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Tárgyszókatalógus terve az Egyetemi Könyvtárban (1779—1845). Toldy 
Ferencnek a könyvtár állapotáról s/.óló jelentése,1 melyet 184-3 márciusában nyúj
tott be a nádorhoz, részletesen foglalkozik az Egyetemi Könyvtár katalógusainak 
kérdésével is.2 Jelentésében Toldy megemlíti, hogy az 1779. évi könyvtári utasítás 
háromféle katalógust ír elő a könyvtár számára, majd ismerteti, hogyan tettek eleget 
az utasítás követelményeinek.

Az első két katalógussal3 most nem foglalkozunk. A harmadik, az ún. „tteal- 
Catalog", azaz „eatalogus alpliabcticus secundum materias distinctus” 4 azonban fel
tétlenül megérdemli, hogy különös figyelmet szenteljünk neki.

A reálkatalógus elkészítését az utasítás kibocsátása óta eltelt GO esztendő alatt 
meg sem kísérelték, állapítja meg Toldy, de ha a sürgősebb munkák befejeződnek, 
és ha Őfensége és a Helytartótanács úgy kívánja, akkor hozzáfognak.5 Az ígéret ellenére 
világos, hogy Toldy sem lelkesedett ennek a katalógusnak elkészítéséért, mert mindjárt 
a következő mondatban leszögezi, hogy ilyen Katalógus? más könyvtárnak sincs, sőt. 
szerinte nincs is rá szükség, mivel bibliográfiai és tudománytörténeti művek segítségével 
az általános szerzői katalógusból is megtudható, hogy az illető kérdésről milyen művek 
találhatók a könyvtáriam.

Ezenkívül, folytatja Toldy, mivel nem volna elégséges, lm csak az önálló müveket 
vennék fel ebl>o a katalógusba, hanem a gyűjteményes munkák egyes részeit, valamint 
terjedelmesebb monográfiák nagyobb részleteit is bele kellene dolgozni, felmerül az a 
kérdés, hol legyen a határ a felveendő és a fel nem veendő müvek között.

Bonyolítja a kérdés megoldását, mondja Toldy. az a tény is, hogy valamely 
egészen csekély terjedelmű részlet gyakran több fényt vet a kérdéses tárgyra, mint egész 
monográfiák. Ebből következik, hogy a tudósoknak ismerniük kell a tárgyukra vonat
kozó fontos írásokat, értekezéseket és egyes elszórtan található adatokat a lehető leg
teljesebb mértékben. Ezt pedig, fejezi be fejtegetéseit, nem egy adott könyvtár reál- 
katalógusa, hanem jó bibliográfiák és speciális szakkönyvek teszik csak lehetővé.

Mielőtt az. itt kifejtett véleménnyel foglalkoznánk, tisztázzuk, milyen katalógus 
ellen hadakozik Toldy, milyennek kellett volna lennie ennek a reál katalógusnak?

A nádori jelentésben említett 1779. évi könyvtári utasításból,8 amely okt. 11-én 
kelt. az Országos Levéltárban őrzött példányon kívül négv másolat található az Égve-

' - f f *
1 Untcrlhünigster Bericht iiber dic Bedürfnissttder Königlic/ien Universitöts- BMio-

tfiek. Egyetemi Könyvtár irattára (továbbiakban E lv ' „Jelentések" különesomó. Nádori 
jelentés. .

2 Tóth András : A pesti egyetemi könyvtár u modern fejlődés útján. Tonulmánvok 
Budapest múltjából. 11. köt. 25G— 7. 1.

3 Betűrendes szerzői és az egyes tudománvszakokról partikuláris szakkatalógusok.
4 Nádori jel. B IX. pont.
5 Uo.
* Instituta BilAiotheeae Regit te Univcrsitutis Bttdcnsis. OL. Jlelvtt. Dep. litt.-pol. 

1779, Univ. Búd. fons 1G, pos. 17.
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tömi Könyvtár irattárában is.5 * * * * 10 ezek közül egy az Egyetemi Scnótustól a Könyvtárnak 
megküldött 4741. sz. hivatalos másolat, a többi feltehetően Toi.dy érdeklődésének és a 
nádori jelentés előmunkálatainak következménye.*

Az utasítás 2. cnp. 2. §-a foglalkozik a katalógusokkal. A  harmadik előirt katalógus 
a ..catalogus reális” , amely a műveket tárgyuk szerinti betűrendben tartalmazza. Készí
tésekor. mondja az utasítás, az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: az anyag 
felosztása ne legyen túl aprólékos, az egyes csoportok ne legyenek túlságosan kicsik; 
de ne legyen túl kötetlen sem, nehogy igen nagy csoportok keletkezzenek. Csak azokat 
a müveket vegyék fel, amelyekben a szerző az illető tárgyról bővebben, ,,data opera” 
értekezik. Ezeket megfelelő gonddal kell kiválogatni, és ahol szükséges, egyes fejezeteket 
is külön fel kell tüntetni a megfelelő lapszámmal együtt. A z ilyen módszerrel készült 
katalógust, mondja az utasítás, a tanulóifjúság nemcsak tanulmányai és feladatainak 
elkészítése során forgathatja haszonnal, hunom önálló tudományos szárnypróbálga
tásaiban is, mivel belőle minden nehézség nélkül megtudhatja, hogy mely írók müveit 
kell bizonyos tárgyból elolvasnia.

Kétségtelen, hogy a szabályzatban tárgyszókutulógusról van szó. Ismeretes, hogy 
kb. 100 év óta a ,,reál katalógus”  szisztematikus szakkatalógust jelent, korábban azonban 
ez a/ elnevezés n mai „Sehlagwort katalógus”  értelmében volt használatos.0

Nem feladatunk a tárgyszókatalógus történetének m egírása ,de elkerülhetetlen, 
hogy főbb vonásaiban fel ne vázoljuk a fejlődés jelentősebb állomásait, amelyek nélkül 
az 1779. évi okt. Il-i utasításnak a reálkatalógusra vonatkozó része nem jöhetett volna 
létre.

Tárgyszókatalógust először a középkori kolostori könyvtárak kódexeiről készí
tettek, a szaklajstromok regisztereként, de sokszor önállóan is. A mclki és az eiehstütti 
kolostori könyvtárak katalógusainak tanulmányozása során az is kitűnik, hogy első
sorban az akkor igen nagyszámú aiionym kéziratok tették ezt szükségessé. 1000 után 
már bibliográfiai müvek is készültek ezzel a módszerrel. 1011-ben jelent meg Gcorg 
Draudius Bibliotheca classica-ju, mely 12 szakra oszlik, a szakokon belül azonban a 
tárgyak betűrendjében következnek a elmek. Martin Lipnxir.s még továbbmegy egy 
lépéssel, 1079 és 1685 között megjelent JJibliotJlcca realis-n az egyetemi fakultásoknak 
megfelelően mindössze négy részre (theológia, jogtudomány, orvostudomány filozófia) 
oszlik. L ipenius müvével egyidöben, 1080 és 1082 között készítette el Adrién Baillkt  
Ch.Fr.de L amoioxon könyvtárának tárgyszókatalógusát, amely nem került kinyom
tatásra, és melynek holléte ma ismeretlen. Fennmaradt azonban az a szabályzat, amelyet 
Ba ille t  a könyvtár tulajdonosa számára írt útmutatóul.11 Ebből kitűnik, hogy Baillet  
akárcsak L ipknius , bizonyos könyvek, különösen nagy történelmi gyűjteményes munkák, 
egyes részeit is külön tárgyszavazta. Az olyan müveket azonban, mint amilyenek a külön
böző ..variuc lectiones” , „opuseula” , ..electa", ..tniscellanea philologoruin et ci itieorum” , 
..colleetanea”  stb. L ipexiusszrI ellentétben nem vette fel.

5 EK. ..Könyvtári utasítás”  kos.
s Az utasításról általában 1. Bkuckner János: A jozefinista kultúrpolitika és az

Egyetemi Könyvtár. .Magv. Kőnyvszle. 1950. 113-— 5.1.
u Handbueh dér BibUothekswiseensehafl. Hrsg. von F. Milkau . Leipzig, 1933..

2. Bd. 247. 1.
10 A kérdést és irodalmát. jól összefoglalja M ilkau  Handbuch-jnnuk 2. kötete, 

290. I. Az ott felsoroltakból különösen fontos I'r. Bock : Zűr Ceschichte des Schlng- 
icortkatalogs in Praxis und Theorie. ZentraIbi. f. Bibi. Weson. 1923. 494— 502. 1. Az újab
bak közül H. K uxze : Bibiiotheksvcruxdlungslehre. Leipzig, 1950. 144 0. 1. rövid vázlata
használható.

11 In  prioréin Uibliothecae Lamonianae indicem praefalio . . . A .  Baili.et : Juge- 
menő dcs sacans. 1. tóm. 2. partié. Amsterdam. 1725. 140— 59.1. kisnyolcadrét kiad.
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Bam.i.kt katalógusának és szabályzatának fontosságára Denis  is rámutatott.12 
Ez azért jelentős a mi szempontunkból, mivel csaknem bizonyos, hogy a könyvtári 
utasításnak a katalógusokra vonatkozó része Dknis alapján készült. Nála is, akár az 
utasításban, háromféle katalógus felállítása az alapkövetelmény : az első a szerzők betű- 
rendjében, a második a tudományoknak megfelelően osztályokra tagolva, a harmadik 
jM'dig a tárgyak betűrendjében sorolja fel a müveket. Ez utóbbi —  mondja Dknis —  
nagyon hasznos, elkészítése azonban igen nehéz.13 Ez a rövid, tömör fogalmazás tér 
vissza az utasítás 2. eup. 2. §-ában.

A módszer megvilágítására péklát is közöl az utasítás. Ezt, fontossága miatt, 
szószelint idézzük: ,,Sub voeabulo Asylum indicabitur: Caspari Bort hl dissert. de 
A s y li: Extat opuseulo Thomae 2'1 Pag.”

A  példa értelmét csak sejteni lehet, mivel —  mint majd látni fogjuk —  jó néhány 
másolási hiba csúszott bele. A  közölt példa szövegének hibás volta ellenére is kitűnik, 
hogy a tervezett tárgyszókatalógus nemcsak az önállóan megjelent műveket vette volna 
figyelembe, hanem ezen túlmenően a különböző gyűjteményes művek, kötetben össze
gyűjtött vegyes dolgozatok is külön füttyszavakat kaptak volna. Ahhoz azonban, 
hogy ezt minden kétséget kizáróan bebizonyítsuk, szükséges volna az idézett példa töké
letesen egyértelmű megfejtése. Ez legegyszerűbben úgy végezhető el, ha megtaláljuk 
a forrást, amelyből az utasítás a példát vette. Nem kétséges ugyanis, hogy a példa-fel
vételt nem önállóan alakították ki, hanem valamelyik korabeli szakkönyvből vagy tárgy
szavas bibliográfiából vették át. De melyikl>öl? A ,,post quem non”  adva van az utasítás 
keltében, az „unta quem non”  pedig feltehetően 1600.

A megfelelő irodalom átvizsgálása után sikerült is megtalálni a forrást Martin 
L ipeniüs  ftiMiothccfi reális juridíca e. bibliográfiájában14 az „Asylum”  tárgyszó alatt 
az első cím a következő : „JO .CASP.BAKTHEL Dissert. de iure asyli, Wiirlsb. 1733-4. 
in Ejus Opuséul, varii argumenti Tóm. II. p. 638— 707."

Ily  módon bizonyítottnak vehető, hogy az Egyetemi Könyvtár tárgyszókataló
gusa nem szándékozott Hah .i.kt módszerét követni, hanem az általa a léldolgozásl>ól 
kizárt „opuscula varia“ -féle műveket is analitikusan tárgyszavazta volna. A címleírás 
adatai az értekezés szerzőjének kereszt- és vezetékneve, az értekezés címe, nem önálló 
müveknél annak a kötetnek szerzője és ríme, melyben az értekezés található, kötet
es lapszám lettek volna. Mivel a példa nem könyvtárkatalógusból, hanem bibliográfiábó 
származik, a raktári jelzet, i 11. lelőhely feltüntetésének kérdése fel sem merült.

Mindenesetre a maga idejében ez a tárgyszókatalógus, ha elkészül, a legfejlettebb 
módszerekkel szerkesztett tárgyszókatalógusok sorúba tartozott volna. Sajnos azonban, 
mint már Toi.nv megállapította, hozzá sem kezdtek.

A  könyvtári utasítás kibocsátását követő időben az. abolícióx könyvanyagról 
készítendő ,,index generális”  került a könyvtári munka homloktéréi*', és talán ennek 
tulajdonítható, hogy az Egyetemi Senatus nem sürgette a tárgyszókatalógus ügyét. 
Lehetséges azonban, hogy a háttérben más erők is működtek.

Az egykorú iratanyagból kitűnik, hogy Bretschneider, a könyvtár akkori 
igazgatója igyekezett az Egyetemi Senatust rávenni, hogy az index reális elkészítésére 
részletes utasítást adjon ki. Ez elég különösen hangzik, mivel tudjuk, hogy az ilyen 
jellegű munkákat ebben az időben a könyvtárosok nem nagy lelkesedéssel fogadták. 
Még különösebb Brbtsohnbioer buzgólkodása, ha figyelembe vesszük, hogy 1780. 
dee. 1-i jelentésében csak egy A B(%katalógus szerkesztését ajánlja.15 Valószínű, hogy

12 M. D enis : Einleilung ind ie Jiiickerkunde. i. Theil. Wien, 1777. 261.1. n jegvz.
13 ] .  m. 260— 1. 1.
14 1. tóm. I.ipsiae, 1757. 89.1.
14 Brückner : L m .  119.1.
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Bitktschneider hirtelen jött lelkesedése mögött az a szándék rejtőzött, hogy az index 
reális kérdést ellenfelei, Pr a y  György praefcctus, valamint Wagner Károly és Schön. 
visnkr  István custosok ellen játssza ki.

A  custosokat már 1781. áprilisi jelentésében bepanaszolja a Senatusnál hanyag 
munkájuk miatt. Július 20-i beadványában pedig azt kéri. hogy az előző évben állásáról 
lemondott Pr a y  visszatérésével kapcsolatban előreláthatólag felmerülő torzsalkodások 
elkerülése érdekében a két praefeetus között osszák meg a funkciókat.16 Ennek meg
felelően ő szívesen átengedi PuAYnak a „magosabbrendű és ízosebb" munkát, vagyis 
a eatalogus reális elkészítését. Egyúttal kéri, hogy a Se na tus határozza meg a katalógus 
készítésének szabályait.

1781. dec. 23-i beadványának 28. pontjában17 közli a Senatussal, hogy a könyv
tári utasítás 2. eap. 2. §-ában előirt eatalogus reális munkálataihoz mindeddig nem fog
hattuk hozzá, mivel ö és beosztottai a könyvtár rendezésével és az index generális készí
tésével vannak elfoglalva, a custosok viszont nem hajlandók könyvtári munkát végezni. 
Ha a Scnatus ennek ellenére a munka elkezdését kívánja, adjon erre külön utasítást. 
A  Senatus erre azt válaszolja, hogy majd annak idején intézkedni fog arról, hogy az 
index reális ügyében mi történjék, és kik készítsék majd.18 BrBTSCHN e id e r  egy másik 
beadványában visszatér erre, és azt írja, hogy szeretné, ha ez az intézkedés már meg
történt volna, nehogy két könyvtáros idejét továbbra is tétlenül fecsérelje. A  beadványra 
válaszolva a Senatus megállapítja, hogy az index reális elkészítése hosszú időt és a tudo
mány minden ágában kipróbált szakembert igényel, majd megismétli, hogy megfelelő 
időben, mikor a könyvtár már teljesen el lesz rendezve, orról a kérdésről is intézkedni fog.19

A  munkát tehát BRetsohxkioer nem a maga számára akarta kierőszakolni, hanem 
először Pr a y I, azután a custosokat szándékozta lefoglalni vele. Talán úgy gondolta, 
ha Pray  és fegyvertársai ezzel az igen nehéz és hosszantartó munkával kénytelenek 
foglalkozni, nem marad majd idejük arra, hogy az ő terveit keresztülhúzzák. Sőt, esetleg 
abban is reménykedett, hogy PRAYék bicskája beletörik a dologiul : nem lesznek képesek 
a tárgvszókatalógust megfelelően elkészíteni, és ezt majd kihasználhatja ellenük.2® 
Ez a feltevés annál valószínűbb, mivel Pray  1779-ből származó katalógusával pontosan 
ezt tette. Kegyetlen és részben igazságtalan bírálatnak vetette alá, amikor céljai 1783-ban 
úgy kívánták.21 Semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy ugyanezt tette volna az. index 
reálissal is, ha terve sikerül.

Az Egyetemi Senatus azonban, mint láttuk, Brktschneider háromszori kéré
sén' sem volt hajlandó a eatalogus reális szabályzatát összeállítani és a katalógus készí
tését elrendelni. Ezzel Bkktschnkidkr terveit meghiúsította, és így, mivel az említett 
1779-ben készült katalógus elleni dühödt támadás nem bizonyult eredményesnek, nem 
tudta megakadályozni PaAYt és társait abban, hogy 17S3-ban az index generális kénlé
sében felülkerekedjenek.22

A X V III. században tehát nem sikerült létrehozni az Egyetemi Könyvtár tárgyszó
katalógusát. Hatvan évvel később kerül újból napirendre a kénlés, és itt kell vissza-

“  OL. Acta Sen. Bég. Univ. Búd. fasc. B 1780. 1781. aug.no. 13. ésfasc. B. 1791. 
1782. máj. no. 16.

17 ÜL. Acta Sen. Bég. Univ. Búd. fasc.’ B 1790. 1782. febr. no. 2.
18 EK . 1782. febr. 4.
18 OL. Acta Sen. Bég. Univ. Búd. fasc- B 1791. 1782. aug. no. 15. — EK. 

1782. aug. 7.
20 A már említett 1781. évi javaslatának nyelvi megfogalmazása is mintha sejt- 

tetné ezt a szándékát: a katalógus készítését,.labor sublimior et oonditior” -nak nevezi, 
közl>en pedig talán arra gondol, hogy ebije az ,.izes”  munkába ellenségeinek belevásik 
a foga.

21 Bruckner : /. m. 128.1.22 Uo. 126—6. 1.
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térnünk Tornvnak a nádori jelentésben kifejtett álláspontjára. Vajon ezzel kapcsolatban 
is olyan következetesen képviselte-e Toldy a haladást, mint könyvtári elveiben és 
gyakorlati munkájában általában?ö  .Megfelelt-e a valóságnak a nádori jelentésnek az az 
állítása, hogy más könyvtárban sincs ilyen katalógus? Tudjuk, hogy a greifswaldi egye
temi könyvtárban volt, és ez 1775— 76-ban nyomtatásban is megjelent,24 SchrettinoER 
pedig éppen T oldy idejében —  181!) és 1851 között —  készített tárgyszókatalógust 
a müncheni llofbibliothek számára. Természetesen elképzelhető, hogy az a katalógus, 
mely 1779-ben a legfejlettebb könyvtári technika képviselője volt, 1845-re már a túl
haladott, elavult könyvtári eszközök közé tartozott. Ebben az esetijén ToLDYnak mégis 
igaza volt.

A  tárgyszókatalógus gyakorlatának virágkora kétségtelenül a X V II. század volt. 
A  X V I I1. századból már csak két ilyen katalógust ismerünk.*4 Elméleti megalapozása 
viszont csak a X IX . században éri el tetőpontját, amikor a gyakorlat átmenetileg leha- 
nyatlik.2* Igaz ugyan, hogy már K. Preusker szkeptikusan nyilatkozik a reálkatalógus 
értékéről,87 a komoly oppozició azonban csak PETZHOLDTtal kezdődik.8®

Tehát a X IX . század a tárgyszókatalógus szempontjából az átmeneti hanyatlás 
kom. A  század első felében új tárgyszavas katalógusok, ill. bibliográfiák —  Schrettisger 
félbenmaradt katalógusát leszámítva —  már nem készülnek, sőt a régi katalógusokat 
sem fejlesztik többé.89 A század hetvenes-nyolcvanas éveiben a tárgyszókatalógus új 
virágzásnak indul,80 ez azonban a  mi szempontunkból most érdektelen.

Mindez azt mutatja, hogy e tekintetben Toi.dv nem vádolható maradisággal. 
Más a helyzet azonban azzal az érveléssel, amelyet a reálkatalógus ellen felvonultat. 
Hogy mi kerülhet bele a tárgyszókatalógusba és mi nem, ez Toldy korában már nem 
volt olyan bizonytalan, mint ezt a nádori jelentésben feltünteti. Darusért már 1772-ben 
kiadta reálkatalógusának tervezetét,81 amelyben közli, hogy az önálló müveken kívül 
felveszi a nagyobb és gyűjteményes művekben levő dolgozatokat, minden kisebb Írást 
a tudományos akadémiák nagyobb kiadványaitól, a Philosophical Tramactions-bán 
és sok más periodikában megjelent cikkeket. Schrettisger említett müve, amely rész
letes példatárral is el van látva, 182!)-tón látott napvilágot, hogy Baillet X V II. századi, 
1725-ben közzétett és fentebb már említett szabályzatáról ne is beszéljünk.

Ismertettük ToLDYnak azt a nézetét, amely szerint azért nincs szükség tárgyszó
katalógusra, mivel megfelelő bibliográfiák segítségével a szerzői katalógustól is kitűnik, 
mi van meg a könyvtárban valamely kérdés irodalmától. Ugyanezt a véleményét 
ismétli meg majdnem szószerint az 1863. novemberi könyvtári reformjavaslatra adott 
válaszában, azzal a különbséggel, hogy itt már nemcsak a tárgyszókatalógusról beszél, 28 29 30 31

28 Vö. T óth András : /. w. 250.1.
24 Johann Cári Daru sért : Academiae Gríjpcsicaldensie biblioiheca. 3. tóm. Gry- 

peswaldiae, J776.
24 A londoni Middle Temple és Darusért katalógusa.
26 Mart in ScHRKTTiSGER: Vereuch cinen voUntdndigen Lchrbuchs dér Bibliothek-

Wissenschaft. 2. Hd. München, 1829. 121. 1. Schrettisger már nemcsak a gyűjteményes 
müvek egyes részeit, hanem a folyóiratcikkeket is tárgyszavazza, akárcsak Darusért,
1. Schrettisger: /. m. 157— 9. 1. Az 1834-bon kiadott Handbuch dér Bibliothek-Wisscn- 
schaft c. művében a reál katalógusra vonatkozóan megismétli a Versnek 2. kötetének érveit.

27 über öffendiche, Vereim- und Privatbibliotheken. Leipzig, 1839.1. Bd. 59.1. jegy/..
28 1871., 1. Book : í. m. 501.1.
29 A göttAveigi benedekrendi kolostor könyvtárának reálkatalógusa 1844-ig hasz

nálatban volt (B ock : /. m. 500.1.), ez azonban csak kéziratokat tartalmazott.
30Georg és Őst, Cutter, Kortescue.
31 Nachrichi ron seinem in Druck zu gebenden Catulogo dér akademischcn Bibliotkek 

in Greifsunld nebsl cinem Universalrcperlorio. Vö. M. Zobel von Zabelitz : E in  Schlag- 
trorlindex dér (Ireifsicalder Univcrsitötsbibliotliek ron 177fi. Zentralbl. f. Bibi. Wcscn. 
1924. 240. 1.
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liánom a szakkatalógusról általában.32 A szakirodalmi tájékozott súgót, mondja To l p y * 
nem valamely könyvtár katalógusából, hanem könyvészeti és tudomány történeti mun
kákból. pontosabban a könyvtár jól felszerelt segédkönyvtárából lehet megszerezni.

Köztudomású, hogy az Egyetemi Könyvtárban csak 11)49 decemberében kezdték 
el a decimális és a tárgyszókatalógus készítését. Ezt megelőzően csak az 1 S7(»— 77-ben 
kiépített szakkatalógus állott rendelkezésre, amely azonban már akkor is elavult 
vo lt, és alig tekinthető másnak, mint a látogatók rendelkezésére bocsátott io s s z  l>etű- 
rendes katalógusnak.

Joggal vetődik fel a kérdés : hogyan élhetett mindezek ellenére ez a katalógus 
háromnegyed évszázadig? Pontosabban, mi tette lehetővé, hogy ily  hosszú ideig nélkü
lözni tudták a modern szakkatalógust ? Kétségtelen, hogy ennek fő oka a hagyományos 
könyvtári konzervativizmus, személyzeti és épületl>eli fogyatékosságok, túlterhelés stb. 
mellett az volt. hogy a jól kiépített segéd könyvtári apparátus, vagyis a ToLDY-fóle 
„közvetett módszer”  alkalmazásával a könyvtár így is képes volt a kutatók és a hall
gatók szükségleteit kielégíteni.

A jelek arra mutatnak, hogy a fent ismertetett helyzet kialakulásához, a könyvtár 
,,szakkatalógus-nélküli" korszakának meghosszabbításához, részben szakkatalógus- 
ellenes magatartásával, részben a segédkönyvtár fontosságának egyoldalú hangsúlyo
zásával maga Toldy is hozzájárult.

Természetesen nem hallgathatjuk el. hogy jelentős haszna is volt ennek : az Egye
temi Könyvtár segédkönyvtárának és később tájékoztatószolgálatának kifejlő
déséhez elsősorban ez adta az indítékot.

Pálvölgyi Endre

32 Idézi T óth András : Az Egyetemi Könyvtár és a magyar tudományos élet 1849—  
1876. Tanulmányok Budapest múltjából. 12. köt. 466. 1.
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