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DÜMMERTH DEZSŐ

A négyszázéves múltra visszatekintő Egyetemi Könyvtár személyzeti viszonyai a szá
zadok folyamán többféle változáson mentek keresztül. Legrégibb korszakában, a jezsuiták 
idején, a könyvtári szolgálat csupán egy-két évig tartó, ideiglenes és mellékes megbízatás 
volt. A könyvtár prefektusa általában az egyetem kancellárja és professzora, míg segédje 
egy teológushallgató volt. E  két fő jelentette 1773-ig a könyvtár személyzetét, akik, ter
mészetesen nem töltötték minden idejüket a könyvtárban. A prefektust elfoglalta saját 
katedrája és a kancellári tisztség, segédjét pedig a tanulás, a teológia végzése.

Egész életet betöltő foglalkozássá a könyvek őrzése csak 1774-ben válik, mikor a 
jezsuita rend megszűnése után a könyvtár világi-királyi intézménnyé alakul, s először szer
veznek mellette állami státusokat: rendszeres, havi fizetéssel járó, élethosszig tartó álláso
kat.1

Először két prefektusi (igazgatói) és két írnoki (kancellista) állást szerveznek. 1777- 
ben pedig, az egyetemnek Nagyszombatból Budára való költöztetése idején felállítják az 
első őr és másodőr elnevezésű státusokat is, melyek közül az első az oklevéltan tanszékével, 
a második pedig az érem- és régiségtan egyetemi katedrájával volt összekötve. A második 
igazgatói állás 1780-ban megszűnt, a többi státus azonban hosszú időn át meghatározta a 
könyvtári személyzet jellegét.

Eszerint a tisztviselői gárda egy felső és egy alsó kasztra különült. Az elsőbe tartozott 
az igazgató és a két őr, akik mindannyian az egyetem tanárai voltak, s könyvtári munkájuk 
mellett korukban magas színvonalú tudományos tevékenységet fejtettek ki. A Ratio Edu- 
cationisszal és a II. József-féle türelmi rendelettel megreformált egyetem legjelentősebb 
tanárai lettek így sorban egymás után a könyvtár igazgatói és őrei: az exjezsuita Pray György, 
Wagner Károly és Schönwiesner István mellett a világi Lakics György, valamint a protes
táns Cornides Dániel, majd Schwartner Márton. Ezek a neves tudósok egyszerre felemelték 
a könyvtár tekintélyét, nem tényleges könyvtári munkájukkal, hanem tudományos hír
nevükkel. t

Mellettük a tulajdonképpeni, aprólékos könyvtári munkát az alsóbb kaszt : a két írnok 
végezte.2 Őket tekinthetjük tehát a modern értelemben vett könyvtárosok őseinek. Semmi 
kapcsolatban nem voltak az egyetemi oktatással, vagy a tudomány aktív művelésével. Fel
adatuk szigorúan elhatárolt megbízatás volt: az olvasók kielégítése, a könyvek kikeresése 
és helyrerakása, valamint az alacsonyabb írásbeli teendők végzése; a másolás és iktatás.

Munkakörük egyszerre hivatalnoki és szolgai jellegű: nem csupán körmölnek és az 
olvasókra ügyelnek, hanem fizikai munkát is végeznek a könyvek ide-oda cipelésével, létra

1 Merkúr von Ungam, I. Jhg. 1787.
2 A könyvtár történetének ezt a szakaszát vö. Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár a ferenci abszolutizmus 

korában 1790— 1823. Magyar Könyvszemle, 1 9 6 3 . évf. 3- sz.
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mászással együtt, mely 1876 előtt, a régi könyvtárépület romladozó, egészségtelen levegő
jében különösen terhes munka volt. Szinnyei József emlékeiben így mondja el: ,, . . . fa rka s
ordító • • • így neveztük a nagy könyvtártermet, melyben mindig 2— 3 fo k k a l hidegebb volt, mint 
az utcán . , . Innen kellett kihoznom a kért könyveket, melyek azonban nem voltak megszámozva, 
tehát keresnem kellett a megjelölt thékában és polcon . . . létrát kellett oda cipelnem, úgy földszint, 
mint karzaton, s azon fölmászva, néhány száz között turkáltam, közben meggémberedett ujjaimat 
is kellett fújnom, hogy kiegyenesedjenek és alkalmasok legyenek a keresésre . . .”3

A korabeli ügyiratok csak megerősítik ezeket az emlékeket. 1873- november 7-én pél
dául a délutáni szolgálat idejét a tisztviselők kérésére lecsökkentik, tekintettel a szűk és 
egészségtelen olvasóteremre.4 E  humánus intézkedés azonban szomorú előzmények után 
következik csak be: előzőleg egy írnok már tüdővérzést kapott, egy másik pedig itt szerzett 
tüdőbajába belepusztult.5 De 1873- szeptember 19-én is azt jelenti Toldy Ferenc igazgató, 
hogy az olvasóterem levegője annyira egészségtelen, hogy a tisztviselőket egymás után 
ágybadönti.

Könyvtárszolga az első időkben még csak egy van, akit teljesen lefoglalnak a ház 
körüli teendők. Arra, hogy az írnokoknak segédkezzen a könyvek kiadásában, csak 1870 
után kerül sor. Addig az olvasószolgálatot a kishivatalnokok egyedül látják el.

így indul útnak a nyomasztó, terhes kishivatalnok-szolgálat, mely a kevés fizetéssel, 
az előmenetel kilátástalanságával és a nyugdíj bizonytalanságával, mint az alábbiakban 
majd látni fogjuk, tragikus életek sorozatát indítja meg. E munkakörülmények természete
sen nemcsak az Egyetemi Könyvtárra jellemzőek, országos és egyúttal világjelenség ez, a 
X V III . században felvirágzó bürokrácia hajtása, melynek sötét nyomora a X I X . század 
elejére már irodalmi tükörképekre is talál E . T. A. Hoffmann, vagy Gogol művészetében.

A könyvtári írnok-szolgálat tragikumát legfeljebb az a körülmény színezi és fokozza, 
hogy gyakran magas műveltségű és tudományszomjas embereknek jutott ez a sors, akik 
éppen abban a reményben vállalkoztak az alacsony szolgálatra, hogy a könyvek közelsége 
számukra az ismeretszerzés és a tudás magaslatát szerzi meg. Munkájuk végzése közben 
azonban, mint egyikük írja, megirigyelték az egyetemi pedellus és az országgyűlési szolga 
munkakörét is ,— mert még ez a kevesebb tanultságot igénylő állás is jobb megélhetést 
biztosított a könyvtárosságnál.6

Legtöbbször azonban talán mégis félúton tört pályájú emberek húzódtak ide, akik
ben élt ugyan valami vágy és érdeklődés a tudás iránt, képességeik azonban nem nyújtot
tak magasabb lehetőségeket. Voltak, akiknek sikerült magasabbra emelkedniük, mások 
pedig, amikor látták, hogy nem boldogulnak, elhagyták a szolgálatot. De akadtak, akiknek 
nem volt más választás, mint megvárni a szolgálatban a halált.

Pedig ez a csekélyen díjazott és társadalmilag annyira alacsony kishivatalnoki státus 
jelentette hosszú időn át, éppen a tudományos fejlődés egyik fő korszakában, a X I X .  szá
zad derekán, a könyvtár fennállását.

3 Szinnyei József: Könyvtári emlékek. Fővárosi Lapok, 1887. évf. I. 679 1.
4 1873/1874. tanévi iratcsomó: Egyetemi Könyvtár irattára. —  Tekintettel arra, hogy ezekben az időkben az 

ügyiratok még nem kaptak könyvtári iktatószámot, hanem az egyes akták tanévszerinti csomókban, s ezen 
belül a szorosabb dátum szerint találhatók meg, a szövegben idézett jelentések, felterjesztések időpontja 
egyúttal a lelőhelyet is mutatja. Ismétlések elkerülése végett ezért a továbbiakban az irattár anyagára csak 
akkor hivatkozunk, ha a főszövegben a dátum nem olvasható.

3 Vö. Szenessy Zsigmond alább következő adataival. 1872-ben Márki József kapott tüdővérzést. (Toldy fel- 
terj. Máté Sándor öltözete ügyében, 1872. dec. 17.)

6 Az idézetet vö. a Szenessyről szóló fejezetben.
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A könyvtárőr-egyetemi tanárok kasztja  ugyanis hamar kihalt: Weszerle József volt 
az utolsó első őr, aki 1827. július 17-én az érem- és régiségtan tanszékét elcserélte a magyar 
történet katedrájával, és így a könyvtártól is megvált.7 A másodőr helye pedig már 1823 
óta üres volt. Ettől kezdve az igazgatón kívül a könyvtár személyzetét csak a két írnok je
lentette, akiknek scriptori elnevezését egy helytartótanácsi rendelet 1847-ben könyvtár
tisztié változtatta. Az állás jellege és javadalmazása azonban nem változott. 1859'ben a 
Bach-kormány pedig visszaállította az írnok elnevezést. Csak 1807-ben újították fel a tiszti 
megjelölést ismét.8

1848-ban az első felelős magyar kormány visszaállítja ugyan a két őri státust, de már 
az egyetemi katedráktól függetlenül.9 Az intézkedés pedig különben is csak papíroson ma
rad. A gyakorlatban egyedül csak a kinevezett első őr, Reguly Antal foglalja el a helyét 
1849-ben, akinek státusa azután állandósul. A másodőr helyét azonban a Bach-kormány ta
karékossági okokból újból megszünteti, csupán azt engedi meg, hogy az első írnok, illetve 
most már tiszt, a másodőri címet viselje —  fizetés nélkül.10

Ezek a fejlemények végképp a kishivatalnokok vállaira tolják a könyvtárőrzés egész 
munkáját. A X V III . században kialakult felsőbb, professzor-kaszt megszűnik, és az első 
őr állása is erősen közel kerül a kishivatalnokokéhoz. Hogy teljesen egybe nem olvad velük, 
az csak Toldy Ferencnek köszönhető, aki egész igazgatása alatt szigorúan vigyázott, 
hogy őri kinevezésre csak komoly, tudományos eredményeket produkáló férfiak kerül
jenek.

Toldy nyugalomba vonulásakor, 1874-ben, visszaállítják a másodőr státusát is, de 
egyszersmind megszűnik az a szigorú disztinkció, mely az őröket és tiszteket eddig elkülö
nítette. Szó sincs többé a könyvtárőrzésnek az egyetemi katedrával való kapcsolatáról. Sőt, 
már 1857-ben a felsőbbség külön jelentést kér az igazgatótól, hogy az egyetemen is tanító 
Horváth Árpád kinevezése összeegyeztethető-e professzori állásával?

Horvát Árpád lesz azután 1874-ben az utolsó könyvtárigazgató, aki egyetemi profesz- 
szor is. 1876-ban pedig éppen azért mond le az igazgatói teendőkről, mert nem érzi azt 
összeférhetőnek többé a katedrával.11 Ugyanakkor 1874-ben az őri kinevezésekhez beve
zeti a könyvtárosi szakvizsgát: kollokviumot, s ezzel a tudományos alkotómunka és a szak
szerű, könyvtárosi hivatalszolgálat végleg elkülönül.12 A könyvtártani kollokviumot sikere
sen letevő Szinnyei József és Márki József lesz az új első és második őr. Sajátságos, hogy 
Szinnyeinek, bár jó könyvtártani szakembernek bizonyult, még csak egyetemi végzettsége 
sem volt. Márki pedig, akinek ugyan több diplomája is volt, Toldy szerint nemcsak hogy

7 Iktatókönyv, 390 P- EK . irattár. —  Szentpétery Imre: A bölcsészettudományi kar története, B p .,1935- —  
Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár Fejér György igazgatósága alatt, Bp., 1955- (Egyetemi Könyvtár ki
adványai, 10. sz.)

8 A könyvtár általános fejlődésére Toldy igazgatása alatt, vö. Tóth András: A pesti Egyetemi Könyvtár a mo
dern fejlődés útján 1843— 1849. Tanulmányok Budapest Múltjából, X I . (1956), 243— 276 1. valamint uő: 
Az Egyetemi Könyvtár és a magyar tudományos élet 1849-—1876. Bp., 1958. (Egyetemi Könyvtár kiadvá
nyai, 1. sz.)

9 1848. jún. 13
30 Vö. Csery József alábbi adataival.
u  Vértesy Miklós: Szinnyei József és Horvát Árpád. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, I.B p ., 1962. 9 7 — 104 1.
12 1874. febr. 2. Horvát Árpád az első őri állás megüresedésével kapcsolatban pályázatot javasol, de oly módon, 

hogy a pályázók, mint a magántanárok, kollokviumot tegyenek a hazai és egyetemes irodalomtörténetből, 
könyvészetből és könyvtártanból. Javaslatát az egyetemi tanács elfogadta.
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kellő tudományos képességekkel nem rendelkezett, hanem még a könyvtártani ismeretekben 
is —  „a sejtelemig sem emelkedett.”13

Mégis ők jelentették most már a könyvtári személyzet felsőbb kasztját, míg az alacso
nyabb kategóriákban a tisztek, s ezeken túl a napidíjasok, a még csekélyebb fizetésű és 
nyugdíj reménye nélkül szolgáló díjnokok száma megnövekedett.

Toldy Ferenc igazgatása alatt az első őri állást még olyanok kapták meg, mint a hír
neves keleti utazó és finnugor nyelvész Reguhj Antal, a történész Nagy Iván, és az oklevél
tan neves professzora, Horvát Árpád. Sőt, még a második tiszt is országos hírű volt ebben 
az időben: Garat] János, a költő.

Hogy törekvéseiben Toldyt éppen az előző „nagy könyvtárőrökre" való visszaemléke
zés vezette, kitűnik saját szavaiból, mikor Reguly kinevezését ajánlja: ,, . . . örvendvén 
annak is, ka a Wagnerek, Cornidesek és Schwartnerek utódjául a könyvtár egy hasonló hírű és 
érdemű férfiú t nyerhetne . . .”14

Mindezek azonban nem vehették fel a versenyt a szakszerű hivatalszolgálat új köve
telményeivel. A tudományos munkát nem végző, sőt, magasabb tanulmányaiban is félben- 
maradt, de könyvtártani szakember Szinnyei fölényesen emlékezik meg Regulyról és Garay- 
ról:

„A hivatal nyugalmas, gondnélküli életnek tekintetett, azért ha valamely nevezetes író meg
vakult vagy megsántult, írói segélyegylet nem lévén, ide tették. így jutott a könyvtárhoz Garay, 
mikor már alig látott, és Reguly, ki bundában ü l t . . . és az olvasókat ( úgyse voltak sokan)  magá
hoz hívta k i az udvarra . . . ott ügyelt fö l  rájuk. Voltak azért könyvtárnokok, k ik  amazok helyett 
is dolgoztak. Azonban ők is tettek valamit . . .”15

Valóban, Szinnyeinek igaza volt: valamit Garay János is tett, meg Reguly Antal is. 
S hogy a könyvtári munka mennyire nem abból a csupán kedélyes, patriarkális képből állt, 
amit Szinnyei idéz, aki különben már egyiküket sem ismerte, azt megvilágítják azok a 
hivatalos ügyiratok, melyek segítségével összeállítottuk néhány könyvtári kishivatalnok 
életsorsát. A legtöbbje sötét, nyomasztó történet, s még Garay János szolgálatán sem talál
tunk alkalmat arra, hogy ezt a hivatalt „nyugalmasnak és gondnélkülinek” nevezzük.

A következőkben a könyvtár nehéz munkáját vállaikon tartó, X I X .  századi kishíva- 
talnokok karából mutatunk be tipikus életsorsokat, akik között jelentős tehetség éppúgy 
akad, mint tehetségtelen, hivatásáért rajongó szorgalmas éppúgy, mint munkáját hanyagul 
végző kedvetlen.

A könyvtár irattárában végzett kutatásaink közben azonban mégis úgy találtuk, hogy 
éppen ezeknek a nehéz sorsú, sötét nyomorral küzködőknek legnagyobb része szorgalmas 
volt, sőt, némelyik a mindennapok szürke és elfelejtett hőse, aki életét is odaadta az Egyete
mi Könyvtár szolgálatában.

CSERY JÓ ZSEF

1838-ban, a hosszú időn át meglehetősen hanyag, kapkodó és elnagyolt írással vezetett 
könyvtári iktatókönyvben egy feltűnően rendezett, csinosságra törekvő és lelkiismeretesen 
higgadt kézírás tűnik fel, melynek finoman rajzok betűi példás szorgalomról és igyekezet
ről tanúskodnak.

13 Szinnyei félbemaradt tanulmányairól vö. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, Bp. —  A Márkiról 
szóló idézetet teljesebben vö. alább, a róla szóló szakaszban,

n Felterjesztés Reguly Antalról, 1849. nov. 24.
15 Könyvtári emlékek, i.m.
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Ez a kézírás Csery Józsefé, aki 1836-ban került a könyvtár szolgálatába, mint az egye
temi kézipénztárhoz helyezett második írnok, Schönherr Ferenc utóda. Az ő személye volt 
az összekötő kapocs, mely korszak-fordulót hidalt át Fejér György igazgatásától Toldy 
Ferenc idejéig, a könyvtár eleven emlékezete, akinek biztos memóriáját Toldy a megkez
dett katalogizálási munkálatoknál egy percre sem tudta nélkülözni.16

1807. szeptember 11-én született a Zólyom megyei Korpona városában. Valószínűen 
vagyontalan köznemesi szülők gyermeke volt, mert egész életén át hivatali fizetése volt 
egyetlen bázisa. Szülővárosában és Léván végezte a gináziumot, majd 1824-ben a piarista 
tanító-szerzetesrendbe lépett, s mint növendék, egy évig a grammatisták osztályában taní
tott. 1827-ben azonban már elhagyta a rendet, ahová, úgy látszik nem különleges hajlam, 
hanem talán szegénysége, s az ingyen tanulási alkalom vezette. Mindenesetre, miután Sze
geden elvégezte bölcsészeti tanulmányait a rend iskolájában, a szerzetet elhagyva Pestre 
jött, hogy a világi pályára készülve, jogot hallgasson. 1833-ban esküdött fel táblai jegyző
nek, 1837-ben pedig ügyvédi oklevelet szerzett.17

1836. október 1-én kezdte meg szolgálatát, mint második írnok (kancellista) az egye
temi könyvtárban, még Fejér György igazgatása alatt. Ügy látszik, a jogi pálya sem von
zotta különösebben, érdeklődése, talán Fejér hatására, a történeti stúdiumok felé kezdi haj
lítani. De szolgálati érdeke is úgy hozza magával, hogy segítségére legyen főnökének, aki 
ezidőben nagy oklevélgyűjteményének, a Codex diplomaticusnak köteteit bocsátja közre. 
Csery ebben a hatalmas, nagy körültekintést, pontosságot kívánó adatgyűjtő munkában se
gédkezik Fejérnek. Talán ezért is említi róla később Toldy, hogy „már Fejér György alatt is 
dicsérettel szolgált.”18

De mégsem a tudományos működés volt életének központja, hanem az egyszerű, oda
adó, hivatali szolgálat, melyet Toldy a felsőbbségnek küldött jelentéseiben nem győz 
eléggé dicsérni. ,,Szolgálatra készségét, buzgóságát azon perctől fogva, midőn a könyvtár igaz
gatását átvettem, mai napig változatlanul egyformának találtam” —  írja róla 1846-ban,19 s ez 
a vélemény haláláig kíséri.

Munkaköre az írnoki munkakör volt: lényegében az olvasószobai felügyelő szolgálat, 
mely egyúttal a könyvek kikereséséből, átadásából, majd visszavevéséből és visszarakásá- 
ból állt. Az 1847-ben részére kiállított bizonyitvány különösen a könyvek kikeresésében 
való ügyességét és az olvasókkal való nyájas bánásmódját emeli ki. De írásbeli teendőket is 
végzett. 1840. június 6-tól, mikor társa, Biankovich első írnok megbetegedett, minden tiszt
viselői teendőt egymaga látott el az egész könyvtárban, egészen az év októberéig. Ebben 
az időszakban az igazgatón kívül ő jelentette az egész személyzetet. Csak októbertől kapott 
ideiglenes segítséget, míg aztán 1841-ben Biankovich nyugalmazásakor első írnokká lép
tették elő.

Fizetése évi 300 forint, mely csak 1848. június 13-án emelkedik személyi pótlékkal 
együtt 400 forintra. Toldy közbenjárására azonban az első felelős magyar kormány kultusz
miniszterétől, Eötvös Józseftől, 1848. július 28-án buzgó munkájáért 200 forint jutalmat 
kap. Némi jutalomban (40 F t) már 1845-ben is részesült ugyan, de 1848-ban Toldy már 
őri állásra terjeszti fel.20

16 Toldy jelentése a helytartótanácsnak, 1846. jan. ő.
17 Szinnyei József: Magyar írók, i.m. —  Toldy felterjesztése, 1848. jún. 7.
18 Szinnyei: Magyar írók, i.m. —  Működési bizonyítvány, 1847. dec. 7.
19 Évi jelentés, 1846. dec. 30.
10 1848. jún. 7.
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Ismerve a szigorú és komoly, tudományos nívót, melyet Toldy az őröktől kívánt, 
Csery pártolását —  bár nem első helyen —  tudományos tájékozottságának megbecsülése
ként is tekinthetjük.

A magyaron kívül ismerte és beszélte a latin, német és szlovák nyelvet —  ezeket az 
ismereteket azonban származásának helye is magyarázza. De könyvészeti és történeti isme
retei is voltak. Természetesen, nem láthatjuk benne a tudomány aktív művelőjét, irodalmi 
tevékenysége inkább alkalmi jellegű. Mint ahogy alkalmi költeményeket is írt, úgy írt 
alkalmilag későbbi hivataltársa, Nagy Iván genealógiai gyűjteményébe, a M agyarország 
nemes családai című sorozatba, általa ismert köznemesi famíliákról. így írt szülővárosa, 
Korpona történetéről az ugyancsak Nagy Iván szerkesztette Magyar Tudományos Értekező
ben, s hasonlóképpen kezdte el megírni az egyetem történetét is. Ez a munkája azonban be
fejezetlenül, kéziratban maradt.21

Csery igazi, odaadó könyvtáros, tevékenységének lényege nem a könyvek írása, hanem 
azok példás, pontos megőrzése, hív szolgálata. Ez a hivatali szolgálat, mint végsőkig való, 
példás magatartása mutatja, haszonleséstől mentes, önzetlen hajlamból fakadt.

Hivatali szorgalmát nem rendítette meg az sem, hogy a magasabb vezetés részéről jó
formán semmiféle elismeréssel nem találkozott, az egyszer-kétszer kapott jutalmon kívül. 
Hiába folyamodott az őri állásért, azt mások kapták meg előtte, olyanok, akik később kezd
ték szolgálatukat, s olyanok is, akik fiatalabbak voltak őnála.

1855-ben pályázott újra a másodőr megüresedett helyére, s ekkor meg is kapta ezt az 
állást. Néhány évvel később azonban, 1859-ben Thun, a Bach-kormány minisztere taka
rékossági okokból megszüntette a másodőri státust, törölte a tiszti elnevezést, és Cseryt 
írnoknak minősítette vissza. Csupán annyi méltánylást kapott, hogy viselhette a másodőri 
címet, a megfelelő fizetést azonban elvesztette. A legjobb tisztviselőt lefokozták tehát, 
mintha valami vétséget követett volna el.22

Családjával —  feleségével és négy gyermekével —  a könyvtárépület udvarán levő tiszti 
lakásban lakott. Még nem adja fel a reményt —  Reguly halála után, 1858. szeptember 21-én 
ismét pályázik —  az első őri állásra, de ezt a nála 17 évvel fiatalabb, viszont tudományos 
reményekben gazdagabb Nagy Iván kapja meg helyette.

1861-ben fizetése 735 forint, szabad lakással. Toldy felterjesztése még mindig így 
írja le magatartását: ,,Törvényszerű, előzékeny, Mi és lelkiismeretes.”23

Ezek az utolsó szavak, melyek róla elhangzanak. Néhány évvel később megint szere
pel ugyan a neve egy kinevezésért szóló felterjesztésében, de ez már nem az ő számára, 
hanem utódjának szól. 1866. október 24-én Toldy ezt írja: „Múlt hó 23 -án Csery József, a 
kir. egyetemi könyvtár másod őre a dulongó cholerajárvány áldozata lett, s így könyvtárunk tiszt- 
viselóségében egy hely megürült.”

Ez a megürült hely emlékeztetett még egy ideig rá, és nyomorgó családja, akik az 
utána maradt, szerény penzióból nem tudtak megélni. 1867. július 20-án Toldy támogatja 
az özvegy kérését, hogy emeljék a nyugdíj összegét. ,, . . .a tisztelt Asszonyság gyermekei 
nemcsak ellátás nélkül, hanem valóban szomorú egészségi állapotban vannak” —  írja a pártoló 
kérvényben.

De a felsőbbség válasza erre a kérvényre éppúgy nem ismeretes, mint ahogy nyomorgó 
hátramaradottainak sorsa sem.

21 Szinnyei: Magyar írók, i.m. —  Toldy évi jelentései a személyzet irodalmi működéséről: 18Ő1/62, 1862/63'
22 Tóth András EK . és a tud. élet i.m. 478 1.
23 1861. nov. 2.
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GARAY JÁNOS

Toldy Ferenc, a könyvtár igazgatója, nem hivatalfőnöki minőségében találkozott elő
ször Garay val, hanem a pesti irodalmi életben. Ö  volt az, aki 1842. január 22-én Garay Jánost, 
az akkor már országos hírű költőt és a Magyar Tudományos Akadémia levelezőtagját be
vezette a Kisfaludy Társaságba. Üdvözlő beszédében kiemelte, hogy a Társaság Garaytól 
nemcsak költői műveket vár, hanem a művészet elméleti kérdéseiben való segítséget is. 
Válaszában Garay az ekkor kialakulni kezdő, szabad írói életforma mellett tett hitet, 
„ író  vagyok, nincs állásom —  mondta —  s nem is akarom , hogy legyen, s ne is legyen, nincs éle
tem, mert lényem hazámon kívül csak az  irodalomé ”u

Rövidesen kiderült azonban, hogy Garay eszményi életformája, különösen egy három
gyerekes családapának, megvalósíthatatlan. A hírlapírás jövedelmei nem bizonyultak eléggé 
biztosnak és állandóknak. 1844-ben még „A  magyar írók Pesten ötven év előtt és most” cím
mel tart előadást a Kisfaludy Társaságban, kiemelve a haladást.24 25 1845- július 1-én azonban 
már, mint ideiglenes írnok, az egyetemi könyvtár szolgálatába lép.26

Garay, aki 1812. október 10-én született Szekszárdon, ekkor már pályája delén áll. 
Mögötte vannak ifjúságának küzdelmei, a pesti egyetemi évek, amikor még mint diák is 
sokat járt a könyvtárba a fagyos teleken, tanulni és melegedni. Ez a harmincas években 
volt, s egy versében így emlékezik meg róla:

A z  iskolát nem úgy tanultam én,
Hogy édesen gondoljak vissza rá,

. Lelkemnek azt, mit vágyott, meg nem adta, .
S így viszont én adósa maradék . . .
Pesten cométának hitt a tanító, v
M int ritka vendéget mathesisán,
S mert télen a könyvtárnak olvasóját 
Jobban fütötték, mint szállásomat,
Tanyát ütöttem foliánsi k ö z t . . .
A z  isten, aki keblemben lakott,
A  szent művészet tündér csarnokát 
M utatta f e l  lelkemnek álmain,
S mindent tanultam hangya-szorgalommal,
Csak azt nem, amit az élet kíván . . ,27

A költő e sorokban a költői álmok és valóság összeütközésében maga jellemzi leg
jobban önmagát. 1844 telét már súlyos betegen, nyomasztó anyagi gondok között tölti, 
s örömmel veszi, mikor felgyógyulva, a következő év nyarán, biztos fizetés reményében a 
könyvtárban kezd dolgozni.

Toldy először a hittudományi fiókkönyvtár katalogizálást bízza rá, s hivatalos jelen
téseiben nem győzi dicsérni munkatársát. „Garay Já n o s—-írja 1845. december 19-én —

24 Ferenczy József: Garay János életrajza. Bp., 1883. 126 1.
25 Ferenczy, i.m.
26 Toldy felterjesztése, 1845- júl. 16.
27 Idézi Ferenczy, i.m.
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a ni. kir. helytartó tanács által kinevezett ideiglenes rendkívüli segédírnok a fiókkönyvtárban velem 
fáradhatatlanul dolgozott, és nemcsak a legnagyobb pontosságot tanúsította, hanem tudományos 
műveltségénél fogva munkálkodásomat lényegesen előmozdította.”28

De Garaynak is tetszik az új életforma. Egy levelében ezt írja könyvtári munkájáról: 
„M i reggeli 9 órától délutáni 2-ig dolgozunk, a délután szabad, a vasárnap és hétfő szünnap. 
Elég elfoglaltság . . .  de legalább pihenési időközzel, nem úgy, mint a hírlapszerkesztésnél, hol 
nincs szünnap, nincs folytonos munka, de szakadékos és örökös, s így előlegesen, mert az  e nemű 
munkában kedvet is találok, meg volnék elégedve.”29

Nem volna tehát egyelőre baj, csak a biztos és rendszeres jövedelem, ami elhatározá
sának éppen fő oka volt, nem akar jelentkezni. Már csaknem négy hónap telik el anélkül, 
hogy a hivatali bürokrácia labirintusaiból megkapná a munkájáért járó napidíjat. Toldy 
1845- szeptember 25-én 60 forint előleget kér Garay számára, panaszolva, hogy eddig még 
nem kapott fizetést, pedig munkába állása óta már összesen 66 napot dolgozott.30

A felterjesztésnek nincs sikere. Október 27-én újból sürgetni kell a helytartótanácsot. 
„Alázatos vélemémjem szerint —  írja Toldy —  érdemes arra, miszerint munkája díját, kivált az  
élelmi drágaság jelen ijesztő növekedése tekintetéből, a K ir . Helytartó Őfensége legmagasabb k e
gyelméből, a nagyméltóságú magyar királyi Helytartó Tanács kegyessége szerint minél előbb k i 
vehessek

Már karácsony is elmúlik, mire végül, 1845. december 28-án kelt rendelettel, az ismé
telt sürgetésekre, 100 forintnyi előleget fizetnek ki neki. Ez azonban még mindig nem 
jelenti a rendszeres, havi fizetés megindulását. Toldynak 1846. február 5-én már ismét kérni 
kell, hogy Garayt rendesen, havonta fizessék. Jelenti újból, hogy összesen már 157 napot 
dolgozott, s kéri, felterjesztései bevárása nélkül utalványozzák az összegeket, ugyanúgy, 
mint az állandó alkalmazottakét, mert ez a késedelem Garayra sérelmes és „nagy bajára” van.

A felettes hatóság azonban nem siet. Csupán két hónap múlva, 1846. április 7-én ren
deli el, hogy Garay, a már decemberben kifizetett 100 forint mellé még 57 forintot kapjon, 
s ezentúl havonta kapja fizetését. Hogy ez lehetséges legyen és az egyetemi kézipénztár 
zavarba ne jöjjön, 200 forintot bocsát e célra rendelkezésre.

A költőn tehát egyelőre nem sokat segített a hivatal. Rendszeres napi munkával ellátta 
ugyan, rendszeres jövedelemmel azonban nem. Sőt, inkább csak arra volt jó, hogy egyéb 
jövedelemforrásaitól, a hírlapírástól is elvonja. Toldy emlegeti is felterjesztésében, hogy 
Garaynak ez milyen nagy veszteség, a hivatalos hatóságokat azonban ez természetesen nem 
érdekelte.

Munkáját pedig becsülettel végezte. A hittudományi fiókkönyvtár után Toldy most a 
kézirattár katalogizálását vette sorra vele, s 1846. áprilisl-én működéséről a következő szö
vegű bizonyítványt állította ki: „ . . . 1845. július 1. napjától mind e napig magát nemcsak 
szorgalmatos, készséges, hű, rend- és ügyszerető tisztviselőnek, valamint csendes, társaival barát
ságos, miveit férfiúnak, hanem a könyvtári foglalatosságokra tudományos kiképezettségénél s e 
kilenc hónap alatt szerzett gyakorlatánál fogva is teljesen alkalmasnak bizonyította . .

Néhány nap múlva pedig, április 4-én végleges írnoki állásra terjeszti fel. Beadványá
ban megemlíti az irodalom terén szerzett jóhírét, akadémiai levelezőtagságát, könyvtári 
gyakorlatát, műveltségét, nyájas magaviseletét, valamint tiszta jellemét.

28 Évi jelentés.
2'J Idézi Ferenczy, i.m.
30 Vö. alább, Vargay Károly szolgálati adataival.

142



Mindezek azonban nem voltak elegendők egy könyvtári írnoki állásra. Garay helyett a 
felsőbbség az ismeretlen nevű és hírű Vargay Károlyt nevezte ki, Toldy akarata ellenére.

A költő tehát marad ideiglenes jellegű segédírnoknak, s tovább végzi Toldyval a 
kézirattár lajstromozását, az évi jelentés szerint: „ ez évben (1846) a kézirattár lajstro
mozása folyt Garay János lajstromozó segedelmével, egy a könyvtártan szabályai szerint készülő, 
teljes alapcimtár formájában, mely alkalommal a kéziratok illőképp lapoztattak is, hogy épségöket 
világosságban lehessen tartani, a kötetlenek kötést nyertek . . .”

Csakhamar azonban az olvasószolgálatban is igénybe vették: „ . . .  a másodírnoknak 
húsvét előtt elmenetelével Garay János lajstromozónak a folyó könyvtári foglalatosságok, sőt az olva
sók ellátása körül is segédszolgálata igénybe . . . vétetett. . .** — jelenti Toldy 1846. december 
30-án.

Ilyen körülmények között a költőnek okvetlenül csalódnia kellett a könyvtárosság
ban, bármennyi kedvet talált is a munkában. A rendszertelen, kevés fizetés, az előmenetel 
kilátástalansága, viszont a szabadidő javarészének lefoglalása nem látszott reményteljes 
jövőnek. 1847-ben már más foglalkozás után kezdett nézni, mint Toldy évi jelentése mond
ja: ,, . . . miután Garay János lajstomozónak húsvétig az  üresen állott írnoki helyet is pótolni 
kellett, azontúl pedig részint többszöri gyengélkedése, részint jutalmazóbb foglalkodások által a 
bejárástól visszatartatott, a kézirattár alapcimtára a IX , azaz  utolsó szekrénynél megszakadt.”31

Állása ugyan hivatalosan 1848. június 13-ig fennállt, a valóságban azonban 1847 hús- 
vétja óta nem dolgozott többé a könyvtárban. A forradalom idején pedig az első felelős 
kormány a magyar irodalom egyetemi tanárává nevezte ki.32

A szabadságharc gyors bukása azonban nem tette lehetővé, hogy állását a gyakorlat
ban elfoglalja és megtartsa. 1849-ben állás nélkül maradt.

Mivel a Bach-kormány alatt a magyar nyelvű hírlapírás is lehetetlenné vált, a költő 
egészségi állapota pedig leromlott, anyagi helyzete ismét nyomasztó lett. Barátai közben
járására, 1850. január 25-én így nevezték ki újból a könyvtárhoz, ezúttal végleges, rendes 
állásra, második tisztnek.

Garay 1850. február 3-án kelt levelében köszöni meg Toldynak a kinevezési értesítést, 
s jelenti, hogy sajnos még beteg, s egyelőre nincs olyan állapotban, hogy hivatalát elfoglalja, 
de bízik felépülésében és Toldy jóindulatában.33

A költő betegsége részben idegeinek, részben ízületeinek gyengeségéből származott, 
köszvényes, reumatikus fájdalmak, végtag-merevedések gyötörték, s ehhez látásának rosz- 
szabbodása is járult.34 Toldy 1850. április 11-én jelenti, hogy Garay nemrég felgyógyult 
ugyan, de még kíméletre szorul a hideg könyvtárteremben, s kéri, hogy Révay János napi
díjast, mint helyettesét, továbbra is hagyják meg a szolgálatban. Ez meg is történt.

Hiába volt azonban a kímélet, Garay állapotában igazi javulás nem következett be, 
sőt, 1851-ben ismét ágynak dőlt.35 Valójában a szabadságharc bukása és Pest bombázása 
óta lelki beteg is volt, az események idegeit nagyon megrázták, az osztrákok rémuralma 
tönkretette. Batthyány Lajos kivégzésének hírére eszméletét is elvesztette.

1851 novemberében ismét felkelt ugyan az ágyból, de szemei már annyira elgyengül
tek, hogy sajátkezű levelet sem tudott írni. 1852 újévi jókívánatait már csak diktálás útján

31 1848. jan. 30.
32 Ferenczy, i.m. 1Ó2 1. —  Garay helyére 1848. jún. 13. Hanák János piarista tanárt nevezik ki.
33 A levél a könyvtár irattárában.
31 Ferenczy, i.m.
35 Uo.
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küldte el szüleinek. így, félig vakon, más betegségeitől eltekintve, a könyvtári szolgálat volt 
éppen az, melyet a legkevésbbé tudott ellátni.36

S különös módon mégis, éppen ebben az időben, 1852. február 23-án kelt, kíméletlen 
hangú levelet kap hivatali főnökétől, az őt mindig pártoló, s betegségében látogató Toldy 
Ferenctől. Az irattárban fennmaradt levél ugyan nem Toldy saját írása, de az ő nevében szól 
és az ő neve van aláírva. így hangzik:

„Garay János egyet- könyvtártiszt úrnak. Miután többszöri hivatalos felszólításom s barát
ságos intésem daczczára ö n  mégis folyvást késik kötelességeinek eleget tenni s a könyvtári szünnapo
kon a journálszobában jelen lenni, minélfogva több tanár részéről a panaszok mind sürgetőbbek 
lesznek: k i kell nyilatkoztatnom, hogy ha Ön mától fogva csak egy óranegyedet von is le a hiva
talos órákból, értve a délelőttieket, miután a journál szoba fsz . ünnepnapokon úgyis csak délelőtt 
áll nyitva-, kénytelen leszek fedezésemre az egyet, tanácsnak jelentést tenni.

Ne feledkezzék meg Ön azon normális rendeletekről mellyek a hosszasan beteg tisztviselők
nél még most is erőben vannak, s hogy Ön két év óta s úgy kineveztetésétől fogva sajátlag semmi szol
gálatot a könyvtárnak nem teszem, sőt hogy az egyetem egyedül ö n  tekintetéből napidíjnokot is tart. 
—  Most Révai J .  beteg lévén felszólítom egyszersmind, hogy ne csak holnap, hanem ma is, ty-től 
12-ig pontosan a journal szobában jelen legyen. Toldy igazg, ’’

Nem ismerjük a levél hátterét. Tény, hogy Toldy a folyóiratszoba felügyeletét bízta 
Garayra, aki ebben az időben már állandóan beteg volt. De az is tény, hogy éppen maga 
Toldy tudta legjobban, milyen súlyos a költő betegsége, hiszen többször is meglátogatta, 
az irodalmi körökön keresztül pedig, főleg Vörösmarty révén, mindig jóakaró barátja és 
támogatója volt. A levél különben nem is vonja kétségbe Garay betegségét, hanem egy
szerűen csak a megjelenést követeli tőle, és a hosszan beteg tisztviselőkre vonatkozó ren
deletekkel —  nyilván az elbocsátással —  fenyegeti meg.

Ez annál inkább is furcsa, mivel két hónappal később, 1852. április 25-én Toldy maga 
jelenti a tanácsnak, hogy Garay milyen súlyos beteg, agybántalmai vannak és szemei olyan 
gyengék, hogy a katalóguskészítésnél nem tudja alkalmazni, ezért rendelte a folyóiratszo
bába. Orvosa azonban a szabad levegőn való mozgást javasolt neki.

Valóban, Garay János, az országos hírű költő, több hasznot nem hajthatott már a 
könyvtárnak. Folyvást betegeskedve, 1853- november 5-én szívbénulás következtében meg
halt.37

Temetésére megmozdult az egész város. A könyvtár udvarán ravatalozták fel a ,,köte- 
lességmulasztó” tisztviselőt, s a tudományos és irodalmi élet kiválóságai, valamint az egye
temi ifjúság tömegeinek lobogó fáklyái vették körül, és kísérték ki a könyvtárból kihozott 
koporsóját a temetőbe.

1898-ban mikor szobrát Szekszárdon felállították, a könyvtár is sietett lépcsőházában 
elhelyezni mellszobrát s hírnevével büszkélkedni annak a kötelességmulasztó tisztviselőnek, 
aki „kineveztetésétől fogva semmi szolgálatot a könyvtárnak nem tettN

A szobor ma is megvan, s a tanári dolgozószobában hirdeti a költő emlékét, aki lehet, 
hogy megbotlott a hivatali kötelességteljesítésben, mikor elgyengült szemei már csak „a 
művészet tündércsarnokát” látták, s lehet, hogy nem tett elegendő írnoki szolgálatot a könyv
tárnak, de költői dicsősége országos hírével fejedelmi bőkezűséggel többszörösen fizette 
vissza a hivatalnak mindazt, amit tőle kapott.

36 Uo.
37 Uo.
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S mit adott hátramaradottainak a 'hivatal?
özvegye 1853- november 25-én kegydíjat kér, de a kérést a helytartótanács 1854. ápri

lis 27-én elutasítja. 1855-október 19-én azonban 400 forint végkielégítést engedélyez ki
fizetni az egyetemi alapból.

Ekkorra azonban már a megindult országos akció 10 000 forintot gyűjtött össze a fe
lejthetetlen költő, Garay János árváinak.

VARGAY KÁRO LY

Ö volt az, akit —  mint Toldy 1849-ben panaszolja —  a helytartótanács az akarata 
ellenére nevezett ki az első helyen felterjesztett Garay János helyett az írnoki állásra.38

A kinevezésre való felterjesztésben azonban, mely 1846. február 19-én kelt, Toldy eze
ket írja róla: okleveles ügyvéd, a királyi jogügyek igazgatóságánál díjnok, szorgalmas és 
jóviseletű, több nyelvet ismer, a könyvészetből „csödiileíi vizsgálatot is kiállott, ezen kívül 
tudományos dolgozgatásokkal is foglalkozik .”

Vargay 1813 körül született, és 1839"ben lépett a királyi jogügyigazgatóság szolgála
tába mint patvarista, majd accessista, diurnista és végül járulnok. 1846 júniusában az egye
temhez nevezték ki kézipénz tárnoknak és helyettes jegyzőnek, innét került a könyvtárba. 
1848-ban az őri állásra pályázók között van, s ekkor Toldy azt is elmondja róla, hogy böl
cseletet, jogot és teológiát végzett, köz és váltóügyvéd, a régészetben, oklevéltanban és 
numizmatikában is járatos. Ismeri a latin, német, szlovák, román, francia és angol nyelve
ket, s állítólag tudományos munkái is vannak kéziratban.39

Az őri állást nem nyeri el. 1848. június 13-án azonban 300 Ft-os fizetését 400 Ft-ra 
emelik fel. Évi jelentésében, 1848. január 30-án Toldy még szűkszavúan nyilatkozik róla: 
„ rövidebh ideig szolgál még, hogysem őt jellemezni lehessen.”

Később azonban már jellemezni tudja, s ez Vargayra nézve nem egészen előnyös. Kér
dés azonban, lehet-e az egyoldalú hivatalfőnöki megnyilatkozásoknak mindenben igazat 
adnunk?

Való, hogy Vargay és az igazgató Toldy ellentétei a szabadságharc idején kezdődtek, 
mikor a fiatal írnok a nemzetőrök közé állt, s 1848 szeptemberében a közeledő Jellasich 
seregei ellen táborba szállt. Az igazgató, aki a nemzeti felkelés idején semmiféle érzelem- 
nyilvánulásról nem tesz tanúságot, Vargay hazafias tettét csupán mint hivatali kötelesség- 
mulasztást könyveli el. Úgy látszik azonban, hogy a fiatal írnokot más vétségek is terhel
ték, mert Toldy 1849. január 11-én, a tanácstól tőle kívánt jelentésben így foglalja össze 
mindazt, amit Vargayról mondani tud:

„ . . .gyakrabban kimaradozott, a lefolyt 1848. évben hetekig nem volt látható, az  utóbbi hó
napokban pedig, névszerint szeptember és octoberben hírem nélkül táborba szállván, visszajövet is 
egészen elmaradt, s felszólításomra azt izente, miszerint a Minisztériumtól betegeskedése miatt 
szabadságot kapott, mi azonban utóbb nem úgy mutatkozott, mert csak ekkor hagyatott meg, hogy 
a szükséghez és lehetséghez képest intézkedjem.”

Toldy még elmondja, hogy bár betegség címén maradt távol, többször találkozott vele

38 Toldy féltéi ̂ sztése Vargayról, 1849. nov. 24.
39 Felterjesztés, 1848. jún. 7.
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az utcán jó egészségben, a könyvtárból pedig könyveket hordatott haza magának, de kény
telen volt hinni a bemutatott orvosi bizonyítványnak. Ezután így folytatja:

„Csekély buzgóságát bizonyította a  rendszerint későbbi bejövetel a könyvtárba” , figyelmet
len, felületes volt, állítólag egyetemi tanári állásra törekedett, s hivatalát csak átmenetinek 
tekintette. Az alapcímtár munkálatainál példátlan felületességet, sőt irodalmi tudatlansá
got is mutatott. Egyébként azonban hűséges volt, nyájas és szolgálatkész.

A jelek arra mutatnak, hogy Vargay a forradalmi időkben változott meg, izgatta a 
csatazaj, meg a hadi szolgálat. Valószínűen bosszantotta Toldy érzelemmentes, az esemé
nyekről tudomást sem vevő, szinte bürokrata magatartása, s emiatt is támadhatott közöttük 
ellentét. Legalább is erre mutat az a kérvénye, melyet 1848 októberében Toldy és a tanács 
megkerülésével, a minisztériumhoz intézett. Ebben hatheti szabadságot kér májbetegsé
gére hivatkozva, de egyben jelenti azt is, hogy készül az érem és régiségtani tanszékra való 
pályázatra. Felhozza, hogy a könyvtárban most nincs munka, az olvasóterem többnyire 
üres és azt csak „az  igazgató buzgósága” tartja nyitva. A fegyverzörgés különben is zavarja 
a múzsákat.

Ez a nem éppen szolgálati hangú és kissé rapszódikus levél valóban sejteti, hogy Var- 
gaynak semmi türelme nem volt a könyvtári szolgálathoz. Hogy választ nem kap, október 
20-án újból sürgeti a minisztériumot, orvosi bizonyítványt is mellékel, és most már egy 
mellhártyagyulladásra is hivatkozik, melyet a Jellasich elleni táborban szerzett. A minisz
térium a könyvtárigazgató véleményétől teszi függővé a döntést. Toldy azonban jelentésé
ben Vargayt egyszerűen kötelességmulasztónak nevezi, és kétségbe vonja betegségének 
valódiságát. Egyben felszólítja Vargayt, nyilatkozzék, akar-e a könyvtárban maradni, 
vagy nem.

Az ellentétek vége az volt, hogy Vargay december l6-án lemondott állásáról, miután 
elérte, hogy kapitány-hadbírónak nevezték ki a Ludovika Akadémiára. E  cselekedetével 
mintha igazolná hajlamait, melyek olyan ellentétesek voltak, és katonai szolgálat, valamint 
tudományos buvárlás között ingadoztak. A katonai nevelőintézet tanára lett.

Csak az egészségi állapot leromlása várt még igazolásra. Nem tudjuk, mi lett további 
sorsa, csupán annyi bizonyos, hogy 1850. április 9"én már nem élt. Ekkor ugyanis özvegye 
azzal a kéréssel fordult a könyvtárhoz, hogy bizonyítványt kaphasson, hihetően nyugdíj
ügyben, férje hivatali működéséről.

Az adatok nem árulják el, hogy Vargay a harcokban esett-e el, vagy valóban igazat 
mondott, mikor magát betegnek állította. Annyi azonban bizonyos, hogy Toldy még az 
emlékével szemben sem enged fel, s 1850. március 23-án kelt évi jelentésében ezt jegyzi 
fel róla: „Néhai Vargay Károly mint másod tiszt, a személyzetnek csak számát szaporította.” 
Igaz, hogy mikor a mondatot leírta, Toldy még nem tudhatta Vargay halálát, mert a „néhai” 
szó utólagosan van beszúrva. Mindenesetre azonban a mondat hangján ezután sem változ
tatott.

özvegye, ha nem is ekkor, de évtizedekkel később, 1887-ben mégis csak kapott nyug
díjat férjének könyvtári szolgálata után. Ekkor azonban Toldy már rég nem élt. Vargay 
özvegye Pozsonyban lakott, mert nyugdíját az itteni adóhivatalnál szokta felvenni. 1895- 
július 1-e óta azonban nem jelent meg többé pénzének felvételére. A minisztérium 1896. 
augusztus 8-án intézkedett, hogy ennek következtében a nyugdíj folyósítását szüntessék be.
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RÉVAY JÁNOS

Tizenöt esztendőt szolgált a könyvtárban egyhuzamban, napi 1 forint díjazásért. Nem 
ő volt az egyetlen társai között a csekély fizetésből való tengődésben, de ő az egyetlen, 
akinek érdekében soha, jóformán még próbálkozás sem történik. Hivataltársai között ő a 
legidősebb és rangsorban a legutolsó, egész szolgálati ideje alatt.

1793- májv^ J^-én született Ternyén, Zólyom megyében. Apja, Révay András, Zólyom 
város választott p o lú fö '40 Középiskolát, bölcseleti, majd teológiai tanulmányokat végzett, 
mégsem sikerült a aíjnoki állásnál magasabb fokozatot elérnie soha.

1824 novemberében kezdte szolgálatát az egyetemen, mint a bölcsészetkari igazgató 
mellett alkalmazott napidíjas. Innét jó bizonyítvánnyal helyezték a könyvtárhoz 1850-ben, 
ahol a beteg Garay János második tiszt helyetteseként, tiszti munkakörben alkalmazták, 
mint olvasótermi felügyelőt.41

1854. augusztus 1-én ő is a Garay halálával megüresedett állásra pályázók között van. 
Toldy azt jegyzi neve mellé, hogy erkölcsi és politikai tekintetben kifogástalan, különben 
azonban nem pártolja, sem ekkor, sem később. Nem is nyeri el az állást, melynek munkáját 
a valóságban már évek óta végezte. Fizetése javítása ügyében sem történik soha sem kére
lem, sem intézkedés. Pedig nyelvismeretben sem állt hátrább társainál: beszélt latinul, 
németül és szlovákul.

1857-ben felterjesztett minősítési táblázata szerint mint tisztviselő, nem megfelelő. 
Modora sem a legjobb, magasabb képességei pedig, melyek előlépésre érdemessé tennék, 
egyáltalán nincsenek. 186l-ben lényegében ugyanezeket ismétlik meg róla.42 Mint özvegy 
ember, egy felesleges szobában húzódott meg a könyvtár épületében. Egy fia volt.43 44

18Ó4. október 31-én kelt Toldy egyetlen felterjesztése ügyében: nyugdíjazása iránt. 
Megemlíti, hogy a 71 éves ember már elöregedett, különösen szemei gyengültek meg, s 
kéri helyébe egy elevenebb lelkű, fiatalabb ember alkalmazását.

18Ó5- december 1-én vonult nyugalomba, 350 forint évi kegydíjjal, „ Őfelsége különös 
kegyelméből. H i v a t a l i  pályája során ez a szerény összegű kegydíj volt valóban az egyetlen 
kedvezés, melyben részesült.

Nyugdíjba vonulásával ki kellett költözködnie a könyvtár épületéből. Még 1869-ben 
is élt józsefvárosi lakásán, a Futó-utca 26. szám alatt. Az 1871. évi budapesti lakásjegyzék
ből azonban már hiányzik a neve.

MÁRKI JÓ Z SEF

Márki ugyan, mint másodőr, a könyvtári állások magasabb régiójába emelkedett, 
pályáját, egyéniségét mégis a kishivatalnokokra tartjuk jellemzőnek, s emelkedését éppen 
annak a ténynek tudjuk be, hogy Toldy Ferenc nyugdíjba vonulván, az őri kinevezések szi
gorúbb elbírálása megszűnt.

40 Toldy felterjesztése, 1854. okt.14.
41 Felterjesztés, 1854. aug. 1.
42 Felterjesztés, 1857. nov. 28.: „Amtliche Haltung: nicht genügend.” —  1861. nov. 2.: „Maga-alkftltoazás 

meglehetős. Képesség előmozd. önálló igazg.: Ilyen képességekkel nem bír.”
43 1861. nov. 2.
44 Toldy jelentése 1865/66.
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Márki (eredetileg M árkli), egy lakatosmester fiaként 1815- március 3-án született 
Kecskeméten.45 A pesti egyetemen bölcsészeti és jogi doktori oklevelet szerzett, sőt, ügy
védi képesítést is. Mindezzel a képzettséggel azonban a pesti tanítóképző tanára lett, innen 
a  Bach-kormány által behozott német nyelvrendelettel kapcsolatban 1856-ban elbocsátot
ták.

Ekkor kérte felvételét az Egyetemi Könyvtárba. Már nem volt egészen fiatal ember, 
bizonyos tanári múlt és tankönyvírói munkásság állott mögötte. A könyvtárban is szorgal
masan kezdett dolgozni és 186l-ben Toldy kitűnő bizonyítvánnyal és jő jellemzéssel látja 
el. Magatartását 1861. november 2-iki felterjesztésében tökéletesnek mondja, képességét 
helyénvalónak.

Értékeinek azonban Márki is tudatában lehetett, mert 1864-ben előléptetését kéri az 
első írnoki állásra, és hivatkozik könyvtári munkájára, nagy megterhelésére, valamint arra 
is, hogy saját szorgalmából a könyvtári szolgálat könnyítésére egy Címmutatót is szerkesz- . 
tett.46

Toldy felterjeszti a kérelmet, de kísérő megjegyzésekkel látja el, mint írja, szükséges
nek látja kiigazítani a kérvényező tévedéseit. Elsősorban is azt helyesbíti, hogy Márki nem 
a  legsúlyosabb munkát végzi, mint állítja, mert ugyanúgy öt órát dolgozik, mint a többiek. 
Sőt, hogy közben még ideje is marad, azt maga árulja el, mikor Címmutatójára hivatkozik, 
melyet hivatalos idő alatt készített. Pártolja azonban, hogy fizetésemelést kapjon, mert 
bécsi és prágai kollégái többet keresnek.

Márki kérését nem teljesítik. A szorgalmas, de önmagát kissé túlértékelő hivatalnok 
magatartása ekkor változáson megy át. Ennek első jele, hogy 1864. június 26-án hivatali 
társa, az ekkor már komoly, tudományos hírnevű Nagy Iván első őr ellen tesz panaszt Toldy- 
nak. Ebben megismétli, hogy ő dolgozik a legtöbbet —  „ötszörannyit” , mint társai —  
holott fizetése meg csak ötödrésze a többiekének. Aztán így folytatja: „ az  egtjmás tete
jére vagy hosszában kirakott nagy katalógusokat, melyeket leginkább Nagy Iván úr vagy csakis 
o szokott künn feledni, miután sem ó, sem Ignátz (értsd: Dobocsányi Ignác, a könyvtárszolga) 
ugyanazokat helyeikre visszatenni nem hajlandók, mindannyiszor helyeikre szépen visszaállítom, 
a rendetlenségbe hozott könyvsorokat, melyeket ismét Nagy Iván úr vagy Ignátz zavarnak meg, s 
felejtetlek rendbe szedni. . . előbbi állapotukba visszaállítom . . . Azonban Nagy Iván ú r . . .  
meg nem elégedve a napokban legnagyobb indulatossággal, melynek holmi felsőbbségi, több, mint 
igazgatói, igazi zsarnoki színt igyekezett adni, azt követelte, hogy az  őt szorosan illető teendők 
legnagyobb részét is én teljesítsem . . . ” -

A pedáns kishivatalnok azonban rosszul számított, Toldy többre becsülte a tudományos 
érdemeket, mint a könyveknek helyükre való „szép visszaállítását” . Válaszát ugyan nem
ismerjük, de hogy véleménye mi volt Márkiról, az két évvel később, 1866-ban derült ki, 
mikor a szorgalmas írnok a másodőri állást kívánta elnyerni. Toldy ekkor kijelenti a minisz
tériumnak, hogy amilyen mértékben támogatja Márkit, mint szorgalmas tisztviselőt a maga 
körében, ahol valóban több fizetést érdemel, éppúgy meg kell mondania, hogy őri állásra 
nem alkalmas. E  munkakör ugyanis szélesebb látókörű, tudományos műveltséget és nagyobb 
könyvtártani ismereteket kíván. S itt csattan el kritikája a korábban emlegetett Címmutató
ról is. „ . . . nincs azon helyzetben, hogy folyamodót támogathassa”  —  írja —  mint kit szellemé
nek iránya szoros szakján, a neveléstanin túl, tágasb látkör elsajátítására nem vezetett, könyvtár-

45 Szinnyei: Magyar írók, i.m.
46 Márki kérvénye és Toldy kísérő irata az 1863/64. évi csomóban.
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tani készültsége hiányát pedig, részben már megjelent Cimmutatója által oly mérvben tiintette ki, 
miszerint hinni kell, hogy az  e téren fennálló nézetek és rendszerekről a sejtelemig sem emelkedett. ”47

E megsemmisítő kritika után Márkit természetesen nem nevezték ki. Érzékenysége 
most már ingerültséggé növekedett. Nem tartozott a sorsukat megadással tűrő kishivatal- 
nokok sorába, többre tartotta önmagát, céljai voltak, melyek elérése hiányában a munkához 
való türelme is megszűnt. Ezt bizonyítja Nagy Iván 18Ó7. október 29-én kelt beadványa. 
A két tisztviselő között úgy látszik nem csillapodtak le az ellentétek. Az idősebb Márki 
nyilván féltékeny is volt a nála három évvel ifjabb első őr tudományos sikereire. Nagy Iván 
arról számol be, hogy Márkit már a Fővárosi Lapok és az Esti Lapok cikkírói is kiszerkesz
tették az olvasókkal való goromba bánásmódja miatt. Azzal is vádolják, hogy az olvasókat 
gyakran kurtán elutasítja: „nincs kéz alatt”—  s nem adja át a kért könyvet. Aztán így foly
tatja:

„Nevezett hivataltiszt úr, miután e vádak ellenében egyelőre az  érdekleit lapokhoz oly nemű 
névtelen nyilatkozatokat küldözött be, melyek . . . csak gorombaságának ismétleges megrovatását 
eredményezték, végre saját neve al at t . . .  egy nyilatkozatot tett közzé, melyben . . .  a  vádak egy 
részét hiv.fölebbvalóira, eldödeire, sőt régen elhalt könyvtári hivatalnokokra igyekszik mázolni

Míg Toldy volt az igazgató, nem is jutott Márki lényegesen előbbre, 1870-ben mind
össze a másodőri címet kapta meg. Régi vágyát csak 1874-ben érte el, mikor Szinnyei 
Józseffel együtt kiállott sikeres könyvtártani vizsga után, már Horvát Árpád igazgatása 
alatt, másodőrré kinevezték.48

Mivel azonban a megbecsült helyzetű Szinnyei volt az első őr, tovább nem emelked
hetett. 1887-ben nyugalomba vonult, s ez alkalommal a királytól a Ferenc József-rendet 
kérte.49 A következő évben 1888. július 4-én meghalt. Ekkorra már saját háza volt Budapes
ten, a tisztviselőtelepen.50

Márki tehát, egyike azoknak, akiknek képességeiről Toldy oly lesújtóan vélekedett, el 
tudta érni, hogy kiemelkedjék a kishivatalnoki státusból. Sajátos dolog, hogy társainak sor
sát vizsgálva, ez viszont éppen azoknak nem sikerült, akik több képességgel rendelkeztek 
mint ő, s amellett a türelmüket sem vesztették el, hanem modoruk és magatartásuk úgy 
hivatali társaikkal, mint az olvasókkal, a legnehezebb sorsban is nyájas, megnyerő és szol
gálatkész maradt.

Erre példa Szenessy Zsigmond sorsa.

SZEN ESSY ZSIGMOND

18Ó5 májusában kezdte meg állami szolgálatát, mint díjnok a quaesturán. De már 
november 23-án, arra kéri az egyetem rektorát, hogy helyezze át szolgálati helyéről a 
könyvtárba. Kérését így okolja meg:

„Nagyságos Rector úr, kegyes uram\ Nem a nyugtalanság az , mely dijnoki kineveztetésem 
után oly hamar állást cserélni késztet, hanem a tudományszeretet s azon vágy magamat tehetségem

47 Toldy felterjesztése, 1866. dec. 28. Ugyanakkor Horvát Árpádot ajánlja, mint kitűnő tudóst, akinek meg
nyerése a könyvtár „valódi szerencséje.”

48 1874. dec. 16.
49 Márki nyugdíjazási kérelme, 1887. márc. 10.
50 Vö, Szinnyei: Magyar írók, i.m.
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hez képest tökéletesíteni ösztönöznek, hogy ezen állomásrai kegyes kineveztetésemet Nagyságodtól 
alázattal kérjem .”

A kérvényező ekkor már nem egészen fiatal: 34 éves. Garamkeszin született. Mint el
mondja, 1848-ban végezte a bölcsészet első tanfolyamát, de aztán tanulmányait meg kellett 
szakítania. Beteg volt, szülei közben meghaltak, s így testvéreinek gondja is a nyakába sza
kadt, nevelősködni volt kénytelen. Csak 1862-től folytathatta újra tanulmányait, mint tanár
jelölt.

Az egyetemen Toldy Ferenc tanítványa volt, aki úgylátszik megkedvelte az igyekvő, 
tehetséges fiatalembert. Kérvényéhez pártoló sorokat fűz, megemlíti, hogy 3 évig volt 
hallgatója, tudományos műveltséggel bíró, erkölcsös és jó modorú.

A kérés meghallgatásra talált, s november 30-án a rektor áthelyezte a könyvtárba, 
azzal a napi 1 forint díjazással, mely már előzőleg Révay jövedelme is volt. A tudományt sze
rető díjnok megkezdte szolgálatát, mint olvasótermi felügyelő.

Munkáját buzgó igyekezettel végezte, mint Toldy jelentéseiben külön kiemeli, köz
ben pedig tovább folytatta egyetemi tanulmányait. 18Ó7. június 25-én szorgalma jutalmául 
tiszti kinevezésre terjesztik fel. Toldy kéri a Bach-kormány által eltörölt második tiszti 
státus visszaállítását. Kérését azonban nem teljesítik.

Félesztendő múlva, 1868. január 15-én Szenessy megismétli a tiszti állásért való folya
modást. Levelét Toldyhoz intézi:

,,. . . naponként 6  órát vesz csupán az  olvasóközönség ellátása igénybe . . . sőt inkább, mivel 
a látogatók száma különösen télen igen nagy, a könyveknek helyeire visszarakása . . . még 
külön . . . egész órát vesz igénybe. E zek  szerint a kömjvtár fa la i közé zárva, annak rossz levegőjű 
helyiségeiben eltöltendő hivatalos idő az  egész nappalt felemészti, és mindezekért dijam naponként 
egy osztrák forint, oly csekély öszveg, mely nemcsak hogy a  kívánt hivatalos teendők terhével arány
ban nem áll, de a  mai időben állásomhoz képest fenntartásomra legszigorúbb takarékosság és nél
külözések mellett sem elégséges . . .  a  hivatalos órák által az  egész nappalnak felemésztése teljesen 
megakadályozza azt, hogy fenntartásomra magánleckék adása, vagy más módon a  még szükséges 
magánkeresetet űzhessem. De ezen bizonytalan díjnoki állásban keserűbb annak égető érzése, 
miszerint jövőmről gondoskodva . . . tanári állomáshoz szükséges tanulmányaimban is, melyeket 
csak egészségrontó éjeken át folytathatnék, egész napi hivatalos fáradozás által gátolva vagyok . . . 
az  egész kézikönyvtárbeli könyvek kiadását egyedül én kezelem  . . . ”

Ez nem szigorúan vett szolgálati kérés, Toldynak, egykori professzorának elkeseredet
ten a szívét önti ki: „Nem akarom Nagyságod kedélyét egy pillanatra sem megháborítani. . . 
de azt egész bizonyossággal állíthatom Nagyságos Uram, hogy nem hiszem, miszerint volna állás, 
mely többet kívánna, s ezen kívánalmak teljesítéséért kevesebbet nyújtana, mint az, melyet betöltők. 
Megkívánja ugyanis a türelmen, a tisztességes és tiszta ruházaton kívül a  műveltséget is bizonyos 
fok ig , de korántsem ad  annyi anyagi jutalmazást, hogy e kívánalmaknak fáradságos munkám után, 
nagy gondok nélkül megfelelhetnék. S az  éjét fordítom oly hivatal követeléseinek kielégítésére, mely 
a becsületes igyekezetét és hűséget megkívánja ugyan, de azt eléggé jutalmazni nem akarja . . .”

Ezek már keserű, vádoló szavak, melyek nem Toldy személyének szólnak, hanem a 
közönyös felettes hatóság, a közönyös államvezetés felé szállnak, hirdetve a tökéletesedésre 
és a tudomány szeretetére vágyók társadalmi nyomorát, hivatali rabszolgaságát. Keserű
sége az utolsó mondatban gyűlik össze legjobban. ,, . . .ha emellett —  írja —  „előléptetési 
reményemről is le kellene mondanom, megirigyelném az  egyetemi. . . pedellus, vagy országgyűlési 
szolga állását, melyek közül bármelyik is nagyobb anyagi haszonnal van összekötve, pedig ezektől 
sem több tudományosság, sem nagyobb pontosság és becsületesség nem kívántatik, mint tőlem . . . ”

150



De hiába. Ügyében semmi sem történik. Űjabb félév múlva, 18Ó8. június 15-én Toldy 
megismétli felterjesztését tiszti kinevezése érdekében. Hogy mindaz, amit magáról levelé
ben elmondott, nem túlzás, nem a kért kinevezés érdekében való önsajnáltatás és ferdítés, 
az kitűnik Toldy pártoló soraiból, melyekkel lényegében megismétli Szenessy panaszait:

„A  most folyamodó első díjnok, Szenessy Zsigmond többet nem képes működni, mint ameny- 
nyit működik. —  írja Eötvös József kultuszminiszternek —  De, Kegyelmes Uram, az  igaz
ságosság érdekében vagyok bátor kimondani, hogy ily nyugtalan és fárasztó, ennyi ügyességet, foly
ton éber szemességet, s a könyvtár s a közönség ily gyakorlati ismeretét kívánó hivatalt nem sza
bad 1 forinttal díjazn i. . . Meg vagyok győződve, hogy Exellenciád nem fogja engedni, hogy e 
királyi intézet kiéljen egy ily hivatalban magát törő egyént, k i  nem tudja, hogy e forintból étkez
zék-e, vagy ruházkodjék, vagy hajlékát fizesse-e? H a ötannyit kívánunk tőle —  pedig ez arány 
arithmetice áll —  mint régente a tiszttől, mi igazságosabb, minthogy tiszt legyen, s munkájához 
képest fizessék is . . . ”

Az igazgató valóban mindent elkövet a szegény díjnok érdekében. Egyéniségét, mun
káját a következő szavakkal ismerteti: „Ajánlja őt nem mindennapi műveltsége is, dicséretes 
jártassága különösen a bölcsészeti és történeti tanulmányokban, amiért bölcsészethallgató korában 
ösztöndijt is élvezett, egy bölcsészeti pályázaton pedig az egyetem által dicsérettel kitiintettetett. . . 
harmadik éve szolgál. . . mind a két olvasótermet a kézikönyvtár könyveivel látja e l . . .  s nem
csak ügyességével teljesen eleget teszen kötelességeinek, hanem becsületes, hű, nemes jelleménél fogva 
elöljáróinak tökéletes bizodalmát és becsülését vívta ki, azonkívül szolgálati készségével, embersé
gével és változhatatlan nyájasságával az olvasóközönség szeretetét is bírja, miveit, szép módjával 
pedig intézetünknek valóban becsületére szolgál.”

A szigorú Toldy pedig nem osztogatta úton-útfélen a dicséreteket, különösen ha a 
tudományos jártasság megítéléséről volt szó. Kritikai érzékét, éles szemét még a becsületes 
igyekvés és szorgalom sem vesztegette meg, ha a tudományos nívót, a műveltséget nem 
találta elegendőnek, —  mint ahogy Márki esetében e kettőt oly élesen szétválasztotta. 
Szenessyt azonban mindkettőben dicséretesnek találja —  de hiába. Felterjesztésére még 
választ sem kap.

18Ó9- március 10-én ír harmadszor Szenessy érdekében. Megismétli dicséreteit, s hozzá
teszi, az illető oly képességekkel bír, hogy „alkalmaztatását intézetünkre nézve habozás és tar
tózkodás nélkül valódi szerencsének kell kinyilatkoztatnom.”  Azt kívánni, hogy egy tudomá
nyos készültségű férfiú napi 1 forintért törje magát —  s itt méltatlankodásában még a tol
lat is megnyomja —  „a kegyetlenséggel határosnak látszik lenni.”

Erre végre megmozdult a felettes hatóság. De most sem azért, hogy a kérést teljesítse. 
18Ó9. május 10-én a miniszter Szenessy múltévi szolgálatainak jutalmául 80 forintot rendel 
kifizetni, azzal a homályos kijelentéssel, hogy sorsának állandóbb javításáról egyidejűleg 
intézkedett. Az ígért intézkedés azonban megint csak nem következik be.

Csaknem egy esztendő múlva, 1870. január 15-én negyedízben terjeszti fel pártfogolt- 
ját Toldy. Elmondja, hogy Szenessyt már többfelé hívják javadalmazóbb állásokba, egy 
pénzintézethez is, meg vidékre, ahol előkelő állást betöltő nagybátyja akarja elhelyezni —  
Szenessy azonban a könyvtárban szeretne maradni, hogy magát művelhesse. Ebben az idő
ben lakása is a könyvtár épületében volt.

A szegény díjnok tehát még nem vesztette el minden illúzióját. Keserűsége nem veszi 
el a kedvét a tudomány szeretetétől, mint ahogy „változhatatlan nyájassága” is megmarad —  
remény és biztatás nélkül, hősi fokban gyakorolva az olvasótermi felügyelet terhes és nehéz 
szolgálatának erényeit. Pedig már —  mint Toldy megemlíti —  a 38-ik évét is betöltötte.
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Csak erre következik be a minisztérium intézkedése, 1870. február 4-én Szenessyt 
második könyvtártisztté nevezik ki. A nehézkes bürokrácia útján azonban a kinevezés csak 
március 7-én érkezik le a könyvtárba. Közben Toldy, a Nagy Iván lemondásával kapcsola
tos személyzeti változások következtében, február 26-án már megírta ötödik felterjeszté
sét is. Szenessy tehát végre könyvtártiszt lett, évi 700 forint fizetéssel.

A sok küzdelem után, most már kissé megnyugodva, szeretnénk olvasni a könyvtári 
rabszolgaságban görnyedő díjnok öröméről is. Valóban, találunk is az irattárban egy leve
let, melyben megköszöni Toldynak kinevezése ügyében tett fáradozásait. Ez a levél azon
ban, bár háláról és köszönetről beszél, nem alkalmas arra, hogy a hűséges könyvtáros sor
sának jobbrafordulását jelentse.

„ . . .mindig örvendettem Nagyságod kegyes pártfogásának” —  írja Toldynak —  ,,amely
nek egyedül köszönhetem, hogy az idén alárendelt helyzetemből kiemelkedve biztosabb állásba tétet
tem . . . fájdalom, hogy azt annyi örömmel, mennyit az  én reám nézve magában rejt, egészségi álla
potom miatt nem élvezhetem, és hogy azon forró hálának, melyet Nagyságod kegyes pártfogása ben
nem kelt, kellő kifejezést nem adhatok . . . Hónapok olta betegen, az ágyhoz szegezve azon sok
szerű kiadást, mit a beteg állapot magával hoz, korlátolt fizetésemből teljesíteni képes nem 
vagyok . . . ”

Valóban, Szenessy nem túlzott, mikor két évvel előbb munkáját az egészségre ártal
masnak mondta. Tüdőbaj támadta meg.

Miután állapota hónapokig nem javult, 1870. augusztus 11-én Lévára utazott, ahol 
egy rokonánál elhelyezkedve, a felvidéki, hegyi levegőtől remélt gyógyulást. Közben azon
ban szolgálata izgatta, s félt, hogy távolmaradását kötelességmulasztásnak fogják tekinteni. 
1870. szeptember 20-án újból ír Toldynak szabadsága meghosszabbításáért, orvosi bizo
nyítványt mellékelve, mely állapotát igen súlyosnak és változatlannak mondja. A levél 
már nem a saját keze írása, csak az aláírás az övé: bizonytalan, reszketős írás, akár egy öreg 
emberé. „A z ide . . . mellékelt orvosi bizonyítvány —  mondja a levél —  kellőleg igazolja, hogy 
egészségi állapotom a  hivatalos állásommal összekötött teendőket, miket szívből és lélekből teljesí
teni . . . minden időben igyekeztem, nem engedi végezni. . . s habár . . .  némi enyhülést nyertem . . . 
mégsem vagyok oly erőben, hogy az  ágyat oda hagyhassam . . . ”

Az egyetemi tanács 1870. október 13-án intézkedik, engedélyezve szabadságidejének 
6 héttel való meghosszabbítását. A tudományt és a könyvtárat szíwel-lélekkel szolgáló, 
hűséges könyvtártiszt azonban ekkor már közel két hete a lévai köztemetőben pihent. 
Október 1-én halt meg.51

Toldy 1870. november 13-án tesz jelentést haláláról, s „derék és valóban felejthetetlen 
könyvtártisztünk”-műn nevezi az elhunytat.

A tovább folyó, hivatali élet azonban gyorsan elfelejtette őt is, munkáját is. Pedig 
csak néhány évet kellett volna még élnie, hogy megérhesse az olvasótermi szolgálat körül
ményeinek javulását. Ö , aki minden segítség nélkül, egymaga szaladgált könyvekkel ter
helten mind a két olvasóterembe —  mérhetetlen távolságra esik attól a Máté Sándortól és 
Kudora Károlytól, akik —  Horvát Árpád jelentése szerint —  1876-ban, a könyvtár új 
épületébe költözve, már elavultnak és nem kötelezőnek jelentették ki azt a szabályzatot,

51 Maisai Lukács lévai tanfelügyelő levele Toldyhoz, 1870. okt. 25. Mellékelve a halotti anyakönyvi kivonat. 
Eszerint Léván, az 5^9- sz. alatt (Maisainál mint rokonánál) lakott, s itt  halt meg. Október 2-án temették
el.
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hogy a könyvkiadást és az átvételt végezni a könyvtártiszt kötelessége.52 Pedig az ő segít
ségükre már két szolga is működött. Szenessynek bele kellett halnia abba, hogy híven és 
a szabályzat előírása szerint teljesítette könyvtártiszti kötelességét. —  Abba, hogy annyira 
szerette a könyveket és a tudományt, és megvetve az anyagilag hasznosabb állásokat, egye
dül amint írta: „a tökéletesedési vágy” vezette.

PÁDLY LAJOS

A könyvtár alapkatalógusát lapozgatva, még ma is gyakran szemünkbe tűnik a leg
régibb cédula-felvételek között egy jellegzetes, szálkás betűkből álló kézírás. Ugyanezeket 
a betűket látjuk feltűnni az irattár 1876— 1890-es évek közé eső házi felterjesztésein, kér
vényein is. A kézirattár pedig egy munkanaplót őriz 1878— 1890-ből e sajátságos betűkkel, 
bekötött tábláján a címmel: Pádly Lajos naplója.

1826-ban született Ságon, Vas megyében.53 Jogot végzett, ügyvédi oklevelet szer
zett, megházasodott, gyermekei születtek, s már túl volt az ifjúságon, mikor állami szol
gálatát 43 éves korában, 1869-ben megkezdte a Nemzeti Múzeum rendezési munkálatai
nál, mint napidíjas. Hogy milyen körülmények kényszerítették erre a késő pályakezdésre, 
milyen balszerencse üldözte, nem tudhatjuk. Annyi bizonyos, hogy szegény volt és a meg
élhetés gondjai szorongatták, ettől magasabb tanulmányai, ügyvédi oklevele sem mentették 
meg.

1876. szeptember 1-én alkalmazzák először a könyvtárban, mint ideiglenes munkaerőt, 
a rendezési munkálatokban. Horvát Árpád igazgató szeptember 6-án terjeszti fel díjnoki 
állásra 15 pályázó között, akik közül csak kettőt ajánl: őt és Egervárit. Pádly neve mellett 
megjegyzi, hogy „ közel nyolc éven át vett részt a  múzeumi könyvtárnál a rendezési és cmtározási 
munkálatokban, s . . .  a legqualificáltabb a  folyamodók közt.”

így alkalmazza a rektor Egervárival együtt, napi 1 forint és 50 krajcár díjért, utat 
nyitva annak, hogy Szenessy tragédiája újból megismétlődhessék. A fejlődő fővárosban az 
egyre növekvő drágaság közepette ebből (a mindössze 50 krajcárral több) fizetésből még 
kevésbé lehet megélni, mint Szenessy idejében. Nem szólva arról, hogy Pádly is, Egervári 
is, több gyermekes családapa, bár mindkettő özvegy.

1878 februárban már kérik napidíjuknak 2  forintra való emelését. Hivatkoznak rá, 
hogy ők 8 órát dolgoznak, míg a múzeumi díjnokok 5 órai munkáért kapnak ugyanennyi 
bért. Közös felterjesztésükre, melyet Pádly fogalmazott és írt le, azt a választ kapják a 
minisztériumtól, hogy az évi költségvetés már lezárult, egyelőre azonban 50 F t jutalmat 
utalványoznak ki részükre.

1878. november 20-án újra ismétlik kérésüket, de hiába. 1879- július 3-án újabb juta
lomdíjat, 60 Ft-ot kapnak azzal a megjegyzéssel, hogy az emelés iránt később fognak intéz
kedni. 1880. február 28-án ugyanennyit, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a napidíj emelése 
nem időszerű. Pedig Szilágyi igazgató is támogatja kérésüket, megjegyezve, hogy e „két

52 Horvát Árpád könyvtárigazgató 1876. november 10-én segédszolga alkalmazását kéri, mivel az olvasóterem
ben m ár csak 2  szolga végzi a teendőket, s mivel az itt felügyelő 2  könyvtártiszt, Máté és Kudora, az ügy
viteli utasítás 8. és 24. §-át, mely a könyvtártiszt kötelességévé teszi a könyvkiadást és átvételt ■— elavult
nak és nem kötelezőnek tekinti.

53 Az 1889. évi kimutatás adatai szerint.
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földhözragadt szegény dijnok” igen rossz helyzetben van, pedig az ő buzgalmuknak köszön
hető részben a rendezési munkálatok előhaladása. De csak annyit ér el, hogy a minisztérium 
évi jutalmak további folyósítását teszi lehetővé.

Ez pedig kevés a nyomor enyhítésére. A szegénység és a túlfeszített munka rendes 
eredménye, a betegség már Pádlynál is jelentkezik, idegbántalmai támadnak, s ágynak dől. 
Ez azután újabb költségekkel, a gyógykezeltetés szükségeivel jár. 1881. december 12-én 
Szilágyihoz intézett segélykérő levelében így festi állapotát:

,,Nagyságos Uram\ 8 napja, hogy fekszem  s orvosoltatásom máris felemészté a  Ráth úr ö 
Méltóságától kapott összeget, az  orvos véleménye szerint, —  mert idegzetem nagyon meg van tá
madva —  még 10— 14 napi teljes ápolásra és gyógyításra lesz szükségem, hogy lábra állhassak, 
nincs segélyforrásom, csak egyedül Nagyságod nemes szívűsége s irányomban annyiszor tanúsított 

jóságos részvéte, esedezem tehát ha a Ministeriumnál részemre 60 Ft-nyi gyógyítási segélyt kiesz
közölni mélt áztatnék . . . ”

De nemcsak a betegség, hanem egyúttal a végrehajtás és elárvereztetés veszélyei is 
fenyegetik. így folytatja: „Bajom tetozéseül, mint a  mellékelt adócédula mutatja, executióval is 
vagyok fenyegetve betegágyamban, már foglalás, összeírás is történt, s ha maholnap nem fizetek, 
árverés fogna történni.”

Szilágyi jóindulatát mutatja, hogy azonnal megírja felterjesztését, melyben nem 60, 
hanem 100 forintot kér Pádly részére: „. . . ö egyik legjobb, legszorgalmasabb tisztviselője a 
könyvtárnak —  írja —  éppen a fontosabb rendezési munkáknál használom . . .”

1882-ben pedig segédtiszti állásra terjeszti fel. Ennek azonban nagy akadályai vannak, 
a fennálló szabályok szerint Pádly már öreg ahhoz, hogy kinevezett tisztviselő lehessen, 
ennyi év után korengedélyre volna szüksége. 1884-ben és 1885-ben is hiába terjesztik fel, 
hiába emlegeti róla Szilágyi, hogy a pedánsságig pontos hivatalnok és a rendezési munkála
tokban régen begyakorlott szakértő.

Valóban, ezt a hivatali pontosságot, sőt pedánsságot tükrözi fennmaradt munkanap
lója is. Valószínű, hogy az eleje elveszett, a bejegyzéseket 1878. március 18 óta ismerjük. 
Rövid, mechanikus feljegyzések ezek, melyek az évek során éppen csak a hivatalos óraszám 
felemlítésére korlátozódnak.

A munkaidő általában reggel 8-tól 12-úg, délután pedig 2-től 5"ig tartott. 1878. március 
18-án így jegyzi fel napi munkáját: „reggel szokásos clmlapozás, délután címlap ( árét) leírás 
és el rakás.” Március 19-én: „reggel rendes clmlapozás és járulékok felvétele. Délután járulékok 
felvételének folytatása, árét címlap leírás és elrakás.”  Március 20-án: „reggel clmlapozás, Deim- 
féle folyamodvány és felterjesztés fogalmazása és leírása.”  Március 21-én: „reggel szokott clm
lapozás, Soltész folyamodvány felterjesztése és készítése, délután címlap leírás és elrakás.”

így folytatódnak a napló feljegyzései tizenkét éven át, anélkül, hogy valami változás 
történnék munkájában, feladataiban. Az első négy nap feljegyzésében benne van az egész 
tizenkét év hivatali élete: mást sohasem csinált. Pedig a maga szürkeségében fontos munka
kör volt az övé: az újonnan felállított cédula-alapkatalógus felvételeinek leírása és elhelye
zése a dobozokban, melyeket a könyvtár még a mai nap is használ. Ezenfelül titkári teen
dőket is betöltött, ő fogalmazta a felsőbb hatóságoknak szóló felterjesztések egy részét, 
ő írta le őket, sőt, Szilágyi még a külföldre szóló levelek egy részének német fogalmazásá
val is megbízta.

A címlap-készítés mechanikus, szürke feljegyzéseit csak néha-néha szakítja meg egy- 
egy, magánéletéről szóló, rövid tudósítás. Ezek is voltaképpen csak kétfélék: rosszulléteit, 
betegségeit említik röviden, valamint leányának, Gizellának névünnepét, mely, úgy lát
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szik, a legfontosabb esemény volt életében, ilyenkor még a hivatalból is elkérte magát. 
Ezeket olvassuk:

1881. okt. 20. du. rosszul voltam 4  és 5  óra közt elmentem.
1882. máj. 7. vasárnap. —  czédula leírás. (Gisela nevenapja.)
1883. máj. 7. ( Gisela névnapja) ,  rendes munka. Délut. kikértem magamat.
1883. szept. 20. du. elmentem hivatalból, rosszul lettem (gyomor elrontás)
1884. máj. 7. du. Giselánál ( névnapja)
1883. máj. 7. rendes munka, Gisela névnapja ( du. kikértem magamat Giselálioz név

napjára )

Egészen rendkívüli és egyedülálló bejegyzését találjuk 1885. június 8-án: „Böske itt 
volt, du. kikértem magamat kiállításba.”

A többi bejegyzés csupán mind a rendes munka szokott, lakonikus megjelölése, olykor 
már ezeket a szavakat sem írja le, csak a 9— 12 és 2— 5"ig jelzett órákat. Érdektelen, sivár 
napló, hiába keresnénk benne valami izgalmat, szürke, mint a hivatalnok élete. Az sem idéz 
fel benne semmi különös változást, mikor végre a korengedélyt megkapva, 1887. augusztus 
25-én díjnokból könyvtári negyedik tisztté lép elő. „Kinevezés, eskütétel” —  ennyit jegyez 
fel, utána tovább folytatódnak a „rendes munkáé'' megszokott rovatai. Még közeledő halála 
is észrevétlen, elvegyül a többi, mindennapos esemény között, hogy azután egy napon hir
telen bekövetkezzék.

A feljegyzések sűrítve így vezetnek a vég felé:

1888. jatt. 7. rosszul voltam.
1888. máj. 30. du. kikértem magamat Gisela betegsége miatt.
1889. márc. 11 . de. beteg voltam, nem jöttem be,

du. rosszul éreztem magam, otthon maradtam.
1889. márc. 12. de. rendes munka,

du. otthon voltam betegen.
1889. márc. 13• de. rendes munka,

du. otthon beteg voltam.
1889. márc. 14. de. rendes munka

du. otthon betegen voltam.

így folyik egészen ápr. 9-ig- Akkor ismét rendesen bejár, majd nyári szabadságára megy. 
1889- szeptember l6-án azonban ezt írja: „Kezem baja még folyvást tart, délután nem járok  be.”

Ettől kezdve már csak délelőtt dolgozik a könyvtárban. A következő évben, 1890. 
június 1-én feljegyzi: „beteg voltam, Korányinál voltam.”

Korányi Frigyesnél, a híres belgyógyász egyetemi professzornál többször is jár ezek
ben a napokban, június 17-én pedig felterjesztést ír a minisztériumba, közölve az orvosi 
véleményt,,,. . . ideg bántalmaim lévén —  írja —  a túlfeszített munkásság idegeimet mindjobban 
és jobban megtámadta, úgyhogy jelenleg ámbár hivatalos teendőimet, habár erőfeszítéssel is még 
végzem, beteg vagyok . . .”  Az orvos szerint 5— 6 hét üdülésre és Budapesttől való távollétre 
van szüksége.

Kérését Szilágyi is pártolja, s 200 forint segélyt kér a részére. „. . . túlfeszített munkás
sága következtében lett beteg”  —  írja hivatali főnöke is —  „s 700 Ft-nyi csekély fizetéséből. . . 
alig bírja magát eltartani. . . ”
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A napló így folytatódik tovább:

1890. jún. 18. Korányinál voltam.
1890. jún. 20. Korányinál.
1890. jún. 25. Minisztériumban voltam segélyezési ügyben.
1890. jún. 27. Minisztériumban voltam.

1890. június 30-án, a felterjesztés és személyes talpalás eredményeképpen ha nem is 
200, de 150 Ft-nyi segélyt kapott. Ekkor július 1-től szeptember 15-ig szabadságra ment.

Hivatali bejegyzéseit szeptember 15-én folytatja, egészen október 24-ig, mindenütt 
így: , j f 2 8-tól 12-ig rendes munka.”  Október 24-én is ezt írja, ezután a napló hirtelen, végleg 
megszakad.

December 21-én jelent’ Szilágyi, hogy Pádly Lajos könyvtártiszt december 17-én 
meghalt. „Könyvtárunk benne egy szakavatott, hűséges és mindenekj'elett ritka szorgalmú tiszt
viselőjét vesztette el.”

Két nappal később, leányának, Pádly Gizellának folyamodását pártolva, még a követ
kezőket írja Szilágyi az elhunytról: . .  tekintettel arra, hogy Pádly Lajos 1869-től 1890-ig 
megszakítás nélkül állami szolgálatban volt, előbb a  Nemzeti Múzeum, utóbb az  egyetemi könyv
tár rendezési munkálataiban tevékenyen és oly buzgalommal fáradva, hogy . . .  őt az  egijetemi 
könyvtár mint valódi nyereséget vette á t . . .  21  éven át működött tehát főnökei teljes megelégedésére 
sokat dolgozva, csekély fizetésért s amily szegényen élt. oly szegényen halt is meg a  kórházban.”

Kéri, hogy kivételképpen, bár gyermekei már nagykorúak, a minisztérium utalja ki 
segélyül a megboldogult háromhavi fizetését. A rész ve rő Szilágyi, mintha teljes súlyával 
átérezné a kishivatalnoki sorsot, olyan mondattal fejezi be, mely nem csupán Pádly, hanem 
a könyvtár, és sok más hivatal igen sok más hivatalnokának fejfájára is illik:

„Kegyelmes Űr\ A  tisztviselő egyedül a kötelességteljesitésnek útján reméli megtalálni az  
elismerést, s ha ezt életében teljesen el nem érheti is, méltó, hogy ez neki legalább halálában adassák 
meg.”  '

Pádly Lajos azonban halálában sem kaphatta meg azt az elismeiést, melyre hivatali 
főnöke méltónak tartotta. Leánya, Gizella, férjezett Szidarovszky Jánosné mindössze annyi 
kegyben részesült, hogy 1891. január l6-án 60 Ft. temetési segélyt kapott, s elhunyt apjá
nak lakbérét, a 200 Ft-ot még január hónapra felvehette.

Ennyit áldozott a hivatal a szegény kishivatalnok emlékének, aki Szenessy és még né
hány társa példájára, egész életét adta oda a könyvtári kötelességteljesítésnek.

EGERVÁRI POTEM KIN ÖDÖN

Nem messze a könyvtártól, a Károlyi utca egyenes folytatásának számító Kecskeméti 
utca 8. szám alatt még ma is áll az elhanyagolt külsejű, nagy kiterjedésű, régi bérház, ahol 
Egervári élete utolsó idejében lakott. A nehéz illatot árasztó kapualjon átjutva, ma is meg
találjuk a második udvart, a második emeletet és a tizenkilences ajtószámot, s láthatjuk a 
nyomasztó, udvarra néző ablakokat, melyek mögött meghalt.54

Nem volt messze e lakás a könyvtártól, s Egervári, élete utolsó tizenkilenc esztendejé
ben szorgalmasan megtette mindig az utat, ahol Pádlyval azonos munkakörben, s vele

54 A gyászjelentés adatai az 1894/95- évi iratcsomóban.
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egyenlő szorgalommal és lelkiismeretességgel dolgozott. A jutalma is annyi lett, mint 
Pádlyé.

Pedig volt egy rövid időszak, az elmúlt idő varázsában egyre felejthetetlenebb néhány 
hónap, mikor a poros könyvek és szürke cédulák között napi 1 forint 75 krajcárért körmölő 
kis díjnok előtt megcsillant a dicsőség, és homályba hulló, jelentéktelen élete a történelem
mel találkozott.

1848— 1849-ben volt ez, mikor lóháton ült, mint honvéd huszárhadnagy, és Vécsey 
tábornok hadtestébe beosztva, az Arad várát ostromló seregben táborozott. Majd innét 
Temesvár alá vonult, s egyike volt azoknak, akik résztvettek a szabadságharc szerencsétlen 
sorsát végleg eldöntő, utolsó nagy ütközetben, a temesvári csatában.55

Ez a rövid ideig tartó dicsőség mély hatást gyakorolt rá, s íróvá tette Potemkin Ödönt, 
aki Petőfivel volt egyidős. 1823. február 4-én született Nagyszilván, Sáros megyében.56 
Apja földbirtokos volt, de családjától korán elszakadt, talán akkor, mikor a kezdetben ki
szemelt pályát, a papságot, mint növendék elhagyta. Egerben tanuk, de levetette a reveren
dát és színész lett. így köszöntött rá a szabadságharc, melynek leverése után újból színész 
fet't, majd gróf Károlyi György házába került írnoknak és nevelőnek. Ezu án mint telek- 
'könyvvezető működött. 18ól-ben a Magyar Tudományos Akadémia alkalmazta, mint 
„javitnokot’ ’ . E változatos múlt után került 1876-ban, özvegyen, háromgyermekkel a könyv
tárba, napidíjasnak.

Közben próbált honvédemlékeiből, s az irodalomból is megélni. 18ó2-ben könyvet 
írt élményeiről és a honvédsereg feloszlásának okairól. Könyvét azonban túl korán adta ki, 
a hatóság elkobozta, őt magát 2 hétre börtönbe zárták. 1867-ben azután újra, most már 
minden veszély nélkül megjelentethette könyvét.57 Művéből különösebb írói tehetség nem 
sugárzik, mondatai, kifejezései nem eléggé csiszoltak. De higgadtan és komolyan beszél, 
lelkiismeretes pontossággal sorolva fel az általa tapasztalt dolgokat, nem feledkezve meg 
a hadidicsőség mellett a hadvezetés árnyoldalairól sem. Nem dicshimnuszt, kritikátlan 
ömlengést írt, hanem mélységesen reális tényeket éppen a legdrámaibb pillanatokról: a 
honvédsereg feloszlásáról, szétszéledéséről és a fegyverletételről. Előadásában van valami 
katonás fegyelem. Nem bírál, nem ítélkezik, nem szid senkit, még az ellenséget sem. Meg 
is mondja, hogy nem tartja feladatának a távolabbi, és őáltala át nem látható okok kere
sését, csupán arról óhajt beszélni, amit saját szemével tapasztalt és látott.

Úgy látszik, ezzel a parancsnak engedelmeskedő, katonás fegyelemmel végezte könyv
tári munkáját is. Szilágyi, aki évről évre ugyanúgy segélyre terjeszti fel, mint Pádlyt —  
együttesen adják be mindig kérésüket —  legalább is ilyenféleképpen jellemzi. 1887. október 
5-én kisegítő tiszti kinevezésre terjeszti fel, bár idős kora miatt ugyanúgy rendkívüli enge
délyre van szüksége, mint Pádlynak. Ezt írja róla: . . egész idő alatt becsülettel szolgált, 
magának a könyvtárrendezés minden ágában teljes tájékozást és gyakorlottságot szerzett, s mint 
ép, erőteljes, és munkabíró egyén szorgalom és pontosság tekintetében megelégedésemet érdemelte ki. 
Különös előnyére szolgál nyelvismerete, mert anyanyelvén kívül beszéli a latint, németet és franciát, 
érti a görögöt, olaszt, angolt és a szláv nyelveket is. Ezenfelül régebben irodalmilag is tevékeny 
volt, s több önálló munka kiadása mellett szépirodalmi lapokban is jelentek meg tőle dolgozatok.”

55 Potemkin Ödön: Az 1849-ik évi magyar hadsereg feloszlásának okai az aradi és temesvári táborozásnál. 
Pest, 1867.

56 Szinnvei: Magyar írók, i.m.
57 Uo.
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A műveltség és irodalmi tevékenység azonban éppenúgy nem számított az ő esetében 
sem, mint ahogy nem számított Garaynál, Szenessynél, Pádlynál és a többi szegény könyv
tárosnál sem —  a felettes hatóság előtt. Csupán annyit ért el, hogy két év múlva tiszti címet 
kapott— fizetés nélkül. Csak évi jutalmakban részesült. Szilágyi 1891. január 8-án is hasz
talan dicséri: „. . . minden rendelkezésre álló szabad idejét könyvtári munkálatokkal tölti el és 
pedig hivatalos órákon kívül is végzi az  általam . . .  reá bízott iktatást, expedíciót, járulékok és 
a Basel-könyvtár felvételét. . . ”

Csak az év végén kapta meg végre a korengedélyt, és kinevezték harmadik tisztnek. 
Ekkor már reszkető kézzel, ferdére sikerült sorokban írja segélykérő kérvényeit. Ugyaneze
ket a reszketős, öreges betűket látjuk feltűnni ezidőben, Pádly halála után, a hivatalos fel- 
terjesztéseken is.

Az irodalmi működés sem hozott neki babért, és a szabadságharc dicsőséges emléke 
sem. A huszárhadnagy, aki egykor az ágyúk dörgése közben lovagolt végig a sebesültekkel 
és halottakkal borított temesvári síkon, mint kiküldött futár, Bemet keresve, és aki emlékeit 
olyan katonás komolysággal és szűkszavúsággal írta meg, végül is arra kényszerült, hogy a 
századvég sekélyes, nyárspolgári ízlésének áldozza fel ezeket az emlékeket. A budai szín
kör számára írt „ látványos darabokat, történelmi csoportozatokkal” , melyek Petőfi és Bem 
valamint Szodoma és Gomorrha címmel, és zenekísérettel ellátva, érzékenyítették el a giccsek 
iránt fogékony közönséget.58 A századvég szórakozásra éhes tömegeit, akiknek gondolat- 
világában minden hősi, minden forradalmi és nagyszerű, már csak mint szórakoztató, szín
padi látványosság élt.

A Honvédvilág c. folyóiratot és a honvédtisztek albumát szerkesztő egykori huszárhad
nagy írói sorsa talán még szomorúbb, mint hivatali pályafutása. Hetvenegy éves korában 
elérte még azt is, hogy második tiszt lett. De nem egészen egy évre rá, 1895- február 15-én, 
mint gyászjelentése mondja, végelgyengülésben meghalt. Három gyermeke és egy uno
kája maradt. Leánya, Ilona, aki okleveles és állástalan óvónő volt, kérte, hogy tekintettel 
apja hű szolgálataira, fizetését még negyedévig folyósítsák. A hatóság azonban ezt, mint 
más esetekben is, elutasította.59

Szerencsésebb volt Szilágyi felterjesztése, melyben 100 forint temetkezési segélyt kért 
a minisztériumtól. „Megilletődve bátorkodom Excellenciádnak jelenteni hogy Egervári Potem- 
kin Ödön könyvtártiszt, folyó hó 15-én hosszas betegség után elhunyt. . . családját a legnagyobb 
nyomorban hagyta hátra . . . Annyira nagy szegénységben maradt a  család, hogy eltemettetéséről 
sem lehetett gondoskodni, s így az  arra való intézkedés reánk m aradt. . . ”  Kérését azzal indo
kolja, hogy valami egyszerű temetést tudjon adni az elhunytnak, „mely hivatalos írói és régi 
honvédtiszti állásához némileg méltó légijén.”

Valóban, ezt az egyszerű temetést a minisztérium nem tagadta meg.

1893- március 31-én, nem sokkal éppen Egervári halála előtt, végre rendezték a könyv
tári tisztviselők státusát, és valamennyiüket fizetési osztályba sorolták. Az első őr ugyan 
még az 1875- október 26-án kelt királyi rendelettel a V II. fizetési osztályba került. 1888- 
ban azonban Szinnyei ezt az állást magával vitte a Nemzeti Múzeumba, áthelyezése alkal
mából, s ettől kezdve a V III. fizetési osztályba sorolt másodőri státust nevezték első őrinek.

58 írói működésének adatai uo.
59 Egervári Ilona kérvénye, 1895- febr. 16. —  Az egyetemi tanács értesítése a minisztérium negatív válaszáról, 

1895- márc. 30.
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1893-ban pedig, az általános rendezéssel, minden különbség megszűnt első és másodőr kö
zött, mivel mindkettő a V III. fizetési osztályban maradt.

Szilágyi Sándor igazgató azonban 1897. május 23-én folyamodott, hogy az első őr 
állását helyezzék vissza a V II. fizetési osztályba, ami az 1898. évi budgettörvénnyel meg 
is történt, s így a ranglétra a V I. osztályba sorolt igazgatóval az élén ismét teljessé vált.60

Mindez azonban nem változtatott azon a tényen, hogy a könyvtárőrök helyzete az 
egyetemi katedrákkal való kezdeti összeköttetés után a középiskolai tanárok nívójával lett 
egyenlő, végleg a feledés homályába merítve a X V III— X IX . századfordulónak azt az 
állapotát, amikor a könyvtárőri tisztség még az egyetemi oktatómunkával és tudományos 
működéssel tartott fenn szerves kapcsolatot.

Ugyanakkor a kishivatalnokok helyzete kedvezőbbé lett, amennyiben fokozatos elő- 
lépésük biztosítottá vált, s nem függött többé az előttük levők távozásától jövedelmük 
gyarapodása.

A kishivatalnok-sors és a napidíjas tengődés azonban továbbra is megmaradt, csupán 
új típusoknak és új formáknak adta át a helyét a beköszöntő X X . századra.

PETITS FO N C TIO N N A IRES DANS LE  SERVICE D E LA BIBLIO TH ÉQ U E D E 
L ’U N IV ERSITÉ D E BUDAPEST EN TRE 1836 ET 1895-

(RÉSUM É)

La misére des petits fonctionnaires est un phénoméne européen général au X I X e siécle. Leur sort est incer- 
tain, sans Tespoir d'une pension, ils sont litteralément contraints de travailler jusqu’á la mórt. Us n’ont mérne pás 
la chance de l’avancement, cár Tadministration de l’époque ne connaít pás encore l’avancement progressif. Le 
sort du petit fonctionnaire est pour ainsi dire constant, parce qu’il ne peut atteindre aux plus hauts grades que 
pár le départ ou la mórt de célúi qui le précéde.

En Hongrie, ce n’est qu’en 1893 qu’une premiere tentative a été faite pour assurer l’avancement des pe
tits fonctionnaires pár l ’inclusion en classes de traitement. La période traitée ici précéde cette date: le service 
bibliothécaire refléte fidélement les conditions locales générales.

La condition des petits fonctionnaires dans le service des bibliothéques acquiert un aspect particuliére- 
ment tragique pár le fait que souvent des gens hautement cultivés se voient contraints á accepter des positions 
subordonnées indignes d'eux.

Les préjudices qu’ils subissent ne sont pás seulement des torts personnels, parce que la misére des intellec- 
tuels est caractéristique de la condition générale, du peu d’estime pour la culture, la Science. Un bibliothécaire 
lettré, amateur des Sciences, Zsigmond Szenessy qui fait des travaux trés serviles, n’écrit pás sans cause qu’il 
envie les appariteurs de l’Université et du parlement. C’est qu’á cette époque le petit fonctionnaire de biblio- 
théque disposait souvent d’un revenu inférieur mérne á célúi de ces opprimés, alors qu’il était contraint á tra
vailler plus et fairé des travaux exigeant une plus grande capacité intellectuelle.

Un poéte de réputation nationale János GARAY, menait entr’autres l’existance misérable du petit fonc
tionnaire dans la Bibliothéque de l’Université durant la période de l ’oppression nationale, aprés la lutte pour 
l’indépendance hongroise de 1848. Plus d’une fois les arrivistes de moindre capacité intellectuelle ont réussi á 
s’élever plus haut au détriment des gens cultivés et qualifiés.

Dans la deuxiéme moitié du siécle s’engage le cours nouveau qui refoule l’importance de l’activité scien- 
tifique á l’arriére-plan pour favoriser les fonctions de bibliothécaire pár excellence: cataloguer et administrer. 
Tandis qu’au début du X I X e siécle les conservateurs de la bibliothéque sont tous des savants de réputation 
nationale et en mérne temps professeurs de l ’Université, vers la fin du X I X e siécle la qualification scientifique 
mérne des plus haut placée ne dépasse pás le niveau des professeurs de lycée. Cependant on a apporté un plus 
grand sóin á la formation professionnelle des bibliothéquaires.

Dans la période traitée ici, le sort des petits fonctionnaires suivants est présenté: József Csery, János 
Garay, Károly Vargay, János Révay, Zsigmond Szenessy, József Márki, Lajos Pádly, Ödön Egervári Potemkin.

60 Felterjesztés a rektornak és a közoktatásügyi miniszternek, 206/1897. máj. 25. sz. alatt. Az iraton Máté 
Sándor első őr feljegyzései.
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