszkö-
zöltetett. Midőn a kétségbeesett Mészárosné férje érdekében felszólalt, Zsarnay e sza-
vakkal mordult rá: „Hallgasson, mert a gyerekeit dajkaságba adom és magát is bevitetem.”
Naményi vizsgálóbíró levelet is írt Majláth György országbírónak a szabadon bocsátott
portást illetőleg. A gyanúsított elfogatottak szabad lábra helyezése ma délután öt órakor
történt meg. Nem hívták őket törvényszék elé, egyszerűen elbocsátották, kettőnek a ki-
vételével, mind, mert a székesfehérvári rendőrség és ügyészség által kiderítettek folytán
a gyanúnak még árnyéka sem terhelheti a brutálisan összefogott embereket. El lehet kép-
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zelni, mily nagy volt a rendőrségnél meggyötörtek öröme, hogy végre szabadok. Nem is
jött közülök haza más, mint Mészáros, a többi a legelső kocsmába sietett, jóllakni és
örülni a világnak. Soltész Sándornénak lapunk egyik tudósítója vitte meg férje szabad-
ságának hírét. A bánatba merült szegény asszony alig akarta elhinni, hogy férjét viszont
fogja látni. Abban a perczben átküldött Mészároshoz, hogy igaz-e a jó hír, s Istennek
hálálkodva, könnyekre fakadt, midőn megtudta, hogy a férje szabad. A szenzációt haj-
hászó hírfaragás már azt költötte, hogy Soltész Sándor öngyilkosságot kísérlett meg.
Ebből egy árva szó sem igaz. Soltész éppen úgy, mint Mészáros ártatlansága tudatában
bizalommal várta megszabadulását. De ha akart volna is öngyilkosságot megkísérleni,
amit nem akart, nem lett volna hozzá módja, mert nyakkendőjét, sőt még az inexpres-
sibbje madzagját is elszedték tőle és Mészárostól, akikre Zsarnaynak legnagyobb gyanúja
volt. A legközönyösebb embert is meghatotta volna az a részvét, amellyel Mészáros sor-
sán a legintelligensebb emberek csüggöttek. Este 9 óráig egymást érték nála a látogatók,
megannyian a viszontlátás fölötti örömüknek adva kifejezést. Mészáros kis gyermeke
pedig, aki apja fogság ideje alatt letérdelt Zsarnay előtt, s úgy könyörgött, hogy atyjához
bocsássák egy kevés ennivalóval, ma nem akart leszakadni, a jó öreg nyakából. Kis ka-
csóival átfogta „papája” nyakát, és csókolta atyját, ahol érte, amikor tehette.”

1882 / 135. REGGELI SZ., MÁJUS17. SZERDA
-„Szilágyi Sándor nagyérdemű tudósunk és könyvtárigazgató városmajor utczai lakásába
tegnap éjjel betörési merényletet követtek el.”
Megjegyzés: A cikk részletesen leírja, mi mindent vittek el az álkulcsos betörők.

1882 / 149. REGGELI SZ., JÚNIUS1. CSÜTÖRTÖK
-„Az egyetemi könyvtárból. A budapesti tudomány-egyetem könyvtárának rendezését,
illetőleg a lefolyt 1881. évben a hittani szak rendezését folytatták. A kéziratok czímtára-
zását befejezték, s azt még ebben az évben sajtó alá fogják adni. A czímtározást Szá-
deczky Lajos könyvtártiszt végezte. A személyzetben történt változásokat illetőleg:
Litassy József  II. oszt. tiszt. aug. 19.-én meghalván, helyette Kudora Károly léptetett elő,
helyébe harmadtiszti helyettessé Szádeczky Lajos. A mintagimnázium 1881 őszén kiköl-
tözött a könyvtárépület második emeletéről, s az eképp megüresedett termek könyvtári
helyiségekké alakíttattak át, s abba ez év február havában költöztek be. Az 1880-iki járu-
lékok katalógusán kívül megjelent a Kódexek czímtára is nyomtatásban, még pedig egy-
szerre latin és magyar kiadásban. A könyvkiállítás az összes hazai nyomtatványok 1711-ig,
a rendes könyvtárból kiemeltettek és külön állítattak fel. Rudolf  trónörökös összes eddig
megjelent munkáit ajándékozta a könyvtárnak s mindegyikbe saját kezűleg írta be nevét.
IV Ferdinánd toskánai főherczeg Medici Lorenzo díszkiadású munkáját ajándékozta oda.
Berger Ev. János egy korábbi adományát ezer kötetre szaporítá. Trefort Ágoston a ve-
lenczei kongresszus alkalmával kiosztott munkák gyűjteményét, Ivánka Imre saját munkái
gyűjteményét és az igen nagy becsű Königgrätzi Album-ot adta ajándékul. Szerzőktől is
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egyes adományok nagy számban érkeztek be, a kormány szintén számos kiadványát kül-
dötte be. A magyar tudományos akadémián kívül a bécsi, brüsszeli akadémiák, a japáni
egyetem, a kelet-indiai asiatic society, az országos és fővárosi statisztikai hivatal, a római
Lincei, a bécsi statisztikai központi bizottság, a fiumei tengerészeti hatóság és a földtani
intézet saját kiadványival, a képviselőházi és főrendi iroda az országgyűlési naplókkal és
irományokkal s az osztrák kormány az egyes országok törvénytáraival gazdagítá a könyv-
tárt. Az egyetemi és állami nyomdán kívül a Franklin társulat, az Atheneum, komáromi,
debreczeni, temesvári, pozsonyi, aradi és nagyváradi nyomda küldte be kiadványait. Az
országos dotáción kívül a hittani kar 14 frt 75kr, a jogtudományi kar 1. 131 frt 4 kr, a
bölcsészeti kar 331 frt 77 kr áru munka megvásárlásával járult hozzá a könyvtár gyara-
pításához. A múlt évben a könyvtár 255 napon volt nyitva. Ez idő alatt 32. 638 egyén
38. 476 művet használt. A házon kívül 1. 083 egyén 2. 984 művet kölcsönzött ki.” 

1882 / 266. REGGELI SZ., SZEPTEMBER27. SZERDA
- Corvin-kódexek a wolfenbütteli herczegi könyvtárban. A cikk Csontosi János Wolffenbüttelbe
és Lüneburgba tett hivatalos útjáról szól. 

1883 / 66. SZ., MÁRCIUS8. CSÜTÖRTÖK
„Az egyetemi könyvtár érdekében Trefort közoktatási miniszter a következő nagy érdekű
rendeletet intézte a budapesti kir. tudományegyetem tanácsához:
„Közelebbről személyesen meglátogatván az egyetemi könyvtárt, megelégedéssel vettem
tudomást a rendezés és lajstromozás haladásáról, de sajnálattal győződtem meg másfelől
arról, hogy ezen legnagyobb közkönyvtárunk az egyetlen, mely egy egyetemes könyvtár
nevére igényt tarthat, míg a szorosan vett tudományos szakokban évről-évre gyarapodik,
az irodalmiakban aránytalan szegénységet mutat. Természetesnek találom, hogy a könyv-
tári dotácziónak a karok közötti százalékos felosztása s a karok kebelében az egyes tu-
dományszakok és tanszékek részére való beszerzések szabályszerű módozatai mellett a
könyvvásárlásra fordítható összeg legnagyobb részét a szakmunkák beszerzése veszi
igénybe és az irodalmak, jelesen a modern irodalmak képviseletére nem marad oly összeg,
minőt ezeknek nagy terjedelme és általános közművelődési fontossága igényelne. E bajon
lehetőleg a rendes könyvtári dotáczió csonkítása nélkül, külön rendkívüli dotáczió által
óhajtván segíteni, felhívom az egyetem tanácsát, hogy utasítsa a könyvtárigazgatót, hogy
a modern (angol, franczia, német stb.) irodalmak jártas szakértők segítségével, tekintetbe
véve, mi van már meg a könyvtárban, és mi pótlandó, állítsa össze a beszerzendők lajst-
romát, s azt az egyetem tanácsa útján, oly időben terjessze fel hozzám, hogy a szükséges
fedezet iránt már 1884. évre készülő költségvetésben gondoskodhassam. 1883 február
hó 28.-án Trefort sk.”
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1883 / 156. REGGELI SZ., JÚNIUS8. , PÉNTEK
-„A Balaton-egyesületkirándulása iránt nagy érdeklődés mutatkozik. Mint említettük ezen
kirándulás alkalmával fogják fölavatni a Garay kunyhót, amelynek emlékére Jalsovics Ala-
dár a Balaton-egyesület irodalmi szakosztályának megbízásából Emléklap-okat adott ki.
A 46 lapra terjedő füzetke igen csinosan van kiállítva. Közli azokat a feliratokat, melyeket
Jókay Mór a Garay kunyhóra írt. E feliratok így hangzanak:

Éljen a honnal a nép! Szól üdvriadója Fürednek;
Visszhangozza Tihany: éljen a néppel a hon!

Hol hajdan remeték istent vezekelve imádták,
Most öröm és vígság hordja az égbe imánk:

Szent föld ez! Múltunk sok gyászát zengte e visszhang
Hadd harangozzák bércei most örömünk.

A füzetke Garay Jánostól több költeményt közöl. Ezen kívül tartalmazza a Garay kunyhó
történetét, egy külföldi tudós nyilatkozatát arról a tájról, hol a Garay kunyhó és a reme-
telakások állanak, közli a tihanyi félsziget és Révfülöp leírását, ez utóbbit dr. Herczeg
Mihály tollából. Végül a füzetben le van nyomtatva Jókai Arany emberregényéből egy fe-
jezet, melyben a költő a Balatonon való halászatot rajzolja.”

1883 / 158. REGGELI SZ., JÚNIUS10., VASÁRNAP
- Részletes recenzió a Ferenczy József  által írt Garay életrajzról.

1883 / 159. REGGELI SZ., JÚNIUS11., HÉTFŐ
- A Balaton-egyesület kirándulása. (részlet a PN külön tudósítójának beszámolójából)
„Majd a Garay kunyhó elé vonultunk, mely a szomszédos halmok egyikén szép kilátással
kínálkozó tisztáson emelkedik. A kunyhó homlokán Jókainak általunk már közölt jel-
mondatai olvashatók. 
A kunyhó előtt Nádasdy Ferencz gr. az egyesület elnöke a következő beszédet mondta:
„Uraim és Hölgyeim!
A Garay menházat van szerencsém bemutatni, melyet ma avatunk fel s adunk át a t. közön-
ségnek. Az alig megalakult Balaton-egyesület első alkotása ez, mely hivatva lesz számos ki-
rándulónak kedves nyugpontjául szolgálni és menhelyet nyújtani, midőn a költő szavai szerint:

„Pillanatban itt leend a szélvész,
Már a sirály s csüllő kavarog,
Fussatok, mert vész leend a vízen,
A Balaton keble háborog.”
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A hallhatatlan költő, Garay nevét viseli e kis lak, ki annyira kedvelte e szép vizet, s oly
gyönyörűen énekelte meg a Balatont, hogy lépten-nyomon a költő magasztos versei jut-
nak eszünkbe, kivált e helyen, hol:

„Tihanyunk ércztetőjén, a Balaton felett,
Sötéten és magán áll egy régi épület;
Csendes kolostorával az úrnak temploma,
Reá majd évezrednek van vésve szent nyoma.”

Midőn egyletünk által rendezett első nagyobb szabású kirándulás tevékenységének ezen
látható jeleivel, ezen kis hajlékkal állok szemben, ismét a költő szavai jutnak eszembe:

„Egy évtizeden át, ugarul állott a magyarnak.
Tétlen pangásban, a gyönyörű Balaton.
Széchenyi jött; a tó megijedt, a nagy haladótól:
Ez megigéz, mondá, s keble felháborodott,
Hasztalan, a hullám zabolázó gőzös előáll.
És a veszteglő tó haladásnak ered.”

És ha a forrásnak indult ár magával elsodorta is e nagy teremtő szellemet, kit Garay oly
találóan énekelt meg, fennmaradtak nagy alkotásai és önkénytelenül megalakult a Bala-
ton-egylet, hogy folytassa kezdeményezéseit. Adjon az Isten kitartást és sikert e műhöz.”
A beszéd után zajos éljenzések hangzottak fel, mire Adorján Sándor elszavalta Garaynak
Rege a tihanyi visszhangrólczímű költeményét…”

1883 / 216. REGGELI SZ., AUGUSZTUS7. , KEDD
- A Garay kunyhó további sorsáról, a telek megvásárlásának szándékáról stb.

1883 / 288. REGGELI SZÁM, OKTÓBER20., SZOMBAT
-„A budapesti kir. tud. egyetem könyvtárának czímjegyzéke VII. 1882 évi gyarapodás.
Budapest. Nyom. a kir. m. egyetemi nyomdában. 1883.
A czímjegyzéket Szilágyi Sándor jeles tudósunk, a könyvtár igazgatója jelentése nyitja
meg a könyvtár 1882. évi állapotáról. A közoktatási miniszterhez intézett jelentés szerint
a könyvtár 1882-ben 2.702 munkával 4.456 kötetben s 440 apró nyomtatvánnyal gyara-
podott. A rendes dotáczión kívül a hittani kar 13 frt 90 krral, a jogtudományi 2.643 frt
22 krral, a bölcsészeti 405 frt 58 krral járult a munkák vásárlásához. A könyvtár összesen
258 napon volt nyitva; az olvasók száma 27.441, kik 31.917 munkát használtak, úgy hogy
a napi látogatók száma átlag 106, mi elég bizonysága annak, minő fontos hivatást teljesít
a könyvtár a főváros közművelődési életében.”
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1884 / 75. REGGELI SZ., MÁRCIUS16., VASÁRNAP
-„Az egyetemi könyvtár olvasó termét január hóban 4.293 egyén látogatta és 5.072 művet
használt; legtöbben voltak 29-én, kedden 190-en, legkevesebben 9.-én, szerdán 124-en;
az olvasók átlagos száma 143 volt 30 napon lévén nyitva a könyvtár. Február hóban 4.
616 egyén 5.300 művet használt; legtöbben voltak 9.-én, szombaton 223-an, legkeveseb-
ben 29,-én, pénteken 127-en; 29 napon lévén nyitva a könyvtár az átlagos szám 159 volt.
Házon kívül 158 egyén 367 művet, februárban 143 egyén 411 művet használt.”

1884 / 150. REGGELI SZ., MÁJUS31., SZOMBAT
- Az Orsz. Vadászati Védegylet ülésén Egervári Ödönt titkárrá választják. 

1884 / 180. SZ., JÚLIUS1., KEDD
-„A hírlap-könyvtár ügyében a közoktatási miniszter a fővárosi nagyobb könyvtárak kép-
viselőivel az akadémiai ülés után tegnap értekezletet tartott, mely az ügyet beható vita
alá vette. Maga a miniszter kiemelte a hírlap-könyvtár szükségét, melynek felállítása a
hírlapok folytonos szaporodása a közéletre nyilvánuló hatása mellett nem odázható el,
mert a lapok befogadására s megőrzésére már egyik nyilvános könyvtár sem bír sem ele-
gendő erővel, sem elegendő helyiséggel. Beható tanácskozás után a miniszter a következő
határozatokat mondott ki. 
1. A képviselőház elé törvényjavaslat terjesztendő, mely a hírlapok kiadóinak pénzbírság
terhe mellett meghagyja a hírlapoknak a könyvtár számára való beküldését 
2. A hírlap-könyvtár a nemzeti múzeum, jelesen annak könyvtára mellett fog felállíttatni,
s mint külön könyvtár kezeltetni
3. A jövő évi budgetbe a költségek fedezésére ötezer forint fog prelimitáltatni, melyből
az állványok készíttetnek s a régi hírlapoknak beszerzése s komplettírozása megkezdetik. 
4. A főváros három nagy nyilvános könyvtár hírlapgyűjteménye egyesíttetni fog s a nem-
zeti kaszinó is fel fog kéretni, hogy hírlapjait a gyűjtemény kiegészítésére engedje át. 
5. A hírlap-könyvtár szervezésével és felállításával idősb Szinnyei József  az egyetemi
könyvtár első őre, mint e téren kitűnő szakember fog megbízatni, ki azonban az egyetemi
könyvtár kebelében is megmarad. Természetes, hogy kiváló gond fog fordíttatni a hírla-
pok régibb példányainak kiegészítésére s az lesz a fő feladat, hogy lehetőleg teljes gyűj-
temény állíttassék össze.”

1884 / 194. ESTI SZ., JÚLIUS15., KEDD
-„A hírlap-könyvtár ügye, mint értesülünk, örvendetesen halad valósítása felé. Trefort
Ágoston miniszter ez ügyben legközelebb a budapesti egyetem rektorához, valamint a
nemzeti múzeum igazgatójához rendeletet intézett, mely a valósítást teljesen biztosítja s
az előmunkálatok megkezdésére nézve igen figyelemreméltó intézkedéseket tartalmaz.
A hírlap-könyvtár alapját tudvalevőleg a nemzeti múzeumban legnagyobb mennyiségben
s aránylag legteljesebben levő hírlapgyűjtemény fogja képezni. Most e készlet kiegészítése,
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rendezése, a kötetlenek bekötése s az eképp kiállított s használhatóvá lett egész könyv-
tárnak szekrényekben felállítása s a szaktudósok valamint a nagyközönség számára hoz-
záférhetése iránt intézkedett a miniszter. E végre elrendeli, hogy id. Szinnyei József  az
ismert szakférfiú, először is vegye át a múzeum készletét, állapítsa meg a hiányokat, hogy
ezek pótlását mielőbb meg lehessen kezdeni. A hiányok pótlása első sorban az egyetemi
és a tud. akadémiai könyvtár hírlapkészletéből lesz eszközlendő. A miniszter már intéz-
kedett, hogy Szinnyeit az említett könyvtárak a kellő támogatásban részesítsék. A nemzeti
múzeum igazgatója szintén felhívatott, hogy Szinnyeinek a készletét és a katalógusokat
átadja, helyiséget és megfelelő írnoki és szolgasegítséget bocsásson rendelkezésére. A
miniszter a pesti nemzeti kaszinó igazgatóságát is fölkérte, hogy gazdag hírlapkészletéből
lehetőleg segítse elő a hiányok pótlását. Szinnyei egyszersmint időnkint működéséről hi-
vatalos jelentést és javaslatokat fog a miniszter elé terjeszteni. Ez intézkedésekkel tehát
a fontos terv valósulása teljesen biztosítva van.”

1884 / 234. REGGELI SZ., AUGUSZTUS24., VASÁRNAP
-„Magyarország nagy czímertára. Amivel eddig nem bírt a heraldikai tudomány általá-
ban, az most valahára, habár a külföldön, de hazai erők közreműködésével teljesedésbe
megy. A nürnbergi Bauer és Raspe (jelenleg Küster Emil) századon át híres könyvkiadó
czége évek óta a világhírű és Siebmacher neve alatt Közép Európának legnagyobb czí-
mertárát (grosses Wappenbuch) képező gyűjteményének új kiadására vállalkozván, elhatá-
rozta a magyar korona országai családi czímereinek is kiadását, annál is inkább, mert a
nagy munka e részének szerkesztésére végre sikerült neki az e téren legavatottabb erőket
megszerezni, ugyanis az óriási mű szerkesztését és berendezését az e téren úttörő és ál-
talában ismert tudósunk Nagy Iván és a heraldikai tudományokban elméletileg és gya-
korlatilag kitűnően járatos Csergheő Géza vállalták magukra, kiknek - mint értesítve
vagyunk - buzgalma következtében a nagy fáradsággal gyűjtött, 6.000 darabot megha-
ladó anyagkészlet a feldolgozás oly stádiumában van, hogy a füzetenként 192 darabot
tartalmazó mű nagyobb része már sajtókészen állván, az első füzet még ez évben a sajtó
alól kikerülend. Az egész mű a kiadó roppant vállalatához képest nemcsak a magyar bi-
rodalom lehetőleg összes családjainak czímereit hű rajzokban s azoknak czímertani sza-
batos leírásást tartalmazza, de a vezérszerkesztőnek és társának e téren eddigi eljárásuk
kezességül szolgál arra, hogy e tisztán czímertani mű előállítása tudományos bírálati
szakszerűséggel fog érvényesíttetni.”

1884 / 267. SZ., SZEPTEMBER27., SZOMBAT
-„A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem könyvtárának czímjegyzéke. VIII. kötet
1883 évi gyarapodás. Budapest, Franklin-társulat könyvnyomdája, 1884. A 257 oldalra
terjedő kötet azon munkák alaposan készült s tudományszakok szerinti sorozatát közli,
melyekkel a múlt évben az egyetemi könyvtár szaporodott. A szaporodás összesen 2.666
munka 4.184 kötettel. A jegyzéket Szilágyi Sándor, jeles történészünk s a könyvtár derék
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igazgatója jelentése nyitja meg a könyvtár rendezéséről, gyarapításáról és forgalmáról
1883-ban. A Trefort Ágoston miniszterhez intézett jelentés kiemeli, hogy a könyvtár-
rendezés a theológiai szakban sikerrel folyt és nem sokára teljesen be lesz fejezve. Idő-
közben, mint lapunkban is jelentettük, be is fejeztetett, ami annál több elismerést érdemel,
mert a könyvtári tisztek másképpen is túlterhelvék munkával. A hivatalos teendők a múlt
évben nagyon szaporodtak. A könyvtár naponkint 7 illetve 8 órán át áll a közönség ren-
delkezésére, ami egész Európában egyetlen más közkönyvtárnál sincs szokásban. A múlt
év folyamán a 259 napon volt nyitva, mely időben összesen 29.277 ember látogatta, kik
34.585 munkát használtak. A látogatók száma minden nap 113 volt. Ezen kívül még
1.470 kikölcsönző 3.342 művet használt. E számok elégé bizonyítják, mily fontos hivatást
teljesít az egyetemi könyvtár a főváros művelődésében.”

1885 / 106. REGGELI SZ., ÁPRILIS18. , SZOMBAT
-„Az egyetemi könyvtár folyóiratgyűjteménye. Trefort Ágoston közoktatási miniszter
buzgó támogatása folytán a m. kir. egyetemi könyvtár – hazánk legnagyobb könyvtárának
- korszerű rendezése gyorsan közeledik befejezéséhez. Mikor a miniszter a múlt évben
az annyira szükséges önálló hírlapkönyvtár fölállítását elrendelte s az egyetemi könyvtár
magyar hírlapjai a múzeumban lévő hírlapkönyvtárrral egyesítettek, egyszersmind azon
óhajának adott kifejezést, hogy az egyetemi könyvtár apróbb nyomtatványai és különösen
gazdag külföldi folyóiratgyűjteményei szakszerűen rendeztessenek, s a nagy közönség
számára hozzáférhetővé tétessenek. A miniszter alaposan ismerve ezen folyóiratok tu-
dományos értékét s ama roppant anyagot, melyeket felölelnek, még a múlt évben felhívta
Szilágyi Sándort, az egyetemi könyvtár nagyérdemű igazgatóját, hogy az apró nyomtat-
ványok  és a folyóiratok rendezését haladéktalanul indítsa meg. Ez megtörtént és a ren-
dezés még a nyár folyamán be lesz fejezve. Hogy itt minő roppant anyag összeállításáról,
csoportosításáról, szakszerű katalogizálásáról volt szó, mutatják a következő adatok. A
magyar apró nyomtatványok száma huszonötezerre, a külföldieké százezerre megy. A
folyóiratgyűjtemény szintén olyan nagy, hogy nem csak egyetlen az országban, de a kö-
tetek számát s az egyes folyóiratok ritkaságát tekintve, kiállja a versenyt Európa bármelyik
nagy folyóiratgyűjteményével. Megvannak például a leghíresebb angol és franczia szemlék
legjelesebbjei, így például a Revue des deux Mondes, az Edinbourgh Review, a Journal des Savants
stb. összes évfolyamai, a múlt századi idegen hírlapok legbecsesebbjei, többek közt a
nagy franczia forradalom hivatalos lapja, a Moniteur universel, a jezsuiták annaleseinek leg-
több évfolyama, a régi német tudományos folyóiratok, melyekbe számos magyar tudós
írt, Schiller Horenczímű folyóirata, mely ma Németországban is a legnagyobb ritkaságok
közé tartozik. Szóval a rendezés folytán valóban nagyértékű tudományos kincs jut immár
a közönség rendelkezésére. Trefort miniszter, ki a rendezést megindította, szokott eré-
lyével mozdította elő a munkát folytonosan. A könyvtár személyzetét a munka keresz-
tülvitele czéljából dr. Angyal tanárral szaporította és gondoskodott a megfelelő helyiségek
berendezéséről is. A folyóiratok a könyvtár földszinti termében helyeztetnek el. Az apró
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nyomtatványok számára az első emelet nagy fedett folyosóját rendezik be, s a száraz és
világos helyiséget már ellátták a szükséges állványokkal. A miniszter lelkes buzgalma s
tudományos értékeink iránti érdeklődése folytán ma a folyóiratgyűjtemény az egyetemi
könyvtár egyik legértékesebb kincsévé lőn s pár hét múlva teljesen a nagyközönség s a
tudomány barátainak rendelkezésére fog állani.”

1885 / 111. REGGELI SZ., ÁPRILIS23. CSÜTÖRTÖK
-„30. 000 író. A magyar tudományos akadémia belátva egy, a magyar írók teljes névjegy-
zékét és irodalmi működésök ismertetését tartalmazó  mű szükségességét, még 1881-
ben megbízta id. Szinnyei József  egyetemi könyvtárőrt, aki e téren évek hosszú során át
tetemes anyagot gyűjtött össze, egy Magyar írók névtára czímű munka szerkesztésével,
maga pedig vállalkozott a mű kiadására. Az akadémia a megbízáskor kimondotta, hogy
a műben nemcsak önálló kiadásban megjelent művek szerzői, hanem lehetőleg a folyó-
iratokban szétszórva található értekezések s egyéb érdemes művek írói is felvétessenek.
E megbízáshoz képest Szinnyei a hírlapkönyvtár rendezése alkalmával ez irányban is
gyűjtött újabb adatokat úgy, hogy jelenleg a legrégebbi kortól mostanig közel 30. 000
íróról félmillió feljegyzés van birtokában. Az élő írókhoz mintegy 3000 darab kérdőívet
küldött szét, melyben életrajzi adataik és mindennemű munkáik beküldésére kéri őket.
A munka 7-8 nagy kötetre van tervezve és öt íves füzetekben, időhöz nem kötve jelenik
meg. Az akadémia a művet 1000 példányban nyomatja s a kész ívek vizsgálására bizott-
ságot küldött ki. Az első füzet már az év végén meg fog jelenni. Szinnyei ez úton is felkéri
az általa megküldött kérdőívek tulajdonosait, hogy azokat a kért adatokkal kitöltve hozzá
(egyetemi könyvtár) mielőbb beküldeni szíveskedjenek, hogy az anyag terjedelme iránt
magát kellőleg tájékozhassa.”

1885 / 179 REGGELI SZ., JÚLIUS5. CSÜTÖRTÖK
- Történelmi kongresszust rendeztek az EK termeiben, amelyet Ipolyi Arnold nyitott
meg, s amelyen Trefort és Kemény miniszterek is jelen voltak.

1885 / 188. ESTI SZ., JÚLIUS11., SZOMBAT
-Könyvtári szünetekcímmel az újság ismerteti az Akadémiai Könyvtár, az Egyetemi könyv-
tár és az Iparművészeti Múzeum Könyvtárának szünidei nyitva tartását. Az EK- ról szóló
sorok: „Az egyetemi könyvtárban szintén beállott a szünidő és csakis komoly tanulmá-
nyokkal foglakozó tudósok olvashatnak és dolgozhatnak a kisebb teremben minden hét-
főn és csütörtökön.”

1885 / 226. REGGELI SZÁM, AUGUSZTUS19., SZERDA
-„Idősb. Szinnyei József  az országos hírlapkönyvtár ügyében a kormány által kiküldetvén,
már megkezdte utazását. Czélja, hogy a nevezett hírlapkönyvtár hiányos példányainak
kiegészítése iránt az ország minden részében intézkedést tegyen.”
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1885 / 278. REGGELI SZ., OKTÓBER10., SZOMBAT
-„Az egyetemi könyvtár 1884. –ik évi gyarapodásának kimutatása, vagyis a nevezett évben
újonnan szerzett könyvek czímjegyzéke egy testes kötetben megjelent. Az egyetemi
könyvtár a múlt évben összesen 3. 184 munkával 6.720 kötetben gyarapodott; az újonnan
vett könyvek közt a tudományos irodalom minden ága képviselve van. A szerzemények-
nél első sorban a magyar irodalom van tekintetbe véve. De a külföldi nagy kultur-nem-
zetek, főleg a francia, angol és német irodalom jelesebb termékei is megtalálhatók az
újonnan szerzett könyvek közt. A jelentés, amelyet Szilágyi Sándor jeles tudósunk a
könyvtár nagyérdemű igazgatója Trefort miniszterhez intézett, a könyvtár múlt évi tör-
ténetének főbb mozzanatait összegezi. Fölemlíti többek közt, hogy 1884-ben a theológiai
és filozófiai szakosztály rendezése teljesen befejeztetett s hogy a könyvtár forgalma az
előző évhez képest örvendetesen emelkedett. A könyvtárt 260 napon, melyen nyitva volt,
összesen 37.190 ember látogatta s 43.550 munkát használt: a mellett 1.667 kikölcsönző
3.822 művet használt. Ez élénk forgalom eléggé megmondja, minő jelentékeny hivatást
teljesít az egyetemi könyvtár a főváros közművelődési életében.”

1886 / 65. REGGELI SZ., MÁRCIUS6., SZERDA
-„Mint lapunkat értesítik, egyetemi körökben élénk visszatetszést keltett azon hír, hogy
az egyetemi könyvtár hírlapgyűjteményét egyesítették a múzeuméval. Fel is akarják kérni
az egyetem rektorát, emeljen óvást az egyetemi vagyonnak ezen elosztogatása ellen, mert
habár az 1848. évi 19. t.-cz. az egyetemet a közoktatási miniszter hatósága alá helyezi,
de arra nem ad neki jogot, hogy vagyonával a tulajdonos egyetem, vagyis képviselője az
egyetemi tanács meghallgatása nélkül egy oldalulag rendelkezzék.”

1886 / 112. REGGELI SZ., ÁPRILIS22., CSÜTÖRTÖK
-„Új Korvin-kódex Budapesten. Emich Gusztáv orsz. képviselő és királyi asztalnok,
kinek régi képes kéziratokból, ősnyomtatványokból és bibliografiai ritkaságokból gazdag
és becses gyűjteménye van, legközelebb Németországban egy régi kódexet vásárolt, mely
behatóbb vizsgálat után eddig ismeretlen Korvinának bizonyult. A kódex Viktorinus egy
művét tartalmazza s eredetileg Zrednai Vitéz János esztergomi érsek tulajdona volt, ki
azt 1642-ben sajátkezüleg emendálta. Vitéz halála után a mű Mátyás híres könyvtárába
került, hol azt a Korvinák jellemző ízlésében vörös bőrbe kötötték. Éppen kötéséből le-
hetett kideríteni, hogy a kódex egykor Mátyás könyvtárához tartozott. Ezzel az eddig is-
mert Korvin kódexek száma százhuszonegyre emelkedett.”

1886 / 135. REGGELI SZ., MÁJUS16., VASÁRNAP
-„Új Korvin kódex Budapesten. Mátyás király híres könyvtárának egyik legbecsesebb
emléke, egy gyönyörű festésű Korvin-kódex került legközelebb vétel útján a nemzeti
múzeum tulajdonába. A kódexet ritka művészettel Attavante híres XV századi festő ké-
szítette Mátyás király könyvtára számára, honnan az idők folyamán egy felső olaszországi
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marchese birtokába ment át. A marchese halála folytán a kódex is áruba bocsátatott. Mi-
helyt erről Pulszky Ferencz, a múzeum igazgatója értesült, nyomban kísérletet tett, hogy
a nagybecsű régi emléket hazai műintézetünk számára megszerezze. Kísérlete sikerült, s
az Attavante-kódex immár a múzeumé, mely egy megbízottja által Milánóban 6500 lírán
megszereztetett. A kódex, mely különben régóta ismeretes tudósaink előtt s ismételve le
volt írva, nemsokára látható lesz a nemzeti múzeum műkincsei közt.”

1886 / 140. REGGELI SZ., MÁJUS21. PÉNTEK
- „A hírlapkönyvtár elhelyezése ügyében a közoktatásügyi miniszter közelébb intézkedni
fog, még pedig oly módon, hogy a nemzeti múzeum könyvtárával összeköttetésben ren-
dezik be a hírlapkönyvtár helyiségeit és olvasótermét. Az ügy azért húzódik oly soká,
mert kapcsolatban áll vele a múzeumi könyvtárhelyiség kibővítése, melynek nem csak
újabb könyvtári anyaga hever beosztatlanul a hely hiánya miatt, de különösen gazdag és
nagybecsű levéltára, mely egyetlen terembe van szorítva, szenved sokat s a szaktudósok
kellően ki nem aknázhatják az ott lévő történeti anyagot. Különben a hírlapkönyvtárnak
magyar része a legrégibb időktől máig teljesen rendezve van, azonban a nagyszámú hiá-
nyok pótlása és beszerzése még hosszabb időt fog igénybe venni. Csak is a legutolsó
három év hírlapirodalma van teljesen hiánytalanul képviselve a könyvtárban, míg a meg-
előző időből kevés az olyan kötet, melyből egy-két szám ne hiányoznék. Id. Szinnyei Jó-
zsef  a könyvtár buzgó rendezője a nyáron ismét körútra indul az országban, hogy a
hiányzó számokat, melyeket pontosan jegyzékbe szedett, beszerezze. A kolozsvári nem-
zeti könyvtár kettős hírlappéldányainak egyikét készséggel átengedte, a hírlapkönyvtár
számára, egyúttal megígérte, hogy az erdélyi részben a legutóbbi években megjelent hír-
lapok teljes gyűjteményét ugyanerre a czélra össze fogja állítani.”

1886 / 188. REGGELI SZ., JÚLIUS9., PÉNTEK
- „Petőfi és Bemczímen kerül, holnap, szombaton színre, a krisztinavárosi színkörben
Egervári Potemkin Ödön látványos színműve, melynek zenéjét Egressy Béni írta a
hatvanas években mely hosszú időn csaknem kizárólagos kasszadarabja volt a magyar
színészetnek.”

1886 / 195. REGGELI SZ., 
-„Nagy Iván kitűnő geneológusunk a magyar heraldikai társulat felszólalására jelenleg
fontos munkán dolgozik. A heraldika vezérfonalát írja meg a művelt közönség számára
mintegy húsz ívnyi munkában, melyhez réges régen gyűjti az adatokat. Báró Rad-
vánszky Béla a heraldikai társulat egyik derék elnöke, ki maga is alapos szakférfiú, in-
dítványozta a választmány legutóbbi ülésén, hogy kérje fel a nagynevű írót, ki különben
szintén alelnöke a társulatnak, hogy a hézagpótló művet fejezze be, és a társulatnak
engedje át kiadásra. Nagy Iván készségesen megfelelt a felszólalásnak s műve a jövő
télen meg fog jelenni.”

149

AZEGYETEMIKÖNYVTÁR TÖRTÉNETE APESTINAPLÓ HASÁBJAIN(1876–1899)

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 149



1886 / 208. REGGELI SZ., JÚLIUS29., CSÜTÖRTÖK
-„Dr. Horváth Árpád, a budapesti egyetem nagyérdemű tanára igen érdekes munkát
fejezett be, melynek czíme A budapesti diplomatikai tanszék, a szemináriumi oktatás s a fel-
állítandó történelmi intézet. A több ívre terjedő munka már ki is nyomatott, de csak az
ősszel fog a könyvpiacra kerülni. A kiváló szakférfiú, ki negyven év óta fáradhatatlan
buzgalommal látja el a magyar birodalom levő egyetlen szisztematizált diplomatikai
tanszéket, s ki ez idő alatt a tudósok egész generáczióját nevelte a nemzetnek, hosszú
pályáján szerzett gazdag tapasztalataival világítja meg a történelmi tudományok taní-
tásának egyik legfontosabb mozzanatát, a diplomatika tanítását s az ide vonatkozólag
felmerült különböző javaslatokat. Dr. Horváth Árpád többek között azok ellen is for-
dul, kik eredeti eszmék hiányában a külföld egyszerű utánzását tudják ajánlani. Ő is
elismeri például a német egyetemi oktatás sokféle jó oldalát, de kiemeli, hogy van ott
sok olyan is, amit nálunk meghonosítani nem szükséges és nem is kívánatos. Az érde-
mes tudós előadja a saját nézeteit a szaktanítás reformjáról s egyúttal megsemmisítő
kritikát gyakorol azok felett, kik épp oly tájékozatlansággal, mint rosszakarattal szó-
lottak a kérdéshez, melyet csak is saját önérdekük szempontjából ítélnek meg. A mun-
kát igen érdekes kimutatás zárja, melyben Horváth Árpád összeállítja kiválóbb
hallgatóinak sorozatát az elmúlt 40 év alatt. Több száz név van itt felsorolva. Közöttük
van Vasvári Pál, Gyárfás István, Kada Mihály, Thán Mór, br. Nyáry Albert, Vidacs
János, Lipthay Kornél, Schnierer Gyula, Neppel Ferencz, Ghyczy Gyula, Hegedűs
Lajos Kandid, Tutkó József, Andaházy Pál, Degen Gusztáv, Lechner Ágost, Kautz
Gusztáv, Kubinyi Ferencz, Wenzel Tivadar, Véghelyi Dezső, gr. Nádasdy Ferencz,
Thaly Kálmán, Reviczky Szevér, Schmausz Endre, Hajnik Imre, br. Kaas Ivor, Arany
László, Sólyom Fekete Ferencz, Pulszky Ágost, Ugron Gábor, Reizner János, Lukács
Béla, Nagy Gyula, Tipray Tivadar, Károlyi Árpád, Demkó Kálmán, Tagányi Károly,
Tergina Gyula, Karagyéna Mihály, Kuffer Béla, Nagy Sándor, Pettkó Béla, dr. Kovács
Gyula, Emich Gusztáv, Czobor Béla s mások még számosan, kik közéletünkben vagy
az irodalomban ismertté tették nevöket. Az érdekes névsor dr. Horváth Árpád sikeres
működésének legékesebben szóló bizonyítéka.”

1886 / 285. REGGELI SZ., OKTÓBER14.,CSÜTÖRTÖK
-„Az egyetemi legújabb czímjegyzéke, mely az 1885.-ik évi gyarapodást tartalmazza egy
vastag kötetben megjelent. A munkát Szilágyi Sándor, a könyvtár nagy értelmű igazga-
tója s kitűnő történészünk jelentése az intézet rendezéséről, gyarapodásáról és forgal-
máról nyitja meg. A Trefort közoktatási miniszterhez intézett jelentés adatai új
bizonyítékát nyújtják annak, minő nagy kulturális hivatást teljesít a könyvtár a főváros-
ban. A múlt évben 32.917 olvasó látogatta és 38. 903 munkát használt. Ezen kívül 1.518
kikölcsönző 3.524 művet használt. Naponkint az olvasók száma átlag 130-ra ment. A
rendezés szintén nagyban előre haladt s a belső felszerelés munkája teljesen befejeztetett.
A múlt évben összesen 4.145 művel, 5.799 kötet, gyarapodott a könyvtár. Az új szer-
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zemények lajtsroma pedig azt bizonyítja, hogy az intézet Szilágyi Sándor vezetése alatt
teljes mértékben meg igyekszik felelni egy modern könyvtár hivatásának. A vásárlások-
nál figyelembe vétetett az egész világirodalom, s az intézet franczia, angol stb. szak-
munkákkal, nagy tudományos kiadványokkal, közérdekű díszművekkel, melyeket
magánember nem igen szerezhet meg, gyarapodott. E gyarapodást az egyes tudomány-
szakok szerint szakértelemmel csoportosítva tartalmazza a testes kötet. A könyvek lajst-
romának összeállítása avatott kézre vall. Nem mondható ugyanez a folyóiratok
lajstromáról. Itt már látható a slendriánmunka. A folyóiratok nem szakok szerint vannak
összeállítva, hanem a könyvtári beosztás szerint három csoportban, melyek közül kettő
összesen alig egy oldalra terjed. E furcsa beosztásnak aztán az a következménye, hogy
a nagy betűrendes jegyzékben például az Új Magyar Múzeum, az ötvenes évek e híres
és sokáig egyetlen magyar folyóirata s az akadémia közlönye csupán az 1860. évfolyam
két füzetével szerepel. Csak ha a pótlékot is átnézzük, tudjuk meg, hogy a fontos fo-
lyóirat összes tíz évfolyama megvan a könyvtárban. A könyvjegyzék használatát részletes
név-és tárgymutató könnyíti meg.”

1887 / 310. REGGELI SZ., NOVEMBER11., PÉNTEK
-„Pauler Tivadar könyvtára. Pauler Tivadar, volt igazságügyminiszter nagybecsű könyv-
tárát az elhunyt végakaratához képest, fia Pauler Gyula a budapesti egyetemi könyvtárnak
ajándékozta. Az igazságügyminiszter hagyatéka különösen a jogi és filozófiai művekben
igen gazdag. A becses gyűjteményt már bekebelezték az egyetemi könyvtárba, de teljes
czímjegyzékét csak jövő évben adja ki a könyvtári igazgatóság.”

1887 / 320. REGGELI SZ., NOV. 21., HÉTFŐ
-„A budapesti m. kir. egyetemi könyvtár használati forgalma ez év szeptember és október
hóban következő volt: Szeptemberben 19 nyitvatartási nap alatt 2.291 olvasó 2.687 művet
használt, az olvasók átlagos száma 110 volt. Októberben 30 nyitvatartási nap alatt 5.747
olvasó 6.708 művet használt. Az olvasók átlagos száma 191 volt. Házon kívül szeptem-
berben 107 kikölcsönző 310 művet, októberben pedig 143 kikölcsönző 310 művet, ok-
tóberben pedig 143 kikölcsönző.”

1888 / 18. REGGELI SZ., JANUÁR18., SZERDA
-„Pauler-emléktábla. A k. tud egyetem tanácsa legutóbbi ülésén elhatározta, hogy Pauler
Tivadar, volt igazságügyminiszter emlékét, mint hogy nagybecsű könyvtárát az egyetemi
könyvtárnak hagyományozta, a könyvtár olvasótermének második emléktábláján fogja
megörökíteni. Az első emléktábla Budapest fővárosának van szentelve a Frank-féle
könyvgyűjtemény ajándékozásásért. A Frank-féle könyvek már be vannak osztva a könyv-
tár megfelelő szakaszaiba.”
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1889 / 110. REGGELI SZ., ÁPRILIS21., VASÁRNAP
-„Lipót főherczeg és az irodalom. Lipót főherczeg, ki buzgó pártfogója a tudománynak
és az irodalomnak, újabban a birtokát képező Herrensteinról érdekes monográfiát adott
ki s ennek egy példányát az egyetemi könyvtárnak is elküldötte. Az érdekes munka szö-
vegét a főherczeg megbízásából Becker, ő fensége hitbizományi könyvtárának őre írta s
az e nemű könyvek között egyike a legbecsesebbeknek. Magának a herrensteini kastély-
nak régi terveit és rajzait az első kötet tartalmazza, míg a második kötetben a renovált és
részben újra épített kastély van fényes illusztrációkban bemutatva. Azon kívül a kastély-
ban elhelyezett műkincsek vannak nagy gonddal leírva, s szép rajzokban bemutatva. A
környék regényes látképei, és a vidéken lévő váraknak, Starenbergnek és a többieknek
leírásai és rajzai szintén megvannak az érdekes munkában.”
Megjegyzés: Az említett monográfia Ge ivr. 296-os jelzeten ma is megtalálható.

1888 / 289. REGGELI SZ., OKTÓBER19., PÉNTEK
-„Az egyetemi könyvtár forgalmának folytonos emelkedéséről érdekes felvilágosítást ad
a legújabban egy nagy kötetben megjelent czímjegyzék, mely a könyvtár nagyérdemű
igazgatójának, Szilágyi Sándornak évi jelentését s az 1887-iki gyarapodást tartalmazza.
A könyvtárt, melynek rendezése ismét jelentékenyen előre haladt ama tíz hó folyamán,
mikor nyitva volt, összesen 31.505 olvasó látogatta s így minden nap átlag 116-ra ment
a látogatók száma. Ezen kívül 1.518 kikölcsönző használt 4.152 művet. E számok eléggé
megmondják, mily jelentékeny szerepe van az egyetemi könyvtárnak a főváros művelő-
dési életében, az újonnan szerzett könyvek czímjegyzékéből viszont az tűnik ki, hogy a
könyvtár európai színvonalon áll s a külföldi irodalmak kiváló termékeinek megszerzésére
is figyelemmel vannak. Az 1887-iki gyarapodás 2.411 művet 4.469 kötetben és 774 apró
nyomtatványt tesz. Ebben már föl van véve azon nagy értékű könyvtár egy része, melyet
dr. Pauler Gyula, országos levéltárnok, édesatyja, a boldogult Pauler Tivadar óhajához
képest, az egyetemi könyvtárnak ajándékozott.”

1889 / 185. REGGELI SZ., JÚLIUS8., HÉTFŐ
-„Az egyetemi könyvtárban a lefolyt iskolai tanévben 34. 426 olvasó 37. 256 munkát
használt. Legtöbb könyvet a jogászok vettek ki, kik 8.600 -at, s az orvostanhallgatók, kik
7.455-öt használtak.”

1889 / 214 ESTI SZ., AUGUSZTUS6., KEDD
-„A tudományegyetemről. A vallás és közoktatási miniszter a tudomány-egyetem taná-
csához a következő rendeletet intézte: A tudományegyetem tanácsának f. évi 995. sz. a.
előterjesztett javaslatára megengedem, hogy a jövő 1880/90. tanévtől kezdve az egyetem
mind négy karánál újon beigtatott hallgatóktól az eddigi 2 frt. 10 kr. beigtatási díjjal egy-
szerre, könyvtári illeték czímén 3 frt. szedessék. E díj fizetése alól épp úgy nincs felmen-
tésnek helye, mint a beigtatási díj alól. Az ekként begyűlendő összeg félévenként átadandó
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az egyetemi könyvtár igazgatójának, ki azt a könyvtár rendes évi dotácziójához csatolván,
az egyes karoktól befolyt összegekre minden tekintet nélkül, a legérezhetőbb hiányok
pótlására tartozik felhasználni és róla az átalánnyal együtt beszámolni. A tanulmányi-fe-
gyelmi és leczkepénz-szabályzat 50, 51, és 52. §-ainak megfelelő s egyidejűleg javaslatba
hozott módosítását ezennel jóváhagyom, s megengedem, hogy ezen intézkedés már a
jövő tanévtől hatályba lépjen.”

1889 / 266. ESTI SZ., SZEPTEMBER27., PÉNTEK
-„Magyar tudósok Konstantinápolyban. Az akadémia küldöttsége előtt megnyíltak a szul-
táni könyvtár ama fülkéi is, melyekhez eddig európai ember még nem jutott. Egész hal-
maz kódex – mintegy 28 darab – került elő a fülkékből, köztük van egy teljesen ismeretlen
is, mely Ulászló királynak van ajánlva. Megtalálták Turóci krónikáját és egy harmadik
Korvinát is. A kódexek latin, görög, olasz és szláv nyelven vannak írva és gyönyörű il-
lusztrácziókkal ellátva, noha foszladozó, rongyolt állapotban.”

1889 / 270. ESTI SZ., OKTÓBER1., KEDD
-„Magyar tudósok Konstantinápolyban. Mint tudósításaink már jelentették, az akadé-
mia küldöttsége a török császári könyvtárban számos becses könyvre bukkant. Kivá-
lóan érdekes egy írott hártya kódex, Ptolemeus földirati munkájának egy kötete. Vitéz
János példányának tartják, de nem lehetetlen, hogy a Korvinák számát fogja eggyel
szaporítani. Teljes egészet képez két gyönyörű Antiphonale, Mátyás vagy Ulászló ide-
jéből. A legteljesebb egyházi énekeskönyv, amit e korról felmutathatni. A legjobban
érdekel bennünket a Turóci krónikája brünni kiadása. Czímlapja hiányzik ugyan, de
érdekessé teszik a jegyzetek, melyek magyar ember kezére vallanak. A boríték belső
oldalára rtá van írva: Benedictus Kovachy habet 1540, kissé lejjebb meg: Ladislaus Derzsi
scripsit 1540. Szintén érdekes könyv a Liber cronicarumképekkel 1497 körül. Találtak to-
vábbá egy 1738-ban kötött szövetséglevelet: Instrumentum Pacti inter Augustissimum im-
peratorem Sultan Mahmud Han, et primum Josephum Principem Rákóczy. A könyv, mely az
eredeti szerződést tartalmazza, arany brokáddal és selyem virágokkal díszített táblába
van bekötve és Rákóczy József  sajátkezű aláírásával van ellátva. Végül sok XIII., XIV.,
XV. Lajos korából eredő franczia díszkönyv; 1511-20 évi időközökben nyomtatott
klasszikusok és számos görög kódex, melyeknek első, pontos determinálását magyar
kezekből kapja meg a tudós világ. A top-kapui szeráj után a levéltárra és a dzsámik
könyvtáraira kerül sor.”

1889 / 298 REGGELI SZ., OKTÓBER29., KEDD
- Konstantinápolyi kutatásokcímmel cikk a címoldalon Fraknói akadémiai jelentése alcímmel.
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1889 / 334. REGGELI SZ., DECEMBER4., SZERDA
-A Helyi hírek- rovatban rövid hír arról, hogy Vámbéry Ármin felolvasást tart a Corvi-
nákról. 
Megjegyzés: ld. továbbá még 1889 / 338 r. szám december 8., vasárnap  rövid tartalmi ösz-
szefoglalóját

1889 / 338. REGGELI SZ., DECEMBER8., VASÁRNAP
-„Magyar írók élete és munkái. Régen érezzük egy oly lexikális munka hiányát, mely a
magyar írók életrajzát és munkásságát lehető teljesen fogná össze. Ily munka megírá-
sára, mint tudva van, a múzeumi hírlapkönyvtár tudós őre vállalkozott, ki körülbelül
három évtizeden keresztül gyűjtötte a hozzávaló anyagot. Az anyaggyűjtés már annyira
haladt, hogy a munka közrebocsátását a jövő év elején megkezdik. A négy kötetre ter-
vezett munka az akadémia támogatásával Hornyánszky Viktor kiadásában jelenik meg,
negyedévi öt-öt íves füzetekben. Egy füzet ára 50 kr. Megrendelések a kiadóhoz inté-
zendők.”

1889 / 355 REGGELI SZ., DECEMBER25., SZERDA
-„Kik látogatják az egyetemi könyvtárt? Az egyetemi könyvtár látogatóiról érdekes
statisztika készült. Ki van mutatva, hogy a különböző állások hogyan vannak képvi-
selve a könyvtárlátogatók közt. A tavalyi 2.262 látogató közt egyetemi hallgató vagy
szigorló, tehát tanuló volt 2.037. Mégpedig jogász 749, orvosnövendék 569, bölcsész
és tanárjelölt 258, technikus 117 sat. Az év folyamán tehát összesen csak 225-en ol-
vastak a könyvtárban olyanok, kik túl vannak a tanulási pályán. Ezek közt legtöbb
(94) volt a hivatalnok, második helyen a tanárok és tanítók állanak 34-gyel, aztán 19
magánzó, 16 orvos, 11 ügyvéd, 8 művész és 7 mérnök következik. Műiparos 6, ke-
reskedő 5, katonatiszt 3, színész és lelkész csak egy-egy vállalkozott a könyvtár láto-
gatására.”

1890 / 21. REGGELI SZ., JANUÁR22., SZERDA
-„65.649 könyvtárlátogató. A főváros három könyvtárában a múzeumi, az akadémiai és
az egyetemi könyvtárakban a múlt év folyamán összesen 65. 649 olvasó fordult meg.
Legtöbb látogatója 39.976 – látogatója az egyetemi könyvtárnak akadt, legkevesebb meg
az akadémiainak. A múzeum könyvtárát 16.320-an látogatták.”

1890 / 32. SZ., FEBRUÁR2., VASÁRNAP
- Id. Szinnyei József  a múzeumi hírlapkönyvtár őreként évente a hírlapirodalom statisz-
tikáját állítja össze, amelyet a Vasárnapi Újság-ban jelentet meg, számol be a PN és közli
a számokat is.
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1890 / 35. REGGELI SZ., FEBRUÁR5. SZERDA
-„Az egyetemi könyvtár statisztikája. Az egyetemi könyvtárban a múlt január hó folyamán
3.780 olvasó 4.113 művet használt. Az olvasott munkák között 12 hittudományi, 805
jogtudományi, 115 államtudományi, 1.234 orvostudományi, 403 matematikai, 123 böl-
csészeti és nevelési, 448 történelmi és földrajzi, 648 nyelvtudományi és 332 vegyes mű.”

1890 / 82. ESTI SZ., MÁRCIUS28., SZERDA
-A Magyar írók élete és munkáicímmel beszámoló az I köt 2. füzetének megjelenéséről.

1890 / 149. REGGELI SZ., JÚNIUS1. VASÁRNAP
-„A könyvtárak szünideje. …. Az egyetemi könyvtárban június hó 15.-én kezdődik a
szünidő s szeptember 15.-én ér véget.”

1890 / 186. ESTI SZ., JÚLIUS9. , SZERDA
- Múzeumi hírlap - könyvtárcímmel beszámoló a könyvtár megnyitásáról, amelyről a szerző
azt írja; „A mienk egyedül áll a kontinensen.”

1890 / 262. REGGELI SZ., SZEPTEMBER28., KEDD
-„Magyar írók élete és munkái. A m. t. akadémia megbízásából írta id. Szinnyei József.
Első kötet. Budapest, 1890. Kiadja Hornyánszky Viktor akad. könyvkereskedése. E vál-
lalat közhasznú voltát s irodalmi értékét minden újabb füzet, mely belőle megjelenik,
még inkább szembetűnővé teszi. A most kiadott 4. füzet még mindig a B betűben van;
Balogh Péterrel kezdődik, és Bartha Tamással végződik. Egy maga 277 életrajzot tartal-
maz s az eddig megjelent 4 füzet 1.095 író életéről és irodalmi munkásságáról ad tájéko-
zást. E számok eléggé megmondják minő roppant anyagot hordozott össze érdemes
tudósunk, Szinnyei József  hangyaszorgalma, s minő nagy és hasznos munkát végzett ez
anyag rendszeres feldolgozásával. A jelen füzet közli a sok között Bánffay Simon, a Pesti
Naplóharmadik felelős szerkesztője, Banky Károly egyik Petőfi barátja s sok más részint
ismert, részint már elfelejtett író életrajzát; mindegyiket lehetőleg megbízható kútfők
alapján, sőt sok olyan érdekes részlettel, melyről eddig nem volt tudomásunk. A nagyér-
tékű vállalatot újabban is melegen ajánljuk a művelt közönség támogatásába. Egy –egy
szépen kiállított füzet ára 50 krajczár.”

1890 / 347. ESTI SZ., DECEMBER19., PÉNTEK
-„Könyvtárak karácsonyi szünete. A karácsonyi ünnepek alkalmából a nemzeti múzeum
könyvtára deczember 22.-től deczember 28.-ig, az egyetemi könyvtár deczember 23.-tól
deczember 28.-ig és az akadémiai könyvtár deczember 22.-től január 2.-ig lesz zárva.”
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1890 / 349. REGGELI SZ., DECEMBER21. VASÁRNAP
- A magyar írók életet és munkáicímmel beszámoló a hatodik füzet megjelenéséről.

1891 / 91. ESTI SZ., ÁPRILIS2., PÉNTEK
-„A szegszárdi Garay–szobor ügyében a végrehajtó bizottság újabban elhatározta, hogy
a szoborra pályázatot hirdet s a legjobb terv készítőjét bízza meg a kivitellel. A szoborra
fordítandó összeg 14. 000 frt. s a fennmaradó összeget a szobornak illő kerítéssel való
ellátására fogják fordítani.” 

1891 / 132. REGGELI SZ., MÁJUS14., CSÜTÖRTÖK
-„A király ajándéka. A király ő Felsége a nemzeti múzeum könyvtárának ajándékozta azt
a két miniatur–festésekkel díszített Corvina–codexet, mely 1847 végén a modenai könyv-
tárból Bécsbe és később a cs. és kir. könyvtárba került.”

1891. / 139. REGGELI SZ., MÁJUS22., PÉNTEK
-Magyar írók élete és munkáicímmel címlapi tárca Szinnyei tollából az addig elkészült műről
és a gyűjtés módszeréről.

1891 / 220. REGGELI SZ., AUGUSZTUS12., SZERDA
-„Az egyetemi könyvtár igazgatósága elhatározta, hogy a könyvtárat a nyári szünidő alatt
is az olvasóközönség rendelkezésére bocsájtja. A könyvtár ennél fogva ünnep-és vasár-
napok kivételével naponként nyitva lesz délelőtt 5 órától déli 12-ig.”

1891 / 220. ESTI SZ., AUGUSZTUS12., SZERDA
- Az újság megerősíti, hogy a nyitva tartás naponta 8-12 óráig volt.

1891 / 286. REGGELI SZ., OKTÓBER18. VASÁRNAP
- Magyar írók élete és munkáirövid hír a második kötet első füzetének megjelenéséről.

1891 / 300. REGGELI SZ., NOVEMBER1., VASÁRNAP
-„Az egyetemi könyvtár. Jeles tudósunk Szilágyi Sándor az egyetemi könyvtár igazgatója,
mint minden évben, az idén is közzé tette a vezetése alatt oly nagy lendületet vett könyvtár
1890 évi gyarapodásának czímjegyzékét. Ez a tizenötödik ily jegyzék s az ideiből megnyug-
vással látható, hogy a könyvtár ismét számos kitűnő munkával gyarapodott a tudományok
összes ágaiban, olyan munkákkal, melyek e fontos kulturális intézményt európai rangra eme-
lik. A múlt évi gyarapodás 1.863 munka 2.441 kötettel. A kimutatásból egyszersmind az is
kitűnik, minő előkelő helyet foglal el a könyvtár a főváros tudományos intézményeinek so-
rában. A múlt évben 34.642-en látogatták s házon kívül 1.409 kikölcsönző 4.503 művet
használt. Hazai intézeteink nagy számmal vették igénybe a könyvtárt, mely viszont számos
hazai könyv-és levéltárból kölcsönzött ki tudományos használatra könyvet és kéziratot.”
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1891 / 334. REGGELI SZ., DECEMBER5., SZOMBAT
- Magyar írók élete és munkáirövid hír második kötet második füzetének megjelenéséről.

1892 / 106. REGGELI SZ., ÁPRILIS16., PÉNTEK
-„Az egyetemi könyvtár a húsvéti ünnepek alatt, vagyis jövő hét keddjéig zárva marad.”

1892 / 193. REGGELI SZ., JÚLIUS12. SZERDA
-„Az egyetemi könyvtár olvasóterme a nyári hónapok alatt az egyetemi tanév megnyitá-
sáig zárva van. Az igazgatóság azonban a kutatók részére a dolgozó termet rendelkezé-
sükre bocsátotta vasár-és ünnepnapok kivételével naponként 8 órától deli 12-ig.”

1892 / 247. REGGELI SZ., SZEPTEMBER7., SZERDA
-„Könyvtárak megnyitása. A fővárosi nyilvános könyvtárakat már majdnem mind meg-
nyitották. Az egyetemi könyvtár délelőtt 10-től 12 óráig, délután pedig 4 órától 8-ig van
nyitva. Látogatási jegyeket 4 és 6 óra között lehet váltani. A akadémiai könyvtár is nyitva
van ugyanabban az időben. A nemzeti múzeum könyvtárát csak 9.-én adják át a közön-
ségnek, nagy rendezés és tisztogatás miatt. A földrajzi társaság könyvtárát ma nyitották
meg s ezután délutánonként 5-től 7 óráig vehető igénybe.”

1892 / 291. REGGELI SZ., OKTÓBER21., PÉNTEK
-„Garay János szobra. Tolna vármegye közönsége már régebben gyűjtést indított meg
nagynevű szülöttjének Garay Jánosnak emelendő szoborra. E szobrot a költő szülővá-
rosában Szegszárdon állítják fel. A szobor alapra mintegy 14 ezer forint gyűlt egybe,
körülbelül annyi, amennyibe a győri Kisfaludy – szobor került. A szoborbizottság az
emlék tervezésével Mátray Lajos szobrásztanárt fogja megbízni, aki már készített is egy
Garayt álló helyzetben megörökítő vázlatot, melyet a napokban fog bemutatni a szo-
borbizottságnak.”

1892 / 319 REGGELI SZ., NOVEMBER18., PÉNTEK
-„Könyvtártanczímű munkára hírdet előfizetést egyik ismert szakemberünk Kudora Ká-
roly, a budapesti egyetemi könyvtár egyik őre s tizenhét év óta kipróbált tisztviselője. A
12 nyomatott ívre tervezett könyv hézagpótló lesz, mert hozzá hasonló még egyáltalán
nincs irodalmunkban. Felvilágosítást fog adni, mégpedig sok évi gazdag tapasztalatok és
a szaktudomány modern eredményei alapján mindazon munkálatokról, ismeretekről, el-
vekről, melyek egy könyvtár rendezéséhez megkívántatnak; tájékozást fog adni az írásról
és anyagáról, a könyvek alakjáról, az ősnyomtaványokról, a ritka könyvekről, a könyvdí-
szítésekről és kötészetről, a nyilvános és magánkönyvtárak berendezéséről és felállításáról,
a könyvtári rendszerekről, szóval számos olyan kérdésről, melyről eddig magyar ember
csak külföldi szakmunkákból nyerhetett tájékozást. Kudora Károly tehát teljes elismerést
s minél nagyobb támogatást érdemel, hogy most sok évi tanulmányait rendszeres magyar
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munkába akarja tenni. A könyv a folyó év végén jelenik meg s előfizetési ára 1 frt 50 kr.,
mely pénz Dobrovszky Ágost budapesti könyvkereskedőhöz küldendő. Melegen ajánljuk
a vállalatot a szakférfiak támogatásába.”

1893 / 147. REGGELI SZ., MÁJUS25., CSÜTÖRTÖK
- A néhai Klopstock fordító – Szinnyei bácsi álmatlan éjszakáicímmel Pán által jegyzett humoros
írás. 1893. május 25./ 147. reggeli sz., csütörtök
- Megjegyzés: Steiner Arnold írói nevén Szomaházy István (1864-1927) publikált még Pán
és Asmodi néven.
„Szinnyei bácsit Magyarországon minden gyerek ismeri. Mert Klio ugyan nincs életben
többé, de prokuristái még mindig élnek és dolgoznak. Az irodalomtörténet lapjait ő
vezeti s a híres véső, mellyel a hallhatatlanságot közvetítik, az ő becsületes kezében van.
Szinnyey bácsi egy hosszú életet azzal töltött el, hogy Magyarország összes íróinak élet-
rajzi adatait összegyűjtse. Nincs az a kicsiny vagy nagy író, akiről ő részletes adatokkal
ne tudna szolgálni öt perc alatt. Az utcán, a kávéházban, a klubban mindig apró cédulákat
hord magával, s ha véletlenül egy olyan névre bukkan, melyet nem ismert eddig, menten
följegyzi egy szelet papírra, s nem alszik, nem eszik mindaddig, amíg a születési évet és
a biográfia többi részleteit ki nem kutatta valahonnan.
Ha késő éjjel valami nevezetes ember váratlanul búcsút mond a világnak, s a redakció
zavarban van, honnan vegye a szükséges életrajzot, valaki okvetlenül megszólal: Föl kell
kelteni Szinnyey bácsit!
Egy munkatárs gyorsan kocsiba ül, s menten elhajt a Múzeumba, melynek földszintjén
Szinnyey bácsi a lakását tartja. A kapus nem csodálkozik a késői viziten, mert Szinnyeyt
többször zavarják éjjelenkint, akár a legkeresettebb orvosdoktort. Sőt a kiváló tudós ajtaja
előtt már külön villamos csöngető van e célra, akár az orvosok vagy patikáriusok ajtaján,
ezzel a fölírással: éjjeli csöngetyű.
A szobalány gyorsan ajtót nyit, s az elkészített gyertyát meggyújtja. Alig, hogy a dolgozószo-
bában leültünk, már meg is jelenik a háziúr papucsban, házisipkában, törökös slaffrokkban.
- Kiről van szó? - Kérdezi. Megmondjuk a nevet és Szinnyey bácsi egy percig maga elé
bámul. Aztán kihúz egy fiókot, kihúz két fiókot, kihúz három fiókot, fölüt egy könyvet,
és valahol fülön csíp egy sárga bujdokló cédulát. Öt perc múlva így szól:
- Tessék hát írni, Cseklyészi Bernát született Alsó-Kubinban… Lediktálja az egész biog-
ráfiát, megkínál bennünket egy szivarral, és megint lefekszik. Nem lehetetlen, hogy a kö-
vetkező félórában egy másik lap munkatársa veri föl életrajzi adatokért. 
Neki van Magyarországon a legnagyobb parte-gyűjteménye, bár ebben erősen konkurrál
vele Véghely Dezső, a veszprémi alispán. Úgy beszélik, hogy félmillió körül jár az ő
gyászjelentéseinek száma, s az ország minden jóravaló halottja képviselve van ebben a
kollekcióban. A laikusok, akik nem értik, mire jó az ilyen gyűjtemény, titkos borzalommal
nézik a gyászszegélyes mauzóleumot, de Szinnyey bácsi meggyőződéssel ismétli:
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-A jövendő kulturhistória nagy hasznát veszi mind ennek. Aki őt valóban le akarja köte-
lezni, alig is teheti ezt jobban, mintha egy újabb gyászjelentésel megajándékozza. Ilyenkor
örömkönnyek csillognak Szinnyey bácsi szemében s csodálatos gourmandériával forgatja
a fehér kartonlapot jobbra-balra. Igazán nem volna csoda, ha nagy tisztelőinek egyike
direkt lehunyná szemeit, csakhogy neki egy friss gyászjelentéssel szolgálhasson… Pár év
óta fiatalos ambícióval és öreges alapossággal szerkeszti a Magyar Írók életének névtárát,
mely arról nevezetes, hogy minden íróról, kinek neve nyomtatásban megjelent, tud mon-
dani valamit. Aki a Bácsalmási Közlöny-ben egy kétstrófás szerelmes verset megírt valaha,
arról Szinnyey bácsi hűségesen följegyzi, hogy hol végezte az iskoláit, s kitől örökölte a
poétai tehetséget? A könyvet negyvenezer író számára tervezi, de ha a jelek nem csalnak,
kétszázezernél is több lesz benne, mire elkészül.
Az Otthon-ban, hova Szinnyey bácsi néha feljár, tréfásan interpellálják olykor a fiatalabb
újságírók: Boreasz Sándor, ki a lőcsei gimnázium programjában 1869-ben értekezést írt
Hudibrasz felöl, még nincs benn a Névtárban.
Szinnyey bácsi gyorsan elküld a szóban forgó füzetért, s íme kiderül, hogy Boreasz Sán-
dorról még az is meg van írva, hogy az anyai nagybátyja tanítatta, aki akkoriban őrkano-
nok volt Kassán… Boreász Sándor gyermekkorában veszedelmes tífuszon ment át, de
a betegségből kigyógyult…
A minap egyik napilapunk szerkesztője így szólt a feketekávé mellett:
-Mind szép ez, de mégis nagy hiba esett meg legutóbb […] Kimaradt Dabady Ferenc,
aki 1826-ban két éneket fordított le magyarra a Klopstock Messiás-ából… Szinnyei éppen
a zsebében hordta az illető füzetet, s így gyorsan kész volt a felelettel:
- Nem lehet az, nézzük csak! Végig futották a Dab-betűket, de csodálatos, Dabady Fe-
rencről csakugyan nem volt szó a füzetben. A szerkesztő diadalmasan mosolygott, Szin-
nyey elsápadt. – Tévedés lehet – mondotta - valami bosszantó tévedés… Hazament a
lakására, de egy félóra mulva visszatért. Egészen ki volt kelve magából és izgatottan kér-
dezte: Biztos-e, hogy Dabadynak hívták azt az embert?
-El fogom hozni a fordítást.
A szerkesztő másnap magával hozott valami régi irodalmi zsebkönyvet, melyben a két
Klopstock-ének megjelent. Az aláírás világosan ez volt: Dabady Ferenc. Szinnyey bácsi
annyira megzavarodott, hogy a vizet itta meg kávé helyett.
-Valami rossz szellem dolgozik ellenem, szólt halkan, mert én sohasem tévedtem élet-
emben…
Egy hétig nem lehetett látni, ismerőseit elkerülte, az utcáknak csak napos oldalán ment.
Akik látták szomorúan beszélték, hogy külső mivoltában is megfogyott. Borzasztó, hogy
ez a kontár műfordító milyen szomorú napokat okozott egy jó és becsületes embernek.
Ma éjjel két óra tájban a Múzeum kapusa meglepetve látta, hogy Szinnyey bácsi felöl-
tözve, izgatottan áll meg az üveges páholy előtt.
Nyissa ki hamar, dolgom van, sürgős dolgom van! A portás kibocsátotta az öregurat,
s Szinnyey gyorsan futott végig a Múzeum körúton, a Hatvani utcán egészen a Duna-
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partig. Nem telt bele tíz perc, hogy egy Eskü téri ház harmadik emeletén járt s erősen
nyomta egy sötét ajtó előtt a villamos csöngetőt. Jó fél órába telt, míg a szobalány
felébredt.
- Ki az? - szólt ki álmosan?
- Én vagyok. Sürgős dologban keresem a szerkesztő urat.
- Most, éjnek éjszakáján?
- Igen, keltse föl egyszeriben!
A szobalány fölkeltette a gazdáját, aki ijedten jött a szalonba, hol egy szál Flóra-gyertya
mellett állt Szinnyey bácsi kezében egy papírlapot szorongatva. Szemei ragyogtak. 
- Mi történt? - Kérdezte a szerkesztő.
- Mi történt? - Ismételte Szinnyey bácsi diadalmasan.- Az történt, hogy Dabady Ferenc-
nek nem Dabady, hanem Tabady volt a becsületes neve. Az Auróra közlésében a név hi-
básan van nyomtatva, íme itt vannak az adatok.
Kikapott egy sereg megsárgult újságot, s csakhamar kiderült, hogy a Klopstock-fordító
csakugyan Tabady volt. A nyolc álmatlan éjszakát az Auróra rossz korrektorai okozták.
Kinek volt hát igaza, kérdezte Szinnyey bácsi mámorosan, szinte magánkívül a diadaltól.
Hóna alá csapta Tabadyt és távozott. A házmesterhez, ki a kaput kinyitotta, bizalmasan
így szólt: jegyezze meg barátom, hogy Klopstock két énekét nem Dabady, hanem Tabady
Ferenc fordította magyarra!”

1893. JÚNIUS16. / 169. SZ., PÉNTEK
Magyar írók élete és munkáiBeszámoló a 19. füzet megjelenéséről (F betű). „Az adatok pon-
tossága mellett részünkről leginkább azt a bámulatos szorgalmat kell dicsérnünk, mellyel
Szinnyei az életrajzokhoz csatolt repertóriumi részben tárgya irodalmát összeállította.”

1893 / 324. REGGELI SZ., NOVEMBER18. SZOMBAT
- Magyar írók élete és munkái-ból megjelenik a XXII. füzet.:
„ … Némelyik életrajza egész kis tanulmánnyá terül, mint például Fogarasi János akadé-
mikusé, kiről többek közt azt is felderítette, hogy az amerikai Northwestern literary and his-
torical Societhykilenc évvel halála után választotta tévedésből tagjai közé. A mi
gyarlóságainkról is sok megdöbbentő dolgot hallunk elregélni. Így például Fogarasi Pap
József  nevű múlt századi tudósunkról azt olvassuk, hogy miután tudományával bámu-
latba ejtette az egész művelt nyugatot, vagy tíz művével jutalmat nyert a külföldi tudo-
mányos akadémiákon, s miután az indiai alkirály fényes meghívását visszautasította,
hazajött, előbb Marosvásárhelyt, később a budai egyetemen tanárkodott, aztán itthon
örökre elfeledték. Épp ilyen épületes dolgokat olvasunk Athénben élő híres hazánkfiáról,
Fodor Istvánról is, aki robinzoni küzdelmei során a v ilág egyik legkitűnőbb elektrotech-
nikusává s Edison meghitt barátjává küzdötte fel magát, anélkül, hogy a hazai illetékes
körök tudomást szereztek volna kilétéről.”
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1894 / 123. ESTI SZ., MÁJUS4., PÉNTEK
-„Az egyetemi könyvtár statisztikája. Az egyetemi könyvtárnak márczius hónapban ösz-
szesen 3.348 látogatója volt, aki 3.050 könyvet használt és pedig 10 hittudományi, 1.582
jog-és államtudományi, 1.504 orvostudományi, 340 matematikai és természettudományi,
97 filozófai és esztétikai, 412 történelmi és földrajzi, 466 nyelv-és irodalmi és 239 vegyes
tartalmú könyvet.”

1894 / 184 REGGELI SZ., JÚLIUS5., CSÜTÖRTÖK
-„Az egyetemi könyvtárból. Az egyetemi könyvtárt júniusban 1578-an látogatták. Össze-
sen 1.690 államtudományi, 35 filozófiai és esztétikai, 221 történelmi és földrajzi, 140
nyelv és irodalmi és 135 vegyes tartalmú könyvet. A lefolyt évben a könyvtárnak összesen
16.980 látogatója volt, akik 18.544 művet használtak. A könyvtár olvasóterme július1.-
től szeptember 1.-ig zárva marad, de az úgynevezett kerekterem a délelőtti órákban a tu-
dósok és hírlapírók számára nyitva marad.”

1894 / 279. REGGELI SZ., OKTÓBER9., KEDD
-A szokásos rövid hír a XXVII füzet megjelenése kapcsán. Az újságíró idézi Szinnyei
szavait: ”Remélhető azonban, hogy 1900 -ban az egész be lesz fejezve” – teszi hozzá
ugyancsak az öreg Szinnyei.

1894 / 224. ESTI SZ., AUGUSZTUS14., KEDD
-„Takarítás az egyetemi könyvtárban. Az egyetemi könyvtár a szokásos évi nagytakarítás
miatt augusztus 16.-tól szeptember 1.-ig zárva marad.”

1894 / 241. ESTI SZ., SZEPTEMBER1., SZOMBAT.
„Az egyetemi könyvtár megnyitása. Az egyetemi könyvtár nagy olvasóterme és hírlapíró
szobája ismét megnyílt és minden nap, vasár-és ünnepnapokon is úgy délelőtt, mind dél-
után (hétfő kivételével) 9-től 12-ig és délután 3-tól 8-ig az egyetemi polgárok és a kö-
zönség rendelkezésére áll.”

1894 / 245. REGGELI SZ., SZEPTEMBER5., SZERDA
-„A könyvtárak megnyitása. A főváros nyilvános könyvtárait a két hónapi szünet után
ismét megnyitották. A múzeumi könyvtár, a vasárnapokat kivéve, minden nap reggel 9
órától délután 1-ig, az akadémiai könyvtár vasárnap kivételével naponkint 3 órától este
7-ig van nyitva. Az egyetemi könyvtár olvasóterme hétfő kivételével nyitva van minden
nap délelőtt 9 órától 12-ig, délután 3 órától 8-ig. Az olvasójegyeket tizedfél óráig és dél-
után negyedfélóráig adják ki.”
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1895 / 49. REGGELI SZ., FEBRUÁR19., KEDD
-„Temetés. Egervári Potemkin Ödön egyetemi könyvtári tiszt temetése vasárnap délután
ment végbe az Egyetem utcai halottasházból nagy részvét mellett. A közönség soraiban
ott voltak a többi között Vadnay Károly, dr. Fejérpataky László, a Múzeum könyvtárának
igazgató őre, Szinnyey József, továbbá dr. Kudora Károly, dr. Máté Sándor, dr. Dedek
Crescens Lajos, dr. Angyal Dávid könyvtári tisztek, sok negyvennyolcas honvéd és
mások. A gyászszertartás után a koszorúkkal borított koporsót kivitték a kőbányai új
temetőbe.”

1895 / 91. ESTI SZ., ÁPRILIS3. SZERDA
-„A nyájas olvasók. Az egyetemi könyvtár nagy olvasó termének március hónapban 6.275
látogatója volt, akik 6.538 művet használtak fel és pedig 39 hittudományi, 2.921 jog és
államtudományi 1.385 orvostudományi, 322 matematikai és természettudományi, 140
filozófiai és esztétikai, 728 történelmi és földrajzi, 877 nyelv-és irodalmi és 225 vegyes
tartalmú könyvet. Ezen kívül 517 olvasó 1.456 munkát kapott kölcsön.”

1895 / 182. SZ., JÚLIUS6. SZOMBAT
-„Az egyetemi könyvtár szünete. Az egyetemi könyvtár teljes két hónapig zárva lesz, és
csak szeptemberben nyílik meg újra. Ez idő alatt a könyvtárban nagytakarítást rendeznek
s az épületet úgy belül, mint kívül javítani fogják. Kedden és szombaton kilenc órától ti-
zenkettőig azonban kikölcsönzéseket intéznek el.”

1896 / 35. SZ., FEBRUÁR5., SZERDA
-„A köteles példányok. A nyomdatermékek köteles példányairól szóló törvényjavaslat – tervezet
tárgyában ma délután a könyvtárnokok az egyetemi könyvtár helyiségében értekezletet
tartottak. Az értekezleten Szilágyi Sándor, az egyetemi könyvtár igazgatója elnökölt,
melyen a kormányt dr. Szmrecsányi Miklós osztálytanácsos s az Országos Múzeum- és
Könyvtárbizottságot Porzsolt Kálmán, titkár képviselte. Szmrecsányi osztálytanácsos a mi-
niszter nevében köszönetet mondott a könyvtárnokoknak a megjelenésükért, mire a ja-
vaslat felett élénk vita fejlődött ki, amelyben valamennyien melegen üdvözölték a
tervezetet. A részleteknél az az óhajtás merült fel, hogy a törvényjavaslat végleges szö-
vegezésénél a Tudományos Akadémiaés az Erdélyi Múzeum Egyesületkönyvtárainak régi
rendeletekben gyökerező joga a köteles a köteles példányokra vonatkozóan bizonyítta-
ssék, továbbá hogy a könyvtárakba beszolgáltatandó köteles nyomtatványok közé so-
rozzák be falragaszokat, színlapokat és gyászjelentéseketis. Az értekezlet végül köszönetet
szavazott a kultuszminiszternek a törvényjavaslat elkészítéséért.”
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1896 / 139. REGGELI SZ., MÁJUS20. SZERDA
-„Az Egyetemi könyvtárból. Az egyetemi könyvtár az idén az előző évek szokásaitól el-
térőleg, a milleniumra való tekintettel egész nyáron nyitva marad. Hetente kétszer, kedden
és pénteken adnak ki könyveket.”

1896 / 240. SZ., SZEPTEMBER1. , KEDD
-„Garay szobra. Szegszárd városa már jó ideje elhatározta, hogy a város híres szülöttének,
Garay Jánosnak szobrot emel. Másfél esztendő előtt pályázatot írtak ki a szoborra. Szár-
novszky Ferenc szobrász nyerte az első díjat: a kivitelt. Azóta a szegszárdi Garay–szobor
tengeri kígyóvá változott. Hónapról-hónapra olvashatni róla, de mindig ugyanazt, hogy
Szárnovszky még mindig nem felelt meg a megbízatásnak, melyre szerződésileg kötelezte
magát s melynek fejében kétezer forint előleget kapott. Nem tudjuk, ki a hibás: a mű-
vész-e vagy a szoborbizottság? De már itt volna az ideje, hogy e kérdés tisztázódjék va-
gyis, hogy a tengeri kígyót végleg kipusztítsák, s helyette megteremtsék a szobrot. A
nagyközönség áldozatkészségével lehetővé tette a szobor megteremtését, teremtse is hát
meg a szoborbizottság és a művész vállvetve.”

1896 / 240. SZ., SZEPTEMBER1., KEDD
-„Az egyetemi könyvtár nyitva tartása. Dacára hogy az egyetemen az idén a tanév csak
szeptember 21.-én nyílik meg az egyetemi könyvtár már holnap, szeptember 1.-én nyílik
meg és nyitva marad minden nap , vasár –és ünnepnapokon is, hétfő kivételével, délelőtt
9-12-ig és délután 3-8-ig.”

1897 / 106. SZ., ÁPRILIS16. , PÉNTEK
-„Garay János emléke. A szegszárdi Garay János bizottságpályázatot hirdet egy Garay János
emlékét méltató ódára. A legjobb mű jutalma 100 korona. Az idegen kézzel írt pályamű-
vek folyó évi június hónap 10.-ig Szegszárdra Fürdős Vilmos szoborbizottsági elnökhöz
nyújtandók be. A pályanyertes ódát a Garay szobor leleplezésekor szavalják el s először
a szoborbizottság megbízásából Bodnár István által szerkesztett Garay – albumban fog
megjelenni. Pályázhat minden magyar író. A Garay – szobor leleplezése ez év szeptember
hónapjában fog véghez menni.”

1897 / 134. SZ., MÁJUS14. , PÉNTEK
-„Szinnyei József  ünneplése. Ma érkezett le a Nemzeti Múzeum igazgatóságához a köz-
oktatásügyi miniszter hivatalos értesítése, hogy őfelsége királyi tanácsossá nevezte ki
idősb Szinnyei Józsefet, a múzeumi hírlap – könyvtár vezetőjét. Ebből az alkalomból
Szalay Imre igazgató vezetése mellett a Múzeum hivatalnokai összejöttek, hogy Szinnye-
inek gratuláljanak a jól megérdemelt kitüntetéshez. Szalay Imre igazgató beszédet mon-
dott, amelyben fölsorolta az ünnepelt érdemeit ama huszonöt év alatt, hogy a hírlap –
könyvtárt vezeti. De a legfelsőbb kitüntetés – úgy mondá az igazgató – nemcsak ennek
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a működésnek szól, hanem Szinnyei irodalmi érdemeit is jutalmazza. Ezen a téren már
félszázadnál hosszabb idő óta működik olyan szorgalommal és hivatottsággal, amely pár-
ját ritkítja. S az a szeretetreméltóság, amellyel mindenkinek, aki hozzáfordul útbaigazí-
tással és jó tanáccsal szolgál, visszhangra talált abban az örömben, amellyel a királyi
elismerés hírét a társadalom minden körében fogadták. Különös öröme volt a Nemzeti
Múzeumnak, mely olyan, mint egy összetartó család és Szinnyei Józsefben önönmagát
és tudományos munkásságát lája megtisztelve. 
Szinnyei József  mélyen meghatva mondott köszönetet a kitüntetésért, valamint hivatal-
beli társai szíves megemlékezéséért és hozzátette, hogy csakis tisztviselőtársai kollegiális
együttműködésével érhette el azt az eredményt, amelyért a királyi kegy megjutalmazta.
Végül Dr. Fejérpataky László múzeumi igazgató – őr felolvasta a miniszteri levelet, amely
tudatja a legfelsőbb elhatározást, mire a családias ünnepség véget ért.” 

1897 / 169. SZ., JÚNIUS19. SZOMBAT
-„Szilágyi Sándor ünneplése. A magyar történelmi társulatigazgató választmánya jövő hétfőn
délután öt órakor ünnepélyt rendez Szilágyi Sándor tiszteletére. A jeles történetíró most
tölti be hetvenedik évét és számos tisztelői örömmel ragadják meg az alkalmat, hogy sze-
retetüknek és ragaszkodásuknak az agg tudós iránt kifejezést adjanak. Az ünnepélyt az
egyetemi könyvtár olvasótermében tartják meg, és akkor nyújtják majd át az ünnepeltnek
azokat a díszérméket, melyeket erre az alkalomra készítettek. Az érmeket Schart Antal
magyar születésű bécsi művész mintázta és a körmöcbányai pénzverő – intézetben verték
ki: az egyik aranyból van, a másik ezüstből, a harmadik bronzból. Egy díszes zöld bőr-
tokban Thallóczy Lajos udvari tanácsos fogja átnyújtani. A rendkívüli jubileumi ülést
gróf  Teleki Géza elnök nyitja meg s azután következik Thallóczy Lajos ünnepi beszéde,
amelynek a kíséretében az érmeket és a feliratot az ünnepeltnek átnyújtja. A Történelmi
Társulat tagjain kívül meg vannak híva erre az ünnepélyre: Wlassics Gyula közoktatásügyi
miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia, a budapesti egyetem, a kolozsvári egyetem, a
Heraldikai és Geneológiai Társulat, az egyetemi könyvtár, az Országos Régészeti és Embertani
Társulatés a kőrösi gimnázium tanári kara. Az utóbbi azért, mert ezen a gimnáziumon
működött régebben a jubiláló.”

1897 / 172. , JÚNIUS22. , KEDD
„Szilágyi Sándor ünneplése. A Pesti Napló tudósítójától. Budapest, június 21.
A magyar tudományos világ egyik kitűnősége, Szilágyi Sándor ma töltötte be életének
hetvenedik évét. A hírneves történetíró ünneplésében részvett tisztelőinek és barátainak
nagy száma, örömmel ragadva meg ezt az alkalmat, hogy ne csak a tudós iránt érzett
tiszteletüknek, hanem annak a szeretetnek is kifejezést adjanak, amellyel a jóságos ősz
historikust közéletünk és tudományunk jelesei környezik. 
Az ünnepet a Magyar Történelmi Társulatrendezte az egyetemi könyvtár olvasótermében,
amely az ünneplőkkel zsúfolásig megtelt. Ott láttuk többek között Teleki Géza grófot,
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a Történelmi Társulat elnökét, Zsilinszky Mihály államtitkárt, Zichy Jenő grófot, Bedő
Albertet, Emich Gusztávot, Beöthy Zsoltot, Zichy Antalt, Szász Károlyt, Berzeviczy Al-
bertet, Ponori Thewrewk Emilt, Arany Lászlót, Vécsey Tamást, Toldy Lászlót (a főváros
képviseletében) Szász Gerőt, Káldy Gyulát, Tóth Lőrincet, Szinnyei Józsefet, Makay De-
zsőt stb.
Az öreg Szilágyi Sándor ott ült az emelvényen egy karosszékben s meghatottan nézett
végig tisztelői seregén. Előtte az asztalon egy virágbokréta volt, amelyet özv. báró Eötvös
Józsefné küldött az agg histórikusnak.
Az ünnepet gróf  Teleki Géza nyitotta meg. Egy oly férfiú ünneplése a mai - mondotta
– akinek érdemeit fölösleges fölsorolnia, hisz azokat ismeri mindenki. Nem is akar ér-
zelmeinek szépen csengő szavakban kifejezést adni, mert tudja, hogy Szilágyi nem akar
egyebet, mint hogy szeressék és becsüljék őt. 
Ezután Károly Árpád méltatta hosszabb, szép beszédben Szilágyi fáradhatatlan munkás-
ágát, azokat a becses műveket, amelyek egytől egyig díszére válnak a magyar nemzeti
közművelődésnek. Kiemeli hazánk történetének ama nagy mozzanatait, melyeket Szilágyi
megörökített, s amelyeknek megörökítésével egész hazáját őszinte hálára kötelezte. Át-
nyújtotta neki egyúttal azt a díszes emlékérmét, amelyet tisztelői erre az alkalomra ké-
szítettek.
Az érem előlapján Szilágyi Sándor mellképe található ALEXANDER SZILÁGYI AET.
LXX (Szilágyi Sándor 70 éves korában) kézirattal. A hátlap domborműve XVII. századi
agg tudóst ábrázol, amint tanítványainak, két nemes ifjúnak a történelmet előadja; a hát-
térben a falon BÁTHORY, BETHLEN, RÁKÓCZI nevei olvashatók, ama három nagy
fejedelmi család nevei, amelyek múltjának földerítése Szilágyi történetírói munkásságának
legnagyobb érdeme. E csoportozatot kiegészíti és magyarázza az aláírás:
RERUM. HUNGARICARUM. AC. TRANSSYLVANICARUM. INDAGATORI. IN-
DEFESSO. 1897 ( A magyar és erdélyi dolgok fáradhatatlan búvárának 1897-ben, amely
mellett a Szilágyi Sándor igazgatása alatt álló egyetemi könyvtár silhouette-szerű képe
látható, az egyetem címerének kíséretében. Az éremből egyetlen példányt vertek ki. Fog-
lalatja díszes bordóvörös bőrkötés. Ugyanez a bőrtok foglalja magában az üdvözlő fel-
iratot, amelynek szövege ez:
SZILÁGYI SÁNDORNAK, Néhány rövid hét múlva munkás életed hetvenedik esz-
tendejét fogod betölteni. Számos barátid és tisztelőid széles e hazában és azon kívül, el-
határozták, hogy ez alkalomból tiszteletedre művészi kéz alkotta emlékérmet fognak
veretni, mely két dolognak légyen szimbóluma. Legyen egyfelől látható a későbbi nem-
zedékek által is megilletődéssel szemlélhető jele annak az osztatlan elismerésnek, amellyel
a művelt magyar közönség a hazai történetírás és közművelődés terén teljesített hervad-
hatatlan értékű munkásságod iránt viseltetik. Adjon másfelől kifejezést annak az őszinte
tiszteletnek és vonzalomnak, amelyet egyéniséged iránt érzünk.
Az érem, amelyet ihletett művész vésője alkotott meg, ím elkészült s ezennel átadjuk
neked. S midőn arra kérünk, hogy jó néven vedd tőlünk a művelt magyar közönség el-
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ismerése s tisztelőid érzelmei e nyilvánítását, fogadd egyszersmind az éremmel együtt
ama őszinte jó kívánságunkat is, hogy tevékeny életed fonalát a hazai tudomány és a
nemzeti kultúra javára a gondviselés minél hosszabbra nyújtsa!
Ezután következik négy teljes oldalon mindazoknak a neve, akik az agg tudós ünneplé-
séhez hozzájárultak.
Szilágyi könnyekig meghatva mondta el válaszát az üdvözlő beszédekre. A szeretet és
jóakarat szemüvegén át – úgymond – néztétek ti kedves barátaim é s bajtársaim, hosszú
pályámnak eddigi lefolyását és az elért csekély eredményeket, amelyek messze mögötte
maradnak annak, amit elérni óhajtottam, hogy ily fényes kitüntetésre tartottatok érde-
mesnek, amely egy érdemekben gazdagabb életnek is méltó jutalma volna. Annál mé-
lyebb hála és köszönet tölti el szívemet, mert okom van azokat a személyes rokonszenv
megnyilatkozásának tekinteni. Csak keveseknek neve fogja túlélni a századot, melynek
fiai vagyunk, s bizonnyal én nem leszek azok között. Míg ti éltek, tudom, meg fogtok
emlékezni az öregről, akiben ti is azt nézitek, hogy lelke egész hevével szeretett ben-
neteket s elnézők lesztek gyarlóságai iránt. De ez a mestermű, amellyel megleptetek a
későbbi időkre is biztosít az elfeledtetéstől, legalább a teljes elfeledtetéstől, még akkorra
is, midőn, mint névtelen hősök, egy eszme harcosainak kollektív fogalmában fogok
felolvadni. 
A felhangzott éljenzés csillapultával Zsilinszky Mihály államtitkár üdvözölte az agg tudóst
a kultuszminiszter képviseletében.
Senki annyira nem sajnálja, mondotta, mint a miniszter hogy nem jelenhetett meg ezen
az ünnepen, a történetírók nesztorának tisztelői, barátai és tanítványai közepette. De tá-
vollétében is kétségen kívül velünk érez, velünk lelkesedik.
A Magyar Tudományos Akadémiaképviseletében Szily Kálmán fejezte ki jó kívánságait Szi-
lágyi iránt, aki az akadémiának 39 év óta tagja, azután sorba jöttek a budapesti Tudo-
mányegyetem, a kolozsvári egyetem, a Magyar Nemzeti Múzeum, az Országos Levéltárés
számos fővárosi és vidéki tudományos testület üdvözlései. Megható volt Szász Károly
beszéde, akit 52 éves barátság fűz Szilágyihoz s ezt az őszinte barátságot semmi nem la-
zította meg egy percre sem. Az ünnep végén Nagy Gyula, a Történelmi Társulattitkára a
beérkezett üdvözlő táviratokat olvasta föl. Ilyeket küldtek Apponyi Sándor gróf, Fraknói
Vilmos, Thaly Kálmán, Radvánszky Béla báró, Dóczy Lajos, Apor Gábor báró, Jósika
Sámuel báró a király személye körüli miniszter, Kun Géza gróf  és még számos külföldi
tudós és tudományos testület.”

1897 / 184. SZ., JÚLIUS14. , SZERDA
-„Az egyetemi könyvtár szünete. Szilágyi Sándor miniszteri tanácsos a budapesti Egye-
temi Könyvtár igazgatója ma két hónapi üdülésre Gasteinba utazott. Helyette a könyvtár
igazgatását dr. Máthé Sándor első őr vezeti. A könyvtár az éves revízió és a belső javítások
miatt s nyári szünet miatt szeptember 1.-ig a kutatók és a kikölcsönzők számára hetenként
kétszer van nyitva, még pedig kedden és pénteken reggel 8 órától 12-ig.”
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1897 / 250. SZ., SZEPTEMBER8. , SZERDA
- Hock János levele Párizsból, amelyben a párizsi Gruet-féle műteremben készülő Garay
szoborról ad részletes beszámolót.

1897 / 289. SZ., OKTÓBER17., VASÁRNAP
-„A Garay – szobor Szegszárdon. A Garay – szobor, amely Párisban készült, e hónap
14.-én Szegszárdra érkezett. Mint levelezőnk írja, a szoborbizottság mihelyst Szarnovszky
a talpazatra kerülő Géniusszal elkészül, nyomban összeül, hogy a szobor leleplezés napját
kitűzze.”

1898 / 2. SZ., JANUÁR1., SZOMBAT
-„Garay János szobra. Szekszárd nagynevű poéta – szülöttének, Garay Jánosnak a szobrát
márczius 15.-én leplezik le szülővárosában. A szobor, amelyet Szárnovszky János párisi
magyar szobrász mintázott, bronzba öntve már hazaérkezett a párisi ércöntő műhelyéből,
Szegszárdon most fogtak a szobor kőtalapzatának elkészítéséhez az itthon időző művész
felügyeletével. A szobrot elől a pálmát nyújtó géniusz, hátul pedig a költő obsitos költe-
ménye révén népszerűvé vált Háry János alakja díszíti.„

1898 / 120. SZ., MÁJUS1., VASÁRNAP
- Rövid hír a tervezett szoborleleplezésről, amelyen Perczel Dezső és Wlassics Gyula
miniszterek is részt vesznek.

1898 / 136. SZ., MÁJUS17., KEDD
- Rövid hír arról, ki vesz részt még az ünnepségen: „Garay özvegye, az Akadémia, a Kis-
faludyés Petőfi Társaság, továbbá a budapesti sajtó és művészvilág.”

1898 / 146. SZ., MÁJUS27., PÉNTEK
-„Az irodalmi és művészeti világ képviseletében Szegzárdon június 5.-én leplezik le Garay
János szobrát. Az ünnepre Perczel Dezső is Szegzárdra utazik, továbbá az Akadémiakép-
viseletében Lévay József, a Kisfaludy Társaságrészéről Herczeg Ferenc, a Petőfi Társaságré-
széről Bartók Lajos, Kenedi Géza, Ábrányi Emil, Bársony István, Pap Zoltán és
Neugebauer László jelentették be eddig lejövetelüket. Részt vesz az ünnepségen ezeken
kívül az Otthon Farkas Imre és Hevesi József  képviseletével, az Újságírók Egyesülete, a Képzőművé-
szeti Társulatés a Nemzeti Szalon, melyet Hock János alelnök fog képviselni. A budapesti
vendégeket, kiknek rendelkezésére a kereskedelmi miniszter különvonatot bocsát, a ren-
dezőség Boda Vilmos országgyűlési képviselővel az élén már Sárbogárdon fogadja. Az
ünnepet megelőző este gróf  Széchenyi Sándor főispán a vendégek tiszteletére nagy fo-
gadóestét ad. Az ünnep programja különben a következő: A reggeli órákban a tűzoltó-
zenekar riadóval járja be a várost. Délelőtt tíz órakor a küldöttségek gyülekezése a
kaszinóban s azután együttes felvonulása a Garay térre. A Himnuszután Fördős Vilmos
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a szoborbizottság elnöke tart megnyitó beszédet, melyet Rátkay László országgyűlési
képviselő ünnepi beszéde követ, mely alatt a szobrot borító lepel lehull. A leleplezés után
Váradi Antal szavalja el ünnepi ódáját, amely után a szegzárdi dalárda a Szózatot énekli.
Az ünnepet díszebéd követi, melyen egy részvételi jegy öt forint. Az ünnep napján jelenik
meg a Garay-albumis.

1898 / 154. SZ., JÚNIUS5., VASÁRNAP
- Vezércikk „Hári János költője”címmel a Garay életművet méltatandó.
- Szintén e számban beszámoló és részletek a Garay-albumból.

1898 / 155. SZ. JÚNIUS6.
- Részletes beszámoló a június 5.-én megtartott szoborleleplezésről, az azt követő lako-
máról és magáról a szoborról.
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Resümee
Die Geschichte der Universitätsbibliothek Budapest im Pesther Tagebuch

1876-1899

In diesem „fast”- Vierteljahrhundert erlebt die UB wichtige Jahre ihrer neuzeitlichen
Geschichte, nämlich die Zeit einer stufenweise vor sich gehenden Umwandlung in eine
moderne Bibliothek nach europäischen Massstäben. Dem entsprechend wächst auch
jene Aufmerksamkeit und Sensibilität, die die Pesti Napló, (Pester Tagebuch) den Tage-
sangelegenheiten der inzwischen zur ersten Sammlung des Landes gewordenen Univer-
sitätsbibliothek schenkt. 
Die erste wichtige Station auf  diesem Weg war die Errichtung des neuen Bibliot-

hekspalastes, d.h. des ersten Bibliotheksbaus der damals frisch vereinten Hauptstadt Bu-
dapest. In diesen zahlreichen Zeitungsartikeln ist es der Pesti Napló gelungen die
Aufmerksamkeit für die Angelegenheiten der Bibliothek  stets wach zu halten.
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