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Régi adósságomat szeretném törleszteni ennek a témának a feldolgozásával, amely az 

ünnepeltnek is már régóta szívügye.  

A történet – amelybe én 2001-ben kapcsolódtam be – szálai egészen az 1920-as 

évek végéig vezetnek vissza… Annak eredek most nyomába, hogy hogyan került közel 

1200 amerikanisztika témájú kötet Budapestre, az Egyetemi Könyvtárba? Kik voltak az 

akkori történet főszereplői, miket tartalmazott a könyvadomány, és vajon kik használ-

hatták a könyveket az idők során? A szálak és a nyomok az Egyetemi Levéltárból indul-

tak, és egészen a Columbia University Butler Library Rare Book and Manuscript Library, 

azaz a Columbia Egyetem Kézirattárába vezettek.1 A történet apropóját és aktualitását 

pedig az adja, hogy 1928-ban, tehát 90 évvel ezelőtt kapott az Egyetemi Könyvtár 766 

műből álló gyűjteményt – ami 1195 kötetet jelentett – a Carnegie Endowment for Inter-

national Peace alapítványtól (Carnegie Nemzetközi Békealapítvány, máshol Alapítvány 

a Nemzetközi Békéért néven szerepel, angol rövidítése: CEIP). 

Petri Pál (1881–1945) volt az, aki a Vallás- és Közoktatási Minisztérium államtitkáraként, 

1922-től egyben, mint a nem katolikus ügyek és a népoktatás irányítója, 1925. december 

21-én először Henry S. Haskell részére, majd 1926. február 27-én másodszor James Brown 

Scott alapítványi titkár részére levelet küldött, amelyben a prágai és a belgrádi gyűjte-

ményekhez hasonló könyvek adományozását kéri a budapesti Egyetemi Könyvtár szá-

mára is: „procuring a gift of a collection of books concerning American life to be sent to 

the library of the Budapest University, such as the Endowment had already bestowed 

upon the libraries of Prague and Belgrade.”2 

S mivel indokolja kérését? „A világháború – folytatódik a levél – következményei 

jóval nagyobb mértékben sújtják Magyarországot, mint a győztes hatalmakat, a gazda-

sági és pénzügyi válság pedig nehézségeket okoz a tudományos munkák, köztük a kül-

földi szakkönyvek beszerzésében; azonban mindezen nehézségek ellenére Magyaror-

szág komoly erőfeszítéseket tesz korábbi kultúrájának visszaállítása és fejlesztése érde-

kében.” [A szerző ford.] Ehhez kéri tehát a Carnegie Alapítvány támogatását Petri. Az 
 
 1 Jelen kutatásomhoz nyújtott segítségért – dokumentumok kikeresése irattárból, indexek és 

nyilvántartások alapján, kikészítése és/vagy szkennelése, elküldése miatt – köszönet illeti: 
Varga Júlia és Hős János (Egyetemi Levéltár, Budapest), Székelyné Török Tünde és Vajda 
Zsuzsanna (Egyetemi Könyvtár, Budapest), Jennifer S. Comins (Columbia University, Rare 
Book and Manuscript Library, New York), valamint az ELTE Angol-Amerikai Intézeti Könyv-
tár munkatársait odaadó és szakszerű feldolgozói munkájukért. 

 2 Dr. Petry [sic!] P. levélmásolata James Brown Scott részére, 1926. február 27. CU, RBML: CEIP 
Volume 64 Box 416 (a mappán 417!) Folder 2 Series III. A./204. 



Deák Nóra 

116 

Alapítvány titkára Nicholas Murray Butlerhez továbbítja a kérést, aki azon túl, hogy a 

Kapcsolattartásért és Oktatásért felelős részleg – Division of Intercourse and Education 

– vezetője, egyben az Alapítvány elnöke is ebben az időben.3 Úgy tűnik, hogy már az első 

levél is eljutott hozzá, mert időközben február 19-i dátummal elküldte válaszát az ame-

rikai témájú könyvgyűjteménnyel kapcsolatban, amint az a rendelkezésre álló doku-

mentumból kiderül.4 

Nagyjából ugyanebben az időszakban, 1926. márciusában nyoma van egy nem hi-

vatalos levélváltásnak Dr. Erdély Sándor (Alexandre Erdely) – Budapest, Margit krt. 5/B5 

– és Irving Fisher, a Yale Egyetem professzora (Department of Political Economy) kö-

zött: ekkor már a CEIP Executive Committee döntést hozott arról, hogy Budapestre kül-

denek egy könyvgyűjteményt amerikai történelem és kultúra témában 1-2 éven belül, 

azzal a kikötéssel, hogy az olvasók szabadon hozzáférhetnek a könyvekhez.6  

Az 1920-as évek második felében élénknek voltak mondhatók a kétoldalú ameri-

kai-magyar kulturális kapcsolatok. Míg a (kül)politikai és gazdasági életet áthatotta a 

revíziós kérdés napirenden tartása, a kulturális diplomácia a maga eszközeivel töreke-

dett propagandát folytatni a két nemzet egymás iránti pozitív kép kialakítása és növe-

lése érdekében. „Az első világháború után megnőtt az Amerika iránti közéleti és tudo-

mányos érdeklődés… Amerika népszerűségét az is jelezte, hogy az Amerikai Magyar 

Társaság kezdeményezésére minden évben megünnepelték a Függetlenség Napját [a 

városligeti George Washington szobornál], ezzel a népszerű hagyománnyal is erősítve a 

magyarok Amerikáról alkotott pozitív képét.”7 Petri kultuszállamtitkár például, aki az 

1928-as Kossuth-zarándoklat tagjaként már harmadszor járt az Egyesült Államokban,  

ahol most is a magyarság érdekében használta fel előkelő összeköttetéseit, 

nagy nyelvtudását, az iskolázott diplomata ügyességével és a kulturpolitikus 

államférfiúi tudásával szerzett barátokat hazája számára. 

– A csehek és a románok három évtized óta folytatják propagandamunkáju-

kat Amerikában. […] Nekünk is minden erőnkkel azon kell törekednünk, hogy 

évről-évre lassu, szívós munkával fejlesszük ki azt a szimpátiát, amelynek alap-

jait az amerikai nemzet lakosainak szívében Kossuth Lajos alapozta meg.8 

 
 3 Nicholas Murray Butler (1862–1947), alma matere a Columbia Egyetem elődje volt, 1902–

1945 között az egyetem rektora (President), 1925–1945 között a CEIP második kuratóriumi 
elnöke (President) szerepét töltötte be. 

 4 Henry S. Haskell levele James Brown Scott részére, 1926. március 19. CU, RBML: CEIP Vo-
lume 64 Box 416 (a folderen 417!) Folder 2 Series III. A./206. 

 5 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 1928 (29. évfolyam) / 1. rész VIII. Hites szakértők: Könyv és 
írás, 649. o.; 2. rész Lakás-jegyzék, 167. o. szerint banktisztv. 

 6 CU, RBML: Series VII.Z. Library Aid, American Library, 1926,1927,1936. Iratszámok: 93542–
93545. 

 7 Mathey Éva: „Az amerikai kormányzati körök és a magyar revízió kérdése a két világháború 
között,” AETAS 29., 3. szám (2014): 109–126, 118. 

 8 8 Órai Ujság: „Petri Pál államtitkár Newyorkból [sic!] hazaérkezett” (1928), 2. 
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Ugyanebben a cikkben tesz Petri említést arról, hogy „a Carnegie-Intézet 2000 művet 

küldött a Magyar Nemzeti Múzeumnak, amely munkák az amerikai tudományos iroda-

lom alapvető művei.”  

Püspökladányban a Petri Pálról elnevezett utcában 2008 óta mellszobor állításával 

emlékeznek meg róla. Az emlékkő felirata szerint: „1922–1935-ig térségünk országgyűlési 

képviselője, 1922-től kultuszminiszteri államtitkár, majd Klebelsberg Kuno gróf kultúr-

politikai programja kidolgozásának egyik legfőbb munkatársa. Önzetlen áldozatvállalá-

sának köszönhető a helyi iskolarendszer, és a Petri telepi városrész kiépülése. Városunk 

díszpolgára.”9 

 

Andrew Carnegie (1835–1919), a skót városkából induló Amerikában multimilliomossá 

lett acélmágnás könyvtár-építési jótékony akciója jól ismert lehetett már ebben az idő-

szakban: az iskola- és a templomépületek mellett az Egyesült Államok településeinek 

képéhez ugyanis hozzátartozott a Carnegie könyvtárépület is, amely amellett, hogy in-

tézményesült, szinte fogalommá is vált. Az ún. Carnegie ingyenes közkönyvtárak létre-

hozása 1889 óta folyamatban volt elsősorban Nagy-Britannia és Amerika-szerte: amelyik 

település vállalta a könyvtár fenntartását és rendszeres gyarapítását, az épület megépí-

tését Carnegie finanszírozta. Rhode Island államon kívül nem volt olyan állam, ahol ne 

lett volna legalább egy belőle, a pálmát pedig Indiana állam vitte el 164-gyel. Ameriká-

ban végül összesen 1681, a világon pedig 2589 építése valósult meg.11 „Carnegie adomá-

nyai közt legkiválóbbak könyvtáralapításai (mintegy 3000 könyvtár, 60 millió dollárral), 

a tudomány továbbfejlesztését előmozdító intézményei (legkiválóbb a Carnegie Corpo-

ration of New-York 125 millió dollárral) és a világbékét szolgáló alapítványai” – írja Braun 

Róbert bevezetőjében Carnegie magyarul megjelent írásaihoz.12 „[M]inden alapítványa 

abból a célból jött létre, hogy akik élni tudnak a lehetőségekkel, azok számára bővüljön 

e lehetőségek köre, akik pedig amúgy kihullanának a rendszerből, nagyobb valószínű-

séggel jussanak maguk is lehetőséghez.”13 Nem véletlen tehát, és ezzel is magyarázható 

a támogatások egyik legnagyszabásúbb és legsikeresebb formája, még akkor is, ha szi-

gorú feltétel volt a könyvbeszerzésre és könyvtári szolgáltatásokra a közösségnek előte-

remteni és hosszú távon biztosítani a pénzt. 

Bármilyen hihetetlen, de az egyik legismertebb és leggazdagabb amerikai filant-

rópról nincs – legalábbis nem találtam – magyar nyelvű (ön)életrajz sem fordításban, 
 
 9 Szoborlap, https://www.kozterkep.hu/~/17498/Petri_Pal_dr_Puspokladany_2008.html (utolsó 

letöltés: 2017. augusztus 14.). 
 10 Eredetileg megjelent a North American Review 148. évf., 391. számában (1889. június), a rész-

leteket belőle ugyanezzel a címmel Upor László fordította. In: Café Bábel, 28. szám (1998): 
23–36. 

 11 Az adatokat közli Joseph Frazier Wall: Andrew Carnegie (New York: Oxford University 
Press), 828–829, 1101, Ch. XXII, n1. 

 12 Andrew Carnegie: Napjaink problémái, fordította Bartos Zoltán (Budapest: Révai, [1919]), 9. 
 13 Barry D. Karl: „Andrew Carnegie és a jótékonyság evangéliuma: Tanulmány a felelősségvál-

lalás etikájáról”, Café Bábel, 28. szám (1998): 23–36, 30. 
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sem eredeti monográfiaként. Angol nyelvű önéletrajza, amely közvetlenül halála után 

1920-ban már napvilágot látott, viszont – stílszerűen – része az Americana gyűjtemény-

nek.  

A világbéke elérésének gondolata ugyan naivnak, optimistának és ambiciózusnak 

tűnhet számunkra, ám ugyanaz az életszemlélet áll mögötte, mint a Carnegie-vagyonból 

alapított többi jótékony intézménynél: a lehetőség megteremtése – a gazdasági, kultu-

rális, és társadalmi felemelkedésre, valamint törekvés arra, hogy a világ egy jobb, élhe-

tőbb hely legyen. „[U]tolsó reménységét a világbékében látta, és alapított egy intéz-

ményt, amelyet e célnak szentelt.”14 Hetvenötödik születésnapján, 1910. november 25-én 

jelentette be és december 14-én hozta létre 10 000 000 dolláros pénzalappal a Carnegie 

Nemzetközi Békealapítványt, azzal a szándékkal, hogy „megakadályozzák a világhábo-

rút, amely a legocsmányabb folt civilizációnkon.”15 A kuratórium második elnöke, 

Nicholas Murray Butler által összeállított kiadványból kiderül, hogy mik voltak azok a 

tevékenységek, amiket az 1911 tavaszára kialakult szervezet a korai időszakban fontos-

nak tartott és támogatott. A három részleg – Division of Intercourse and Education, Di-

vision of International Law és Division of Economics and History – közül témánk szem-

pontjából az első a meghatározó. Az általános célkitűzéseken belül egyrészt a háború 

okaival, lényegével és hatásaival kapcsolatos, valamint elkerülésére és megakadályozá-

sára vonatkozó információk terjesztése, a közvélemény alakítása; másrészt a különböző 

népek közötti barátság, továbbá egymás jobb megismerésének és megértésének előse-

gítése; végül pedig olyan szervezetek, egyesületek, társaságok fenntartása és támogatása, 

amelyek az alapítvány céljainak eléréséhez szükségesek és hasznosak. Bár ez utóbbi tá-

mogatási forma elég hamar megszűnt, az alapítvány tevékenységei közé tartozott saját 

kiadványok – folyóiratok, monográfiák és sorozatok – például az „Austrian and Hunga-

rian Series”16 – megjelentetése éppúgy, mint részvétel az 1. világháborút követő újjáépí-

tésben olyan könyvtárak helyreállításával, mint a Belgrádi Királyi Egyetem könyvtára, a 

Reimsi Közkönyvtár, és a Louvaini Egyetem könyvtára, amelyek súlyos háborús károkat 

és számottevő veszteségeket szenvedtek el. Az alapítvány sokrétű kulturális missziójára 

olyan magyar vonatkozású példákat is hozhatunk, mint például Henry Suzzallo (1875–

1933)17 professzor, a Washingtoni Állami Egyetem volt rektorának előadás-sorozata a bu-

dapesti egyetemen 1928-ban a CEIP által támogatott vendégtanárként, vagy 24 amerikai 

újságíró magyarországi látogatása 1927-ben európai tanulmányútjuk részeként. 

Nicholas Murray Butler 1931 júniusában Európában tett körútja során – Párizs, Bécs és 

Prága mellett – Budapesten is járt, ahol június 16-án beszédet tartott az Országházban 
 
 
 14 Karl, 35. 
 15 Carnegie Endowment for International Peace: Summary of Organization and Work, 1911–1941. 

Washington, D.C.: CEIP, 1941, 1. 
 16 1923 és 1934 között 15 kötet jelent meg (Carnegie, 107–108). 
 17 A korabeli sajtó sokszor tévesen írta nevét, amelyet magyarosan Suzallo [sic!] Henrikként 

használtak. 1915 és 1926 között töltötte be a University of Washington rektori tisztségét. 
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Biztonságra törekedve18 címmel. Valószínűleg a látogatás alkalmával kapta meg a buda-

pesti egyetem díszdoktori címét19 „a magyar-amerikai kulturkapcsolatok kimélyítése te-

rén szerzett érdemeinek elismeréseként”.20 Magyarországi látogatásának történetét ér-

demes volna külön is megvizsgálni a források és a korabeli sajtó tükrében. Szintén 1931-

ben, másodszori felterjesztésre, megosztott Nobel-békedíjban részesült Elihu Roothoz 

hasonlóan, aki a CEIP első elnökeként 1913-ben vehette át az 1912-ben neki ítélt díjat.21 

Az Andrew Carnegie közvetlen szellemi és politikai köréhez tartozó Butler rektorsága 

alatt, 1931–1934 között épült – ezúttal nem barátjának adományából – a Columbia új 

campus könyvtára, mivel a Low Memorial Library kicsinek bizonyult. A South Hall köz-

ponti egyetemi könyvtárat nyugdíjba vonulása után, 1946-ban róla nevezték el22 és azóta 

is a Butler Library nevet viseli ez a rangos és színvonalas intézmény.  

Az 1910-ben életre hívott Békealapítványnak ugyan nem a könyvtártámogatás volt 

a fő profilja és célkitűzése, ám az 1920-as évek elején-közepe táján több projekten ke-

resztül is igyekeztek közelebb kerülni a nemzetközi béke megteremtéséhez, az alapító 

eredeti szándéka értelmében, szellemiségét mindenek előtt szem előtt tartva. Az egyik 

ilyen volt például köteles-könyvtárak (depository libraries) működtetése világszerte, 

ahová eljuttatták az alapítvány kiadványait. Voltak-e vajon ilyen magyarországi letéti 

könyvtárak? Igen, voltak bizony! Az 1941-es adatok szerint ilyen volt: 1. a Budapest Egye-

temi Könyvtár (Universitäts-Bibliothek, Budapest), 2. a Fővárosi Nyilvános Könyvtár 

(Municipal Public Library, Budapest), 3. a Magyar Királyi Pázmány Péter Egyetem Nem-

zetközi Jog Tanszéke (Seminar of International Law, Royal Hungarian Pázmány Peter 

University, Budapest), 4. a M. kir. Tisza István Tudományegyetem könyvtára, Debrecen, 

5. az Egyetemi Könyvtár, Pécs (Library of Elizabeth University), és 6. a Magyar Királyi 

Ferenc József Egyetem Könyvtára (Library of the Hungarian Royal Francis Joseph Uni-

versity, Szeged).23 Igaz, ez egy kissé későbbi lista, ám mutatja, hogy magyar könyvtárak 

is részesei voltak ennek a hálózatnak, az első és a harmadik kivételével 1926. január 1. 

óta.24 

A másik nagyszabású projekt lehetett az ún. Amerikanisztika Központok létreho-

zása egy könyvtári alapgyűjtemény segítségével. 1921-ben erre utal Henry S. Haskell egy 
 
 18 „The Search for Security”, in Looking Forward: What Will the American People Do about It? 

Essays and Addresses on Matters National and International (1932), p. 155–161. 
 19 Az ELTE díszdoktorai, https://www.elte.hu/file/ELTE_diszdoktorok.pdf (utolsó letöltés: 

2017. szeptember 16.) 
 20 A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem almanachja az 1931–1932. 

tanévre. Budapest, 1932, 119. 
 21 All Nobel Peace Prizes, https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/index 

.html, valamint Nobel-békedíjasok listája, https://hu.wikipedia.org/wiki/Nobel-b%C3%A9 
ked%C3%ADjasok_list%C3%A1ja (utolsó letöltés: 2017. szeptember 16.). 

 22 About Butler Library, http:// library.columbia.edu/locations/butler/about.html (utolsó le-
töltés: 2017. szeptember 16.) 

 23 Carnegie, 70. 
 24 Depository Libraries placed on the list by the Executive Committee since January 1, 1926. 

CU, RBML: CEIP Volume 64 Box 416 Folder 1 Series III. A./70. 
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megjegyzése25 (1921. június 3.): létezett egy gépelt katalógus amerikai történelem és in-

tézményeik témakörben azokról a könyvekről, amelyeket az alapítvány Angliába, Olasz-

országba, Franciaországba, Japánba, Kínába és Svájcba juttatott el. Fennmaradt például 

a „Library for American Studies in Italy” – Olaszországi Amerikanisztikai Könyvtár – is-

mertetője gyűjteményükről, szerzői és tárgyszókatalógusukról, valamint szolgáltatása-

ikról. Ennek a könyvtárnak a hatezres állományából 1500 kötet a CEIP alapítvány jóvol-

tából állt rendelkezésre.26 Az eredeti terv a Budapestre került könyvadománnyal is az 

volt, hogy a külön Americana szakcsoportba „idővel a Könyvtárnak az Egyesült-Álla-

mokra vonatkozó teljes könyvanyaga beolvasztást fog nyerni.”27 Kerültek is további kö-

tetek a gyűjteménybe,28 de korántsem olyan mértékben, amire utalhatott Pasteiner 

könyvtárigazgató. Az Előszó így folytatódik: „Ilyenképpen […] ez ajándék megvetette 

alapját hazánkban is egy American Library-nek, mely méltóan fog sorakozni a Carnegie 

Endowment által Hamburgban és Bécsben létesített hasonló gyűjteményekhez.” A CEIP 

levéltári anyagában, ha ezekről a helyszínekről nem is, de Prágára vonatkozó dokumen-

tum létezik: a Károly Egyetem Szenátusa ugyanis elfogadott egy hasonló, amerikai tör-

ténelemmel, politikával, szociológiával és gazdasággal foglalkozó könyvekből álló ado-

mányt a Carnegie Alapítványtól 1925 folyamán, és ünnepélyes keretek között tervezték 

lebonyolítani az átadást 1926-ban.29 

Mindkét levéltárban gondosan őrzik az adomány megérkeztéről és a könyvek feldol-

gozásáról szóló levelet, valamint az ünnepi átadásra invitáló meghívó egy -egy példá-

nyát.30  

A meghívó tárgysorozata szerint ugyan gróf Klebelsberg Kuno magyar királyi val-

lás- és közoktatásügyi miniszter volt megnevezve, mint aki az adományt átveszi, ám 

ténylegesen Petri Pál, az adományozás létrejöttében tevékeny és hatásos szerepet be-

töltő államtitkár, helyettesítette a magas rangú meghívottat. Az egyetemet az a Fináczy 

Ernő (1860–1935) egyetemi tanár és az MTA rendes tagja képviselte, aki az előző 1927/28-

as tanévben rektor, az adott évben pedig rektor-helyettes (akkori szóhasználatban pro-

rektor) és egyben a könyvtári bizottság elnöke volt.  
 
 
 25 CU, RBML: CEIP Volume 56 Box 408 Folder 3 Series III.A./879. 
 26 CU, RBML: CEIP Volume 56 Box 408 Folder 3 Series III.A./887–889. 
 27 Pasteiner Iván: „Előszó”, in Americana. A Carnegie Endowment for International Peace könyv-

adományának címjegyzéke, [III]–IV (Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1928), IV. 
 28 Vajda Zsuzsanna, az Egyetemi Könyvtár főtanácsosának közlése nyomán. 
 29 Dr. Peregrin Físa levele Henry S. Haskell részére, 1926. január 5. CU, RBML: Series VII.Z. Lib-

rary Aid, Charles University, Box 320 (1926). Iratszám: 93801. 
 30 Geo. A. Finch levele Pasteiner Iván részére, 1928. július 7.: EKL: Egyetemi Könyvtár iktatott 

iratai, 569/928. és CU, RBML: CEIP Volume 67 Box 419 Folder 2 Series III.A./214. Meghívó: 
EKL: Egyetemi Könyvtár iktatott iratai, szám nélküli és CU, RBML: CEIP Volume 67 Box 419 
Folder 5 Series III.A./635. 
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Az MTI-hez31 és több szerkesztőségbe eljuttatott sajtóközlemény32 gondoskodott a 

megfelelő publicitásról. A 8 Órai Ujság például így számolt be röviden hírei között az 

eseményről:  

Az egyetemi könyvár átvette a Carnegie-alapítvány könyvadományát. A Fe-

renciek-terén levő egyetemi könyvtár épületében szép ünnepség keretében 

tegnap adta át Buttler [sic!] Wright amerikai követ az amerikai Carnegie-ala-

pítványnak a tudományegyetem részére ajándékozott 1195 kötetét, amelyek a 

legmodernebb amerikai gazdasági, szociálpolitikai és statisztikai munkákat 

foglalják magukban és értékük meghaladja a 25 ezer pengőt. Az adományért 

Petri Pál kultuszminiszteri államtitkár mondott szép beszédben köszönetet, 

átvéve a könyveket a kultuszminiszter nevében és átadva azokat a tudomány-

egyetemnek. Dr. Fináczy Ernő prorektor vette át az egyetem nevében az ado-

mányt, majd Pasteiner Iván könyvtárigazgató mondott köszönetet az adomá-

nyért, amelyet „Americana” név alatt külön fognak kezelni.33  

Az Est című újság szintén rövid hírben még azt megemlítette, hogy „Buttler [sic!] Wright 

amerikai követ… beszéd kíséretében átnyujtotta az alapítvány adományozó levelet Petri 

Pál államtitkárnak…”34  

Sokkal részletesebb – német nyelvű – tudósítást közölt viszont a Pester Lloyd.35 Eb-

ben is szó van egy „bekeretezett alapító oklevél” (eingerahmte Stiftungsurkunde) átadá-

sáról. Az amerikai nagykövet a beszédét követően tolmácsolta azt a köszöntő táviratot, 

amelyet Nicholas Murray Butler, a Columbia Egyetem rektora és egyben a Carnegie In-

tézet36 igazgatója, ebből az alkalomból intézett az ünnepség résztvevőihez: „Cordial 

greetings to Budapest University and the Hungarian People.” Közli a cikk annak a már-

ványtáblának a szövegét – eredeti magyar nyelven és német fordításban is –, amely erre 

az alkalomra készült és azóta is a Nagyolvasóterem falán állít emléket az adománynak: 

„A Carnegie Endowment for International Peace 1928. évi értékes könyvadományával 

alapját vetette az egyetemi könyvtár »Americana« gyűjteményének.”37 
 
 31 EKL: Egyetemi Könyvtár iktatott iratai, 25/929. 
 32 EKL: Egyetemi Könyvtár iktatott iratai, 28/929. 
 33 8 Órai Ujság: „Az egyetemi könyvár átvette a Carnegie-alapítvány könyvadományát” (1929), 7. 
 34 Az Est, 1929. január 15., 9. 
 35 A cikk megjelenéséről John Pelényi, azaz Pelényi János (1885–1974), a washingtoni magyar 

követség (Royal Hungarian Legation) I. osztályú követségi tanácsnoka, értesítette a Carne-
gie Alapítványt, ám a mellékelt cikk nem található a CU RBML iratai között. Köszönet illeti 
Mátyás Melindát (Egyetemi Könyvtár, Budapest) a cikk megkereséséért és szkenneléséért, 
valamint Gálffy Zsuzsannát a fordításért és az ötletért az Arcanum Digitális Tudománytár 
használatára. 

 36 A tudósító felváltva használja az alapítvány és intézet elnevezéseket ugyanarra a szerve-
zetre. 

 37 Pester Lloyd: „Feierliche Uebergabe der Carnegie-Bücherspende an die Budapester Univer-
sitätsbibliothek” (1929), 4. 
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A Budapesti Hírlap tudósítása szin-

tén alapos, és részletekbe menően szá-

molt be az eseményről és annak jelentő-

ségéről, „Átadták a Carnegie Endowment-

alapítvány könyveit a Tudományegyetem 

könyvtárának” címmel.38 Ez utóbbi két 

cikkből érzékelhető, hogy milyen rangos 

eseménynek számított ennek a könyv-

adománynak az átadása abban az időben. 

Hiszen egyrészt a protokollszemélyisége-

ken kívül a tudományos és művészeti 

közélet számos elismert képviselője tisz-

telte meg jelenlétével az ünnepséget: 

Végh Gyula az Iparművészeti Múzeum fő-

igazgatója, Paikert Alajos a Mezőgazda-

sági Múzeum igazgatója, Preszly Elemér 

Pest megyei főispán, Tass Antal a svábhe-

gyi Csillagvizsgáló Intézet igazgatója, 

Hóman Bálint39 a Nemzeti Múzeum fő-

igazgatója, Lukinich Imre a múzeumi 

könyvtár igazgatója. A Pester Lloyd a ven-

dégek között megemlíti továbbá Haas 

Aladár kultuszminisztériumi osztálytaná-

csost, Berzeviczy Albertet a Magyar Tudo-

mányos Akadémia elnökét, Harkányi Béla 

bárót, és Glück Frigyes főtanácsost is. Raj-

tuk kívül több egyetemi tanár, köztük An-

gyal Dávid, Szentpéteri Imre, Veckler An-

tal, Nékán Lajos, Hornyánszky Gyula, és 

Grósz Emil is részt vett az ünnepélyes át-

adáson.  

Másrészt az eseményt egy ügyes húzással – mai szóhasználattal akár PR-fogásnak 

is mondhatnánk – összekapcsolták 35 kódex bemutatásával. A két világháború közti idő-

szakra jellemző propaganda a jelek szerint működött, hiszen pl. a nagykövet élénk ér-

deklődést mutatott a bemutatott könyvritkaságok iránt is. Az apropót különben az ad-

hatta, hogy a román megszállás idején, 1919. október elején Harry Hill Bandholtz (1864–

1925) tábornok, az amerikai katonai misszió vezetője megakadályozta, hogy Romániába 
 
 38 Budapesti Hírlap, 1929. január 15., 6. 
 39 Hóman Bálint (1885–1951): „Egyetemi tanulmányai alatt 1903-ban kezdett el dolgozni az 

Egyetemi Könyvtárban, ahol különböző pozíciókat betöltve, 1922-ig működött” (Knapp Éva 
és Szögi László: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára [Budapest: ELTE 
Egyetemi Könyvtár, 2012], 38). 

1. ábra. Márványtábla az Egyetemi 

Könyvtár Dísztermében (a szerző saját 

felvétele) 
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vigyék a Magyar Nemzeti Múzeum kincseit, köztük az akkor még a múzeum épületében 

működő Széchényi Könyvtár értékes dokumentumait is – a korabeli sajtó szerint úgy, 

hogy a saját lakására vitette a könyvritkaságokat, szinte városi legendát teremtve ez ál-

tal. A tábornok naplója történetünket követően, 1933-ban jelent csak meg angolul, nem 

túl színvonalas magyar fordítása pedig csupán 60 évvel később. Ebből viszont az derül 

ki, hogy a 3 bejárati ajtó lepecsételése és a raktárhelyiség kulcsának a megőrzése révén 

sikerült elkerülni, hogy a megszállók a Romániából vagy Erdélyből „származó” műtár-

gyakat erőszakkal magukkal vigyék.40 A napló nem tartalmaz konkrét utalást kódexekre 

vagy ritka és védett könyvekre. A hálás utókor szobrot emelt a Szabadság téren az ame-

rikai tábornoknak, amiért a nemzet kulturális értékeit megvédte a fosztogató román ka-

tonáktól, először 1936-ban, majd 40 évnyi kihagyás után 1989-ben ezzel a megújult kísé-

rőszöveggel: „Harry Hill Bandholtz tábornok, az amerikai katonai misszió vezetője 1919. 

október 5-én megakadályozta, hogy Romániába szállítsák a Nemzeti Múzeum műkin-

cseit. Bandholtz tábornok szobrát, Ligeti Miklós alkotását 1936-ban avatták, 1949-ben 

eltávolították. 1989-ben újra felállította Budapest Főváros Tanácsa.”  

Visszatérve az ünnepséghez és az esemény jelentőségéhez, érdemes kiemelni, 

hogy az Egyesült Államok képviseletében Joshua Butler Wright (1877–1939) követ jelent 

meg. Wrightot 1927-ben tapasztalt diplomataként Coolidge elnök nevezte ki budapesti 

követnek. „Naplóbejegyzéseiben számos alkalommal említést tett a magyar kérdésről… 

Az amerikai külügyminisztériummal folytatott hivatalos levelezéséből kiderül, hogy 

Wright élénk figyelemmel kísérte a magyar ügyeket, különösképpen a revíziós propa-

gandát…”41 Naplójában azt is feljegyezte, hogy a Carnegie Endowment for International 

Peace 1200 kötetet adományozott a Budapesti Könyvtárnak.42 

Idézzük fel Pasteiner Iván könyvtárigazgató43 beszédét, amelyben megköszönte és 

átvette megőrzésre az adományt:44 

Magnifice Prorector! 

Egyetemi hatóságom elhatározásából a Carnegie Endowment értékes ado-

mányát a vezetésem alatt álló Egyetemi könyvtár kezelésébe veszem. Hálás 

szívvel és mélységes örömmel teszem ezt. 
 
 40 Harry Hill Bandholtz: Román megszállás Magyarországon. Napló nem diplomata módra, for-

dította Baktay Ervin (Budapest: Magyar Világ, 1993), 98. 
 41 Mathey, 120. 
 42 Princeton University Library Finding Aids. Joshua Butler Wright Papers, Series VI: Diaries, 

1909–1936: „Wright chronicled trips to the interior of Hungary in 1917 [sic!] in a ten-page 
entry entitled »Impressions of Hungarians« which defines the food and culture of the coun-
try and the fact that the Carnegie Endowment on December 7, 1917 [sic!] donated 1200 vol-
umes of books to the Budapest Library.” https://findingaids.princeton.edu/collections/ 
MC137/c007 (utolsó letöltés: 2017. szeptember 14.). 

 43 Pasteiner Iván (1887–1962): „1909-től volt az Egyetemi Könyvtár munkatársa, 1926-tól pedig 
irányította azt” (Knapp és Szögi, 38). 

 44 Az eredeti írógépelt szöveg átirata napjaink helyesírása szerint és az írógép miatti betűté-
vesztések javításával. ELTE Levéltára, 19/a. Egyetemi Könyvtár iktatott iratai, 1929. 
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E könyvtár – a Pázmány P. 

Tudományegyetem ez ősi intéz-

ménye – tudományos jellegét, 

valamint fejlődésének előfel-

tételeit és eszközeit élete első 

két századában kizárólag a Tu-

dományegyetemtől kapta. A 

múlt század 70-es éveitől kezdő-

dőleg a kormányzat eleget te-

endő a kor szellemének, vala-

mint tudományos kívánalmai-

nak nagy áldozatok árán ez in-

tézményt országos jellegűvé fej-

lesztette anélkül, hogy annak 

egyetemi jellegét a legkisebb 

mértékben érintette volna is. A 

fejlődés e nagyvonalúságát 

azonban a válságos és megpró-

báltatásos évek nem csupán 

megakasztották, de kérdésessé 

tették még azt is, vajon az előző 

századok fáradságos munkájá-

nak eredményeit és gyümölcseit 

fenn tudjuk-e tartani, meg fog-

juk-e őrizhetni és átadhatjuk-e 

utódainknak. A közoktatásügyi kormányzat megértő jóindulata, egyetemi ha-

tóságunk atyai gondoskodása és külföld rokon intézményeinek, valamint tu-

dományos köreinek önzetlen áldozatkészsége egyaránt segítségünkre jöttek. 

E tényezők szerencsés együttműködésének és egybefonódásának eredmé-

nyét köszöntjük és ünnepeljük a Carnegie adományban is. És látva a Könyvtár 

iránti bizalomnak, jóindulatnak és áldozatkészségnek mindinkább növekvő 

megnyilatkozását – büszke remény tölt el, hogy e Könyvtár ismét be fogja töl-

teni a magyar tudományos világban azt a helyet, melyre 300 éves múltja kö-

telezi és amelyet hivatása számára kijelöl.45 

A könyvgyűjtemény összetételéről a rendelkezésünkre álló két forrás – az adománnyal 

szinte egy időben megjelent kötetkatalógus bevezetője, illetve a címjegyzék ismertetője 
 
 45 Pasteiner Iván: „P.I. kvt. ig.-nak a C.E.f.i.p. könyvadománya 1929. jan. 13-án az E.K.-ban tartott 

ünnepélyes átadásakor tartott beszéde,” Pasteiner Iván könyvtárigazgató beszédei (1929. ja-
nuár 13.). 

2. ábra. Pasteiner Iván könyvtárigazgató beszédé-

nek gépelt változata 
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– nyújtott, és a mai napig is nyújt átte-

kintő ismereteket. Példás gyorsaság-

gal, mindössze 3 hét alatt készültek el 

a könyvek feldolgozásával az Egye-

temi Könyvtárban, a katalógus pedig 

még abban az évben meg is jelent, 

hogy rendelkezésre állhasson az 1929. 

januári átadási ünnepségen. „Ez ado-

mány […] felöleli az Északamerikai 

Egyesült-Államokbeli könyvtermelés-

nek mindazokat az alapvető munkáit, 

melyek annak politikai, alkotmányjogi, 

társadalmi és gazdasági viszonyaira vo-

natkoznak, úgyszintén irodalmát, tör-

ténelmét és földrajzi ismertetését tár-

gyalják, továbbá amerikai szerzőknek e 

tárgykörbe tartozó tisztán elméleti 

munkáit, végül megtalálhatók benne a 

legkiválóbb amerikai szépírók művei-

nek egységes kiadása is.”46 A gyarapítás 

szempontjait tükröző felsorolásból 

Vértesy Miklós (1907–1991)47 előkelő 

helyen emeli ki, hogy „Az egyéb jelentős külföldi adományok közül a Carnegie En-

dowment for International Peace 766 művet és 1195 kötetet tartalmazó küldeménye 1928 

nyarán érkezett meg. Az Egyesült Államok történelmére, társadalmi struktúrájára, mű-

velődési viszonyaira, közgazdaságára és irodalmára vonatkozó könyvekből áll.”48 A gyűj-

temény egy ritkán emlegetett, ám említésre és tanulmányozásra méltó műveiről álla-

pítja meg Zádor Anna, hogy „a művészeti vonatkozásúak vannak – sajnos – legkisebb 

számban képviselve…” Az egy-egy festészeti és építészeti, valamint két szobrászattal 

foglalkozó mű ismertetése mellett megjegyzi: „kiemelünk a könyvanyagból néhány ért-

ékes művet, melyek Amerika természeti szépségeiről, parkjairól stb. számolnak be… Va-

lóban e téren is hatalmas gazdagsággal állunk szemben és természetesnek tartjuk azt a 

nagy propagandát, melyet Amerika ezek érdekében kifejt.”49 
 
 
 46 Pasteiner: „Előszó”, IV. 
 47 Az Egyetemi Könyvtár Ritkaságtárának egykori vezetője, 1933 óta munkatársa, könyvtörté-

nész. 
 48 Vértesy Miklós: „Az Egyetemi Könyvtár a Horthy-korszakban”, Az Egyetemi Könyvtár Év-

könyvei V. (1971): 123–172, 148. 
 49 Zádor Anna: „Amerikai művészeti könyvek az Egyetemi Könyvtárban,” Magyar Művészet 5 

(1929): 363–364. 

3. ábra. Ex libris az Americana gyűjtemény 

könyveiben 
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Az első világháborút követő kilátástalan gazdasági és pénzügyi nehézségek, 

nemzetközi elszigeteltség idején szinte teljesen megszűnt a külföldi dokumentumbe-

szerzés lehetősége. „Egyik olvasó 1928-ban azt panaszolta, hogy a könyvtárban nem 

talál az utolsó harminc-negyven év angol-amerikai irodalmával foglalkozó munkát” – 

olvasható szintén Vértesy tanulmányában.50 A gyarapodás mértéke és értéke ennek 

tükrében még jelentősebbnek tűnhetett. A Carnegie Alapítvány kiadása közel 3150 dol-

lárt tett ki,51 míg az Egyetemi Könyvtár mintegy 23–25 000 Pengőben52 állapította meg 

az adomány értékét. 

A Carnegie Békealapítvány jelmondata, mely megegyezett a francia elődszervezet-

nek tekinthető Conciliation internationale mottójával, lett a könyvekben elhelyezett ex 

libris – melyről az Alapítvány gondoskodott a Putnam kiadó képviselőjével lezajlott leve-

lezés értelmében53 – felirata: „Pro patria per orbis concordiam” [Világbéke a hazáért]. A 

nemzeti érdekek és a nemzetközi együttműködés védelmére szervezett bizottság (rö-

viden Conciliation internationale) létrehozója, Paul Henri d’Estournelles de  Constant 

(1852–1924) hasonló elveket vallott, mint Carnegie és Butler az Egyesült Államokban.  

Tevékenységéért, melyet a Nemzetközi Döntőbíróság francia parlamenti csoportjának ala-

pító elnökeként kifejtett, 1909-ben ő is megosztott Nobel-békedíjban részesült. Nem vé-

letlen tehát, hogy a CEIP európai irodáját is ő irányította.54  

A kötetkatalóguson kívül a kiadványok az Egyetemi Könyvtár állomány-nyilván-

tartásában és úgynevezett Alapkatalógusában is szerepelnek. A dokumentumok hasz-

nálatáról nem állnak rendelkezésre kölcsönzési adatok, ezért nehéz megállapítani, hogy 

mennyire volt ismert a gyűjtemény a köztudatban. Véletlenszerű – és egyáltalán nem 

reprezentatív – mintavétel alapján néhány személyt érdemes kiragadni, akiknek a neve 

szerepel a kölcsönzési nyilvántartásként működő könyvkártyákon: az egyetem oktatói 

közül például Szenczi Miklós, Kretzoi Miklósné, Lutter Tibor; vagy olyan ismertebb írók 

és műfordítók, mint Réz Ádám és Pál, illetve Karig Sára és Szinnai Tivadar. Használta a 

gyűjteményt Fallenbüchl Zoltán történész-könyvtáros, Vasy Géza irodalomtörténész, 

Vecseklőy József jogász. A zömében 50-es, 60-as évek kölcsönzéseit dokumentáló cédu-

lákon 50 különböző nevet lehet olvasni. „A gyűjtemény jellegét az ajándékozás célja adja 

meg. Ez a cél: propaganda, de a legjobb értelemben; módot adni a külföldnek arra, hogy 
 
 50 Vértesy, 145. 
 51 Henry S. Haskell levele M. J. Leder részére, 1927. november 22. CU, RBML Series VII.Z. Folder: 

Library Aid-American Library-1926,1927,1936. Iratszám: 93562. 
 52 Pasteiner Iván: „Előszó”, IV. 
 53 „We shall wish to have a book-plate, which we shall supply, pasted on the inside of the front 

cover of each volume…” Henry S. Haskell levelezése M. J. Lederrel, a G. P. Putnam’s Sons 
képviselőjével, 1927. június 10., 15., 16. CU. RBML Series VII.Z. Folder: Library Aid-American 
Library-1926,1927,1936. Iratszámok: 93546, 93550, 93549. 

 54 All Nobel Peace Prizes, https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1909/ 
balluet-facts.html; illetve Nobel-békedíjasok listája, https://hu.wikipedia.org/wiki/Nobel-b 
%C3%A9ked%C3%ADjasok_list%C3%A1ja (utolsó letöltés: 2017. szeptember 16.). 
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irodalmának legkiválóbb termékeiben ismerhesse meg Amerikát és az amerikai gondol-

kozást, megismerhesse olyannak, amilyennek az U.S.A. legkiválóbb fiai látták és látják.”55 

Az adományt fogadó intézmény részéről viszont, mint korábban utaltunk rá, egy rend-

kívül fontos gyarapítási forrásnak bizonyult, Magyarország számára pedig jelentős kul-

túrdiplomáciai és külpolitikai eszközt jelentett a nemzetközi porondon. 

Egy utolsó adalék a történethez az ünnepségen készült fotó, amelynek felkutatása 

hosszú időbe telt, és felbukkanása egy véletlennek és a korszerű technikának köszön-

hető. A Pesti Hírlap képes mellékletében megjelent sajtófotó az Arcanum Digitális Tu-

dománytárban hozzáférhető. 

 

 

A Pesti Hírlap képes melléklete, 1929. január 15. (51. évfolyam, 11. szám), 42. lap. 

A közel 300 éves múltra visszatekintő és a századfordulóra elért és kivívott nyilvános stá-

tuszú budapesti Egyetemi Könyvtár számára logikus lépésnek, indokolt döntésnek minő-

sült egy külön Americana szakcsoport létrehozása, s így a gyűjtemény egyben tartása. Az 

elképzelések szerint ez lett volna az alapja egy amerikai könyvtárnak Magyarországon.  

A tudományágak fejlődése és továbbosztása szűkebb szaktudományokra hozta 

létre az ELTE-n az amerikanisztika szakot, szervezetileg pedig az Amerikanisztika Tan-

széket az 1990-es évek elején, amely 1994-től lett része az Angol-Amerikai Intézetnek. 
 
 55 Domanovszky Sándor: „A budapesti Egyetemi Könyvtár »Americana« gyűjteménye,” Ma-

gyar Könyvszemle Új Folyam 36., 1–2. szám (január-június 1929): 136–137, 136. 
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Az Intézeti Könyvtár – funkciójából és felépítéséből adódóan – jóval aprólékosabb te-

matikus bontásban, szakrendben osztályozza a dokumentumokat, mégpedig az ameri-

kai Kongresszusi Könyvtár Osztályozási Rendszere szerint. A feldolgozáskor tehát az 

tűnt célszerűnek, hogy kerüljenek az egyes művek a megfelelő szakrendbe. A 21. század 

technikai megoldásai ugyanakkor lehetővé teszik, hogy virtuálisan egyben maradjon a 

gyűjtemény. 

CU RBML (New York): Columbia University, Rare Book and Manuscript Library. 

EKL (Budapest): Egyetemi Könyvtár és Levéltár. 

Pasteiner Iván. „P.I. kvt. ig.-nak a C.E.f.i.p. könyvadománya 1929. jan. 13-án az E.K.-ban 

tartott ünnepélyes átadásakor tartott beszéde.” Pasteiner Iván könyvtárigazgató be-

szédei. 1929. január 13.  

8 Órai Ujság. „Az egyetemi könyvár átvette a Carnegie-alapítvány könyvadományát.” 

1929. január 15., kedd: 7.  

— —. „Petri Pál államtitkár Newyorkból hazaérkezett.” 1928. április 8., vasárnap: 2.  

A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem almanachja az 1931–

1932. tanévre. Budapest, 1932.  

Az Est. 1929. január 15., kedd: 9.  

Bandholtz, Harry Hill. Román megszállás Magyarországon: Napló nem diplomata módra. 

Fordította: Baktay Ervin. Budapest: Magyar Világ, 1993.  

Budapesti Hírlap. „Átadták a Carnegie Endowment-alapítvány könyveit a Tudomány-

egyetem könyvtárának.” 1929. január 15., kedd: 6.  

Carnegie Endowment for International Peace: Summary of Organization and Work, 1911–

1941. Washington, D.C.: CEIP, 1941.  

Carnegie, Andrew. Napjaink problémái. Fordította: Bartos Zoltán. Budapest: Révai, 

[1919].  

Domanovszky Sándor. „A budapesti Egyetemi Könyvtár „Americana” gyűjteménye.” Ma-

gyar Könyvszemle Új Folyam 36.1–2 (január-június 1929): 136–137.  

Karl, Barry D. „Andrew Carnegie és a jótékonyság evangéliuma : Tanulmány a felelősség-

vállalás etikájáról.” Fordította Upor László. Café Bábel 28 (1998): 23–36.  

Knapp Éva és Szögi László. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára. 

Budapest: ELTE Egyetemi Könyvtár, 2012.  

Mathey Éva. „Az amerikai kormányzati körök és a magyar revízió kérdése a két világhá-

ború között.” AETAS 29.3 (2014): 109–126.  

Pasteiner Iván. „Előszó.” In Americana. A Carnegie Endowment for International Peace 

könyvadományának címjegyzéke, [III]-IV. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi 

Nyomda, 1928.  



A Carnegie-örökség magyar könyvtári vonatkozása 

129 

Pester Lloyd. „Feierliche Uebergabe der Carnegie-Bücherspende an die Budapester Uni-

versitätsbibliothek.” 1929. Januar 14, Montag: 4.  

Vértesy Miklós. „Az Egyetemi Könyvtár a Horthy-korszakban.” Az Egyetemi Könyvtár Év-

könyvei V. (1971): 123–172.  

Wall, Joseph Frazier. Andrew Carnegie. New York: Oxford University Press, 1970. 

Zádor Anna. „Amerikai művészeti könyvek az Egyetemi Könyvtárban.” Magyar Művé-

szet 5. (1929): 363–364. 




