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SZÖGI LÁSZLÓ

BÉCS EGYEDURALMA.
A KÜLFÖLDI EGYETEMJÁRÁS A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

A 18. században már jelentőssé váló újkori egyetemjárás adatairól korábbi tanulmányok-
ban már beszámoltam, de sokáig nem voltak ismertek a hozzánk időben közelebb álló
és jelentőségében kiemelkedő 19. századi peregrináció adatai. Mivel e korszak anyaköny-
veit, egy-két kivételtől eltekintve eddig még nem publikálták, ezért csak helyszíni levéltári
kutatással lehetett ezeket az információkat megszerezni. Több mint két évtizedes kuta-
tásaink során csaknem teljesen áttekintettük ezeket a levéltári forrásokat, így most már
megpróbálhatunk pontos képet felrajzolni e korszak magyar vonatkozású peregrináció-
járól. Jelen tanulmányunkban a 19. század első felének egyetemjárását kívánjuk elemezni,
amely korszak sok tekintetben eltér a megelőző és az ezt követő időszakoktól. A 19. szá-
zadi peregrináció adataiból néhány részlet ismert volt már a korábbiakban,1 de csak nap-
jainkban jutottunk el odáig, hogy érdemi információt adjunk az éppen e században
nagymértékben változó magyar egyetemjárásról.

A peregrináció irányainak változása

A 19. század kezdete szinte pontosan egyezik a magyarországi diákok egyetemjárásá-
ban bekövetkezett korszakhatárral. Az európai politika változásai talán sohasem be-
folyásolták annyira a peregrinációt, mint éppen e század első felében. A napóleoni
háborúk éppen a 18. század legvégén zártak el olyan országokat a magyar diákok elől,
ahová addig nagy számban mentek tanulni. A svájci akadémiák teljesen bezárultak a
magyar peregrinusok előtt, sőt Genf  egyeteme átmenetileg a Francia Császársághoz
került. Itália nagy része szintén francia megszállás alá került, de tudjuk, hogy onnan
már korábban is elfogytak a magyar diákok. A század első felében csak a Habsburg
birodalomhoz tartozó Lombard – Velencei Királyság két egyetemén, Padovában és
Paviában fordultak elő magyar diákok. Szinte teljes egészében eltűntek a magyar diákok
az ugyancsak francia megszállás alá került Hollandia egyetemeiről, s az egykor oly ked-
velt protestáns egyetemeket e században már csak néhány ösztöndíjas magyar teológus

11

1 A korszak Habsburg birodalmon belüli egyetemjárásának adatait már közöltem a „Magyarországi diákok
egyetemjárása az újkorban” című sorozat első kötetében: SZÖGI László: Magyarországi diákok a Habs-
burg birodalom egyetemein 1790-1850. Budapest-Szeged 1994. Az ott közöltekhez képest az elmúlt
években nagyon sok új adat került elő, tehát mostani közlésünk, annak javított és bővített változatából
készült. Ugyancsak közöltem a németországi egyetemjárás adatait a sorozat egy másik kötetében:
SZÖGI László: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1789-1919. Budapest
2001. A Habsburg birodalom egyéb egyetemeiről most van kiadás alatt a sorozat egy újabb kötete,
amelynek adatait szintén beépítettem e tanulmányba: MÉSZÁROS Andor – SZÖGI László – VARGA
Júlia: Magyarországi diákok a Habsburg birodalom kisebb egyetemein és főiskoláin 1789-1919.
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látogatta. Anglia, Franciaország és Oroszország egyetemeire e fél évszázadban még
alig néhányan jutottak el, így a peregrináció lényegében csak az örökös tartományokra
és Németországra korlátozódott. 1819-ben a jénai Kotzebue féle merénylet után, a
Szent Szövetség Karlsbadi Konferenciáján gyakorlatilag teljesen betiltották a külföldi
egyetemjárást, így jó néhány évre még a német egyetemek is bezárultak a magyar diá-
kok előtt. A teljes tiltást ugyan 1826-ban feloldották, de az 1830-31-es kolerajárvány
tovább nehezítette a külföldi egyetemjárást, így a német egyetemek látogatása is csak
az 1830-as évek közepén kezdett helyreállni. A fenti tényezők következtében a 19. szá-
zad első felének egyetemjárása teljesen speciális a magyar peregrináció történetében,
hiszen sem korábban, sem későbben nem volt olyan időszak, amikor ennyire dominált
volna egyetlen külföldi útirány, egyetlen régió. 

1. Magyarországi diákok az európai egyetemeken. 1801-1850

Az 1. számú táblázatból kiderül, hogy a század első felében 12936 beiratkozást is-
merünk külföldi egyetemeken és akadémiákon. Ez alig kevesebb, mint az egész 18. szá-
zadban külföldön beiratkozottak száma2. A 19. század a külföldi egyetemjárás
tömegesedésének korszaka. Ezt mutatja, hogy már a század első felében csaknem annyian
tanulnak külföldön, mint az egész 18. században. Kétségtelen azonban, hogy a 18. szá-

12

SZÖGI LÁSZLÓ

Periódus/Régió 1801-1810 1811-1820 1821-1830 1831-1840 1841-1850 Összes %

Bécsi intézetek 734 1319 1876 2134 2204 8267 63,90

Bécsi katonai 283 249 223 222 227 1204 9,30

Örökös tart. 170 204 416 384 382 1556 12,02

Németország 395 321 172 276 577 1741 13,45

Itália 1 6 10 46 52 115 0,88

Anglia - - 1 4 12 17 0,13

Hollandia 5 5 5 - 1 16 0,12

Franciaország 1 -- 3 5 9 0,06

Oroszország 1 3 1 - 1 6 0,04

Svájc 1 2 3 0,02

Belgium - - - - 2 2 0,01

Összes 1590 2107 2705 3070 3464 12936 100

2 1701 és 1800 között összesen 13894 magyarországi diák külföldi beiratkozását ismerjük az európai
egyetemeken.
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zaddal szemben, a peregrináció korszakunkban egyoldalúvá, egyirányúvá vált.3 A század
első felében több új felsőoktatási intézmény alakult a császárvárosban, amelyekre később
szeretnék utalni. Ezek is egyre több magyar hallgatót vonzottak Bécsbe. Ráadásul a ki-
sebb birodalmi egyetemek közül Innsbruck, Graz, Olmütz elvesztette egyetemi rangját
és csak 1826-ban kapták vissza e címüket. Krakkó 1809-től 1846-ig nem tartozott a bi-
rodalomhoz. Mindez csak erősítette Bécs vonzerejét. Ennek következménye az a meg-
döbbentő adat, hogy vizsgált időszakunkban a bécsi polgári tanintézetekbe iratkozott be
a magyarországi peregrinusok 64 %-a. Ezen kívül az ottani katonai tanintézetekben tanult
a magyarországi hallgatók 9,3 %-a. Végezetül az örökös tartományok egyéb egyetemeire
járt a hazai peregrinusok 12 %-a. Összességében tehát a 19. század első felében a kül-
földre eljutó magyarországi diákok 85,26 %-a a Habsburg birodalom egyetemein tanult,
amihez hasonló arányt a magyar peregrináció történetében korábban még sohasem ta-
pasztaltunk. Ezen belül bécsi polgári és katonai intézeteket látogatott a hazai diákok
közel háromnegyede, vagyis joggal jellemezhetjük úgy a korszakot, hogy ez „Bécs egyed -
uralma”.

Egyébként a hazai diákok 13 és fél százaléka iratkozott be a német egyetemekre,
ami jóval kisebb arány, mint a korábbi évszázadok hasonló adata. Rajtuk kívül az összes
többi európai országba csupán az ismert beiratkozók fél százaléka jutott el.

A hallgatók felekezeti megoszlása

A korszak forrásai csak ritkán közlik a diákok felekezeti hovatartozását, ez az adat mind-
össze a beiratkozók 38,5 %-ánál áll rendelkezésünkre. A korszakban már az egyetemek
felekezeti jellege szinte mindenütt háttérbe szorult, így már valamennyi felekezet diákjai
beiratkozhattak a különféle univerzitásokra. A zsidósághoz való tartozás még sok esetben
fel van tüntetve, de a század harmincas éveiben már ez sem számít különlegességnek. A
keresztény felekezeteken belül a hovatartozást a legtöbb helyen már nem tüntették fel.
Éppen ezért a 2. számú táblázat adatai nem relevánsak, csupán tájékoztató jellegűek. Az
mindenképpen látszik belőle, hogy a bécsi dominancia miatt a katolikusok száma igen
jelentős, de nincsenek túlreprezentálva. Az evangélikusok száma feltűnően magas, mivel
ha nem mehettek Németországba, akkor szívesen választották a német nyelvű bécsi in-
tézeteket.

13

BÉCS EGYEDURALMA. A KÜLFÖLDI EGYETEMJÁRÁS A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

3 A 18. században még Németország vezet a magyarországi egyetemjárásban 33 %-os részesedéssel, a
Bécsi Egyetem aránya ekkor 26 % és a többi bécsi katonai és polgári tanintézeté 12 %. Lásd: SZÖGI
László: A 18. századi magyar peregrináció összefoglaló adatai = Cito pede labitur aetas. Tanulmányok
Kapronczay Károly 70. születésnapjára. (Szerk: MAGYAR László András - KAPRONCZAY Katalin)
Budapest 2011. 229-240. p.
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2. A hallgatók felekezeti megoszlása 1801-1850

A reformátusok láthatóan alulreprezentáltak, közöttük volt a legkisebb hagyománya
a Bécsben való tanulásnak. Nagyon kicsi még a jelenléte a görög katolikusoknak és az
ortodoxoknak, amely kérdésre a nemzetiségi összetétel vizsgálatánál még kitérünk. Fel-
tűnő viszont a zsidóság kiemelkedően magas arányú képviselete, az ismert adatokból
több mint 20 %. A valóságban arányuk e korszakban még bizonyosan kisebb. Ennek
csak részben oka, hogy az ő adataikat pontosabban jelzik az anyakönyvek. Sokkal inkább
fontos látni, hogy már a század első felében megkezdődik a hazai zsidóság intenzív áram-
lása az értelmiségi pályák felé, amely folyamat a későbbiekben csak erősödött.4

Az egyes egyetemek iránti érdeklődés

3. Magyarországi diákok az egyes fontosabb egyetemeken korszakonként 1801-1850 (150 beiratkozónál több esetben)

14
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Felekezet rk ref ev gk gkel unit prot izr nincs adat

Összes ismert 1789 283 1703 69 78 10 6 1040 7957

Százalék ismertből 35,93 5,68 34,20 1,38 1,56 0,20 0,12 20,88

Összes ismert 4979 38,50

Mindösszes 12936 100

Periódus/Egyetem 1801-1825 1826-1850 Összes Periódus/Egyetem 1801-1825 1826-1850 Összes

Bécs Egyetem 1610 2743 4353 Graz Egy. 154 226 380

Bécs Műegyetem 208 1377 1585 Prága Egy. 110 190 300

Bécs Állatorv. 103 371 474 Lemberg Egy. 175 144 319

Bécs Képzőműv. 313 524 837 Zágráb Akad. 4 154 158

Bécs Prot. Teol. 208 435 643 Berlin Egy. 9 282 291

Bécsújhely Kat. 220 230 450 Göttingen Egy. 201 46 247

Bécs Hadmérnök 266 221 487 Halle Egy. 12 169 181

Bécs Josephinum 172 95 267 Jena Egy. 257 172 429

4 A kérdésről bővebben: SZÖGI László: Magyarországi zsidó egyetemi hallgatók a német nyelvterület
egyetemein és főiskoláin (1789-1919) = Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei  X. Bp. 2011. 107-118. p.,
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A 3. és a 4. számú táblázatokban foglaltam össze az egyetemek iránti érdeklődés
sorrendjét a magyarországi születésű diákok szempontjából. A korszakszakban 16 olyan
egyetem, vagy akadémia volt, amelybe több mint 150 hazai diák jelentkezett. Ezek közül
nyolc volt bécsi székhelyű, négy az örökös tartományokhoz tartozott, ideértve most a
Zágrábi Királyi Jogakadémiát is.5 Itt jegyzem meg, hogy a zágrábi anyakönyvek csak
1828-tól maradtak meg, így bizonyos, hogy a korábbi években is hasonló nagyságrendű
magyarországi diák járt oda, de az ő adataikat nem tudtuk összegyűjteni. Ezen kívül még
négy német egyetemet látogattak sokan. A század első negyedében Jénát és Göttingát,
míg a második negyedében inkább már Berlint, Jénát és Hallét.

Ha azokat az egyetemeket vizsgáljuk, ahová legalább 25 hazai diák iratkozott be,
akkor azt tapasztaljuk, hogy a 19. század első negyedében mindössze 22 ilyen intézmény
van, a második negyedben pedig 27. Ez nagyjából megfelel a 18. század hasonló adata-
inak, de összetételében azoktól hatalmas mértékben eltér. Az okokat keresve, nem csupán
a korábban már említett történelmi – politikai változásokat kell megemlíteni, hanem azt
is, hogy az egyes európai államokban éppen a 18-19. század fordulóján óriási változáso-
kon ment át az egyetemi struktúra. Témánk szempontjából döntő a német egyetemi
rendszer teljes megváltozása a 19. század elején. A napóleoni háborúk során átmenetileg
francia befolyás alá került, széttagolt Németországban az egyetemek számának radikális
csökkentésére, majd regionális átrendeződésére került sor. A 18. század végén meglévő
36 egyetemből, ill. akadémiából a bützowi 1789-ben már megszűnt, majd a Rajnáig tör-
ténő francia előnyomulás következtében 1793-ban a mainzi, 1796-ban pedig az egyik
legrégibb német egyetem, a kölni zárta be kapuit. 1794-től nem működött Stuttgart első
felsőfokú tanintézete és 1797-ben Bonnban is megszűnt az 1786-ban alapított első egye-
tem. A század elején azután megkezdődött az egyetemek területi átszervezése, ami azt
jelentette, hogy az aprócska akadémiák vagy megszűntek, vagy beolvadtak egy közeli
nagyhírű univerzitásba. Több egyetem székhelyet is változtatott. A sort Bajorországban
az Ingolstadti Egyetem kezdte meg, amely 1800-ban előbb Landshutba, majd 1826-ban
onnan a fővárosba, Münchenbe költözött, létrehozva a későbbi Németország második
legfontosabb egyetemét. A bajor egyetemi reform keretében 1803-ban elvesztette egye-
temi jellegét a Bambergi és Dillingeni Akadémia. Hasonló sorsra jutott 1805-ben Fulda,
1808-ban pedig Altdorf, melynek feladatait a szomszédos Erlangen vette át. 1809-ben a
Helmstedti Akadémia a Göttingeni Egyetembe olvadt be és ugyanúgy megszűnt Rinteln
már hosszú ideje válságban lévő főiskolája. Poroszországban 1811-ben költöztették Ber-
lintől távolabbra Frankfurt an der Oder egyetemét, egyesítve a Breslaui Leopoldinával.
E reformok folytatásaként azután 1816-ban bezárta kapuit a szintén ősi Erfurti Univer-
zitás, és a hasonlóan nagyhagyományú Wittenbergi Egyetem pedig Halléval egyesült.
1817-ben a kicsiny Herborni Akadémiát is bezárták, majd egy évvel később az új Rajna
menti tartomány igényeinek ellátására Bonnban újra egyetemet nyitottak, de ezzel egy
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5 Mivel kutatásaimat nem terjesztettem ki Horvátország és Szlavónia területére, ezért a Zágrábban tanuló
diákokat is peregrinusként veszem számba, bár államjogilag ők a Magyar Királyság területén tanultak.
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időben bezárta kapuit a Duisburgi és a Paderborni Egyetem. 1818-ban a Münsteri Egye-
temet is visszafejlesztették és csak bölcsészeti és teológiai kara működött tovább.

E hosszas felsorolást azért tartottuk szükségesnek, hogy érzékelhető legyen a német
egyetemi rendszerben bekövetkezett változás nagyságrendje, és ugyanakkor példamutató
jellege és bátorsága. Gyakorlatilag a korábbi intézményhálózat felét felszámolták, sőt
még ennél is többre gondoltak, de néhány egyetemet a tervekkel ellentétben mégis meg-
hagytak. A Badeni Nagyhercegség kicsiny területén, pl. Breisgau átvétele után két egye-
tem maradt Freiburg és Heidelberg. Az első elképzelések itt is Freiburg megszüntetését
tűzték ki célul, de végül is megmaradt, mert a katolikus teológiát inkább Freiburgban kí-
vánták hagyni, mint a protestáns karakterű Heidelbergben.

Eddig nem esett szó a német egyetempolitika legnagyobb horderejű változásáról.
1810-ben Wilhelm von Humboldt kezdeményezése alapján az éppen legyőzött Porosz-
országban megalapították az új Berlini Egyetemet, amely rövid idő alatt Közép-Európa
vezető univerzitásává nőtte ki magát. A tanszabadság és az új metodika, a szemináriumi
rendszer bevezetése, a sok helyről idehívott kitűnő professzori kar Erdélytől Norvégiáig
és Oroszországtól Amerikáig tette vonzóvá Berlint, és a 19. század közepén már egyér-
telműen Németország első egyetemének számított.6

Franciaországban 1793-ban gyakorlatilag az összes régi, középkori, vagy újkori ala-
pítású egyetemet bezárták, s speciális szakfőiskolák sorát kezdték megalapítani, mint pl.
1795-ben az École Politechnique-t, amely az első igazi műegyetem volt Európában. A
berlini alapítással csaknem egy időben Napóleon által, 1808-ban bevezetett egyetemi re-
form létrehozta az országosan egységes Université Impériale-t, egy szigorúan centralizált
speciális rendszert.7

Érdemes megjegyezni, hogy a 18. elején még létező 35 spanyolországi egyetemből
hét már a 18. században, további 15 a 19. század első felében megszűnt, így itt is egy ki-
sebb, de centralizáltabb rendszer alakult ki. A széttagolt Itáliában változatlanul működött
mintegy 18 egyetem, s közülük – mint említettük - kettő tartozott a Bécsi Kongresszus
döntése alapján a Habsburg birodalomhoz.
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6 A korszakra az újabb német irodalomból használható: R. Steven TURNER: Universitäten. In: Hand-
buch der deutschen Bildungsgeschichte Bd. III. 1800-1870. München 1987.  221-249. p. és Rainer A.
MÜLLER: im. 1990. 64-80. p., Student und Hochschule im 19. Jahrhundert. Studien und Materialien.
Göttingen 1975. 389. p. Az e kötetben megjelent tanulmányok közül figyelemre méltó: Von Christoph
THIENEN-ADLERFLYEHT: Wandlugen des österreichischen Studiensystems im Übergang vom
18. zur 19. Jahrhundert = 26-46. o.

7 A téma legjobb magyar nyelvű összefoglalása: KARÁDY Viktor: A francia egyetem Napóleontól Vic-
hyig. Felsőoktatási Kutatóintézet. Új Mandátum Könyvkiadó. Budapest 2005.
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4. A fontosabb egyetemek látogatottságának abszolút sorrendje
a magyarországi diákok beiratkozási száma alapján 1801-1850. 25 fő fölötti beiratkozó esetében

17

BÉCS EGYEDURALMA. A KÜLFÖLDI EGYETEMJÁRÁS A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

Szám 1801-1825 1826-1850

1 Bécs Egy. 1610 (31,88%) Bécs Egy. 2312 (29,31%)

2 Bécs Képzőműv. 313 Bécs Műegyetem 1377

3 Bécs Hadmérnöki 266 Bécs Képzőműv. 524

4 Jena Egy. 257 Bécs Prot. Teol. 435

5 Bécsújhely Katonai 220 Bécs Állatorvosi 371

6 Bécs Műegyetem 208 Berlin Egy. 282

7 Bécs Prot. Teol. 208 Bécsújhely Katonai 230

8 Göttingen Egy. 201 Graz Egy. 226

9 Lemberg Egy. 175 Bécs Hadmérnöki 221

10 Bécs Josephinum 172 Prága Egy. 190

11 Graz Egy. 154 Jena Egy. 172

12 Prága Egy. 110 Halle Egy. 169

13 Bécs Állatorv. 103 Zágráb Akad. 154

14 Bécs Theresianum 98 Lemberg Egy. 144

15 Tübingen 71 Bécs Josephinum 95

16 Wittenberg Egy. 70 Bécs Theresianum 90

17 Olmütz Egy. 56 Lipcse Egy. 79

18 Marburg Egy. 49 Bécs Máriabrunn 66

19 Krakkó Egy. 40 Bécs Augustineum 61

20 Linz Akad. 29 Padova Egy. 61

21 Bécs Augustineum 28 Tübingen Egy. 53

22 Lipcse Egy. 25 Hohenheim Akad. 50

23 Göttingen Egy. 46

24 Prága Műegyetem 43

25 Olmütz Egy. 40

26 München Képzőműv. 38

27 Pavia Egy. 35

Össz. 5049 7887
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Az ugyancsak a Bécsi Kongresszus után létrehozott Holland Királyságban a magyar
szempontból egykor legnépszerűbb Franekeri Egyetemet előbb 1811 és 1816 között szüne-
teltették, majd 1844-ben végleg bezárták. A Geldern tartományban lévő Harderwijki Egyete-
met már 1818-ban megszüntették. Az akkor még Hollandiához tartozó Liege-ben és Gentben
1817-ben egyetemeket alapítottak, amelyek a belga függetlenség kinyilatkoztatása után Belgi-
umhoz kerültek, s melléjük 1834-ben Brüsszelben újabb egyetemet hoztak létre. Ezekre az
egyetemekre azonban korszakunkban gyakorlatilag nem jutottak el magyar diákok.

Ezzel szemben az Orosz birodalomban éppen a 19. század legelején épült ki az egye-
temi rendszer. Az 1755-től meglévő Moszkvai Egyetem mellé, az újonnan felállított tanke-
rületek mindegyikében létrehoztak egy-egy univerzitást. 1802-ben a Baltikumban újra
felállították a majdnem egy évszázada szünetelt Tartui (Dorpat) Egyetemet, méghozzá német
tannyelvvel. A régi Vilniusi (Vilno) Egyetem 1803-tól szintén a cári Oroszország egyetemi
rendszerébe tagolódott, majd 1804-ben Kazányban és Harkovban állítottak fel új egyete-
meket. Az Oroszországhoz került Varsóban 1818-ban, Szentpéterváron pedig 1819-ben
hoztak létre új egyetemet, bár utóbbinak már komoly előzménye volt.8 Az 1831-es lengyel
felkelés után a cári hatalom bezárta a varsói és a vilniusi egyetemeket, majd 1834-ben Kijev-
ben újabb univerzitást hívott életre. Az orosz egyetemek anyakönyvei nincsenek kiadva és a
beiratkozási adatok nagyon nehezen kutathatók.9

Korábban már utaltunk rá, hogy II. József  idején a Habsburg birodalomban is az egye-
temek centralizációja zajlott le, s csupán négy intézmény viselhette az „universitas” elneve-
zést, Bécs, Prága, Pest és Lemberg, közülük is kiemelkedve a felszereltségében és
ellátottságában kimagasló Bécsi Egyetem. A század első negyedében a 22 leglátogatottabb
intézetbe 4255 beiratkozás történt, az összes peregrinus 84 %-a. A század második negye-
dében a 27 legfontosabb tanintézetbe 7564-en iratkoztak be. Ez a korabeli peregrinusok 96
%-a. Ezek az adatok is igen ritkák a magyar peregrináció történetében. Kevés számú inté-
zetbe jártak viszonylag sokan. A század második negyedére Wittenberg, Marburg és Linz
kiesett a látogatottabb intézetek listájából, viszont bekerült Berlin, Halle, Padova, Pavia egye-
teme, a Zágrábi Akadémia, a Bécs melletti Mariabrunni Erdészeti és a Hohenheimi Mező-
gazdasági akadémiák, a Müncheni Képzőművészeti Akadémia és a Prágai Műegyetem.

A külföldi magyar egyetemjárás egyik legfontosabb központja – Bécs

Már kutatásunk megkezdése előtt nyilvánvaló volt, hogy e periódusban a magyar pregrináció
egyik legfontosabb iránya a császári székhely és a birodalmi főváros, Bécs lesz. A császárvárosban
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8 A Szentpétervári Egyetem alapítását a mai orosz szakirodalom sokszor 1728-tól számítja, amikor I.
Péter megalapította az Orosz Tudományos Akadémiát, s mellette felsőfokú oktatás is megkezdődött.
Igazi egyetemmé azonban 1819-ben minősítették

9 Tartuban és Vilniusban sikerült a korabeli anyakönyveket átnéznem, Kijevben csak a diákok neve alap-
ján lehetett kutatást folytatni. Moszkvában, Kazányban és Szentpéterváron nem volt módom szemé-
lyesen a levéltárakban kutatni.
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működtek a birodalom legkorszerűbb felsőfokú tanintézetei, és ez óriási vonzóerőt gyakorolt a
Monarchia minden tartományának tanulni vágyó ifjúságára. Az eredmények mégis meglepőek,
hiszen, mint jeleztük Bécs fölénye a peregrináció tekintetében a vártnál is sokkal nagyobb.10

A bécsi Tudományegyetem

A 19. század első felében a magyar felsőoktatás egyik sarkalatos kérdése volt a Bécshez való
viszony. A magyarországi tanügyet ugyan külön törvények szabályozták a birodalmon belül,
így az 1777-es Ratio Educationis, majd ennek 1806-ban kiadott második változata, de a fe-
renci abszolutizmus idején a pesti egyetem oktatási rendjét egyre szorosabban a bécsi egye-
teméhez igazították. Ennek megfelelően ezekben az évtizedekben a pesti Bölcsészeti Kar
tanulmányi idejét kétszer változtatták meg bécsi mintára. Az Orvosi Karon 1813-ban lé-
nyegében a bécsi fakultás rendszerét vezették be. Az 1810-es évek végén visszaállították a
kari igazgatói intézményt, miután ezt a tisztséget Bécsben 1802-ben már felújították. Ferenc
császár 1818. május 3-án kiadott rendeletében egyértelműen kimondta, hogy a magyar tan-
ügyet az örökös tartományok rendszere szerint kell szabályozni. A pesti egyetem esetében
zsinórmértékül a Bécsi Univerzitás rendszere szolgált, de korszakunkban többször állították
az intézmény elé követendő példaként a Prágai Egyetemet is. Bécs befolyása a tan -
székbetöltéseknél nyilvánult meg a leghatározottabban. A megüresedett katedrákra szóló
pályázatokat 1808 után esetenként, 1820-tól azonban kötelezően Bécsben is meg kellett hir-
detni. 1817-től már a pályázati tételeket is a bécsi egyetemi kari igazgatói állították össze. E
rendszer következménye lett, hogy a két helyen kiírt pályázatokra még a magyar jelentkezők
is Bécsbe mentek vizsgázni Pest helyett, mert így reméltek biztosabb sikert.

A központi befolyás erősödését a pesti tanárok és a magyar tudományos közvélemény
ellentmondásosan fogadta. Bécsből nézve az intézkedések a tudományos színvonal emelését,
a provincializmus elkerülését szolgálták, magyar oldalról azonban a nemzeti kulturális autonó-
mia elnyomását, a magyar érdekek háttérbe szorítását látták az intézkedésekben. A nemzeti
ébredés korát élő magyar társadalom érzékenyen reagált minden ilyen kérdésben, és az ország-
gyűlésen is többször tárgyalták a pesti és a bécsi egyetem viszonyát. 1827 januárjában már azt
kérték a pozsonyi diétán, hogy a pesti egyetemet minden ausztriai befolyástól mentesítsék. A
tanárok ugyanakkor sokszor szerették volna az egyetem felszereltségét, az oktatás tárgyi felté-
teleit a bécsi színvonalhoz igazítani, de az anyagi kondíciók ehhez korszakunkban mindig hi-
ányoztak. E szegénységről a magyar közvéleményben sajátos téveszme élt, amikor esetenként
azzal vádolták a bécsi kormányzatot, hogy a magyar egyetem, általuk nagyon gazdagnak tartott
anyagi alapját bécsi célokra fordítják. A valóságban a Bécsi Egyetem fejlesztésére fordított ösz-
szegeket még a prágaival is alig lehetett összehasonlítani, nemhogy a jóval kisebb pesti univer-

19

BÉCS EGYEDURALMA. A KÜLFÖLDI EGYETEMJÁRÁS A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

10 Erről a szerepről írtam: SZÖGI László: Zur Rolle der Wiener Universität im ungarischen Hochschul-
wesen von der Anfängen bis zum ersten Weltkrieg = Mensch Wissenschaft Magie. Mitteilungen der
Österreichischen Gesellschaft für Wissenschaftschgesichte 20/2000. (Hrsg: Helmuth GRÖSSING,
Alois KERNBAUER, Kurt MÜHLBERGER, Karl KADLETZ) Wien 2001. 203-208. p.
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zitáséval. Bécsnek hírnevén kívül volt egy szűkebb vonzáskörzete is. Természetes, hogy a nyu-
gat-magyarországi (a mai Burgenlandnál nagyobb területről) német anyanyelvű lakosság Po-
zsony, Moson, Sopron, Vas megye területéről Bécsbe küldte tanulni fiait.

Ebben az időben a bécsi orvosi iskola Európa egyik legjobbjának számított, így ért-
hetően nagy volt e fakultás iránt a magyarországi hallgatók érdeklődése. A hazai hallgatók
több mint fele ezen a karon tanult. Az orvosok és sebészek között viszonylag nagy szám-
ban voltak magyarországi zsidó családok fiai, már ekkor csaknem 20 %-ban képviseltették
magukat. Feltűnő a gyógyszerészek magas száma, a karon belüli mintegy 20 %-os arány-
nyal, ők viszont kétharmad arányban német családokból származtak.

A magyarországi katolikus egyház már régóta a bécsi Pazmaneumban képezte legtehetsége-
sebb kispapjait, s ők a bécsi teológiai fakultásra iratkoztak be. Ehhez hasonlóan több szerzetesrend
is Bécsbe küldte tanulni novíciusainak egy részét.11 A felmért 50 év alatt a magyarországi születésű
23 %-a, a Teológiai Karra iratkozott be. Közöttük a magyar nemzetiségűek voltak a legtöbben,
42 %-os arányban. Németajkú volt 26 %-uk és feltehetően szlovák anyanyelvű 20 %-uk. Néhány
román görög katolikus kispap is tanult Bécsben, bár a görög katolikusok többségét ebben az idő-
ben Lembergbe irányították, mivel a Szent Barbara szemináriumot oda helyezték át.

5. A Bécsi Egyetem magyarországi hallgatói karok szerint 1801-1850
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Fakultás Szakirány Szám Kar összesen %

Orvosi Kar Orvos 834 2271 52,17

Sebész 694

Gyógyszerész 451

Bába 292

Teológiai Kar 1002 23,01

Jogi Kar Jogász 219 322 7,39

Kameralista 103

Bölcsészeti Kar Bölcsészettud 286 302 6,93

Természettud. 9

Agrártud. 7

Egy. Gimnázium 441 10,13

Egyéb (rendkiv.) 15 0,34

Összes 4353 100

11 Vö: A Bécsi Pazmaneum. (Szerk: ZOMBORI István) Budapest. 2002. Benne a korszakra: BEKE Mar-
git: A Pázmáneum története az újraindulástól napjainkig (1803-2002). 177-343. o. 
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Az egyetem Jogi Karára jóval kevesebben, a diákok alig több, mint 7 %-a iratkozott
be, ami érthető, hiszen a hazai jogrendszert csak itthon lehetett megtanulni, s erre számos
intézményben volt lehetőség. Döntően nem magyar nemzetiségű hallgatók tanultak jogot
Bécsben, így az erdélyi szászok vagy a Magyarországon született katonacsaládok fiai. A
pesti egyetem Jogi Karán 1849 előtt ugyan létezett a kameralisztika tanszék, de az állam-
igazgatási és a közgazdasági ismeretek elsajátítására így is több mint százan vállalkoztak
a bécsi egyetemen. 

A Bölcsészeti Karra hasonlóan kevesen iratkoztak be, bár pontos számukat azért
nem ismerjük, mert az egyetemi gimnáziumból többen nyilván a bölcsészkaron folytatták
tanulmányaikat, de ezt az anyakönyvből nem tudtuk nyomon követni. Ezt a fakultást a
peregrinusok döntő többsége még idehaza látogatta.

Mint a táblázatból látható a diákok 10 %-a gimnazistaként kezdte bécsi tanulmányait.
1850-ig az ilyen tanulmányokat is rögzítettük az adatbázisban, mivel ez általában a külföldi
peregrináció kezdeti lépésének számított, főleg a protestánsok esetében. Korszakunkban
e diákok egy tizedéről bizonyosan tudjuk, hogy más, felsőfokú intézményben továbbta-
nultak, de valamennyi esetben nem ismerjük további pályájukat. 

A középkori eredetű bécsi magyar akadémiai nemzet, amelyhez a hagyomány szerint
a cseh és morva diákok is tartoztak, erre az időre már elveszítette jelentőségét. A még
ekkor is vezetett „Natio Hungarica” anyakönyvében a jelzettnél jóval kevesebb hallgató
nevét találjuk. Egyes karok hallgatói az átlagosnál valószínűleg jobban összetartottak, el-
sősorban az orvostanhallgatók. Ennek érdekes példája egy 1843-ban a padovai egyete-
men megjelentetett disszertáció. A miskolci születésű Katzender Áron dolgozatát „amicis
et collegis dilectissimis” ajánlja, és kilenc kollégája nevét sorolja fel. A Bécsben 1841-
ben beiratkozott Katzender a felsorolt diákokkal együtt tanulta bécsi egyetem orvosi
karán. A magyarok részt vettek a bécsi egyetemi hallgatók mozgalmaiban is. Ennek leg-
szebb példája, hogy 1848-ban a bécsi akadémiai légió tisztjei között a 48 orvos közül 8
volt magyarországi, illetve erdélyi születésű, de a mérnökhallgatók seregtesténél (Tech-
nikerkorps) is a 34 tisztből 6 származott Magyarországról vagy Erdélyből.

A bécsi Protestáns Teológiai Intézet

Miután 1819-ben betiltották a külföldi tanulást, elkerülhetetlen volt, hogy a birodalom
protestáns diákjai számára a Monarchián belül biztosítsanak felsőfokú protestáns te-
ológiai tanulási lehetőséget. Ennek megfelelően 1821-ben megkezdte működését a
Bécsi Protestáns Teológiai Intézet, amely korszakunkban még nem az egyetem része
volt, annak csak később vált önálló fakultásává.12 Kezdetben mind a hazai evangéli-
kusok, mind a reformátusok képzőhelyének szánták, de döntően az evangélikusok
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12 Anyakönyve a Bécsi Egyetemi Levéltárban kutatható. Irodalom: Zeitenwechsel und Beständigkeit. Be-
iträge zur Geschichte der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Wien 1821-1996 (Hrsg.: Karl
SCHWARZ, Falk WAGNER) Wien, 1997.
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érezték magukénak és a többség arra várt, hogy újra külföldi, német teológiákra járat-
hassa gyermekeit. Korszakunkban relatíve sokan, közel 650-en látogatták a Protestáns
Teológiai Intézetet, a későbbi korszakokban a magyarországi diákok érdeklődése csök-
kent az intézmény iránt. A diákok elsöprő többsége evangélikus volt, mindössze 15
hazai református és egy unitárius hallgató adatait találtam az anyakönyvben. Etnikai
szempontból az itteni teológusok 56 %-a német, 26 %-a magyar és 17 %-a szlovák
nemzetiségű lehetett.

Az Állatorvos-képző Intézet

Bécsben már 1766-ban megnyílt a Ludwig Scotti-féle állatgyógyintézet, amelyből 1777-
ben alakult ki a híres Johann G. Wolstein vezette Állatorvos-képző Intézet. 10 évvel ké-
sőbb, 1787-ben a pesti Orvosi Kar keretében is létrejött az Institutum Veterinarium,
amelynek megszervezésében éppen Wolstein professzor segített.13 A bécsi Állatorvos-
képző Intézetet 1811 után szintén a bécsi egyetem Orvosi Karához csatolták, így ettől
kezdve a magyar állatorvostan-hallgatókról is vannak adataink. A 38 év alatti 474 hallgató
mutatja, hogy a hazai állatorvosok jó része is hosszabb, rövidebb ideig megfordult Bécs-
ben. A Bécsben tanuló állatorvosok döntő többsége, csaknem 70 %-a németajkú volt,
26 %-a magyar és mintegy 17 %-a valószínűleg szlovák.

A bécsi Polytechnikum

Az egész Európát megváltoztató ipari forradalom éppen hogy csak eljutott Közép-Eu-
rópába, amikor Bécsben, az 1770-ben alapított Realhandlungsakademie utódjaként, de
egészen új profillal 1815-ben megalakult a Polytechnikum, a bécsi műegyetem. Az elő-
készítő osztály mellett a technikai osztályon azonnal, a kereskedelmi tagozaton csak 1817
őszén kezdődött meg a tanítás. A Polytechnikum első igazgatójának, Johann Joseph
Prechtl-nek vezetésével az 1848-as forradalom előtt olyan látványos fejlődést produkált,
ami a császárvárosban is ritkaságnak számított. Az intézet a műszaki tudományok széles
körét oktatta, így a gyorsan fejlődő iparágak minél nagyobb számban igényelték az innen
kikerülő mérnököket. A technikai tagozaton volt a leggyorsabb a fejlődés, itt a hallgatói
létszám 33 tanév alatt a kezdő létszám harmincháromszorosára emelkedett és az
1847/48-as tanévben 1585 fővel tetőzött. Ebben az évben az intézett hallgatóságnak
összlétszáma (1925 fő) olyan magas volt, amelyet legközelebb csak a századfordulón ért
el újra. A kereskedelmi tagozaton nem volt ilyen gyors a növekedés, de a 40-es években
így is közel háromszázan tanultak itt kereskedelmi-közgazdasági ismereteket.
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13 Vö: Zweihundert Jahre Tierärztliche Hochschule in Wien (Hrsg: O. SCHALLER und R. POBISCH)
Wien 1968.
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6.A Bécsi Műegyetem magyarországi hallgatói szakok szerint 1815-1850

Mivel Magyarországon önálló Műegyetem felállítását az udvar 1836-ban nem enge-
délyezte, mérnöki ismereteket csak az Institutum Geometricumban vagy külföldön lehetett
tanulni. 1846-ban ugyan megnyílt Pesten az inkább középszintű oktatást nyújtó, József  ná-
dorról elnevezett Ipartanoda, melynek indításánál éppen Johann J. Prechtl is segédkezett,
de ez a kor igényeit nem elégítette ki. Nem véletlen tehát, hogy a korabeli „magyar” preg-
rinációban a bécsi Polytechnikum áll a második helyen, a peregrinusok mintegy 13 %-ának
fogadásával.14 A hallgatók közül 842-en csak a technikai, közel 600-an csak a kereskedelmi
tagozatra iratkoztak be. Másfélszázan pedig mindkét tagozat előadásait hallgatták. A bécsi
Műegyetem hallgatóságáról egészen pontos adatok állnak rendelkezésünkre, mivel a fenn-
maradt vizsganyilvántartásokból végig nyomon követhető a diákok egyetemi pályája. A
technikai tagozaton sokkal nagyobb volt a magyarországiak száma, az 1848-as forradalom
előtti tanévben pl. 175 fő, de arányuk csak a 10 % körül mozgott, mindössze két tanévben
haladta meg a 11 %-ot. Természetesen ez a szám is igen jelentős.  

A kereskedelmi tagozaton, ahol a magyarországi német és zsidó kereskedőcsaládok fiai ta-
nultak igen nagy számban, egészen más volt a helyzet. E tagozaton már 1820-ban 14 % felett
volt a magyarországi születésűek aránya, és ez az arány csaknem egyenletesen nőtt a forradalo-
mig. 1843-ban a beiratkozott hallgatók közel 24 %-a érkezett Magyarországról vagy Erdélyből.
Átlagban megállapítható, hogy az intézet egészét tekintve a hallgatóság 10-13 %-a jött a vizsgált
területről, és az 1840-es években ők vették át a bécsi peregrináción belül a vezető szerepet.

Olyanok tanultak ekkoriban a Polytechnikumban, mint Ybl Miklós, az egyik leghí-
resebb magyar építész. Juhbal Károly, a pesti Ipartanoda későbbi tanára, de kivételként
az egyik legelőkelőbb erdélyi családból származó Teleki Sámuel gróf  is. Sokan képezték
magukat tovább a bécsi Polytechnikumban, így többen érkeztek a selmecbányai Bányá-
szati Akadémiáról, de ugyanígy sokan mentek Bécsből Selmecre. Gyakori volt az áthall-
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14 Az 1815-ben alapított bécsi politechnikum hallgatói nyilvántartásai a mai műegyetem levéltárában ku-
tathatók. Archiv der Technischen Universität Wien: Katalog über die Studirenden der Technische Ab-
teilung in Studienjahre …1-34. kötet. Katalog über die Studirenden der Commerzielle Abteilung in
Studienjahre … 1-32. kötet. A köteteket mindkét tagozaton tanévenként vezették. Vö: Die K. K. Tech-
nische Hochschule in Wien 1815-1915. Gedenkschrift (Hrsg.: Joseph NEUWIRTH) Wien, 1915., 150
Jahre Technische Hochschule in Wien 1815-1865. 1-3. Band Wien, 1965.

Szakirány Szám %

Technikai 842 53,12

Kereskedelmi 585 36,90

Mindkettő 158 9,96

Összes 1585 100
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gatás a bécsi Képzőművészeti Akadémiára és viszont, hiszen az építészek ott, pontosab-
ban ott is nyertek kiképzést. Volt, aki a pesti Institutum Geometricumból, volt, aki a
keszthelyi Georgikon ún. mérnöki iskolájából ment Bécsbe.

A bécsi Képzőművészeti Akadémia

Bécs egyik legrégibb felsőoktatási intézménye, a Képzőművészeti Akadémia, 1692-ben alakult.
E nagy hagyományú főiskolán a 19. század első felében a képző- és iparművészet, valamint az
építészet legkülönbözőbb ágait tanították. Az 1812-es új akadémiai statútum kiadása után az
intézet négy fő részlegre tagolódott. A festészeti, szobrászati, rézmetsző és mozaik iskola a
képzőművészet alapvető ágait képviselte. Az építészeti iskola részben már a műszaki tudomá-
nyokhoz kapcsolódott. A vésnöki iskola a képző-művészet speciális ágát jelentette, míg az ipar-
művészeti iskolában az alkalmazott művészetet, egy-egy kézműves mesterség fogásait lehetett
elsajátítani. Az alapvető kurzusokon túl több speciális tanfolyamot, pl. mesteremberek számára
vasárnapi oktatást is szerveztek az Akadémián. Az Akadémia a maga nemében egyedülálló
volt a Habsburg Birodalomban, ezért érthetően nagyszámú külföldi hallgató iratkozott itt be.
Feltűnően sok volt a vizsgált időszakban az itáliai és a Balkán félszigetről jött beiratkozó. A
görögkeleti országokból több ikon-festő tanult Bécsben, de még a nagyon távoli norvégiai
Bergenből, vagy az észtországi Revalból (Tallin) is érkeztek növendékek.

A magyarországi eredetű hallgatóság számát és aranyát elég nehéz 1850 előtt megállapí-
tani.15 Az Akadémián készült ugyan egy összevont felvételi nyilvántartás a hallgatókról, ebbe
azonban csak a képzőművészeket, festőket, szobrászokat jegyezték be, de azok közül sem
valamennyit. E kötetekben 1789 és 1848 között, mintegy 3200 jelentkezőt regisztráltak, s
ezeknek közel 10 %-a érkezett Magyarországról vagy Erdélyből. Az Akadémia legkülönbö-
zőbb tanfolyamai anyakönyveinek átnézése után derült ki, hogy az intézetbe járt „magyarok”
száma ennél sokkal magasabb. Korszakunkból összesen 837 beiratkozó adatait tudtuk össze-
gyűjteni. Különösen fontosnak tartjuk, hogy ebben az esetben nem csupán az ún. „akadémita”
értelmiségi pályákra készülőkről szerezhetünk információkat, hanem olyan mesterlegényekről,
mai szóval szakmunkásokról, akik Bécsben művészi fokon akarták szakmájukat kitanulni. Ez
lényeges kiegészítés a magyar iparművészeti képzés történetéhez. A hallgatók 47 %-a képző-
művésznek készült, festészetet, szobrászatot, rajzot tanult az Akadémián. A hazai diákok 27
%-a építészeti tanulmányokat folytatott, s közülük sokan egyben a Bécsi Műegyetemen is ta-
nultak. Az építészek 154 fős hallgatósága is igen jelentős szám, azért is ilyen magas, mert ezt
a szakmát sem lehetett Magyarországon ekkor még akadémiai fokon tanulni. A legkülönbö-
zőbb mesteremberek itteni tanulmányait az „iparművészet” megjelöléssel foglaltuk össze. A
diákok 26 %-a volt olyan, aki valamilyen iparművészeti ágat tanult, amelyeket a táblázatban
felsoroltunk. Rajtuk kívül van még 32 %, akikről egyértelműen nem állapítható meg, hogy
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15 A bécsi Képzőművészeti Akadémia hallgatói nyilvántartásait a mai akadémiai levéltár őrzi. A legtöbb
adat: Schülerlisten Band 7. Protokoll der die K.K. Akademie der bildenden Künste in Wien frequenti-
renden Schüler von Jahre 1796-1850. Ezen kívül számos szaktanfolyam beiratkozási listája is itt található.
Vö: Walter WAGNER: Die Geschichte der Akademie der bildenden Künste in Wien. Wien, 1967. 
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milyen tanulmányokat folytattak. Ezek többségét azonban ugyancsak képzőművésznek tart-
juk, mert az ilyen jellegű nyilvántartásban szerepelnek általában.

7. A Bécsi Képzőművészeti Akadémia magyarországi hallgatói szakirányok szerint 1801-1850
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Szakirány Szám Jelöltek %-a

Építész 154 27,25

Festő 105 18,58

Rajzoló 70 12,38

Rézmetsző 51 9,02

Szobrász 39 6,90

Aranyműves 36 6,37

Szobafestő, tapétázó 29 5,13

Ezüstműves 21 3,71

Lakatos 11 1,94

Kőfaragó 8 1,41

Asztalos 8 1,41

Könyvkészítő 6 1,06

Modellkészítő 5 0,88

Bronzműves 4 0,70

Üveges 4 0,70

Bádogos 3 0,53

Kocsigyártó 3 0,53

Kályhás 3 0,53

Bőrkikészítő 3 0,53

Esztergályos 2 0,35

Összes jelölt szakirányú 565 100

Jelöltekből képzőművész 265 46,90

Jelöltekből építész 154 27,25

Jelöltekből iparművész 146 25,84

Nincs jelölve 272 32,49

Összesen 837 100
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Olyan magyar festők fordultak meg korszakunkban az Akadémián, mint Markó Ká-
roly, Brocky Károly és Barabás Miklós. Szobrásznak csupán 39-en iratkoztak be, de van
köztük olyan nagy művész is, mint Ferenczi István, a magyar szobrászat egyik reformkori
kitűnősége.

A bécsi Hadmérnöki Akadémia

A műszaki tudományok legkorábbi felsőfokú tanintézetei szerte Európában, elsőként
Franciaországban és Itáliában, a hadmérnöki iskolák voltak. A Habsburg Monarchiában
is már viszonylag korán, 1717 végén szervezték meg az első had-mérnöki akadémiát. Az
intézet, amelynek székhelye Bécs környékén többször is változott (Gumpendorf, Laimg-
rube, Wieden), népszerűsége egyre nőtt és a birodalom minden részéből vettek fel kor-
látozott számban hallgatókat. Az Akadémia kétéves előkészítő tanfolyama csak a későbbi
katonai-műszaki ismeretek tanításának alapozását szolgálta, így ez inkább középiskolai,
gimnáziumi tanfolyamnak fogható fel. Ezzel magyarázható, hogy nagyon sok, egészen
fiatal 10-14 éves tanuló is volt a beiratkozottak között. A tényleges felsőfokú képzés hat
évig tartott, de ennek végzése közben is sokan maradtak ki az Akadémiáról. Tény, hogy
az intézet matematikai, geometriai oktatása a legkiválóbbnak számított a Monarchiában,
ezért igen jó előképző volt azoknak is, akik polgári pályákra készültek ugyan, de magas
szintű matematikai ismereteket kívántak elsajátítani.

Az intézet hallgatói névsorát a 19. század végén kiadták, így a diákok összetételéről
pontos adatokkal rendelkezünk.16 Vizsgált korszakunkban 3154 hallgató iratkozott be
az akadémiára, ezeknek 17 %-a volt magyarországi vagy erdélyi születésű. Ez a nagy lét-
szám az Akadémiát az igen előkelő negyedik helyre emeli a „magyarok” birodalmon be-
lüli peregrinációjában. A magyarországiak viszonylag nagy beiratkozási arányát
reálisabban ítélhetjük meg, ha a kimaradók arányát is megvizsgáljuk. A beiratkozottak
több mint 53 %-a nem fejezte he az Akadémiát, hanem néhány év tanulás után kimaradt.
Közülük néhánynak a nevével a Selmeci Akadémia hallgatói között találkozhatunk,
mások a bécsi Polytechnikumba, majd az Egyetemre iratkoztak be, tehát nem hagyták el
a műszaki pályát, de a polgári életben helyezkedtek el. Sok hallgató életútját még nem
tudjuk nyomon követni, ez is további kutatást igényel. A hallgatók társadalmi rétegződése
szempontjából nem meglepő, hogy a nemesi származásúak nagy többségben vannak,
mintegy kétszer annyian, mint a nem nemesek. Kezdetben szinte csak a magyar arisz-
tokrácia és katonatisztek gyermekeit íratták be az Akadémiára, az 1810-es évek végétől
fokozatosan emelkedik a nem nemesi származásúak aránya. Jellemző, hogy a nemesi
származású hallgatók nagyobb arányban lépnek ki végzés előtt az Akadémiáról, mint az
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16 Friedrich GATTI: Geschichte der K. und K. Technischen Militär Akademie I-II. I. Geschichte der
K. K. Ingenieur und K. K. Genie-Akademie 1717-1869. Wien, 1901., II. Geschichte des K. K.
Bombardier-Corps, der K. K. Artillerie-Hauptschule und der K. K. Artillerie-Akademie 1786-1869.
Wien, 1905.
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egyéb családok gyermekei. A pályához való kötődés legerősebb a katonacsaládból szár-
mazóknál, ők csaknem 57 %-ban befejezték az Akadémiát. Az Akadémia hallgatói között
a magyar tudomány és hadtörténet kiválóságai is megtalálhatók. A legismertebb Bolyai
János, aki 1818-ban iratkozott be az intézetbe, s aki később a nem euklideszi geometria
egyik első kidolgozója lett. A szabadságharc magyar honvédseregének számos tisztje is
az Akadémián tanult, köztük Török Ignác, az Aradon kivégzett 13 tábornok egyike. A
történelem érdekes találkozása, hogy a budai vár védelmében 1849-ben elesett, debreceni
születésű, de magát svájcinak valló Heinrich Hentzi császári tábornok is a bécsi Had-
mérnöki Akadémia hallgatója volt.

A bécsújhelyi Katonai Akadémia

A Monarchia legfontosabb tisztképző intézetét 1752-ben alapította Mária Terézia. Kez-
detben 200 hallgatót képeztek itt, majd II. József  1786-ban 400-ra emelte a felvehető
hallgatók létszámát. Az intézmény jelentősége a napóleoni háborúk korában növekedett,
de a katonai utánpótlás nevelésében az egész 19. században kiemelt szerepe volt. Vizsgált
korszakunkban 450 magyarországi és erdélyi tisztjelölt tanult az intézményben,17 közülük
majdnem 300-an katonacsaládból származtak. A birodalmi hadseregben láthatólag a
német etnikum volt abszolút vezető szerepben. A hazai születésű diákok nagy részének
csak annyi köze volt Magyarországhoz, hogy édesapjuk születésükkor itt teljesített katonai
szolgálatot. Mindenesetre a diákok 58 %-a német etnikumhoz tartozott és csupán 21 %-
uk lehetett magyar nemzetiségű. Ezen kívül persze a soknemzetiségű Magyarország más
etnikai csoportjaiból is találunk hallgatókat a katonai akadémián.

A bécsi Katonaorvosi Akadémia, a Josephinum

A habsburg birodalom hadseregének jobb egészségügyi ellátása érdekében II. Józef
1785-ben engedélyezte az Orvos-sebészeti József  Akadémia, közismertebb nevén, a Jo-
sephinum megnyitását. Ennek hallgatóiról éppen a reformkorból hiányosan maradtak
meg az anyakönyvek, így az általunk ismert adatok 1815 után erősen hiányosak.18 267
magyarországi hallgatóról így is tudunk, de számuk ennél bizonyosan magasabb volt. Az
ismert hallgatók többsége német, magyar és szlovák nemzetiségű volt, s közülük többen
tanultak más birodalmi egyetemek orvosi karain is.
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17 Johann SVOBODA: Die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt und ihre Zöglinge von
der Gründung der Anstalt bis auf  unsere Tage. Wien. 1894.

18 A névsort kiadta: Robert OFFNER – Hansgeorg von KILLYEN: A bécsi orvos-sebészeti József-
Akadémia (Josephinum) magyarországi növendékei 1775-1874. Budapest 2012.
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A bécsi Konzuli Akadémia

A bécsi tanintézetek között speciális helyet foglalt el a szintén még a 18. század közepén,
1754-ben alapította Keleti Nyelvek Akadémiája, a K. K. Akademie der Orientalischen
Sprachen. Az intézet célja eredetileg egy olyan állandó tanfolyam szervezése volt, ahol a
török birodalommal való kapcsolatok intézéséhez a megfelelő diplomáciai és nyelvi jár-
tassággal rendelkező szakembereket képezik ki. A nyelvi tanfolyamként induló iskolából
fokozatosan a Habsburg Monarchia diplomata- és konzulképző akadémiája lett. I. Ferenc
császár – korszakunkban – 1812. szeptember 25-én új tantervet hagyott jóvá az intézet
számára, amelyet 1833-ban Metternich javaslatára kifejezetten jogi-diplomáciai jellegű
tanfolyammal bővítettek. Az intézet későbbi Keleti Akadémia, majd 1898-tól Konzuli
Akadémia néven működött.

Az Akadémia eredeti hallgatói nyilvántartásai a vizsgált időszakból nem maradt fenn,
így csak az 1904-ben kiadott, szűkszavú jubileumi emlékkönyv névsorából tudunk bizo-
nyos következtetéseket levonni.19 E különleges célokat szolgáló főiskolára csak igen kor-
látozott számban vettek fel hallgatókat, s korszakunkban kizárólag az arisztokrácia
soraiból. A 19. század első felében alig 100 hallgatót említenek a források, s ezek közül
mindössze 14 fő származhatott Magyarországról vagy Erdélyből. Feltűnő azonban, hogy
ezek a hallgatók szinte valamennyien a napóleoni háborúk idején jártak az intézetbe.
1815 után évente alig néhány hallgató került ki az intézetből, sót több évben nem is je-
leznek végzősöket. Ebben a korszakban 3 kivételtől eltekintve, már nem került magyar-
országi születésű diák az Akadémiára. 

A bécsi Augustineum

A jozefinista egyházpolitika továbbéléseként a 19. század első felében a hazai katolikus
papság elitjét nem Rómában, hanem a birodalmon belül képezték. Még II. Józef  költöz-
tette át a római Collegium Germanicum Hungaricumot Paviába, majd ez is megszünt,
amikor Napóleon elfoglalta Lombardiát. 1815-ben a Lombard – Velencei Királyság ugyan
visszakerült a birodalomhoz, de I. Ferenc császár 1816-ban úgy döntött, hogy a papi elit
képzőhelyéül Bécsben hoz létre egy elitképző intézetet, amelyet első igazgatójáról Frin-
taneumnak, közkeletű nevén Augustineumnak neveztek, s amely 1918-ig fennállt. Szi-
gorúan vigyáztak arra, hogy hallgatói között a birodalom valamennyi nemzetisége
képviselve legyen. Az Augustineum anyakönyvei a Bécsi Érsekség Levéltárában maradtak
meg, így pontos adataink vannak magyarországi hallgatóiról. Korszakunkban 89 végzett
teológus tanult itt, közöttük több későbbi főpap. A papnövendékek többsége magyar
volt, de német, szlovák és román teológusok is voltak közöttük.
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19 Die K. und K. Konsular-Akademie von 1754 bis 1904. Festschrift (Hrsg.: Agenor graf  GOLU-
CHOWSKI von GOLUCHOW) Wien, 1904., Vö: Erwin MATSCH: Geschichte des Auswärtigen Di-
enstes von Österreich (-Ungarn) 1720-1920 Wien, 1980.
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A bécsi Theresianium

Mária Terézia 1746-ban a nemesi származású ifjak képzőhelyeként alapította meg a Col-
legium Theresianumot, amely az uralkodóházhoz hűséges családok gyermekeit magas
szintű műveltséghez kívánta juttatni. Az előkelő arisztokrata családokból származók mel-
lett 1749-től kezdve a szegényebb nemesi családokból származók részére tíz alapítványi
helyet is biztosítottak. A Theresianum a birodalmi elit egyik legfontosabb utánpótlás ne-
velő intézete lett, amelybe a legelőkelőbb magyar családok küldték sokszor fiaikat. Kor-
szakunkban 188 magyarországi hallgatót ismerünk,20 több mint fele grófi, vagy bárói
családból származott. A magyarországi és erdélyi arisztokrácia legismertebb családjai
mind szerepelnek a névsorban.

A hallgatók nemzetiségi összetétele

A kutatás során használt egyetemi és akadémiai forrásokban általában feljegyeztek vala-
milyen adatot a hallgatók származásáról, földrajzi, vagy nemzeti hovatartozásáról. Saj-
nálatosan éppen a 19. század első fele az, amely az ilyen adatokban nagyon szegényes. A
nemzetiségi hovatartozás vizsgálatához esetünkben csak másodlagos adatok állnak ren-
delkezésünkre. Ezek többek között a vallás és a származási hely közötti kapcsolat, az
apa foglalkozása, vagy éppen a névalak, ha az meghatározott területhez köthető. Ebben
a korszakban még nem divat a névmagyarosítás, tehát a névalakból is lehet, kellő óva-
tossággal következtetéseket levonni. Természetesen ezek a másodlagos adatok nem
adnak teljesen hiteles és releváns képet a peregrinusok nemzetiségéről, de elegendőek
bizonyos tendenciák megállapításához. Ez pedig azért nagyon fontos, mert korszakunk-
ban a nemzetiségi hovatartozás már felülírja a felekezetiséget és egyre inkább kiemelke-
dően fontos szemponttá kezd válni. 

A 8. számú táblázatban az általam valószínűsített nemzetiségi összetételt mutatom
be a század első és második negyedére vonatkoztatva, illetve az egész vizsgált korszakra
együttesen. A beiratkozók két százalékánál még megbecsülni sem tudtuk a nemzetiségi
hovatartozást, a többi esetben ezt megkíséreltük. A hazai peregrináció történetében
éppen vizsgált korszakunkban fordul elő először, hogy a hazai etnikumok közül nem a
magyar küldi a legtöbb hallgatót külföldre.
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20 Album der K.K. Theresianischen Akademie (1746-1913) Verzeihnis samtlicher Angehörigen der K.K.
Theresianischen Akademie. Wien 1913.
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8. A hallgatók valószínűsíthető nemzetisége korszakonként a beiratkozások száma alapján 1801-1850

A 18. századi peregrinációban is még a magyarság áll az első helyen21, a 19. század
első felében viszont a hazai németség vezet közel 44 %-os képviselettel. Ennek okát
nem a magyarság tanulási kedvének csökkenésében kell keresnünk, hanem abban,
hogy a magyarság egyre nagyobb számban vette igénybe a hazai felsőfokú tanulási
lehetőségeket, így kevesebben igyekeztek külföldre. Ugyanakkor nem lehet figyelmen
kívül hagyni a hazai németség gyorsabb polgárosodását, s ezért tanulási igényének
növekedését. Ennél azonban egy egyszerűbb és reálisabb magyarázat is adódik. Bécs
szűkebb vonzáskörzetéhez tartozott Pozsony, Moson, Sopron és Vas megyék területe,
amelynek németajkú lakossága számára a legtermészetesebb tanulási iránynak Bécs
felsőoktatási intézményei számítottak. A vizsgált időszakban az összes német beirat-
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Valószínű nemz. 1801-1825 % 1826-1850 % Összes %

német 2207 43,71 3464 43,92 5671 43,84

magyar 1542 30,54 1876 23,78 3418 26,42

zsidó 335 6,63 1320 16,73 1655 12,79

szlovák 582 11,52 671 8,50 1253 9,68

szerb 43 0,85 147 1,86 190 1,47

román 45 0,89 117 1,48 162 1,25

mo-i horvát 55 1,08 64 0,81 119 0,92

olasz 25 27 52 0,40

lengyel 32 18 50 0,38

cseh 11 27 38 0,29

ruszin 17 12 29 0,22

francia 13 13 26 0,20

örmény 8 14 22 0,17

szlovén 5 5 10 0,07

görög 1 - 1 0,007

nem meghat. 126 112 238 1,84

Összes 5049 7887 12936 100

21 A 18. században a magyarság aránya 41,95 % a peregrinációban, utána a hazai németek következnek
37,96 %-os részesedéssel.
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kozó 30 %-a erről a területről származott, így ezt a tényt a nemzetiségi arányok vizs-
gálatánál nem lehet figyelmen kívül hagyni. A németség képviselete egyenletes volt a
század első felében. A birodalmon kívülre azonban csak egy tizedük jutott el. A német
nemzetiségű diákok 26 %-a egészségügyi pályára készült, 23 %-a pedig papnövendék
volt. Egy tizedük készült katonai pályára és viszonylag sok volt köztük a mérnök- és
művészhallgató.

Ezzel szemben a magyar diákok képviselete a század első negyedében még 31 %
volt, de ez a század második felében 24 %-ra csökkent, miközben abszolút számban nö-
vekedett. Láthatólag a reformkor kezdetétől egyre többen iratkoztak be a magyarok közül
a hazai felsőoktatási intézményekbe, ideértve a Pesti Egyetemet, de a számos állami és
felekezeti akadémiát, kollégiumot és líceumot. A magyar diákok még e nehéz, tiltásokkal
terhes korszakban is a birodalmon kívülre is eljutottak, egynegyedük ilyen egyetemekre
iratkozott be. A magyar nemzetiségű pereginusok között a teológusok vannak a legtöb-
ben, 39 %-os képviselettel. 13 %-uk tanult egészségügyi ismereteket, 11 % katonai pályára
készült és 7 %-uk műszaki tudományokat tanult.

Láthatólag a korszak igazi új jelensége a hazai zsidóság bekapcsolódása a külföldi
egyetemjárásba. A zsidóság a 18. században még csak 0,37 %-ban vesz részt a pereg-
rinációban, ez az arány a 19 század első negyedében 6,63 %-ra növekszik, majd az
áttörés a század második negyedében következik be, amikor képviseletük 16,73 %-ra
emelkedik. Gyakorlatilag mindannyian a birodalmi intézetekben tanultak, csak 49-en
iratkoztak be más egyetemekre. A zsidó hallgatók pályaválasztása vizsgált időszakunk-
ban még korlátozott, így érthető, hogy öt szakterületen jelentős a számuk. Egyhar-
maduk egészségügyi pályára készült, ez a legjelentősebb pályaválasztási irányuk. 22
%-uk kereskedelmi pályára készült, ami a számukra nyitva álló egyik legfontosabb te-
rület volt. 14 %-uk műszaki tudományokat tanult, 13 %-uk pedig bölcsészettudomá-
nyokat. Végezetül egy tizedük valamelyik képző-, vagy iparművészeti ágban képezte
magát.

A nemzetiségek közül még a szlovákkal kell foglalkoznunk, mivel képviseletük nagy-
jából 10 %-os. A többi nemzetiség a vizsgált korszakban alig haladta meg, vagy nem is
érte el az 1 %-os képviseletet. A szlovákok közül 251-en jutottak túl a birodalom határain,
ez elég magas arány, a diákok egy ötöde. A szlovák peregrinusok között messze a legma-
gasabb a teológusok aránya, eléri az 57 %-ot. Egészségügyi pályára abszolút számban
fele annyian készültek, mint a magyar diákok, de arányuk mégis másfél százalékkal ma-
gasabb, mint a magyaroké e szakterületen. A többi pályára csak nagyon kis arányban je-
lentkeztek szlovák peregrinusok.
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A diákok származási helyek és régiók szerinti megoszlása

A hallgatók születési helyének földrajzi megoszlása alapján igen érdekes következteté-
seket tudunk levonni a peregrinálási szokásokról. Igaz, hogy a hallgatók 7 %-ánál nincs
megadva a születési hely adata, azonban a maradék is olyan jelentős szám, hogy fel tud-
juk vázolni az ország egyes városainak és régióinak a külföldi egyetemjárásban betöltött
szerepét. A városi lakosság jelentősége az egyetemjárásban egyébként változatlanul fon-
tos volt, sőt a korábbi évszázadokhoz képest növekedett. Az ország területét 99 köz-
igazgatási egységre felbontva vizsgáltuk a születési helyek szerinti megoszlást. A 99-ből
19 város adatát külön kigyűjtöttük, a többi a magyarországi és erdélyi megyék, a szabad
kerületek, illetve az Alduna és a Tisza-torkolat menti határőrvidék három egységéből
áll. Az első 41 városból 5816 beiratkozó érkezett külföldre, a peregrinusok 45 %-a.
Mindez mutatja, hogy a városi polgárság már ekkor jelentős mértékben vett részt a kül-
földi tanulmányokban.

Ha az abszolút számokat nézzük, figyelemreméltó, hogy az első és második he-
lyen az ország két legfontosabb városa: Pest-Buda, illetve Pozsony található. A mai
Budapest egykori elődeiből, Budáról, Pestről és Óbudáról összesen 1101 beiratkozó
külföldi egyetemi tanulmányait tudjuk kimutatni, ez csaknem 9 %. A koronázó vá-
rosból, Pozsonyból 806-an indultak külföldi egyetemre, ez 6 %. A városok sorában
kiemelkedő helyet foglal el még Sopron a maga 3. helyével és 331 küldött hallgató-
jával. Ezen kívül jelentős még az erdélyi szász város, Nagyszeben 290 hallgatójával,
továbbá Brassó a maga 237 külföldön tanult polgárával. Megemlítendő még Győr,
Kismarton, Temesvár, Nagyszombat, Kolozsvár, Kőszeg, Kassa és Arad peregriná-
ciója. 12 olyan város van tehát, ahonnan száznál több hallgató érkezett külföldi egye-
temekre, további 12 városból 70 és 100 közötti beiratkozóról tudunk, s végül 16
olyan város van, ahonnan 50 és 70 közötti nagyságrendben iratkoztak be külföldi
egyetemeken.

Utaltunk már arra, hogy földrajzi vizsgálatunk pontosságát nyilvánvalóan befolyá-
solja az a tény, hogy az ország nyugati határai mentén lévő városok és megyék eleve a
bécsi egyetem vonzáskörzetébe tartoztak, így az e megyékből és városokból származó
magas hallgatói létszámot nehezen hasonlíthatjuk össze az ország belsejéből külföldre
peregrináltakkal. Összességében, hogyha Pozsony, Moson, Sopron megyék, valamint
Pozsony és Sopron városok adatait vizsgáljuk, e régióból több mint 18 %-a került ki a
hallgatóknak. Ezek egy része azonban nyilvánvalóan nem a földrajzi közelség okából ta-
nult Bécsben vagy az osztrák egyetemeken. Mindenesetre e tényt a regionális vizsgála-
toknál szem előtt kell tartanunk. 
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9. A diákok származási hely szerinti tagolódása az 50 főnél több hallgatót küldő települések esetében 1801-1850

Ha az ország jelentősebb régióit hasonlítjuk össze, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy
a Felvidék vármegyéiből és az oda tartozó városokból a peregrinusok egy harmada került
külföldre. Ez nagyjából megfelel a 18. század hasonló adatának, hiszen az ország egyik
legfejlettebb régiójáról van szó, különösen annak nyugati, Bécshez közelebb eső része
tekintetében. Az első 41 város között 14 felvidéki található, amelyek közül 10 iskolaváros,
valamilyen hazai felsőoktatási intézménnyel.
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Szám Település Beírt Szám Település Beírt

1. Budapest 1101 22. Székesfehérvár 74

2. Pozsony 806 23. Miskolc 74

3. Sopron 331 24. Pécs 73

4. Nagyszeben 290 25. Nagykanizsa 72

5. Brassó 237 26. Veszprém 69

6. Győr 177 27. Bazin 68

7. Kismarton 149 28. Nagyvárad 67

8. Temesvár 146 29. Újvidék 67

9. Nagyszombat 146 30. Eperjes 63

10. Kolozsvár 122 31. Vágújhely 61

11. Kőszeg 118 32. Magyaróvár 60

12. Kassa 117 33. Szakolca 59

13. Arad 108 34. Modor 59

14. Medgyes 98 35. Késmárk 57

15. Komárom 96 36. Szeged 56

16. Segesvár 95 37. Holics 56

17. Besztercebánya 93 38. Nyitra 55

18. Pápa 89 39. Debrecen 52

19. Selmecbánya 88 40. Pancsova 51

20. Lőcse 83 41. Szombathely 50

21. Beszterce 83
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Az ország nyugati, dunántúli területeiről, a diákok 23 %-a ment külországi egyetemre. Ez
az adat már 4 %-kal jobb, mint a 18. századi, s ezzel a Dunántúl meg is előzte Erdélyt, amely
a 18. században még a második helyen állt. Itt 12 várost találunk a 41-es névsorban, ezek közül
hatban működött valamilyen felsőoktatási intézmény, további kettőben püspöki szeminárium.

Erdélyből összesen 1947 fő, azaz a diákok 15%-a jutott el külföldre. Erdély esetében a
18. századhoz képest a részesedés arányaiban 8 %-os visszaesést lehet tapasztalni, ezért
került csak a harmadik helyre. A külföldi peregrináció átmeneti tilalma az erdélyi szászokat
érintette legérzékenyebben, ami oka lehet a visszaesésnek. Ugyanakkor a korábban elmara-
dott régiók gyorsabb fejlődésnek indultak. Erdélyből csak hat város került a legfontosabbak
közé, de közülük három az első tízben található, és valamennyi fontos iskolaváros is volt.

10. A magyarországi diákok nagyrégiók szerinti tagolódása 1801-1850

A tágabban vett Alföldről, ideértve a Bánátot is, került ki a peregrinusok 14 %-a, s
ebben az esetben 5 %-os fejlődést tapasztalhatunk a 18. századhoz képest. A régiót hét
város képviseli a 41-es listán, közöttük új, gyors fejlődés előtt álló kisrégiós központok.
E városok közül ötben szintén működött a reformkorban már valamilyen felsőoktatási
intézmény, így nem véletlen, hogy több peregrinust indítottak útnak külföldre.

Korszakunkban már külön vizsgáljuk Pest-Buda egyetemjárását, hiszen az ország
leggyorsabban fejlődő egyetemi városáról van szó. Innen indult külföldre a beiratkozók
6,7 %-a, míg a 18 században még csupán a 2,1 %-a. Pest és Buda fővárossá fejlődésének
látható jeleit tapasztalhatjuk ezen adatok alapján.

A peregrinusok szakmacsoportok szerinti tagolódása

A peregrinusok szakválasztását a 11. és 12 táblázatokban mutatom be. Mint látható az
első helyen még a korábbi hagyományoknak megfelelően a teológusok állnak, de a ko-
rábbi évszázadokhoz képest már jóval kisebb, 27 %-os képviselettel.
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Sorszám Nagyrégió Beiratkozók Százalék

1. Felvidék és Kárpátalja 4294 33,19

2. Dunántúl 2922 22,58

3. Erdély és Partium 1947 15,05

4. Alföld és Bánság 1806 13,96

5. Budapest 1101 8,51

Nem meghatározható 866 6,69

Összesen 12936 100
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A második és harmadik helyen már az új, korszerű természettudományokkal is foglalkozó
fakultások és szakmák állnak, nevezetesen a másodikon az orvos, sebész, gyógyszerész, bába
szakmacsoport a maga 2917 beiratkozójával, ami az összes peregrinusnak 22,5 %-át jelenti.

Hasonlóan jelentős a mérnöki, természettudományi, hadmérnöki pályák iránti ér-
deklődés, az 1614 fő csaknem 13 %-át teszi ki a külföldön tanultaknak, és ez a létszám
jóval magasabb, mint a Pesti Institutum Geometricumban e korszakban összesen végzett
1275 fő. Ha az építészeket is ide számítanánk az arány még magasabb is lehetne.

Meglepően magas a képzőművészeti, iparművészeti és zenei pályák iránti érdeklődés.
A 896 hallgató 7 %-át adja a külföldön beiratkozottaknak. A bölcsészettudományok iránt
is nagyjából hasonló az érdeklődés, de itt nem mindig beszélhetünk felső szintű tanul-
mányokról a bölcsészeti karok előkészítő jelleg miatt. Körülbelül azonos szinten, 5-6 %
körül mozog az érdeklődés a kereskedelmi pálya iránt, valamint a jogi, illetve közgazda-
sági, e korban kameralisztikának nevezett tudományok iránt. Az állatorvosi, erdészi és
mezőgazdasági pályák iránt az érdeklődés nagyjából 5 %-os, de ezeket a szakmákat már
hazai tanintézetekben is el lehetett sajátítani.

11. A hallgatók megoszlása összevont szakmacsoportok szerint.
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Szakmacsoport Beiratkozók Százalék

Teológusok 3538 27,35

Orvosok, sebészek, gyógyszerészek, bábák, katonaorvosok 2917 22,55

Mérnökök, természettudósok, hadmérnökök 1614 12,48

Művészek, zenészek 896 6,92

Bölcsészek 853 6,59

Középiskolások 774 5,98

Kereskedők 676 5,22

Mezőgazdászok, erdészek, állatorvosok 621 4,80

Jogászok, kameralisták, diplomaták 574 4,43

Katonatisztek, tengerészek 452 3,49

Nincs adat 21 0,16

Összes 12936 100
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12. A hallgatók megoszlása a tanult tudományterületek szerint
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Tanult tudományszakok Beiratkozók Százalék

Teológiai tanulmányok 3538 27,35

Mérnöki tudományok 1100 8,50

Orvostudomány 1018 7,87

Képzőművészet 887 6,85

Sebészet 868 6,71

Bölcsészettudomány 853 6,59

Középiskolai tanulmányok 774 5,98

Kereskedelmi ismeretek 676 5,22

Hadmérnöki ismeretek 487 3,76

Állatorvosi ismeretek 475 3,67

Gyógyszerészet 471 3,64

Katonai ismeretek 450 3,47

Jogtudomány 450 3,47

Szülésznői ismeretek 293 2,26

Katonaorvosi tanulmányok 267 2,06

Kameralisztikai ismeretek 110 0,85

Erdészet 83 0,64

Mezőgazdaságtan 63 0,48

Természettudomány 27 0,20

Diplomáciai tanulmányok 14 0,10

Zenei ismeretek 9 0,07

Tengerészeti tanulmányok 2 0,01

Nincs adat 21 0,16

Összesen 12936 100
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A hallgatóság társadalmi rétegződése

Az egyetemi források pontossága következtében korszakunkban már a beiratkozók há-
romnegyedénél rendelkezésre áll az apa, vagy a gyám foglalkozásának adata. Ez már
olyan nagyságrend, amely alapján viszonylag pontosan lehet vizsgálni a peregrinusok
társadalmi rétegződését, származását. Ezeket az adatokat a 13. számú táblázatban fog-
laltam össze.

Első helyen a kereskedő családokból származó diákok állnak 17 %-os képviselettel.
Az e családokból származó diákok szinte kizárólag Bécsben tanultak, még a Monarchián
belül is alig mentek máshová, azon kívülre pedig összesen 70-en jutottak el. A csoport
tagjainak 60 %-a zsidó családokból származott, német volt 22 %, míg magyar mindössze
7 %. A legtöbben kereskedelmi ismereteket tanultak közülük (25 %), nagyjából ugyan-
ennyien orvosi, sebészi, gyógyszerészi pályára készültek és viszonylag sokan tanultak
még mérnöki ismereteket és bölcsészetet.

Második helyen az iparos, kézműves családokból származók állnak 14 %-os képvi-
selettel.  Közülük 205-en már túlléptek a Monarchia határain, de a többség természetesen
a birodalomban tanult. Itt a német nemzetiségűek voltak túlsúlyban 65 %-os képviselettel,
a magyarok aránya 15 %, a szlovákok képviselete 10 %. Egyharmaduk teológiát tanult
külföldön, egy ötödük pedig az orvostudomány valamelyik ágát. Sokan tanultak állator-
voslást, főleg patkolókovácsok gyermekei. Viszonylag sokan választották a mérnöki pá-
lyát és 138-an valamilyen iparművészeti ismeretet tanultak, általában az apai mesterséget
folytatva.

A harmadik helyen álló, hivatalnoki családokból származó fiatalok gyakorlatilag csak
a birodalmi intézetekben tanultak. A peregrinusok 13 %-a származott ilyen famíliából.
49 %-uk német, 32 %-uk magyar nemzetiségű lehetett, a szlovákok 10 %-át alkották
ennek a csoportnak. Jellegzetes szakválasztásuk nincsen, szinte minden tudományterü-
letet egyforma arányban választottak.

A negyedik társadalmi csoportot a polgári vállalkozói réteg alkotja 11 %-os képvi-
selettel, ideértve a bankárokat, gyárosokat is. Ezek fele németajkú, egynegyede magyar,
15 %-a szlovák családból származott. Érdekes, hogy 43 %-uk papi pályára készült, 25
%-uk viszont sebész, orvos, vagy gyógyszerész kívánt lenni. A többi szakokon viszonylag
kis számban jelentkeztek.
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13. A hallgatók megoszlása az apa, vagy gyám foglalkozása szerint

A papi, lelkészi családból származó peregrinusok alkotják az ötödik legnagyobb cso-
portot közel 9 %-os aránnyal. Közülük 45 % német nemzetiségű, protestáns lelkész gyer-
meke. 30 % magyar nemzetiségű és 14 % feltehetően szlovák családból származott. Úgy
látszik, hogy e korszakban még nagyon erősek a családi tradíciók, e diákok 69 %-a ugyan-
csak a papi pályát választotta hivatásának. 13 %-uk orvosi, sebészi és gyógyszerészeti is-
mereteket tanult és érdekesség, hogy 50 papi családból származó diák a mérnöki pályát
választotta. A 41 rabbi gyermekeként beiratkozó diák a legkülönbözőbb szakokon tanult.
A csoport jellegzetessége, hogy messze az átlag feletti mértékben, 40 %-ban a birodalmon
kívüli egyetemeken tanultak.
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Helyezés Foglalkozás Szám Ismert %-a

1. kereskedő 1678 17,17

2. iparos 1443 14,72

3. hivatalnok 1275 13,04

4. gyáros, polgár, magánzó, bankár 1072 10,97

5. egyházi személy 845 8,64

6. katonatiszt 737 7,54

7. orvos, sebész, gyógyszerész 561 5,74

8. nemes, birtokos, arisztokrata 505 5,16

9. tanár, ügyvéd, humán értelmiségi 498 5,09

10. paraszt, földműves 365 3,73

11. haszonbérlő, gazdálkodó 277 2,83

12. uradalmi tisztviselő 234 2,39

13. művész, zenész, író 107 1,09

14. mérnök, építész, gépész, erdész 98 1,00

15. hivatali szolga 31 0,31

16. főhivatalnok, képviselő 24 0,24

17. munkás, bányász 14 0,14

Összes adattal rendelkező 9772 100

Nincs adat 3164 24,46

Mindösszesen 12936 100
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Hatodik helyen állnak, származás tekintetében a katona családokból származó pe-
regrinusok hét és fél százalékos képviselettel. Ők viszont, 10 fő kivételével mind birodalmi
tanintézetekbe iratkoztak be. E csoportban is a német származásúak dominálnak 64 %-
os, csaknem kétharmados képviselettel. A magyarok aránya mindössze 18 %, a többi nem-
zetiség alig van képviselve. A katonatisztek gyermekei 55 %-ban apjuk foglalkozását
folytatták, ezen kívül a jogi és mérnöki pályák iránt érdeklődtek közülük többen.

Az orvos, sebész, vagy gyógyszerész családból származó peregrinusok 5,7 %-ot
képviselnek. Náluk is 54 %-ban az apa foglalkozását kívánják folytatni, s emellett nép-
szerű még számukra a mérnöki és a bölcsészeti pálya. Etnikai összetételükben jelentős
többségük, 56 %-uk németajkú lehetett, a magyarság aránya köztük 20 %, míg zsidó csa-
ládból 12% származott. 

A nemesi, birtokos családból származók aránya 5 %. Talán ez az egyetlen társadalmi
csoport, ahol a magyar nemzetiségű hallgatók vannak abszolút többségben, arányuk itt
68 %. Közülük a legtöbben egyházi pályára mentek, 37 %-uk teológiát tanult. 10 – 10 %
hallgatott jogot, illetve bölcsészetet, de ezen kívül mindenféle szakon előfordultak nem
túl magas számban.

Az utolsó társadalmi csoport, amelyet még érdemes megvizsgálnunk, az ugyancsak
5 %-os képviselettel rendelkező, humán értelmiségi családból származó peregrinusok.
Ők a kilencedik helyen állnak a társadalmi rétegek képviseletében. Ebben az esetben
nemzetiségi szempontból egyenlőség tapasztalható a német és magyar diákok között.
Mindkét etnikum pontosan ugyanannyi, 35,3 %-os képviselettel rendelkezik. A szlovákok
aránya 16 %, míg a zsidó származásúaké 10 %. Szakválasztásukban dominál a teológia,
39 %-uk ezt tanulta. Orvosi, sebészi és gyógyszerészi pályára készült e csoport 18 %-a,
ezen kívül azonban minden más szakon is jelentkeztek.

Ha az értelmiségi családokból származókat együtt számítjuk, akkor képviseletük az
egyházi értelmiséget is ideszámítva 2109 fő, vagyis 16,3 %. Látható, hogy már a 19. század
első felében kialakultak azok a többgenerációs értelmiségi családok, amelyek később meg-
határozó szerepet játszottak a magyar társadalom és a magyar tudomány fejlődésében.
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Resümee
Die Alleinherrschaft von Wien. Die Peregrinatio Academica aus Ungarn

in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

In der Geschichte der ungarischen Hochschulbildung stellt die Erforschung des Uni-
versitätsbesuches der Ungarn im Ausland ein besonders bedeutendes Kapitel dar. Halten
wir uns die allgemeine bekannte Tatsache vor Augen, dass sich die Universitätsgründun-
gen vor Mohács als nicht von Dauer erwiesen, wird dieser Umgang erst eigentlich ver-
ständlich. Für die wissbegierige, geistliche und weltliche Intelligenz gab es vor dem 17.
Jahrhundert überhaupt keine Möglichkeit, in Ungarn wissenschaftliche Qualifikationen
zu erwerben.

Tabelle 1. Ungarländische Studenten an europäischen Universitäten 1801-1850 

Nach der Französischen Revolution veränderte sich infolge der napoleonischen
Kriege und der Einschränkungen der Heiligen Allianz der gesamte ausländische Univer-
sitätsbesuch der Ungarn. Österreich, insbesondere Wien, wurde eine Monopolstellung
zuteil, und die Zahl der ungarischen und siebenbürgischen Studenten an der Universität
Wien stieg auf  das Doppelte an, an anderen Lehranstalten in Wien (Polytechnikum, Aka-
demie der Bildenden Künste usw.) sogar auf  das Vierfache. Allein an der Universität Wien
studierten in den 60 Jahren nach der Französischen Revolution 4660 in Ungarn geborene
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Periode/Region 1801-1810 1811-1820 1821-

1830

1831-

1840

1841-

1850

Gesamt %

Wiener Institutionen 734 1319 1876 2134 2204 8267 63,90

Wiener militärische Institutionen 283 249 223 222 227 1204 9,30

Univ. der Österreichischen Erbländer 170 204 416 384 382 1556 12,02

Deutschland 395 321 172 276 577 1741 13,45

Italien 1 6 10 46 52 115 0,88

England - - 1 4 12 17 0,13

Niederland 5 5 5 - 1 16 0,12

Frankreich 1 -- 3 5 9 0,06

Russland 1 3 1 - 1 6 0,04

Schweiz 1 2 3 0,02

Belgien - - - - 2 2 0,01

Gesamt 1590 2107 2705 3070 3464 12936 100
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Studenten. An der protestantischen theologischen Fakultät waren 601, an der Tierarznei
Institut 458 Studenten. Am Polytechnikum lassen sich in dieser Epoche 1455, an der Aka-
demie der Bildenden Künste 867, an der Akademie für militärisches Ingenieurwesen 523,
an der Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt 527, und an der Konsularaka-
demie 20 ungarische Studenten nachweisen, so dass für diesen Zeitabschnitt das landes-
weite Interesse an den Wiener Lehranstalten bereits quantifizierbar wird.

Tabelle 2. Ungarländische Studenten an wichtigen Universitäten nach Periode 1801-1850
(mehr als 150 Immatrikulation)

Die insgesamt 9471 Ungarn, die zum Lernen an die Wiener Lehranstalten kamen,
stellten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter Berücksichtigung aller Lehran-
stalten des Habsburgerreiches 84,7% der gesamten ungarischen studentischen Peregri-
nation dar. Nicht enthalten in diesen Angaben sind die deutschen, schweizerischen und
holländischen Daten, aber selbst wenn man diese mit heranzieht, tritt die unbestrittene
Führungsrolle Wiens hinsichtlich des ausländischen Universitätsbesuches der Ungarn
deutlich zutage.

In dieser Epoche zählte die Wiener Medizinische Schule zu einer der besten
Europas. Demzufolge ist das große Interesse der ungarischen Studenten an dieser Fa-
kultät nur allzu verständlich. Die ungarische katholische Kirche bildete ihre Seminaristen
lange Zeit am Wiener Pazmaneum aus, danach inskribierten sie an der Wiener Theolo-
gischen Fakultät. Aber auch andere geistliche Orden schickten einen Teil ihrer Novizen
nach Wien. Wien verfügte neben seiner Reputation auch noch über ein engeres Einzugs-
gebiet. Für die Bewohner der westungarischen Gebiete, dem größten Teil des heutigen
Burgenlands, und für viele Familien aus den Komitaten Moson, Sopron und Vas war es
selbstverständlich, ihre Söhne „zum Lernen” nach Wien zu schicken.
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Periode/Universität 1801-1825 1826-1850 Gesamt Periode/Universität 1801-1825 1826-1850 Gesamt

Wien Univ 1610 2743 4353 Graz Univ. 154 226 380

Wien Polytech. 208 1377 1585 Prag Univ. 110 190 300

Wien Veter. Inst. 103 371 474 Lemberg Univ. 175 144 319

Wien Akad.Künste 313 524 837 Agram Akad. 4 154 158

Wien Prot. Theol. 208 435 643 Berlin Univ. 9 282 291

W.Neustadt Mil.Akad. 220 230 450 Göttingen Univ. 201 46 247

Wien Techn.Mil.Ak. 266 221 487 Halle Univ. 12 169 181

Wien Josephinum 172 95 267 Jena Univ. 257 172 429
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Tabelle 3. Rangliste der Universitäten nach Zahl der ungarländischen Studenten 1801-1850
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Zahl 1801-1825 1826-1850

1 Wien Univ. 1610 (31,88%) Wien Univ. 2312 (29,31%)

2 Wien Akad.der bild. Künste. 313 Wien Polytechnikum 1377

3 Wien Techn.Milit.Akad. 266 Wien Akad.der bild. Künste  524

4 Jena Univ. 257 Wien Prot. Theol. 435

5 W.Neustadt Milit.Akad. 220 Wien Veterinär Inst. 371

6 Wien Polytechnikum 208 Berlin Univ. 282

7 Wien Prot. Theol. 208 W.Neustadt Milit.Akad. 230

8 Göttingen Univ. 201 Graz Univ. 226

9 Lemberg Univ. 175 Wien Techn.Milit.Akad. 221

10 Wien Josephinum 172 Prag Univ. 190

11 Graz Univ. 154 Jena Univ. 172

12 Prag Univ. 110 Halle Univ. 169

13 Wien Veterinär Inst. 103 Agram Akad. 154

14 Wien Theresianum 98 Lemberg Univ. 144

15 Tübingen Univ. 71 Wien Josephinum 95

16 Wittenberg Univ. 70 Wien Theresianum 90

17 Olmütz Univ. 56 Leipzig Univ. 79

18 Marburg Univ. 49 Wien Mariabrunn 66

19 Krakau Univ. 40 Wien Augustineum 61

20 Linz Akad. 29 Padova Egy. 61

21 Wien Augustineum 28 Tübingen Egy. 53

22 Leipzig Univ. 25 Hohenheim Lw.Akad. 50

23 Göttingen Univ. 46

24 Prag Polytechnikum 43

25 Olmütz Univ. 40

26 München Akad.der bild.Künste 38

27 Pavia Univ. 35

Gesamt 5049 7887
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Von der gesellschaftlichen Schichtung der Studenten lässt sich, obwohl zu rund
8000 Hörern keine Angaben vorliegen, ein sehr interessantes Bild zeichnen. In Wien
wurde der Anteil der aus aristokratischen Familien stammenden Studenten von Studen-
ten aus Bürger- und Unternehmerfamilien weit übertroffen, letztere bildeten mit über
550 Studenten den Großteil der Inskribierten. Die meisten von ihnen kamen aus Kauf-
mannsfamilien, ebenso groß, ist auch der Anteil der Studenten aus Beamtenfamilien. An
vierter Stelle folgten Studenten aus Handwerkerfamilien mit fast 350 Studenten und an
der sehr vornehmen sechsten Stelle mit 290 Personen Hörer aus Bauernfamilien. Der
medizinische, chirurgische und pharmazeutische Beruf  wird häufig von Generation zu
Generation weitervererbt, in Wien können wir 332 Studenten aus solchen Familien aus-
machen, die meisten von ihnen als Hörer der medizinischen Fakultät. In großer Zahl
gingen ebenfalls Kinder aus der Schicht der Honoratioren und der Intelligenz zum Stu-
dium ins Ausland. Beachtenswert erscheint dabei, dass auch Söhne von Artisten und
Musikern an den Universitäten aufscheinen, in Wien sind fast 50 Personen nachweisbar.
Sehr hoch, jedoch nur an siebenter Stelle stehend, war der Anteil der Studenten aus
Adels- und Grundbesitzerfamilien, deren 224 Vertreter unter den Hörern der Universität
Wien bereits von relativ geringer Bedeutung sind.

Tabelle 4. Ungarländische Studenten an der Universität Wien nach Fakultäten 1801-1850
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Fakultät Fach Zahl Fakultät gesamt %

Medizinische Fak. Medizin 834 2271 52,17

Chirurg 694

Pharmazeut 451

Hebamme 292

Theologische Fak. 1002 23,01

Juridische Fak. Jurist 219 322 7,39

Kameralist 103

Philosophische Fak. Philosoph 286 302 6,93

Naturwissenschaftler 9

Landwirtschaftler 7

Univ. Gymnasium 441 10,13

Andere (ausserord.) 15 0,34

Gesamt 4353 100
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Aus den alten Unversitätsmatrikeln ist nur die Erstinskription nachvollziehbar, so
dass sich derzeit die weitere Unversitätskarriere der am Gymnasium oder an der geistes-
wissenschaftlichen Fakultät eingeschriebenen Studenten nach 1805 nicht weiter verfolgen
läflt. Aufgrund der Erstimmatrikulation wird jedoch deutlich, dass ungarische Studenten
nicht nur an allen Fakultäten, sondern auch in allen Fächern vertreten waren.

In den untersuchten 50 Jahren lieβen sich die meisten – etwa ein Fünftel – der in
Ungarn geborenen Studenten an der theologische Fakultät einschreiben. Unter ihnen
dürfte der Anteil der Seminaristen mit slowakischer Muttersprache ziemlich groβ gewe-
sen sein, wenngleich auch unter ihnen Studenten aus allen ungarischen Diözesen sowie
aus Transsilvanien vertreten waren.

Das größte Interesse galt der medizinischen Fakultät. Die 834 Medizin-, 694Chir-
urgie- und 451 Pharmaziestudenten studierten alle an dieser Fakultät, aber hinter diesen
Zahlen verbarg sich eine sehr heterogene Hörerschaft. Unter den Medizinern und Chir-
urgen befand sich eine grosse Anzahl von Söhnen aus ungarischen jüdischen Familien,
deren genaue Anzahl aber nicht rekonstruiert werden kann, weil in den Matrikeln nur
teilweise die Religion der Studenten festgehalten wurde. Auffallend ist der mit fast 10%
sehr groβe Anteil der Pharmaziestudenten.

Die aus dem Mittelalter stammende ungarische akademische Nation, der traditi-
onsgemäss auch die tschechischen und mährischen Studenten angehörten, verlor in
dieser Epoche zunehmend an Bedeutung. In den, in diesen Zeiten noch geführten,
Matrikeln der „Natio Hungarica” finden sich nur noch wenige Namen der ermittelten
ungarischen Studenten. Die Hörer der einzelnen Fakultäten hielten wahrscheinlich
fest zusammen, in erster Linie die Medizinstudenten. Die Ungarn waren auch in den
Vereinigungen der Wiener Studenten vertreten. So fanden sich beispielsweise 1848
unter den 48 Medizinern der Offiziere der Wiener Akademischen Legion 8 Studenten
ungarischer, bzw. siebenbürgischer Herkunft, im Technikerkorps unter 34 Offizieren
4 aus Ungarn oder Siebenbürgen.

Da der Hof  1836 die Errichtung einer technischen Universität in Ungarn nicht er-
laubte, waren Ingenieurfachkenntnisse nur am Institutum Geometricum oder im Ausland
zu erlangen. 1846 wurde zwar in Pest eine nach dem Palatin Joseph benannte Gewerbe-
Mittelschule eröffnet, bei deren Gründung auch Johann P. Prechtl behilflich war, aber
diese konnte den Ansprüchen der Zeit in keiner Weise gerecht werden.
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Tabelle 5. Ungarländische Studenten der Wiener Polytechnikum nach Abteilungen 1815-1850

Es ist also nicht verwunderlich, dass in der ungarischen studentischen Peregri-
nation das 1815 gegründete Polytechnikum mit 18% der Hörer an zweiter Stelle stand.
842 Studenten schrieben sich nur an der technischen, 585 nur an der wirtschaftlichen,
158 dagegen an beiden Fakultäten ein. Über die Studenten der Technischen Univer-
sität besitzen wir ganz genaue Angaben, denn die Universitätskarriere der dortigen
Studenten ist aus den Prüfungsregistraturen sehr gut rekonstruierbar. An der techni-
schen Fakultät war der Anteil der ungarischen Studenten viel gröβer: In dem vor dem
Revolutionsjahr 1848 laufenden Studienjahr studierten dort 175 Personen, aber ihr
Anteil belief  sich auf  nur ungefähr 10% und überstieg nur in zwei Studienjahren
11%. Aber auch diese Angaben sind sehr bedeutsam. An der wirtschaftlichen Fakul-
tät, wo überwiegend Söhne ungarländischer jüdischer und deutscher Familien stu-
dierten, war die Lage ganz anders. An dieser Fakultät lag der Anteil der in Ungarn
geborenen Studenten schon vor 1820 bei über 14% und ihr Anteil stieg bis zur Re-
volution stetig. 1843 kamen bereits fast 24% der Studenten aus Ungarn oder Trans-
silvanien. Wir können feststellen, dass durchschnittlich 10-13% der Studenten der
Fakultät in unserem Untersuchungsgebiet zu Hause waren, womit diese Gruppe seit
den 1840er Jahren die Spitze der ungarischen studentischen Peregrination nach Wien
übernahm.

Über die geographische Verteilung der Studenten der Wiener Technischen Uni-
versität stehen uns fast vollständige Angaben zur Verfügung: An erster Stelle lag hier
das zur wichtigsten Stadt gewordene PestBuda mit 200 Studenten, die zweite Stelle
nahm Pozsony mit zirka 150 Studenten ein, aber auch die Komitate des westlichen
Grenzgebiets, Nyitra, Pozsony und Sopron, begannen bereits eine wichtige Rolle zu
spielen. Bedeutend war ebenfalls der Anteil der Studenten aus dem Komitat Zala,
aus der Zips, aus Nagyszeben, Brassó und Besztercebánya. Dies lässt ein großes In-
teresse der Zipser und Siebenbürger Sachsen an technischen Berufen vermuten.
Unter den Studenten der Technischen Universität war der Anteil der Söhne aus Kauf-
mannsfamilien sehr hoch, was offensichtlich damit zusammenhing, dass an der wirt-
schaftlichen Fakultät nur Abkömmlinge solcher Familien studierten. Das Interesse
an modernem technischem Wissen war ebenfalls in den Handwerkerfamilien stark
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Abteilung Zahl %

Technische 842 53,12

Kommerzielle 585 36,90

Beide 158 9,96

Gesamt 1585 100
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ausgeprägt. Sie stellten 150 Studenten und standen damit an zweiter Stelle, fast gleich-
rangig mit den Söhnen aus Beamten- und Verwalterfamilien. Hoch war gleichfalls
der Anteil der Söhne aus Bürger- und Honoratiorenfamilien, Adelige hingegen stan-
den hier mit 54 Personen nur an achter Stelle. Auch in diesem Bereich wurden ge-
wisse Berufe bereits innerhalb der Familie tradiert, so dass sich 50 Abkömmlinge
aus Ingenieurs- und Architektenfamilien an der Technischen Universität einschreiben
lieβen. Auch Miklós Ybl, einer der berühmtesten ungarischen Architekten, und Ká-
roly Juhbal, ein späterer Professor an der Pester Gewerbeschule, studierten zu dieser
Zeit an der Technischen Universität, als Ausnahme hingegen darf  Graf  Sámuel Te-
leki, der Spross einer der vornehmsten siebenbürgischen Adelsfamilien, gelten. Viele
nutzten das Wiener Polytechnikum zur Weiterbildung. So kamen nicht wenige Stu-
denten von der Bergbauakademie in Selmecbánya, wohin aber umgekehrt auch meh-
rere Wiener Studenten gingen. Häufig kam es zu wechselseitigen Vorlesungsbesuchen
mit der Kunstakademie, an der ebenfalls Architekten ausgebildet wurden. Auch vom
Pester Institutum Geometricum oder vom Georgikon in Keszthely kamen Studenten
nach Wien.

Eines der ältesten Hochschulinstitute Wiens war die 1692 gegründete Kunstaka-
demie. An dieser traditionsreichen Hochschule wurden in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts die verschiedensten Fächer der bildenden Künste, des Kunstgewerbes
und der Architektur gelehrt. Gemäß einer aus dem Jahr 1812 stammenden Ausgabe
des akademischen Statuten war die Akademie in vier Fakultäten organisiert. Die Schu-
len für Malerei, Bildhauerei, Kupferstich und Mosaik bildeten die grundlegenden
Zweige der bildenden Künste. Die Architekturschule war teilweise bereits eng mit den
technischen Wissenschaften verknüpft. Einen speziellen Zweig der bildenden Kunst
stellte die Schule für Gravur dar, während an der Kunstgewerbeschule angewandte
Kunst und die Techniken einiger Handwerkerberufe vermittelt wurden. Zusätzlich zu
den Grundkursen bot die Akademie auch spezielle Lehrgänge für Fachleute und Hand-
werksmeister, z.B. Sonntagskurse, an.
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Tabelle 6. Ungarländische Studenten der Akademie der bildenden Künste in Wien nach Fächern 1801-1850
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Fachbereich Zahl Prozent von bekannten

Architekt 154 27,25

Maler 105 18,58

Zeichner 70 12,38

Graveur 51 9,02

Bildhauer 39 6,90

Goldarbeiter, Juwelier 36 6,37

Zimmermahler 29 5,13

Silberarbeiter 21 3,71

Schlosser 11 1,94

Steinmetz 8 1,41

Tischler 8 1,41

Buchbinder, Buchdrucker 6 1,06

Modelleur 5 0,88

Bronzarbeiter 4 0,70

Glasschneider 4 0,70

Spengler 3 0,53

Wagner 3 0,53

Hafner 3 0,53

Gürtler 3 0,53

Drechsler 2 0,35

Gesamt bekannt 565 100

bildender Künstler 265 46,90

Architekt 154 27,25

Kunstgewerbler 146 25,84

Unbekannt 272 32,49

Gesamt 837 100
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Anzahl und Anteil der aus Ungarn stammenden Studenten lassen sich 1850 nur
sehr schwierig feststellen. Zwar wurde an der Akademie eine zusammengezogene Regi-
stratur aller Studenten angelegt, in der aber nur die bildenden Künstler, Maler und Bild-
hauer verzeichnet waren, aber selbst deren Daten sind unvollständig. In diesen
Registraturbänden wurden rund 3.200 Kandidaten erfasst, von denen 10% aus Ungarn
oder Transsilvanien kamen. Nach einer Überprüfung der verschiedenen Lehrgangsbü-
cher der Akademie wurde allerdings deutlich, dass die Anzahl der „Ungarn” an diesem
Institut viel höher gewesen sein muss. Von insgesamt 893 aus Ungarn stammenden Hö-
rern konnten Angaben zusammengetragen werden, was mehr als 10% der gesamten un-
garischen studentischen Peregrination der Monarchie entspricht. Von besonderer
Bedeutung ist, dass wir in diesem Fall nicht nur Informationen über die sich auf  „aka-
demische” Berufe vorbereitenden Studenten fanden, sondern auch über jene Hand-
werksgesellen (modern ausgedrückt: Facharbeiter), die in Wien ihr berufliches Wissen
im künstlerischen Bereich vervollständigen wollten. Dies stellt eine außerordentlich be-
deutsame Ergänzung zur Geschichte des ungarischen Kunstgewerbes dar. 31 % der Stu-
denten besuchten an der Akademie Kurse für Malerei, Bildhauerei und Zeichnen, von
über 27% ist nicht genau feststellbar, welches Fach sie belegten. Wir vermuten, dass, die
meisten von ihnen ebenfalls bildende Künstler gewesen sein dürften, denn ihre Namen
erscheinen im allgemeinen in den Registraturen dieser Abteilung. Die ungarischen Stu-
denten waren demnach überwiegend bildende Künstler, Maler und Bildhauer. Auf  die
geographische Verteilung der ungarischen Studenten an der Wiener Kunstakademie be-
zogen liegt Pest-Buda eindeutig an erster Stelle, denn von den 893 Studenten kamen 160
aus der zukünftigen Hauptstadt des Landes.
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Tabelle 7. Eingeschriebene Studenten nach wahrscheinlicher ethnischer Verteilung 1801-1850
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Wahrscheinliche Nationalität 1801-1825 % 1826-1850 % Gesamt %

deutsch 2207 43,71 3464 43,92 5671 43,84

ungarisch 1542 30,54 1876 23,78 3418 26,42

jüdisch 335 6,63 1320 16,73 1655 12,79

slowakisch 582 11,52 671 8,50 1253 9,68

serbisch 43 0,85 147 1,86 190 1,47

rumänisch 45 0,89 117 1,48 162 1,25

kroatisch 55 1,08 64 0,81 119 0,92

italienisch 25 27 52 0,40

polnisch 32 18 50 0,38

tsechisch 11 27 38 0,29

rutenisch 17 12 29 0,22

französisch 13 13 26 0,20

armenisch 8 14 22 0,17

slovenisch 5 5 10 0,07

griechisch 1 - 1 0,007

nicht bekannt 126 112 238 1,84

Gesamt 5049 7887 12936 100
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Tabelle 8. Verteilung der ungarländischen Studenten nach Herkunftsorte, die mehr als
50 Studenten delegiert haben 1801-1850 
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Zahl Ort Student Zahl Ort Student

1. Budapest (Ofen, Pest) 1101 22. Stuhlweissenburg 74

2. Pressburg 806 23. Miskolcz 74

3. Ödenburg 331 24. Fünfkirchen 73

4. Hermannstadt 290 25. Grosskanischa 72

5. Kronstadt 237 26. Wesprim 69

6. Raab 177 27. Pösing 68

7. Eisenstadt 149 28. Grosswardein 67

8. Temeschwar 146 29. Neusatz 67

9. Tyrnau 146 30. Eperies 63

10. Klausenburg 122 31. Neustadtl an der Waag 61

11. Güns 118 32. Ungarisch Altenburg 60

12. Kaschau 117 33. Skalitz 59

13. Arad 108 34. Modern 59

14. Mediasch 98 35. Käsmarkt 57

15. Komorn 96 36. Segedin 56

16. Schessburg 95 37. Holitsch 56

17. Neusohl 93 38. Neutra 55

18. Papa 89 39. Debrezin 52

19. Schemnitz 88 40. Pantschowa 51

20. Leutschau 83 41. Steinamanger 50

21. Bistritz 83
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Tabelle 9. Verteilung der ungarländischen Studenten nach Großregionen 1801-1850

Tabelle 10. Frequenz der Studenten nach Fachbereichen 1801-1850
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Platz Großregion Immatrikulierten Prozentzahl

1. Oberungarn 4294 33,19

2. Transdanubien 2922 22,58

3. Siebenbürgen 1947 15,05

4. Ungarische Tiefebene 1806 13,96

5. Budapest 1101 8,51

Nicht anzugeben 866 6,69

Gesamt 12936 100

Fachbereich Immatrikulierten Prozent

Theologe 3538 27,35

Mediziner, Chirurg, Pharmazeut, Hebamme 2917 22,55

Ingeniur, Naturwissenschaftler, Milit.Ingenieur 1614 12,48

Künstler, Tonkünstler 896 6,92

Philosopher 853 6,59

Gymnasist 774 5,98

Wirtschaftswissenschaftler 676 5,22

Landwirtschaftler, Förster, Veterinär 621 4,80

Jurist, Kameralist, Diplomat 574 4,43

Offizier, Marineur 452 3,49

keine Angabe 21 0,16

Gesamt 12936 100
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II. FEJEZET

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR TÖRTÉNETÉBŐL
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KNAPP ÉVA

A BUDAPESTI EGYETEMI KÖNYVTÁR
1635 ELŐTTI ŐSÁLLOMÁNYÁNAK ÚJABB HÚSZ KÖTETE

A budapesti Egyetemi Könyvtár egyik jogelődje, a nagyszombati (ma Trnava, Szlovákia)
jezsuita könyvtár két fennmaradt XVII. századi katalógusa egyikének teljes, másiknak az
1690. évre vonatkozó „annus inscriptionis” bejegyzésekig terjedő szövegkiadása (1997)
célja – a kötet bevezetője szerint – „a könnyebb hozzáférhetőség megteremtése volt”.1
Ugyanitt további, e kiadást követő újabb munkafázisként fogalmazódott meg „a még
megmaradt kötetek bibliográfiai és egyedi feltárását összegző könyvtár-rekonstrukció”
és egy „számítógépes adatbázis létrehozása”.2

A nagyszombati könyvtárnak és jogelődjeinek a jezsuita egyetem megalapítása – 1635
– előtti, úgynevezett ősállománya budapesti Egyetemi Könyvtárban őrzött köteteinek
Dümmerth Dezső és mások feltáró munkáját követő megjelentetése 2001-ben e korábban
megfogalmazott célrendszer teljes körű megvalósítása nélkül látott napvilágot.3 Ezt bizo-
nyítja mindenekelőtt, hogy az összesen 249 tételből (amely valójában 248 bibliográfiai le-
írás – egy, a 156. ugyanis üres szám) 212 kiadványt (85,5 %) először Dümmerth Dezső
vett számba. Az ő könyv- és könyvtártörténeti szempontból alapvető feltárásához képest
a kötetben a bővülés mindössze 36 tétel (14,5 %) volt. Ebből három nyomtatványt (1,2
%) a Mezey László által irányított fragmenta codicum kutatások során azonosítottak, hét-
hét további tétellel Timkovics Pál és Knapp Éva (2,8 % – 2,8 %), tizenkilenccel (7,7 %)
pedig a sajtó alá rendező Farkas Gábor Farkas bővítette az antiquissimának elnevezett,
könyvtártörténeti szempontból országos jelentőségű, kiemelkedő értékű ősállományt.4
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1 Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig, II, Nagyszombat 1632–1690, sajtó alá rend. FARKAS
Gábor Farkas, Szeged, Scriptum Kft., 1997, 7. – A kötet főcíme szerint 1711-ig lenne elvárható a
közlés, mivel a második, 1690-ben készült katalógust 1690 után is és a XVIII. században is folyama-
tosan használták. Az e katalógusban található későbbi bejegyzésekre és a folyamatos használatra a szö-
vegközlésben mindössze a magyarázat nélküli „(…)” jelzés utal. A részleges közlés tényre a bevezető
nem tér ki, azt nem indokolja. A kötet alcímében megtévesztő a „-tól – -ig” jelzésre használatos gon-
dolatjel, mivel nem az 1632–1690 között beszerzett és a katalógusokba bejegyzett könyvanyagról van
szó, sem pedig a két időpont között megjelent nyomtatványokról, hanem két katalógusról.

2 Magyarországi, i. m. (1. jegyzet) 7.
3 FARKAS Gábor Farkas, A nagyszombati egyetemi könyvtár az alapításkor, 1635, Szeged, Scriptum

Rt., 2001.
4 Vö. FARKAS, i. m. (3. jegyzet). – A közölt adatok FARKAS 2001-ben megjelent kötetének elemzé-

séből származnak. Ezek az adatok nem tartalmazzák a valós feltárás minden részletét. Vö. pl. ehhez:
Fragmenta Latina Codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis, recensuit Ladislaus MEZEY,
Bp., Akadémiai Kiadó, 1983, a liber tradens kötetek possessor-bejegyzései; KNAPP Éva, Módszertani
megjegyzések a Budapesti Egyetemi Könyvtár Bibliotheca Antiquissima különgyűjteményének re-
konstrukciójához. Magyar Könyvszemle 113 (1997) 232–238.
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A 2001 óta eltelt időszakban – ismereteim szerint – nem jelent meg egyetlen olyan
tudományos közlemény sem, mely a korábban tervezett „összegző könyvtár-rekonst-
rukció”-val foglalkozott volna, s elmaradt az e munkálat előzményének számító könyv-
tári azonosítás, azaz az ősállományhoz tartozó további, újabb kötetek feltárása is. Ennek
oka elsősorban elvi és elméleti összetevőkben kereshető. Ilyen mindenekelőtt az a tu-
dománytörténeti körülmény, hogy a korábbi vizsgálatok az 1635 előtti nagyszombati
jezsuita könyvtárat és jogelődjeit hallgatólagosan ugyanolyan módszerekkel közelítették
meg és kezelték, mint a korszak világi könyvtárait, jóllehet sajátos, több tekintetben
egyedülálló egyházi, azon belül szerzetesei könyvtárak voltak, s ennek megfelelően az
ott őrzött állományra mindenkor speciális szabályok és előírások vonatkoztak.5 Ma már
nyilvánvaló, hogy e jezsuita könyvtárak szerveződését, szerkezetét, használatát és napi
működését aligha lehet összevetni az időszak világi főúri vagy nem szerzetesi egyházi
könyvtáraival.

Úgy tűnik fel, az ősállomány könyvtártörténeti megközelítésekor nem segítette, –
s valószínűleg a továbbiakban sem fogja segíteni – a rekonstrukciót Némethi Jakab sze-
mélyének magától értetődő módon az 1632. évi katalógus-készítőjeként történő keze-
lése. Ez a Dümmerth Dezső által először munkahipotézisként, majd a továbbiakban
indoklás nélkül tényként kezelt állítás6 leegyszerűsítette az egyetemalapítás előtti évek
összetett problematikájú könyvtári állományának, illetve állományainak tervszerű építése
és rendezése kérdéskörét. Dümmerth-et követően – részben tekintélyi okok miatt, rész-
ben a probléma-együttes „kedvező”-nek érzékelt leegyszerűsítése miatt – senki sem vál-
lalta fel ennek az állításnak alaposabb újra gondolását és a források tükrében elvégzendő
kritikáját.7

A korábbi vizsgálatokban körüljáratlan és kihasználatlan maradt az 1635 előtti
könyvtárrendezéssel, illetve könyvtárrendezésekkel egybekötött katalogizálás, illetve
katalogizálások tényének megfogalmazása.8 Elmaradt a „teljesség igénye nélküli re-
konstrukció”-s célzat pontosabb körülírása is.9 Szintén háttérbe szorult az a kézen-
fekvő, már Dümmerth kutatásaival egyidejűleg felmerült tudományos gondolat
módszeres megvizsgálása és kifejtése is, hogy tudniillik a kötetekben található tulaj-
donosi bejegyzések hogyan, milyen sajátosságok felismerésével feleltethetők meg a
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5 Vö. például a pálos rendi könyvtárakra vonatkozóan és utalással más szerzetesrendi gyűjteményekre:
KNAPP Éva, A máriavölgyi pálos kolostor könyvtára a 18. században. Rekonstrukciós kísérlet. Magyar
Könyvszemle 108 (1992) 193–216, 311–328; illetve: KNAPP Éva, A 450 éves Egyetemi Könyvtár
könyvtárosai a jezsuita korszakban (1561–1773). Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 14–15 (2011) 111–
142, itt: 133–141. 

6 DÜMMERTH Dezső, A budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjteményének keletkezése (1561–1635),
Magyar Könyvszemle 79 (1963) 43–58; Uő., A budapesti Egyetemi Könyvtár állományának alapjai,
Magyar Könyvszemle 80 (1964) 292–309.

7 Vö. KNAPP, A 450 éves, i. m. (5. jegyzet). 
8 Magyarországi, i. m. (1. jegyzet) 19.
9 Magyarországi, i. m. (1. jegyzet) 21.
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vonatkozó kata ló  gus-bejegyzéseknek. Ez a feladat ma is időszerű és az adatokat minél
hamarabb össze kellene vetni egymással. A kutatás jelen állapotában ugyanis továbbra
sem lehet történeti érvényű következtetéseket levonni a jól elkülöníthető, legjelleg-
zetesebb írásképű „kezek” munkájának elemzéséből.

Sem kérdés, sem felelet, sem munkahipotézis formájában nem foglalkozott senki
azzal, hogy ténylegesen mikor és vajon miért váltotta fel az első fennmaradt kataló-
gusban az egyszerű betűrendet a betűrenden belül érvényesített szakrend. E katalógus
elejének csonkaságát a néhány lap elveszésével magyarázó egyszerű és kézenfekvő in-
doklás mellett semmilyen más feltételezés nem fogalmazódott meg, s elmaradt a vissza-
utalások rendjének, továbbá esetleges rendszerének részletes vizsgálata is. Ezeknek a
felvetett további kutatási lehetőségeknek és feladatoknak a tudatos kiaknázása helyett
elegendőnek tűnt, tüntették fel a módszeres vizsgálatokat mellőző, egyszerűen az „elő-
került” kategóriába sorolható ősállományhoz tartozó dokumentumok közlését.

Egyértelmű és merev visszautasításra talált Knapp Éva e lehetőségek felé orien-
táló figyelemfelhívó tanulmánya is.10 Utóbbi munkára reagálva Farkas Gábor Farkas
szerint „[…] az eddigi ismereteinket még tovább tágíthatjuk, ha a két katalógus közös
adatait együttesen elemezzük egy számítógépes adatbázisban”.11 Ezt a véleménye sze-
rint eredménnyel kecsegtető feladatot azonban – ismeretlen ok miatt – az elmúlt ti-
zenöt évben Farkas nem végezte el, legalábbis nincs nyilvános, tanulmányozható
formája. A már azonosított kötetek ígérete szerinti könyvenkénti ellenőrzése12 –
amennyiben megtörtént – az újabban regisztrált ősállomány-kötetek ismeretében hé-
zagos lehetett, mivel például nem terjedt ki a többkötetes munkák könyvtárban fel-
lelhető azonos kiadásainak minden kötetére.13 Farkas azt is állítja, hogy megvizsgálta
az ősállományban már szereplő szerzők Egyetemi Könyvtárban fellelhető, 1635 előtt
megjelent további köteteit – ugyanakkor e szerzők művei folyamatosan azonosíthatók
az ősállomány új tételeiként.14

Azaz a kutatás eddig még nem élt a célzatos és módszeres rekonstrukciós azonosítás
lehetőségével. Az újabb kötetek céltudatos megtalálása és meghatározása komplex feladat.
Módszertanának kidolgozását valóban hatásosan ösztönözte a XVII. századi könyvtári
katalógusok korábban már bemutatott értékű és érvényű szövegkiadása. Végső soron
ezt a célt szolgálta és tette lehetővé a könyvtár jezsuita-korszakának könyvtárosaira vo-
natkozó, a korábbi vizsgálatoknál behatóbb vizsgálata is.15
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10 KNAPP, i. m. (4. jegyzet).
11 Magyarországi, i. m. (1. jegyzet) 32. p., 92.jegyzet.
12 Magyarországi, i. m. (1. jegyzet) 21.
13 Ilyen például a XII. tételszámon leírt Hai Hagiai Oikumenikai Synodoi Tēs Katholikēs Ekklesias []

című mű 3. kötete.
14 Magyarországi, i. m. (1. jegyzet) 31–32. p., 92. jegyzet. – Ilyen új tétel található például Martín Antonio

Delrío, Pázmány Péter, Balásfi Tamás és mások neve alatt.
15 KNAPP, A 450 éves, i. m. (5. jegyzet).
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A folyamatosan bővülő és finomodó történeti módszer segítségével eddig negyven
új és két, részben kérdéses ősállományhoz tartozó kötetet azonosítottam a budapesti
Egyetemi Könyvtár történeti gyűjteményében. Ez az eredmény az eddigi számbavételhez
képest újabb 16 %-os bővülés. Jelentősebb tehát a Dümmerth Dezső által feltárt ada-
tokhoz képest a korábbiakban többek által összesen 14,5 %-os bővítésnél. A továbbiak-
ban ebből a negyven kötetből mutatom be a könyvtár 1635 előtti ősállományának újabb
húsz kötetét, melyek könyvészeti leírását kivétel nélkül kiegészíti a tulajdonosi bejegyzést
tartalmazó oldal képe. 
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Az Antiquissima Selliensis állományt bővítő tételek

A két újabb, már a vágsellyei (Šal’a, Szlovákia) jogelőd könyvtárban (1598–1605) kataló-
gusba („Collegij Selliensis Societatis Jesu Inscriptus Catalogo […]”) bejegyzett nyomtat-
vány megerősíti a tényt, hogy a könyvtárnak egykor itt is létezett katalógusa, melyet ma
nem ismerünk. Az I. számon közölt, 1600-ban bejegyzett új vágsellyei könyvtár-tétel
megerősíti a feltételezést, hogy az 1600-ban könyvtárosi hivatalt betöltő Casparus Mallius
nevéhez egy olyan átfogó könyvtárrendezés köthető, melynek során a korábban már
számba vett negyvenöt sellyei nyomtatványból negyvennégybe 1600-ban tulajdonosi be-
jegyzés készült.16 A II. számon közölt újabb tétel egy eddig ismeretlen tényre világít rá:
a könyvtárnak ebben az évben is volt könyvtárosa – bár a nevét nem ismerjük –, aki el-
készítette a korábbi possessor bejegyzésektől teljes mértékben különböző írásképű tu-
lajdonosi bejegyzést.
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16 Vö. FARKAS, i. m. (3. jegyzet); KNAPP, A 450 éves, i. m. (5. jegyzet).
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I.

Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Ant. 3895
Martín Antonio Delrío,
Syntagma Tragoediae Latinae In tres partes distinctum. 
Antverpiae, Ex Officina Plantiniana, Apud Viduam, et Ioannem Moretum, 1593–1595. 
[8] levél, 188, 315, 559 lap [86] levél
Megjegyzés:
Restaurálatlan, roncsolt fehér bőrkötésben. Használatra vonatkozó bejegyzés a címlapon:
„Rhetoris”.
Tulajdonosi bejegyzés:
1. címlapon: „Collegij Selliensis Societatis Jesu Inscriptus Catalogo Anno 1600.”
2. címlapon [Selliensis – áthúzásával]: „Collegij Tyrnaviensis Societatis Jesu”
Raktári jelzet:
1. LV. [… hiányzik a címlap sarka]
2. Ha 4r 62
3. Ant. 3895
Azonosítása a XVII. századi történeti katalógusokban:
J 1 [Catalogus Bibliothecae Collegii Tyrnaviensis Societatis Jesu 1632(?)] (a továbbiakban
= J 1) „M 39 Eiusdem [Martini Del Rio] Syntagma Tragoediae Latinae in 4. Antverpiae
1593.”
J 2 Catalogus Novus Librorum, Collegii Tirnaviensis Societatis Jesu. Conscriptus Anno
Domini MDXC. (a továbbiakban = J 2) „D – Humanistae – Delrij Martini Antonij
Syntagma Tragoediae latinae Folio Antverpiae 1543 [! Recte 1593] corio albo cum tabulis
1600.”

Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról→
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II.

Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Ant. 5489
Pontificale Romanum Clementis VIII. Pont. Max. iussu restitutum atque edi-
tum.
Romae Apud Jacobum Lunam, Impensis Leonardi Parasoli et Sociorum, 1595.
[4] levél, 705 lap
Megjegyzés:
Díszes restaurálatlan bőrkötésben, mely megegyezik J 1 katalógusban közölt leírással.
Tulajdonosi bejegyzés:
1. címlapon: „Collegij Selliensis Societatis Jesu Inscriptus Catalogo Anno 1601”
2. címlapon [Selliensis – áthúzása után]: „Collegij Tyrnaviensis Societatis Jesu Lit-
tera P. Numero 590.”
3. „Templi S. Joannis Baptistae”
Raktári jelzet:
1. P. 590
2. Ae 2r 252
3. Ant. 5489
Azonosítása a XVII. századi történeti katalógusokban:
J 1 „P – Spirituales – 590 Pontificale Romanum Romae Anno 1595 impressus in folio
margine inaurato libri in nigro corio cum clausuris” 
J 2 nem található – valószínűleg azért, mert nem a könyvtárban őrizték, hanem a bejegy-
zés szerint a Keresztelő Szent János jezsuita templom folyamatos használatában volt

Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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Az Antiquissima Tyrnaviensis állományt bővítő tételek

A jogelőd könyvtárak közül az ősállomány bővülése a második nagyszombati korszakban
(1615–1635) a legjelentősebb. 1617–1635 között tizennyolc új, eddig még számba nem
vett antiquissima kötetet lehetett azonosítani. Megoszlásuk ennek az állomány-résznek
az általános, eddig ismert sajátosságait erősíti meg. 1619-ből eddig nem ismertünk tulaj-
donosi bejegyzést, ez az újabb kötet a könyvtár folyamatos gyarapodásának tényét bizo-
nyítja (V. szám). 

Két sajátos bejegyzést is tartalmaz a bővülés. 1628-ból, majd 1634-ből az egyik kötet
díszcímlapján a következő tulajdonosi bejegyzés olvasható „Collegij Tirnaviensis Socie-
tatis Jesu 1628 [átjavítva:] 1634 Catalogo Inscriptus 1632. L. I. N. 179.” Jogos a kérdés,
vajon az 1628. évi tulajdonosi bejegyzést 1632-ben vagy 1634-ben alakították-e át? Az
ugyanerre a kötetre vonatkozó leírás az 1690-ben nyitott katalógusban az 1634-es évet
erősíti meg, mivel az „annus inscriptionis” rovatba ezt az évet jegyezték be: „Gualteri
Iacobi S. J. Tabula Chronographica Status Ecclesiae ad Annum folio Coloniae 1616. corio
albo cum tabulis 1634.” (VII. szám) Hasonló típusú bejegyzés található egy másik kö-
tetben 1634-ből: „Collegij Tyrnaviensis Societatis Jesu Inscr. Cath. 1634 n 258.” Ezt a
nyomtatványt az 1690-es katalógusban 1632. évi „annus inscriptionis”-szal látták el: „Bo-
hemicarum rerum antiqui scriptores Martini Broniovii Descriptio Tartariae Transylvaniae
Moldaviae Folio Hanouiae 1602. membrana alba 1632 [!]” (XVIII. szám) Mindkét eset-
ben arra lehet következtetni, hogy két különböző évben készült a tulajdoni-, illetve a ka-
talógus-bejegyzés, s ezt az időbeli differenciát valamiképpen jelezni is akarták. A VII.
tételnél úgy tűnik, a tulajdonosi bejegyzés 1634-ben készült, viszont ezt a kötetet az egy-
korúan vezetett katalógusban már két évvel korábban leírták. A XVIII. tételnél a kötetben
olvasható 1634-es tulajdonosi bejegyzés ellenére a katalógus korábbi, 1632-es rögzítést
jelez. Lényegében mindkét kötet azt példázza, hogy eltérő évben írták be őket a kataló-
gusba (1632) és egy későbbi évben (1634) készült a tulajdonosi bejegyzés. Ez a két példa
megerősíti a sejtést, hogy az 1632 körüli átfogó, már az egyetem megalapítására készülő
könyvtárrendezés elhúzódó folyamat lehetett, s egyáltalán nem volt törvényszerű a két
bejegyzés-típus egy munkafolyamatban történő elkészítése.

A kötetekben egyértelműen első tulajdonosi bejegyzésként az 1632-es évet rög-
zítő bejegyzések száma a most először közlésre kerülő húsz új antiquissima-kötetből
tízet (VIII–XVII. szám) érint. Ez a magas szám a könyvtárrendezéssel éppúgy kap-
csolatban állhat, mint a rendezés előtti időszak el nem végzett könyvtári munkafo-
lyamataival. Nem téveszthető szem elől a körülmény, hogy a vágsellyei 1600. évi
rendezés épp úgy hirtelen nagyobb számú 1600. évi bejegyzést eredményezett, mint
az 1632 körüli.17

65

A BUDAPESTI EGYETEMI KÖNYVTÁR 1635 ELŐTTI ŐSÁLLOMÁNYÁNAK ÚJABB HÚSZ KÖTETE

17 V. ö. FARKAS, i. m. (3. jegyzet).
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III.

Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet RMK I 58 
Pázmány Péter, 
Posonban löt praedikatio […] azon az napon, mellyen […] Thordai Ianos barát, har-
madszor ki öltözöt az csuklyából […].
Musiponiba [Pozsony, typ. Archiepiscopalis], 1610.
[16] levél
RMNy 1004; Szabó RMK I 425
Irodalom:
Farkas, i. m. (3. jegyzet)-ből a másutt rendszeresen hivatkozott Knapp, i. m. (4. jegyzet)
alapján közölt újabb kötetek bedolgozásakor ismeretlen ok miatt kimaradt.
Megjegyzés:
A kötet állapota: kötése félbőr a XIX. század végéről. Az erősen körülvágott példány
címlapján további kéziratos bejegyzések fenn középen: „1610”; jobbra: „3”.
Tulajdonosi bejegyzés:
1. címlapon: „Societatis Jesu 1612”
2. címlapon: „Collegij Tyrnaviensis 1617”
Raktári jelzet:
RMK I 58
Azonosítása a XVII. századi történeti katalógusokban:
J 1 nem található
J 2 nem található 
A történeti katalógusok feltehetően azért nem tartalmazzák, mert a nyomtatvány 1617
után, de mindenképpen a J 1 katalógus készülése előtt egy kolligátum-kötet 3. tagja lett
a XIX. század második feléig, amint arra a címlap jobb felső sarkán látható szám utal, s
a XVII. századi katalógusokban elmaradt a kolligátumok tételes könyvészeti feltárása.

Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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IV.

Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.01618
Jacob Keller,
Letzte Ölung Iacobi Heilbrunneri, bey welcher wegen grosser solennitet, ein grosse an-
zahl Liechter oder Sternen leuchten […].
München, durch Nicolaum Henricum, Im Jahr 1616.
[19], 283, [2] lap
VD17 12:111406K
Megjegyzés:
Kötés nélkül, egykor kódextöredékbe kötve, restaurálatlan. Piros-fekete nyomású cím-
lap.
Tulajdonosi bejegyzés:
Címlapon: „Collegij Tyrnaviensis Societatis Jesu 1618” 
Raktári jelzet:
1. Ad 4r 420
2. Bar.01618
Azonosítása a XVII. századi történeti katalógusokban:
J 1 nem található
J 2 „K – Germanici – Eiusdem [Keller Iacobi Societatis Iesu] Extrema unctio Hailprun-
neri quarto Monachii 1616. membrana scripta 1618.”

Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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V.

Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.01603
Andreas Eudaemon-Joannes,
R. p. Andreae Eudaemon-Ioannis Cydonii e Societate Jesu, ad actionem proditoriam
Edouardi Coqui, apologia pro r.p. Henrico Garneto Angelo, eiusdem societatis sacerdote.
Permissu superiorum 
Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Kinckium, 1610.
[9] levél, 359, [1] lap
VD17 32:648911F
Megjegyzés:
Fehér roncsolt pergamenkötésben, restaurálatlan. 
Tulajdonosi bejegyzés:
1. címlapon: „Collegij Societatis Jesu [… ? utolsó szó áthúzva]”
2. címlapon: „Tyrnaviae Catalogo Inscriptus 1619.”
Raktári jelzet:
1. XVII. g.
2. LXI. d. H. 2.
3. Ad 259
4. Bar.01603
Azonosítása a XVII. századi történeti katalógusokban:
J 1 nem található
J 2 „A – Apologetici – Apologia pro Henrico Garnetto Societatis Jesu 8uo Coloniae
membrana alba 1619” 

Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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VI.

Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.09584
Ludovicus Crucius [Luis Da Cruz],
Tragicae, comicaeque actiones, a regio artium collegio Societatis Iesu, datae Conimbricae
in publicum theatrum […] Nunc primum in lucem editae et sedulo diligenterque recog-
nitae.
Lugduni, apud Horatium Cardon, (Excusum a Jacobo Roussin), 1605.
[16] levél, 117, [1] lap
Megjegyzés:
Fehér pergamenkötésben, restaurálatlan. 
Tulajdonosi bejegyzés:
1. címlapon: „Collegij Tyrnaviensis Societatis Jesu 1628” [évszám áthúzva]
2. „Catalogo Inscriptus 1632 L. L. n. 118.”
Raktári jelzet:
1. LVI. g.
2. 37. d.
3. Hf  1116
4. Bar.09584
Azonosítása a XVII. századi történeti katalógusokban:
J 1 „L 110 Ludovici Crucij Tragicae Comicaeque Actiones in 8. membrana alba Lugduni
1605.”
J 2 „C – Humanistae – Crucij Ludovici, Tragicae Comicaeque actiones quarto [!] Lugduni
1605. membrana alba 1632.”

Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó díszcímlapról →
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VII.

Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.02227
Jacques Gaultier,
P. Iacobi Gaulteri Societ. Iesu Tabula chronographica status ecclesiae catholicae a Christo
nato ad Annum MDCXIV. 
Coloniae, Sumptibus Petri Henningii, 1616.
[2] levél, 838 lap, [13] levél
VD17 12:118185T. Leírás a díszcímlap alapján. Ajánlások nincsenek e kiadásban. 
Megjegyzés:
Fehér bőrkötésben, restaurálatlan. 
Tulajdonosi bejegyzés:
1. Díszcímlapon: „Collegij Tirnaviensis Societatis Jesu 1628 [átjavítva:] 1634 Ca-
talogo Inscriptus 1632. L. I. N. 179.” 
2. „Hunc librum Dominus Hess Stephano […?] filio suo”
Raktári jelzet:
1. V.a.
2. Ac 2r 24
3. Bar.02227
Azonosítása a XVII. századi történeti katalógusokban:
J 1 „I 179 Jacobi Gualteri Tabula Cronographica Status Ecclesiae Catholicae a Christo
nato ad annum 1614. in folio corio albo Coloniae 1616”
J 2 „G – Historici – Gualteri Iacobi S. J. Tabula Chronographica Status Ecclesiae ad
Annum folio Coloniae 1616. corio albo cum tabulis 1634.”

Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó díszcímlapról →
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VIII.

Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.05549coll.1–2–3.
Ulisse Aldrovandi,
Coll.1.
Ulyssis Aldrovandi, philosophi ac medici Bononiensis [...] Ornithologiae, hoc est De avi-
bus historiae libri XII. in quibus aves describuntur [...].
Francofurti, Typis Wolffgangi Richteri, impensis Ioannis Bassaei, 1610.
[4] levél, 427 lap, [5] levél
VD17 39:125239M  
Coll.2.
Ulyssis Aldrovandi, philosophi et medici Bononiensis [...] Ornithologiae tomus alter, qui
est De avibus, quae vel in mensae usum cedunt, quae propter cantus sui dulcedinem [...]
a multis aluntur.
Francofurti, Typis Wolffgangi Richteri, impensis heredum Nicolai Bassaei, 1610. 
[4] levél, 373, [1] lap, [7] levél
VD17 39:125241G
Coll.3.
Ulyssis Aldrovandi, philosophi et medici Bononiensis [...] Ornithologiae tomus tertius
et ultimus.
Francofurti, Typis Nicolai Hofmanni, impensis Iohannis Treudelii, 1613.
[4] levél, 209, [1] lap, [6] levél
VD17 39:125243X  
Megjegyzés:
Fehér bőrkötésben, restaurálatlan. 
Tulajdonosi bejegyzés:
Coll.1. díszcímlapján: „Collegij Academici Societatis Jesu Tirnaviae 1632 Catalogo Insc-
riptus Litt. A. No. 219.” 
Raktári jelzet:
1. Ec 2r 240
2. Bar.05549coll.1-3
Azonosítása a XVII. századi történeti katalógusokban:
J 1 „A 219 Vlyssis Aldrouandi Ornithologiae Tomi tres in unum compacti Francofurti
1610. folio”
J 2 nem található

Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó első kolligátum díszcímlapjáról →
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IX.

Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.05558
Ulisse Aldrovandi,
Quadrupedum omnium bisulcorum Historia. Joannes Cornelius Uterverius Belga colli-
gere incaepit. Thomas Dempsterus Baro a Muresk Scotus perfecte absolvit, Hieronymus
Tamburinus in lucem edidit […] cum indice copiosissimo.
Bononiae, Typis Sebastiani Bonomij, impensis Hieronymum Tamburini, 1621.
[5] levél, 1040 lap, [6] levél
Megjegyzés:
Restaurálatlan, roncsolt, a XIX. század második felében javított fehér pergamenkötésben.
Gerincén felirat: „Aldrovandi Opera 8. Quadrupedum bisulcorum historia. Bononiae.
1621.”
Tulajdonosi bejegyzés:
1. díszcímlapon: „Collegij Societatis Jesu Tyrnaviensis Anno 1632.”
2. díszcímlapon: „Apotheca Apotheca B. V. M. Apotheca”
Raktári jelzet:
1. Ec 2r 312
2. Bar.05558
Azonosítása a XVII. századi történeti katalógusokban:
J 1 nem található
J 2 „A – Historici – Eiusdem [Aldrovandi Ulyssis Medici] de Quadrupedibus bisulcis
Folio Bononiae 1621. membrana alba 1632”

Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó díszcímlapról →
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X.

Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet RMK II 53
[Balásfi Tamás],
Echo Christiana et catholica. hoc est Responsio et repercussio, quas blasphemiae, male-
dicta et convicia Lutherana […].
[Posonii], [typ. Archiepiscopalis], 1616.
[1] levél, 188 lap, [1] levél
RMNy 1117; Szabó RMK II 368
Megjegyzés:
XX. század második feli fehér egész vászonkötésben, kódextöredéket fejtettek le róla.
Mint „őrzőkönyv” (liber tradens) nem lelhető fel, a kötésről lefejtett kódextöredék nem
azonosítható. V. ö. Fragmenta, i. m. (4. jegyzet); Tóth Péter, Újabb kódextöredékek az
Egyetemi Könyvtárban. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIII (2007) 87–127; Tóth
Péter, Az Egyetemi Könyvtár gyűjteményéből. Újabb kódextöredékek az Egyetemi
Könyvtárban. II. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIV–XV (2011) 191–217.
Tulajdonosi bejegyzés:
1. címlapon: „Andreae Zatko Ribensis 1619”
2. címlapon: „Collegij Societatis Jesu Tirnavi. Catalogo Inscriptus 1632. L. E. n.
16.”
Raktári jelzet:
1. XLVII. e. n. 1.
2. Gb 1622
3. RMK II 177
4. RMK II 53
Azonosítása a XVII. századi történeti katalógusokban:
J 1 „E 16 Idem [Echo Christiana et Catholica sive Apologia pro Pazmany adversus Lu-
cifugam Lutheranum in 8. in pergameno 1616]” 
J 2 „E – Apologetici – Echo Christiana, et Catholica octavo 1616 membrana scripta
1632” – a katalógus szerint három példányt őrzött belőle a könyvtár, melyből kettőnek
a kötése „membrana scripta”, egynek pedig „charta rubra” volt, mindhárom példány
Annus inscriptionis-a 1632.

Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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XI.

Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.05043
Adamus Contzen,
Politicorum libri decem. […] Editio secunda auctior.
Coloniae Agrippinae, sumptibus Joannis Kinckii, 1629.
[12] levél, 943, [1] lap, [31] levél
VD17 3:310849E
Megjegyzés:
Fehér bőrkötésben, csatok hiányzanak, restaurálatlan. 
Tulajdonosi bejegyzés:
Díszcímlapon: „Catalogo Societatis Jesu Tyrnaviae inscriptus 1632 L. A. n. 69” 
Raktári jelzet:
1. XXXI. b.
2. Ca 2r 24
3. Bar.05043
Azonosítása a XVII. századi történeti katalógusokban:
J 1 A katalógus megcsonkított elején a 69. tétel volt, ma hiányzik a kéziratból, visszautalás
később nincs a kötetre.
J 2 „C – Politici – Contzen Adami Societatis Iesu Politicorum libri folio 1629. corio albo
cum tabulis 1632.”

Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó díszcímlapról →
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XII.

Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.02068
Hai Hagiai Oikumenikai Synodoi Tēs Katholikēs Ekklesias […] – Conciliorum
Generalium Ecclesiae Catholicae Tomus Tertius. Pauli V. Pont. Max. Auctoritate
editus. Graeca fere omnia, Latina pleraque nunc primum prodeunt, ex antiquis
exemplaribus omnia diligenter recognita.
Romae, Ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1612.
[1] levél, 710, 468 lap, [4] levél
Megjegyzés:
Restaurálatlan, roncsolt, fehér pergamenkötésben. 
Gerincén felirat: „To III”. 
V. ö. Farkas, i. m. (3. jegyzet) nr. 201: „[Csak a II. és a IV. kötet]” figyelem felhívó meg-
jegyzéssel. Azaz, erről a harmadik kötetről nem volt tudomása, s ezt a fellelt kötetekével
megegyező Ab 2r 191 szakjelzeten nem kereste.
Tulajdonosi bejegyzés:
1. címlapon: „Collegij Societatis Jesu Tyrnaviae Ex Liberalitate Illustrissimi Cardi-
nalis Barbarini”
2. címlapon: Catalogo Inscriptus 1632. L. C. n. 4”
Raktári jelzet:
1. Ab 2r 191/3
2. Bar.02068
Azonosítása a XVII. századi történeti katalógusokban:
J 1 „C 4 Eorundem [Conciliorum Generalium Ecclesiae in folio alba membrana] Tomus
3tius” 
J 2 „C – Concilia et Scripturistae – Eorundem [Conciliorum Generalium Latino Grae-
corum] Tomus 3tius Folio major Romae 1612 membrana alba 1632”

Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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XIII.

Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.01453
Zacharias Lippeloo,
Vitae Sanctorum; ex selectissimis et probatissimis orthodoxis patribus, primum quidem
per V. P. Zachariam Lippeloo [...] conscriptae: nunc vero [...] recensitae, [...] ex R. P. Ri-
badeneira [...] locupletatae: Studio et labore V. P. Cornelii Grasii [...]. Tomus primus [...].
Coloniae Agrippinae, Sumptibus Bernardi Gualtheri, 1616.
[12] levél, 1053 lap
VD17 12:119112D
Megjegyzés:
Fehér pergamenkötésben, restaurálatlan, széteső. 
A négykötetes sorozat első kötete. 
Tulajdonosi bejegyzés:
1. Díszcímlapon: „Collegij Societatis Jesu Tirnaviensis Catalogo inscriptus 1632.
L. S. n. 47.” 
2. Címlapon: „Collegij Tirnaviensis Societatis Jesu”
Raktári jelzet:
1. LX.f
2. Ac 4400
3. Bar.01453
Azonosítása a XVII. századi történeti katalógusokban:
J 1 „S 47 Sanctorum Vitae Tomus 1us in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1616”
J 2 „V – Vitae – Vitae Sanctorum Tomus I. octavo Coloniae 1616. membrana alba 1632.”

Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó díszcímlapról és címlapról →
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XIV.

Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.01289
Zacharias Lippeloo,
Vitae Sanctorum; ex selectissimis et probatissimis orthodoxis patribus, primum quidem
per V. P. Zachariam Lippeloo [...] conscriptae, nunc vero [...] recensitae, [...] ex R. P. Ri-
badeneira [...] locupletatae: Studio et labore V. P. Cornelii Grasii [...]. Tomus secundus
[...].
Coloniae Agrippinae, Sumptibus Bernardi Gualtheri, 1616.
[8] levél, 1034 lap
VD17 12:119114U
Megjegyzés:
Fehér pergamenkötésben, restaurálatlan, széteső. 
A négykötetes sorozat második kötete. 
Tulajdonosi bejegyzés:
Címlapon: „Catalogo Societatis Jesu Tirnaviae inscriptus 1632. L. S. n. 48.” 
Raktári jelzet:
1. LX.f
2. Ac 4047
3. Bar.01289
Azonosítása a XVII. századi történeti katalógusokban:
J 1 „S 48 Tomus 2us [Sanctorum Vitae in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1616]”
J 2 „V – Vitae – Vitae Sanctorum Per Cornelium Gratianum [!] Tomus II. octavo Colo-
niae 1616. membrana alba 1632.”

Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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XV. 

Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.01290
Zacharias Lippeloo,
Vitae Sanctorum; ex selectissimis et probatissimis orthodoxis patribus, primum quidem
per V. P. Zachariam Lippeloo [...] conscriptae, nunc vero [...] recensitae, [...] ex R. P. Ri-
badeneira [...] locupletatae: Studio et labore V. P. Cornelii Grasii [...]. Tomus tertius [...].
Coloniae Agrippinae, Sumptibus Bernardi Gualtheri, 1616.
[8] levél, 1033 lap
VD17 12:119117S
Megjegyzés:
Fehér pergamenkötésben, restaurálatlan, széteső. 
A négykötetes sorozat harmadik kötete. 
Tulajdonosi bejegyzés:
Címlapon: „Catalogo Societatis Jesu Tirnaviae inscriptus 1632. L. S. n. 49.” 
Raktári jelzet:
1. LX.f
2. Ac 4047
3. Bar.01290
Azonosítása a XVII. századi történeti katalógusokban:
J 1 „S 49 Tomus 3us [Sanctorum Vitae in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1616]”
J 2 hiányzik

Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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XVI 

Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.01291
Zacharias Lippeloo,
Vitae Sanctorum; ex selectissimis et probatissimis orthodoxis patribus, primum quidem
per V. P. Zachariam Lippeloo [...] conscriptae, nunc vero [...] recensitae, [...] ex R. P. Ri-
badeneira [...] locupletatae: Studio et labore V. P. Cornelii Grasii [...]. Tomus quartus [...].
Coloniae Agrippinae, Sumptibus Bernardi Gualtheri, 1616.
[8] levél, 876 lap, [10] levél
VD17 12:119119G 
Megjegyzés:
Fehér pergamenkötésben, restaurálatlan, széteső. 
A négykötetes sorozat negyedik kötete. 
Tulajdonosi bejegyzés:
Címlapon: „Collegij Tirnaviensis Societatis Jesu Catalogo inscriptus 1632. L. S. n. 50.” 
Raktári jelzet:
1. LX.f
2. Ac 4047
3. Bar.01291
Azonosítása a XVII. századi történeti katalógusokban:
J 1 „S 50 Tomus 4us [Sanctorum Vitae in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1616]”
J 2 „V – Vitae – Eiusdem Tomus 4tus [Vitae Sanctorum] octavo Coloniae 1616. memb-
rana alba 1632.”

Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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XVII.

Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Ant. 4936
Antonio Possevino,
Moscovia.
Antverpiae, Ex Officina Christophori Plantini, 1587. 
316 lap, [1] levél
Megjegyzés: 
Kötése fehér bőr.
Tulajdonosi bejegyzés:
1. címlapon: „Societatis Jesu Collegij 1632.”
Raktári jelzet:
1. Ga 2764
2. Ant. 4936
Azonosítása a XVII. századi történeti katalógusokban:
J 1 nem található
J2 „P – Historici – Possevini Antonij S. J. Moscovia octavo Antverpiae 1587 corio albo
1632”

Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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XVIII.

Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.07503coll.1–2 (= RMK III 195a:1) –
Ant.7399(coll.3)
Coll.1. (Bar.07503coll.1)
Rerum Bohemicarum antiqui scriptores aliquot insignes, partim hactenus in-
cogniti […] Ex Bibliotheca C. V. Marquardi Freheri, Consiliari Palatini. Accedunt
seorsim Ioh. Dubravii episcopi Olomucensis Historiae Bohemicae […].
Hanoviae, Typis Wechelianis apud Claudium Marnium, et heredes Ioannis Aubrii, 1602.
[4] levél, 268 lap, [14] levél
Coll.2. (Bar.07503coll.2 = RMK III 195a:1)
Jan Dubravius,
Historia Bohemica, ab origine gentis […] usque ad Ferdinandi Imp. et Regis auspicia,
deducta.
Hanoviae, Typis Wechelianis apud Claudium Marnium, et heredes Ioannis Aubrij, 1602.
[10] levél, 287, [1] lap, [12] levél
Coll.3. (Ant.7399/c3)
[Andreas Schott],
Italiae illustratae seu Rerum, urbiumque Italicarum scriptores varii, notae melioris. Nunc
primum collecti simulque editi.
Francofurti, In Bibliopolio Cambieriano, 1600.
[2] levél, 1518 hasáb (= [759] + [1] lap), [29] levél
Megjegyzés:
Eredeti kötése hiányzik, jellegtelen XX. századi félvászon kötésben, restaurálatlan, sö-
tétvörös metszése virágos.
Tulajdonosi bejegyzés:
1. kolligátum címlapján: „Collegij Tyrnaviensis Societatis Jesu Inscr. Cath. 1634 n
258.”
Raktári jelzet:
1. Ga 2r 388 (collig. 1–3.) 
2. Bar.07503/c1 – Bar.07503/c2 = RMK III 195a:1 – Ant.7399/c3
Azonosítása a XVII. századi történeti katalógusokban:
J 1 „I 258 Joannis Dubravij Historiae Boëmicae Comentarium Ibidem Martini Broniouij
Tartaria Ibidem Georgij a Reychersdorf  Transyluania Ibidem Moldauia Idibem Georhij
Verneri de admirandisHungariae Ibidem Marci Antonij Sabelici de situ Vrbis Venetae
libri 3. cum alijs 22. Autoribus Historicis in folio membrana alba Hanouiae 1602.”
J 2 „B – Historici – Bohemicarum rerum antiqui scriptores Martini Broniovii Descriptio
Tartariae Transylvaniae Moldaviae Folio Hanouiae 1602. membrana alba 1632 [!]” 

Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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XIX.

Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.05835
Commentariorum Collegii Conimbricensis e Societate Iesu, in universam dia-
lecticam Aristotelis Stagiritae, partes duae […] Antea in Germania in lucem emis-
sae, nunc autem primum in Italia denuo impressae, et summo studio correctae,
et ab erroribus expurgatae.
Venetiis, apud Andreaem Baba, 1616.
[28] levél, 920 lap
Megjegyzés:
Vö. Farkas, i. m. (3. jegyzet) nr. 245. Ezt az Arisztotelész-kommentár kötetet nem kereste
az állományban.
Fatáblás eredeti fehér bőrkötésben két kapoccsal, restaurálatlan. 
Tulajdonosi bejegyzés:
Címlapon: „Collegij Tyrnaviensis Societatis Jesu Catalogo Inscriptus Litt. C. no 892 Anno
1635.”
Raktári jelzet:
1. F 350
2. 48. d.
3. Fa 8063
4. Bar.05835
Azonosítása a XVII. századi történeti katalógusokban:
J 1 „C 892 Collegij Conimbricensis Societatis Jesu in Aristoteis Logicam Venetijs 1616.
in 4to corio albo”
J 2 „C – Philosophi – Eorundem [Conimbricensium Societatis Iesu Philosophiae] In Di-
alecticam Aristotelis 4to maior Venetijs 1616 corio albo cum tabulis 1635” 

Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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XX.

Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.03231
Vincenzo Tortoreto:
Paralella ethica et iuridica Vincentii Turtureti Siculi, Philippi Quarti Regis Hispaniarum
Capellani.
Parisiis, apud C. Morellum typographum regium, 1629.
[14] levél, 606 lap
Megjegyzés:
Fehér disznóbőrkötésben, réz csatokkal, restaurálatlan. 
Tulajdonosi bejegyzés:
Címlapon: „Collegij Tyrnaviensis Societatis Jesu Catalogo inscriptus Litt. T. no. 411.
Anno Christiano 1635” 
Raktári jelzet:
1. 113
2. Ca 4r 34
3. Bar.03231
Azonosítása a XVII. századi történeti katalógusokban:
J 1 „T 411 Vincentij Tornielli [!] Paralella Ethica et Juridica Parisiis 1629. in 4to corio
porcino”
J 2 „T – Politici – Tartaretti [!] Vincentij Paralella Ethica et Juridica quarto Parisijs 1629.
corio albo cum tabulis 1635.”

Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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Resümee
Neulich identifizierte zwanzig Bände aus dem „Urbestand”

der Universitätsbibliothek Budapest

Die Universitätsbibliothek der Loránd Eötvös Universität stellt eine der ältesten Biblio-
theken Ungarns in der Frühen Neuzeit dar. Unter den Rechtsvorgängern der 1561 ge-
gründeten und seitdem ohne Unterbrechung funktionierenden Bibliothek spielte der
Jesuitenorden eine herausragende Rolle. Bereits im Jahre 1561 hatte Miklós Oláh (1493-
1568), Erzbischof  von Esztergom gleichzeitig mit der Ansiedlung des Jesuitenordens
und ihres Kollegiums in Tyrnau eine Bibliothek gegründet. Die Reste des ältesten Buch-
bestandes sind heute in einer Sondersammlung aufbewahrt. Der Wert dieser Sammlung
besteht nicht nur im Zeitpunkt der frühen Anschaffung, sondern auch in dem ununter-
brochenen Besitz der Bücher. Dieser sog. „Urbestand” wurde von 1561 bis 1635 für die
Zwecke des humanistischen Gymnasialunterrichtes erworben und umfaßt vor allem
Lehrbücher und Unterrichtswerke. Von diesem Bestand waren im Jahr 2001 noch 249
Bände in der Universitätsbibliothek nachweisbar. Seit 2001 ist keine neue wissenschaft-
liche Publikation über den sog. „Urbestand” der UB Budapest erschienen. Mit der Hilfe
einer kontinuierlich erweiterten historisch-kritischen Methode habe ich seit 2001 vierzig
neue und zwei weitere, teilweise fragliche Bände in der historischen Sammlung der UB
identifiziert, die zum „Urbestand” gehört haben. Dies bedeutet einen Zuwachs von 16
Prozent, der höher liegt, als der frühere Zuwachs von 14,5 Prozent, dem Vergleich zu
den von Dezső Dümmerth erschlossenen Angaben bisher insgesamt erreicht wurde. In
diesem Beitrag stelle ich von den vierzig Bänden zwanzig Titel vor. Die bibliographischen
Angaben werden jewils mit der Abbildung jener Seiten ergänzt, die den Besitzervermerk
enthalten.
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,,Félmagyarság

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

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

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

Kortesdal

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

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

Éljen a haza!

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

Éljen Szilágyi!”

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

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

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

Megváltozott a P. N. helyzete is, amelyet „természetes módon” hozott magával
az 1875-ben végbement pártegyesülés s az ennek következtében létrejövő Szabadelvű
Párthoz való sajátos viszony valamint annak a megváltozott sajtónak a közege, amelyet
a P. N.  mellett, olyan lapok képviseltek, mint az Ellenőr, a Hon, a Magyar Hírlap, a Füg-
getlenség és az Egyetértés stb.

A Kosáry Domokos– Németh G. Béla-féle sajtótörténet vonatkozó IV. fejezete Az esz-
mehirdető pártsajtó alkonya címmel idézi fel a P. N. háttér viszonyait és „az elégedetlen polgárok
szócsövévé alakuló” lapként hivatkozik a P. N. - ra, a Kókay – Buzinkai - Murányi-féle a ma-
gyar sajtó liberális aranykoraként határozza meg a „képes helyet”, 1878-1918-as korszak ha-
tárokkal, a nemzeti liberális sajtó független sajtó orgánumaként nevezve meg a lapot.

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

Ezúttal azonban az egyes ügyek váltak meghatározóvá és csak másodsorban az eset-
legesen hozzájuk köthető személyek. Ami változatlan, minden kritikai él és hangsúly át-
tevődés ellenére, az a megnyilvánuló érdeklődés és a „köz”, amely az újságot,
munkatársait és nyilvánvaló holdudvarát a könyvtárhoz kötötte. 

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

Az 1876/55.sz még csak ígéri a mihamarabbi épületátadást, a 65. sz. már meg is
adja az ekkor már vélhetően türelmetlenül várt átadás pontos dátumát, az 1876. március
27.-i pedig már a befejezett tényről tudósít, Horváth Árpád könyvtárigazgató úr könyv-
tárbemutatójáról írva.  (1876/71.sz.).

105

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

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 105



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

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

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

Külön figyelmet érdemel az 1883/66.szám, amelyből egyértelműen látható, hogy
az EK fenti tevékenységei illő közoktatásügyi miniszteri figyelemben is részesültek és
Trefortban érzékeny, értő, hatékonyan, gyorsan intézkedni tudó partnerre leltek, aki idé-
zett jelentésében külön kiemelte a szépirodalmi állományban mutatkozó „aránytalan sze-
génységet” és az alábbiakat tartotta érdemesnek rögzíteni:

„E bajon lehetőleg a rendes könyvtári dotáczió csonkítása nélkül, külön rendkívüli
dotáczió által óhajtván segíteni,  felhívom az egyetem tanácsát, hogy utasítsa a könyv-
tárigazgatót, hogy a modern (angol, franczia, német stb.)  irodalmak, jártas szakértők se-
gítségével, tekintetbe véve, mi van már meg a könyvtárban, és mi pótlandó, állítsa össze
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a beszerzendők lajstromát, s azt az egyetem tanácsa útján, oly időben terjessze fel hoz-
zám, hogy a szükséges fedezet iránt már 1884. évre készülő költségvetésben gondoskodhassam. 1883.
február hó 28.-án Trefort sk.” [A kiemelés a szerzőé]

Ezek szerint voltak az EK történetében ilyen idők is!
Trefort jelentése kapcsán az újságíró - ahogy eddig is számtalanszor tette – most

sem mulasztotta el, hogy a könyvtártisztek túlterheltségének kérdését, legalább egy meg-
jegyzés erejéig, meg ne említse. (1884/267. sz.)

Az 1885/106. sz. hírei szerint a rendezés ekkorra már prioritást élvező feladat, ame-
lyet a miniszter, az egyetemi szenátus és a könyvtár igazgatója egyaránt „ügyének” tekint,
de hogy milyen hatalmas és szerteágazó feladattömeg volt is ez, kiderül abból a hírből,
amely szerint egyedül az apró nyomtatványok rendezése esetében [!] „a magyar apró
nyomtatványok száma huszonötezerre, míg a külföldiek esetében százezerre megy”. Jo-
gosan jegyzi meg a cikk írója: „A miniszter lelkes buzgalma s tudományos értékeink iránti
érdeklődése folytán ma a folyóirat-gyűjtemény az egyetemi könyvtár egyik legértékesebb
kincsévé lőn, s pár hét múlva teljesen a nagyközönség s a tudomány barátainak rendel-
kezésére fog állani”

Még ugyanebben az évben az 1885/278. számban elhangzik a hír, miszerint a teo-
lógia, valamint filozófia főszakok rendezése is megtörtént.

Az eddigiekben bemutatott példás „hivatali együttműködés” résztvevői közül az
újság Trefort mellett külön kitér Szilágyi szerepére is, akinek kétségtelen érdemeként a
modern könyvtár megteremtését említi. (1886/285. r.)

De az újságíró, aki vélhetőleg szintén olvasója és alapos ismerője a könyvtárban
folyó munkának, a legcsekélyebb mértékben sem feszélyezi magát, amikor a folyóirat-
lajstrommal kapcsolatban megjegyzi, hogy az bizony „slendrián munka”!

Szilágyi Sándorra visszatérve; Szilágyinak sikerült az, amire Horváth Árpád - úgy
tűnik - hiába tett erőfeszítéseket, a közös szemlélet, tónus és mentalitásbeli „hivatali”
összhang megteremtése, amely elengedhetetlen előfeltétele az ilyen típusú együttműkö-
désnek. Ennek a 80-as évek híradásaiban szinte mindenütt jeleit találjuk. Amikor a Ma-
gyar Történelmi Társulat 1897-ben Szilágyi 70. születésnapja alkalmából ünnepséget
rendezett, az újság eképpen fogalmazott:

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

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

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

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

A Magyar írók élete és munkái -ról folyamatos említés történik: a 1890/82. e. sz., 262.
r. sz., 349. r. sz., 1891/139. r. sz., 286. r. sz.1893/181. r. sz., 324. r. sz., 1894/62. sz., 175.
r., 279. r. számban 

A cikkíró az apró érdekességekben fellelhető „reklámlehetőségeket” is igyekezett a
készülő munka javára kiaknázni. Például:

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

Szinnyei fáradhatatlannak bizonyult, szinte mellékesen a hírlap irodalom statisztikáját
is összeállította, amelyet főként a Vasárnapi Újság-ban tett közzé, de amelynek egyes adat-
sorait a P. N. is előszeretettel közölte. Szinnyei jellegzetes figurája volt a korabeli pesti
könyvtáros és újságíró szakmának, ez azonban nem akadályozta meg az újságot abban,
hogy némi szeretetteljes csipkelődésben ne részesítse id. Szinnyei Józsefet, A néhai Klopstock
fordító – Szinnyei bácsi álmatlan éjszakái címmel Pán által jegyzett humoros írásában (1893 /
147. r. sz.), amely az időrendben közreadott szövegek között teljes egészében olvasható. 

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

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

„Ha a templomban az ájtatosságukat végző férfiakat, ha a múzeum gyűjteményeiben
az ottani férfi látogatókat nem zavarja a nők jelenléte, nem fogja az zavarni azokat sem,
akik a közkönyvtárakban végzik tanulmányaikat. Reméljük, hogy a könyvtárak igazgatói
megkeresik a kormányt a nőket illető tilalom megszüntetésére.” (1879/289.sz)

A leggyakrabban használt könyvekkel kapcsolatos helyreigazítástól (1877/251., 256.
sz.), a könyvtárhasználat elvárható, kívánatos módján át, tényleges statisztikai adatköz-
lésig. (1881/253. sz., 1881/268 r., 304. e. sz.)

.
A tevékenységükkel a könyvtárhoz kapcsolódó, nem csak könyvtáros személyisé-

geket bemutató cikkek listája is tekintélyes. A Pázmánnyal induló névsort a Skalniczky
(1878/141.sz.) szomorú sorsáról és korai haláláról tudósító írás folytatja; felidézi a „leg-
geniálisabb és legképzettebb építészek egyikének” pályafutását.

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

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

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

A lap fáradhatatlan szervezője, ébren tartója, mindenes gazdája volt Garay írói ha-
gyományának, amely szerteágazó szervező tevékenységben is megnyilvánult, miközben
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a mai, Garayt kevéssé ismerő vagy méltányló olvasó némiképp tanácstalanul áll az idézett
sorok olvastán, keresve a rendkívüli nagyrabecsülésben megelőlegezett költői kvalitások
nyomait az életműben. Ezzel kapcsolatban csak a Széchenyi emlékét idéző „remekmívű”
sorokra hívnám fel a figyelmet.

Az 1879/233. sz. megjelenő írásból kiderül, hogy egy Garay szobor felállításának
gondolatával akkor már legalább 20 éve foglalkozott a költő emlékét ápolni kívánó szek-
szárdi és pesti lokálpatrióták közössége, az 1879/283. szám a szoborbizottság felállítá-
sáról tudósít, míg a 1880/72. sz. a szülőház falán elhelyezett márványtábla szövegével is
tudatosítani igyekszik, milyen fontos üzenetet tulajdonít a Garay életműnek:

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

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

Az 1881/242-243. r. szám vezércikket és részletes beszámolót szentelt a Garay ün-
nepségnek, két oldalnyi terjedelemben leírva az ünnepélyt, az azt követő bált és lakomát,
egy percre nem engedve, hogy a Garay emléke kikerüljön a figyelem középpontjából. 

Az 1883/ 156. r. szám újabb darabbal gazdagította a megemlékezések sorát, amelyre
ezúttal a Balaton – Egyesület irodalmi szakosztálya által szervezett kirándulás teremtette
meg az alkalmat, Jókai írást idézve a Garay-kunyhó emlékfelirataként, de mindezek ellenére
még a 1896/240. számban is csak arról tudott az újságíró tudósítani, hogy „a szekszárdi
Garay-szobor tengeri kígyóvá változott.” Hiába jelenik meg a hír az 1897 /106. számban
Garay-emlékóda írásáról valamint Garay-album megjelentetéséről, a szoborállítás még
mindig várat magára. Az újság 1898. január 1.-én még március 15.-ét nevezi meg várható
időpontként, a szobor ünnepélyes leleplezésének végleges dátuma azonban 1898. június
5. lett. A szoborállítás ideje tehát megduplázódott, csekély 40 évnyi kitartást és fáradozást
követelve az elszánt Garay hívektől és a P. N.- körétől!

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

Nagy Iván és Csergheő Géza vállalkozásaként ismertetette a lap Siebmacher-féle
Wappenbuch magyarországi és erdélyi adatokkal történő bővítését, amelynek „előállítása
tudományos bírálati szakszerűséggel fog érvényesíttetni.”. Később a Magyar Heraldikai
Társaság felkérésére írt munka értő szerzőjeként említi Nagy Ivánt, aki egyfajta heraldikai
vezérfonal megírására vállalkozott ezúttal. (1886 /195. r.)

Különleges hely illeti meg e sorban a Horváth Árpádot, mint szerzőt és egyetemi
oktatót méltató írást, amely A budapesti diplomatikai tanszék, a szemináriumi oktatás s a felál-
lítandó történeti intézet címmel jelent meg, és amely Horváth Árpádban a 40 éves egyetemi
tanári pályafutással rendelkező tapasztalt, önálló tanáregyéniséget kívánta láttatni. E fenti
munka végén Horváth több mint 100 olyan tanítványának nevét sorolta fel, akikre Hor-
váth egyetemi oktatóként méltán lehetett büszke. E névjegyzék egy Vasvári Páltól Emich
Gusztávig ívelő igen impozáns névlistát eredményezett. 

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

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

P1/1878 / 269. ESTI SZ., NOVEMBER 7., CSÜTÖRTÖK

- „Az egyetemi könyvtár olvasótermét, mely hétköznap du 2-6-ig,  vasárnap pedig de 9-
12-ig volt nyitva, szeptember hóban 2.757 egyén látogatta és 3.471 művet használt ; az
olvasók átlagos száma 30 nyitvatartási napon 92 volt; legtöbben voltak szept. 28.-án,
szombaton 175-en, legkevesebben szept. 1-én, vasárnap 6-an.

Október hóban 5.043 egyén 6.287 könyvet használt, az olvasók átlagos száma 31
nyitvatartási napon 166 volt; legtöbben voltak október 23.-án, szerdán 208-an, legkeve-
sebben okt. 20.-án, vasárnap 128-an. Házon kívül szept. hóban 67 egyén, 173 művet
használt, októberben 64 egyén 134 művet.”

A variábilis rész azonban sok féle szövegtípusban előfordulhatott. Hogy példával
megvilágítsam:

nyitva tartási információ pl. lehetett önálló közlemény, de lehetett egyéb közlés része
is, akár önálló igazgatói közlemény formában (1878/291. reggeli szám, december 1., va-
sárnap), akár helyreigazításként (1879/279. sz., november 29., csütörtök), , de előfordult
dékáni óhajként is, mint Vécsey Tamás jogi kari dékán esetében (1881/268. r. sz.,
1881/304. e. sz.), amikor is az EK olvasótermének naponta 8-tól „esteli 10-ig” való nyitva
tartásának szükségessége merült fel.

A forgalmi adatok ritkább fajtája volt az a közlemény, amely az egyes szakok szerinti
érdeklődést tükrözte, vagy az egyes-szakok iránti érdeklődést tükrözte; 

P2/ 1889 / 185. REGGELI SZ., JÚLIUS 8., HÉTFŐ

-„Az egyetemi könyvtárban a lefolyt iskolai tanévben 34. 426 olvasó 37. 256 munkát
használt. Legtöbb könyvet a jogászok vettek ki, kik 8.600 -t, s az orvostanhallgatók, kik
7.455-öt használtak.”
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P3/1890 / 35. REGGELI SZ., FEBRUÁR 5. SZERDA

-„Az egyetemi könyvtár statisztikája. Az egyetemi könyvtárban a múlt január hó fo-
lyamán 3.780 olvasó 4.113 művet használt. Az olvasott munkák között 12 hittudományi,
805 jogtudományi, 115 államtudományi, 1.234 orvostudományi, 403 matematikai, 123
bölcsészeti és nevelési, 448 történelmi és földrajzi, 648 nyelvtudományi és 332 vegyes
mű.”

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

P4/ 1892 / 247. REGGELI SZ., SZEPTEMBER 7., SZERDA

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

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

A Szilágyi ünneplésére a korszak végén összesereglő prominens társulatnak 1897-
ben több oka is volt az ünneplésre, ünnepelte az történetírói életművet, a könyvtárigaz-
gatói teljesítményt, a tiszteletre méltó és közszeretetnek örvendő idős tudóst és még
egyszer hibátlanul felmutatta magát, azt a szellemi közösséget is, amelynek aktív és meg-
határozó tényezője Szilágyi Sándor maga is volt, s amelynek értékeit, eszméit az újsággal
együtt ez a közösség képviselte:  

„Az ünnepet a Magyar Történelmi Társulat rendezte az egyetemi könyvtár olvasóter-
mében, amely az ünneplőkkel zsúfolásig megtelt. Ott láttuk többek között Teleki Géza
grófot, a Történelmi Társulat elnökét, Zsilinszky Mihály államtitkárt, Zichy Jenő grófot,
Bedő Albertet, Emich Gusztávot, Beöthy Zsoltot, Zichy Antalt, Szász Károlyt, Berze-
viczy Albertet, Ponori Thewrewk Emilt, Arany Lászlót, Vécsey Tamást, Toldy Lászlót
[…] Szász Gerőt, Káldy Gyulát, Tóth Lőrincet, Szinnyei Józsefet, Makay Dezsőt stb.

Az öreg Szilágyi Sándor ott ült az emelvényen egy karosszékben s meghatottan né-
zett végig tisztelői seregén. Előtte az asztalon egy virágbokréta volt, amelyet özv. báró
Eötvös Józsefné küldött az agg historikusnak.”
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Felhasznált irodalom:

1. SZINNYEI József: Magyar Írók élete és munkái.
2. A magyar sajtó története II/2. 1897-1892. Bp. Akadémiai, 1985.
3. KÓKAY György - BUZINKAY Géza – MURÁNYI Gábor: A magyar sajtó

története. MUOSZ-Bálint György Újságíró-iskola - Magyar Könyv Alapítvány, [1994]
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Pesti Napló (1876-1899)

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

1876 / 5. SZ., JANUÁR 8., SZOMBAT

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

1876 / 8. SZ., JANUÁR 12. SZERDA

- Toldy – gyászünnepélyt tartanak Pozsonyban.

1876 / 10. SZ., JANUÁR 14. PÉNTEK

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

1876 / 13. SZ., JANUÁR 18., PÉNTEK

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

1876 / 19. SZ, JANUÁR 25., KEDD

- A PN megjelenteti a Természettudományi Társulat pályakérdését Toldy Ferencz emlékére.

1876 / 21. SZ., JANUÁR 27. CSÜTÖRTÖK

- Toldy özvegyét személyesen fogadja az uralkodó.

1876 / 30 - 31. SZ., FEBRUÁR 8., KEDD ÉS FEBRUÁR 9. SZERDA

- A PN-ban megjelenik Greguss Ágost előadása Toldy emlékezete címmel, amelyet a
Kisfaludy Társaság ülésén olvasott fel.
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1876 / 55. SZ., MÁRCIUS 7., KEDD

- „Az egyetemi könyvtár, melynek rendezése szépen halad előre, a folyó hó folyamában
fog a közönség használatára bocsáttatni.”

1876 / 56. SZ., MÁRCIUS 8., SZERDA

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

1876 / 56. SZ., MÁRCIUS 8., SZERDA

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

1876 / 59. SZ., MÁRCIUS 17., SZOMBAT

- „Hofbauer Lajos főv. bizottsági tag és építész késznek mutatkozott azon házat, melyben
Toldy Ferencz Budán született, saját költségén megfelelő emléktáblával látni el; miután
ezen emléktábla már elkészült és a ház jelenlegi tulajdonosa, Gudler Ede annak felállítá-
sához beleegyezését adta a fővárosi tanács martius 9. tartott ülésében az emléktábla fel-
állításának foganatosításához Békey Imre tanácsnokot küldte ki. Az emléktábla felirata
a következő:
„Budapest főváros hatósága, Toldy Ferencznek a magyar irodalomtörténet megalapító-
jának, a Kisfaludy Társaság által 1871. november 12.-én rendezett 50 éves írói ünnepe al-
kalmából, e kővel jelölte meg a házat, melyben ő 1805. augusztus 10.-én született.”
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1876 / 65. SZ., MÁRCIUS 18. , SZOMBAT

-„Az új egyetemi könyvtár ünnepélyes megnyitása vasárnaphoz egy hétre, az az f. hó
26.-án lesz. Rákövetkező naptól fogva a díszes olvasóterem már át lesz adva a nagykö-
zönség használatának.”

1876 / 68. SZ., MÁRCIUS 22. , SZERDA + 72. SZ, MÁRCIUS 28., KEDD

- A Tudomány-és műegyetemi olvasókör egylete, a Szerb u. -i dísztermében Toldy emlékünne-
pélyt tart. Gr. Festetich Andor szavalja Kenedi Géza emlékkölteményét.

1876 / 70. SZ, MÁRCIUS 24., PÉNTEK

- Toldy özvegye a P.N.-ban köszöni meg mindazt a részvétnyilatkozatot, támogatást,
amelyet férje elhunyta alkalmából a család kapott. 

1876 / 71. SZ., MÁRCIUS 27., HÉTFŐ

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

1876 / 90. SZ, ÁPRILIS 19., SZERDA

-  A P.N. beszámol arról az adakozásról, amelyet egy Toldy–szobor felállításának ügyében
indítottak. Egyben közli az adakozók listáját.
-  A 255. reggeli számban (október 24., kedd) újabb adakozó lista.
-  A 271. reggeli számban (november 12., vasárnap) szintén. 
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1876 / 99. SZ., ÁPRILIS 29. SZOMBAT

- Nagyváradon újabb Toldy –emlékünnepélyre kerül sor.

1876 / 112. SZ., MÁJUS 9. , KEDD.
- „ Száz éves halott. Régi sírboltra akadtak a ferencziek lebontott régi könyvtárépülete
alatt. Ez hosszú időn át be volt falazva és senki sem tudott róla semmit. A benne talált
fakoporsón ezüst szögekkel áll a latin felirat: „Perényi Katalin bárónő” s az évszám: 1776.
Tehát éppen száz éves a halott. A csontváz, a vöröses haj, a kézben tartott kókuszhéjból
készített olvasó s a viasz feszület elég épen maradtak meg. A leletről értesítették a báró
Perényi családot. A koporsót pedig a templom sírboltjába tették át.”

1876 / 135. SZ., JÚNIUS 13. , KEDD

- A tárcarovatban megjelenik Gyulai Pál tanulmánya Emlékbeszéd Toldy Ferencz felett cím-
mel. Folytatását a 136. szám közli. 

1876 / 181. SZ. AUGUSZTUS 3. , CSÜTÖRTÖK

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

1876 / 209. SZ., AUGUSZTUS 31. , CSÜTÖRTÖK

-  „Az egyetemi könyvtár gyönyörű palotájában, mely a barátok terén alig egy éve, hogy
elkészült, tegnap este oly szerencsétlenség történt, mely megdöbbentő világításba helyezi
a középületeink építésénél követett rendszert. Tegnap este a harmadik emeleten lévő
minta–gymnásium egy termében a szoba tetőzet teljesen leszakadt. Szerencsére az előadások
még nem kezdődtek meg és így emberélet nem esett áldozatul.”
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1876 / 210. SZ., SZEPTEMBER 1., PÉNTEK

- „Az egyetemi könyvtár új épületéről esti lapunkban azon hírt közöltük, hogy a minta-
gymnasiumban a szoba tetőzet beszakadt. Erre nézve illetékes helyről azon felvilágosítást
vettük, hogy a felülvizsgáló bizottság már az 1875 oct. 23.-áról kelt jegyzőkönyv szerint
abban állapodott meg, hogy a kérdéses szoba tetőzetéből néhány korhadásnak kitett ge-
rendát ki kell váltani, de ezt tavaszig elhalasztották, mert a gerendák még egy időre meg-
teszik a szolgálatot. A kormány aug. 15.-én kelt rendeletével, mely augusztus 18.-án
érkezett le, megsürgette a már múlt évben megállapított kiváltást. Ezen rendelet folytán
e hó 21.-én kivétették ama négy gerendát és másokat tettek helyükbe.; most a szoba te-
tőzetét újra készítik, vakolják. Ez adhatott okot azon hírre, hogy a tetőzet beszakadt.”

1876 / 227. SZ., SZEPTEMBER 21., CSÜTÖRTÖK

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

1877 / 1. SZ., JANUÁR 2. , KEDD

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

1877 / 104. SZ., ÁPRILIS 29., VASÁRNAP

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

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

Tisztelt Rector úr!

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

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

1877 / 140. SZ., JÚNIUS 5. KEDD

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

1877 / 153. SZ., JÚNIUS 18., HÉTFŐ

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

1877 / 187. ESTI SZ., JÚLIUS 19, CSÜTÖRTÖK. 
- A Corvinák címmel megjelenik egy majdnem két kolumnás cikk Csontosi János köny-
véről, amelynek címe A konstantinápolyból érkezett Corvinák bibliographiai ismertetése Írta
Cs[ontosi J[ános] őrsegéd a magyar nemzeti múzeum könyvtárában. Ára 50 kr. Ír a Cor-
vinák 3 csoportjáról, a bekötés módjáról, közli a könyvekben lévő aranybetűs dedikatió
szövegét Erődi fordításában, leírja a signatúrák fajtáit, és aprólékos részletességgel leírja
Theophrastus: De Histroria Plantarum. c. művét.

1877 / 208. SZ., AUGUSZTUS 12. VASÁRNAP

- Toldy születésének évfordulóján apró hír, hogy a Kisfaludy-Társaság a következő évben
síremléket kíván emelni a hamvak fölé.

1877 / 225. SZ., AUGUSZTUS 31., PÉNTEK

Szeptember 1.-vel nyit a könyvtár változatlan nyitva tartással.

1877 / 251. ESTI SZ., SZEPTEMBER 26., SZERDA

- A leggyakrabban használt könyvek: „Petőfi, Arany, Wentzel. Az egyetemi könyvtár leg-
olvasottabb könyvéről hozott közleményünket azzal egészítjük ki, hogy a térítvények
szerint Shakespeare Othello-ja után leggyakrabban Petőfi költeményeinek első gyűjtemé-
nyes kiadása, Arany összes költeményei Ráth Mór kiadásában, és Wenzeltől (!) Európa
jogtörténete használtattak az utóbbi 10 év alatt az egyetemi könyvtárban.”
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1877 / 256. SZ., OKTÓBER 1., HÉTFŐ

- „A leggyakrabban használt könyv. A lapok e czím alatt nemrég azon újdonságot kö-
zölték, hogy a fővárosi statisztikai hivatal igazgatóstul és három emberestül az egyetemi
könyvtárban dolgozott, hogy elvégre kisüssék, melyik a legolvasottabb könyv, amely gya-
nánt aztán elvégre az Othello derült ki, amelyet évente kétszer kell átkötni stb. 
Egy fővárosi képviselőnek feltűnvén, hogy egy városi hivatal ilyen, bár önmagában ér-
dekes, de mégis aránytalan költséges kutatással foglalkoznék, utána járt a dolognak, és
csakugyan azt tapasztalta, hogy a fővárosi statisztikai hivatal sokkal inkább van komoly
munkálatokkal elfoglalva, semhogy ily extravaganciákra embere és ideje legyen. A mű-
veltségi statisztika egyik kiegészítő részét a könyvtárak statisztikája képezi ugyan, és igaz,
hogy e hivatal a fővárosi könyvtárakról nemcsak a könyvek számát, hanem, ami fonto-
sabb, az egyes tudományszakoknak művelését is közölte, mely kulturtörténelmi szem-
pontból annyira fontos más könyvtárakról, fájdalom, még alig van meg. Ezen észleletek
eredménye azonban már egy fél évtizeddel ez előtt tétetett közzé, abban pedig az Othello
-ról stb szó sincsen. A hivatal nem is tarthatja föladatának, hogy a munkaerőt ily curio-
sumok kipuhatolására fordítsa.”

1877 / 332. SZ., DECEMBER 18., KEDD

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

1877 / 344. ESTI SZ., DECEMBER 31., HÉTFŐ

- „Az egyetemi könyvtár rendezésénél a Történelem és földrajz fő tudományszakkal is elké-
szültek, mely alszakok szerint következőleg van a könyvtárban képviselve:
a, Egyetemes és nem hazai történelem és segédtudományai 5735 művel, b, Hazai tör-

ténelem és segédtudományai 1856, c, Irodalomtörténet és bibliográfia 1815, d, Műtör-
ténet és régészet 639, e, Földrajz és utazások 2836 összesen 12. 881 művel. Eddig öt
főszak 34.975 művel lett rendezve. 
Minden műről szakszerinti és betűrendes katalógus készült. A egyetemi könyvtár olva-
sótermét, mely hétköznap du 2-6-ig, vasárnap pedig 9-12-ig volt nyitva, november hóban
5379 egyén látogatta és 6781 művet használt; az olvasók átlagos száma 27 nyitvatartási
napon 200 volt, legtöbben voltak november 10.-én, szombaton, 229-en, legkevesebben
november 18.-án vasárnap 155-en. Deczember hóban 4565 egyén 5782 művet használt,
az olvasók átlagos száma 27 nyitvatartási napon 170 volt; legtöbben voltak deczember
3.-án hétfőn, 219- en, legkevesebben deczember 24.-én vasárnap 100-an. Házon kívül
november hóban 94 egyén 233 művet használt; deczember hóben 71 egyén 165 művet.”
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1878 / 37. SZ., FEBRUÁR 9., SZOMBAT

- A Kisfaludy-Társaság a fővárosi tanácstól olyan sírbolt átengedését kéri, amely méltó a
nagynevű tudóshoz. (266. számút átengedték.)

1878 / 66 ESTI SZ., MÁRCIUS 15., PÉNTEK

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

1878 / 74. SZ, MÁRCIUS 30., CSÜTÖRTÖK. 
-„Az egyetemi könyvtár czímjegyzéke. Az egyetemi könyvtár új palotájának megnyitá-
sával, s a könyvtár rendezésével végre egy rég érzett hiányt vélt lehetőleg orvosolni. Végre
meg lehetett kezdeni a czímjegyzékek kinyomtatását. Az első kötetet Szinnyei József  a
könyvtár első őre tiszttársai segélyével a legnagyobb szorgalommal összeállította és köz-
rebocsátotta. E kötet a kézikönyvtár műveinek a czímét tartalmazza szerzők szerinti be-
tűrendben, a könyv 4. 423 mű 
(9. 381 kötet) czímét tartalmazza. A könyvjegyzék második kötete, mely most készül, a
törzskönyvtár természettudományi és mathematikai részét fogja tartalmazni s a jövő év
elején bocsáttatik közzé. A megjelent első kötet ára 50 kr.”

127

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

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 127



1878 / 83. ESTI SZ., ÁPRILIS 4., CSÜTÖRTÖK

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

1878 / 141. SZ., JÚNIUS 12. SZERDA

- „Skalnitzky Antal a főváros leggeniálisabb és legképzettebb építészeinek egyike, mint
jelentettük, tegnap előtt a lipótmezei országos tébolydában meghalt. Skalnitzky 1876-
ban vétetett fel az országos tébolydába, miután egy évig már egy bécsi magánintézetben
ápoltatott. Állapotának okául túlfeszített szellemi munkásságát mondják. A boldogult
sokat utazott külföldön, főleg hosszabban Párizsban tartózkodott. Főváros legkiválóbb
építményeit vagy ő tervezte, vagy maga építette. Ő építette Ybl társaságában a magyar
tudományos akadémia palotáját Stüler tervei szerint. Ő tervezte és építette sógora Koch
Henrik társaságában a Hungária szállodát, a Thonet udvart, a postaépületet, az egyet[etemi].
könyvtár épületét, a nemzeti színház bérházát, Károlyi Alajos és Zichy grófok palotáit,
a székesfehérvári, aradi és debreczeni színházakat. Daczára ezen óriási vállalkozásnak a
boldogult pénzügyei nem a legrendezettebb állapotban voltak. Barátai érdekében sokat
áldozott, úgy hogy maga is csődbe jutott, mely azonban csakhamar megszüntetett. Ha-
lálának oka agyvelőlágyulás volt; az utolsó három hét alatt olyan gyenge volt, hogy az
ágyból ki sem szállhatott, míg végre véget vetett 44 éves korában szomorú életének a
halál. Özvegyet és két gyermeket hagy hátra. A temetésen, melynek napja különben a
rokonok távolléte miatt még nincs meghatározva, a magyar építész-egylet testületileg fogja
magát képviselni.”
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1878 / 160. REGGELI SZÁM, JÚLIUS 3. SZERDA

-„Az egyetemi könyvtár czímjegyzékének második kötete megjelent. Ez az 1877. évi gya-
rapodást foglalja magában, mely 1318 műből áll. Mint Szinnyei előszavából látjuk, a
könyvtár rendezése szorgalmatosan folyik s eddig öt főszak 34. 975 művel rendeztetett.”

1878 / 226. ESTI SZ., SZEPTEMBER 19. CSÜTÖRTÖK

- Az Irodalom és művészet rovatban egy teljes kolumnányi dícsérő kritika jelenik meg a
„Szinnyei urak” által összeállított Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete.
1479-1875 című művéről.

1878 / 232 ESTI SZ., SZEPTEMBER 26., CSÜTÖRTÖK

- Toldy Ferenc síremlékére az alábbi felirat fogadtatott el: „Toldy Ferencznek, megalapí-
tójának, közadakozásból emelte a Kisfaludy-Társaság 1878-ban.”

1878 / 259. SZ., OKTÓBER 25., PÉNTEK

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

1878 / 291. REGGELI SZÁM, DECEMBER 1., VASÁRNAP

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

1879 / 141. ESTI SZ., JÚNIUS 11. SZERDA

- „Reguly alapítvány. Az akadémia nyelvtudományi bizottságában Budenz József  500
frt.-ot ajánlott fel oly alapra, melynek kamatjaiból a tudományos czélból éjszakra utazók
segélyeztessenek. Az alapítvány Reguly nevét fogja viselni. Szarvas Gábor ehhez 150
frt.-ot ajánlott fel, mint a Nyelvőrben kitűzött ama pályadíjakat, melyeket nem lehetett
kiadni.”
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1879 / 8. ESTI SZ., JANUÁR 9. CSÜTÖRTÖK

- Az Irodalom és művészet rovat Irodalmi mozgalmak című cikke részletes áttekintést ad „a
lefolyt év” könyvészeti, szépirodalmi és kiadói terméséről, említést téve „a Szinnyeiek”-
ről is, akik „átkutattak tizenegy könyvtárt, elő soroltak nekünk 4294 hazai írót, kik a mat-
hematikai és természettudományi irodalom terén munkálkodtak, továbbá 720 külföldi
írót, kiknek munkái Magyarországban megjelentek vagy hazánkról szólnak. Megjelent
ezektől magyar nyelven 3811, idegen nyelveken 5101 önálló munka, folyóiratokban pedig
2834 czikk.”

1879 / 157. REGGELI SZ., JÚNIUS 29., VASÁRNAP

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

1879 / 233.SZ., SZEPTEMBER 27., SZOMBAT

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

1879 / 283. SZ., NOVEMBER 25. KEDD

- Beszámoló a Garay szoborbizottság rendes üléséről, mely véglegesen a szoboremelés
mellett foglalt állást.

1879 / 279. SZ., NOVEMBER 29., CSÜTÖRTÖK

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

1879 / 289. SZ., DECEMBER 2., KEDD

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

1880 / 82. ESTI SZ., ÁPRILIS 3., SZOMBAT

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

1880 / 72. ESTI SZ., MÁRCIUS 23., KEDD

- „Garay János háza. Szegszárdon, a házat, melyben Garay János született, márvány-
táblával jelölik meg. A márványtáblát Péchy prépost ajánlotta fel. A tábla felirata a kö-
vetkező:

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

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

1880 /82+88. REGGELI SZ., ÁPRILIS 3.,  SZOMBAT ÉS 9. PÉNTEK

- „A Toldyak sírboltja, melyet a Kisfaludy Társaság kérésére a főváros ajánlott fel Horváth
Mihály sírboltja mellett május 2.-n fog lelepleződni. A Scalmanini cégtől rendelik a már-
ványt. Vavra építész vezeti a munkálatokat.”

1880/ 97. ESTI SZ., ÁPRILIS 20., KEDD

- Rövid hír a síremlék felállításáról, a cikkíró közli a rövid sírfeliratot és az ünnepélyes
megemlékezés tervezett időpontját.
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1880 / 101 REGGELI SZ., ÁPRILIS 24., SZOMBAT + 102 ESTI SZ.
- Felszólítás az adakozni szándékozók részére, mivel a síremlék költségei nincsenek fe-
dezve, a leleplezés őszre halasztódik.

1880 / 145. SZ., JÚNIUS 9., SZERDA

-A Különfélék rovat ettől kezdve a napi események mellett múzeumi és könyvtári nyitva
tartásokat is közöl, így az akadémiai, egyetemi és múzeumi könyvtárét.

1880 / 230. REGGELI SZ., SZEPTEMBER 4. SZOMBAT

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

1880/ 278. REGGELI SZ., OKTÓBER 23., SZOMBAT

- Értesítés arról, hogy Toldy hamvai f. 29.-én helyeztetnek át, míg a síremlék ünnepélyes
leleplezése 31.-én lesz.

1880 / 287. REGGELI SZ., NOVEMBER 9., KEDD

- Hosszú, részletes beszámoló az avatás körülményeiről, Gyulay Pál beszédének teljes
szövegével és Beöthy visszaemlékezésével a síremlék történetéről.

1880 / 294. REGGELI SZ., NOVEMBER 9., KEDD

-„Garay János emlékszobrára Csapó Vilmos tolnai megyei nagybirtokos 100 frt.-t adott
s egyúttal a Tolnamegyei Közlöny szerkesztőjéhez intézet levelében kijelentette, hogy Garay
életrajzának kiadási költségeit kész viselni.”

1880 / 306. REGGELI SZ., NOVEMBER 21., VASÁRNAP

- A tárcarovatban Kisfaludy Károly ünnepén címmel Beöthy Zsolt tollából megjelenő
cikkben a szerző Toldyról is megemlékezik.

1881/ 172. REGGELI SZ., JÚNIUS 24. PÉNTEK

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

1881/ 191. ESTI SZ., JÚLIUS 13. SZERDA

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

1881/213 REGGELI SZ., AUGUSZTUS 4., CSÜTÖRTÖK

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

1881 / 231. REGGELI SZ., AUGUSZTUS 24., SZERDA

- A Történelmi Társulat kirándulása Eperjesre; a „Könyvtári bizottság elnöke: Szinnyei Jó-
zsef, Előadója: Csontosi János.”

1881 / 241. ESTI SZ., SZEPTEMBER 3. , SZOMBAT

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

1881 / 242. REGGELI SZ., SZEPTEMBER 4. VASÁRNAP

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

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

(Szász Károly distichonja!)
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1881 / 243. REGGELI SZ., SZEPTEMBER 5. HÉTFŐ

- Vezércikk A szegszárdi Garay-ünnepségre címmel az ünnepség részletes leírásával, 2 oldalnyi
terjedelemben!

1881 / 245. R. SZ., SZEPTEMBER 7. , SZERDA

- Az ünnepséget követő bál és lakoma eseményeinek leírása.

1881 /247. R. SZ, SZEPTEMBER 9. , PÉNTEK

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

1881 / 253. REGGELI SZ., SZEPTEMBER 15.
-„A budapesti egyetemi könyvtár szabályzatából a közérdek iránt tekintettel közöljük a
következő kivonatot: 
21 §. Az olvasóterem minden tisztességesen öltözött s komoly magaviseletű férfi egyén
számára nyitva áll, aki 16. évét betöltötte. Aki azonban a könyvtárat használni akarja, az
igazgatótól vagy az e czélra felhatalmazott könyvtártiszttől látogatási jegyet kér. Az egye-
temi vagy műegyetemi tanuló, leczke-könyvével, gimnáziumi vagy reáliskolai tanuló saját
igazgatójától vagy osztálytanárától kiállított bizonyítvánnyal tartozik igazolni kilétét. Más
polgári állású egyének is, ha a könyvtár tisztviselői előtt ismeretlenek, tartoznak kellőleg
igazolni magukat. A látogatási jegyre az illetőnek feliratik neve és polgári állása és azok
számot kapnak. Az olvasóterembe csak az mehet be, ki látogatási jegyét a portásnak be-
mutatja és azt felsőruhájával, botjával, kalapjával nála hagyja. Az ilyen látogatási jegyekről
az igazgató pontos könyvet vezet, azok személyre szólnak és másra át nem ruházhatók.
Ha valaki látogatási jegyét elveszti, az tartozik az igazgatónak bejelenteni, ki annak meg-
semmisítése iránt intézkedik. Ha pedig valaki látogatási jegyét másnak adja és ezen tette
kiderül, az a könyvtár látogatásától mindenkorra eltiltatik. A látogatási jegyek mindig egy
év tartamára szólnak s a következő év elején újjal cserélendők ki. Ezen látogatási jegyek
csak a nagy olvasóterembe lépésre jogosítanak fel.”

1881 / 268. REGGELI SZ., SZEPTEMBER 30., PÉNTEK

-„Az egyetemi könyvtárra vonatkozólag Vécsey Tamás jogi kari dékán a tanév megnyi-
tásakor azon óhajtását fejezte ki, hogy az egyetemi könyvtár olvasóterme esteli 10-ig ma-
radjon nyitva. Mint megbízható forrásból tudjuk, ezen indítvány szóba fog hozatni a
szombaton tartandó egyetemi tanácsülésen”
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1881 / 304 ESTI, NOVEMBER 5., SZOMBAT

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

1882 / 126. REGGELI SZ., MÁJUS 8., HÉTFŐ

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

1882 / 128. REGGELI SZ., MÁJUS 10. SZERDA

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

1882 / 131. REGGELI SZ., MÁJUS 13. SZOMBAT

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

1882 / 135. REGGELI SZ., MÁJUS 17. SZERDA

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

1882 / 149. REGGELI SZ., JÚNIUS 1. CSÜTÖRTÖK

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

1882 / 266. REGGELI SZ., SZEPTEMBER 27. SZERDA

- Corvin-kódexek a wolfenbütteli herczegi könyvtárban. A cikk Csontosi János Wolffenbüttelbe
és Lüneburgba tett hivatalos útjáról szól. 

1883 / 66. SZ., MÁRCIUS 8. CSÜTÖRTÖK

„Az egyetemi könyvtár érdekében Trefort közoktatási miniszter a következő nagy érdekű
rendeletet intézte a budapesti kir. tudományegyetem tanácsához:
„Közelebbről személyesen meglátogatván az egyetemi könyvtárt, megelégedéssel vettem
tudomást a rendezés és lajstromozás haladásáról, de sajnálattal győződtem meg másfelől
arról, hogy ezen legnagyobb közkönyvtárunk az egyetlen, mely egy egyetemes könyvtár
nevére igényt tarthat, míg a szorosan vett tudományos szakokban évről-évre gyarapodik,
az irodalmiakban aránytalan szegénységet mutat. Természetesnek találom, hogy a könyv-
tári dotácziónak a karok közötti százalékos felosztása s a karok kebelében az egyes tu-
dományszakok és tanszékek részére való beszerzések szabályszerű módozatai mellett a
könyvvásárlásra fordítható összeg legnagyobb részét a szakmunkák beszerzése veszi
igénybe és az irodalmak, jelesen a modern irodalmak képviseletére nem marad oly összeg,
minőt ezeknek nagy terjedelme és általános közművelődési fontossága igényelne. E bajon
lehetőleg a rendes könyvtári dotáczió csonkítása nélkül, külön rendkívüli dotáczió által
óhajtván segíteni, felhívom az egyetem tanácsát, hogy utasítsa a könyvtárigazgatót, hogy
a modern (angol, franczia, német stb.) irodalmak jártas szakértők segítségével, tekintetbe
véve, mi van már meg a könyvtárban, és mi pótlandó, állítsa össze a beszerzendők lajst-
romát, s azt az egyetem tanácsa útján, oly időben terjessze fel hozzám, hogy a szükséges
fedezet iránt már 1884. évre készülő költségvetésben gondoskodhassam. 1883 február
hó 28.-án Trefort sk.”
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1883 / 156. REGGELI SZ., JÚNIUS 8. , PÉNTEK

-„A Balaton-egyesület kirándulása iránt nagy érdeklődés mutatkozik. Mint említettük ezen
kirándulás alkalmával fogják fölavatni a Garay kunyhót, amelynek emlékére Jalsovics Ala-
dár a Balaton-egyesület irodalmi szakosztályának megbízásából Emléklap-okat adott ki.
A 46 lapra terjedő füzetke igen csinosan van kiállítva. Közli azokat a feliratokat, melyeket
Jókay Mór a Garay kunyhóra írt. E feliratok így hangzanak:

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

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

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

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

1883 / 158. REGGELI SZ., JÚNIUS 10., VASÁRNAP

- Részletes recenzió a Ferenczy József  által írt Garay életrajzról.

1883 / 159. REGGELI SZ., JÚNIUS 11., HÉTFŐ

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

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

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

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

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

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

1883 / 216. REGGELI SZ., AUGUSZTUS 7. , KEDD

- A Garay kunyhó további sorsáról, a telek megvásárlásának szándékáról stb.

1883 / 288. REGGELI SZÁM, OKTÓBER 20., SZOMBAT

-„A budapesti kir. tud. egyetem könyvtárának czímjegyzéke VII. 1882 évi gyarapodás.
Budapest. Nyom. a kir. m. egyetemi nyomdában. 1883.
A czímjegyzéket Szilágyi Sándor jeles tudósunk, a könyvtár igazgatója jelentése nyitja
meg a könyvtár 1882. évi állapotáról. A közoktatási miniszterhez intézett jelentés szerint
a könyvtár 1882-ben 2.702 munkával 4.456 kötetben s 440 apró nyomtatvánnyal gyara-
podott. A rendes dotáczión kívül a hittani kar 13 frt 90 krral, a jogtudományi 2.643 frt
22 krral, a bölcsészeti 405 frt 58 krral járult a munkák vásárlásához. A könyvtár összesen
258 napon volt nyitva; az olvasók száma 27.441, kik 31.917 munkát használtak, úgy hogy
a napi látogatók száma átlag 106, mi elég bizonysága annak, minő fontos hivatást teljesít
a könyvtár a főváros közművelődési életében.”
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1884 / 75. REGGELI SZ., MÁRCIUS 16., VASÁRNAP

-„Az egyetemi könyvtár olvasó termét január hóban 4.293 egyén látogatta és 5.072 művet
használt; legtöbben voltak 29-én, kedden 190-en, legkevesebben 9.-én, szerdán 124-en;
az olvasók átlagos száma 143 volt 30 napon lévén nyitva a könyvtár. Február hóban 4.
616 egyén 5.300 művet használt; legtöbben voltak 9.-én, szombaton 223-an, legkeveseb-
ben 29,-én, pénteken 127-en; 29 napon lévén nyitva a könyvtár az átlagos szám 159 volt.
Házon kívül 158 egyén 367 művet, februárban 143 egyén 411 művet használt.”

1884 / 150. REGGELI SZ., MÁJUS 31., SZOMBAT

- Az Orsz. Vadászati Védegylet ülésén Egervári Ödönt titkárrá választják. 

1884 / 180. SZ., JÚLIUS 1., KEDD

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

1884 / 194. ESTI SZ., JÚLIUS 15., KEDD

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

1884 / 234. REGGELI SZ., AUGUSZTUS 24., VASÁRNAP

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

1884 / 267. SZ., SZEPTEMBER 27., SZOMBAT

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

1885 / 106. REGGELI SZ., ÁPRILIS 18. , SZOMBAT

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

1885 / 111. REGGELI SZ., ÁPRILIS 23. CSÜTÖRTÖK

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

1885 / 179 REGGELI SZ., JÚLIUS 5. CSÜTÖRTÖK

- Történelmi kongresszust rendeztek az EK termeiben, amelyet Ipolyi Arnold nyitott
meg, s amelyen Trefort és Kemény miniszterek is jelen voltak.

1885 / 188. ESTI SZ., JÚLIUS 11., SZOMBAT

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

1885 / 226. REGGELI SZÁM, AUGUSZTUS 19., SZERDA

-„Idősb. Szinnyei József  az országos hírlapkönyvtár ügyében a kormány által kiküldetvén,
már megkezdte utazását. Czélja, hogy a nevezett hírlapkönyvtár hiányos példányainak
kiegészítése iránt az ország minden részében intézkedést tegyen.”
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1885 / 278. REGGELI SZ., OKTÓBER 10., SZOMBAT

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

1886 / 65. REGGELI SZ., MÁRCIUS 6., SZERDA

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

1886 / 112. REGGELI SZ., ÁPRILIS 22., CSÜTÖRTÖK

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

1886 / 135. REGGELI SZ., MÁJUS 16., VASÁRNAP

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

1886 / 140. REGGELI SZ., MÁJUS 21. PÉNTEK

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

1886 / 188. REGGELI SZ., JÚLIUS 9., PÉNTEK

- „Petőfi és Bem czímen kerül, holnap, szombaton színre, a krisztinavárosi színkörben
Egervári Potemkin Ödön látványos színműve, melynek zenéjét Egressy Béni írta a
hatvanas években mely hosszú időn csaknem kizárólagos kasszadarabja volt a magyar
színészetnek.”

1886 / 195. REGGELI SZ., 
-„Nagy Iván kitűnő geneológusunk a magyar heraldikai társulat felszólalására jelenleg
fontos munkán dolgozik. A heraldika vezérfonalát írja meg a művelt közönség számára
mintegy húsz ívnyi munkában, melyhez réges régen gyűjti az adatokat. Báró Rad-
vánszky Béla a heraldikai társulat egyik derék elnöke, ki maga is alapos szakférfiú, in-
dítványozta a választmány legutóbbi ülésén, hogy kérje fel a nagynevű írót, ki különben
szintén alelnöke a társulatnak, hogy a hézagpótló művet fejezze be, és a társulatnak
engedje át kiadásra. Nagy Iván készségesen megfelelt a felszólalásnak s műve a jövő
télen meg fog jelenni.”
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1886 / 208. REGGELI SZ., JÚLIUS 29., CSÜTÖRTÖK

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

1886 / 285. REGGELI SZ., OKTÓBER 14.,CSÜTÖRTÖK

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

1887 / 310. REGGELI SZ., NOVEMBER 11., PÉNTEK

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

1887 / 320. REGGELI SZ., NOV. 21., HÉTFŐ

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

1888 / 18. REGGELI SZ., JANUÁR 18., SZERDA

-„Pauler-emléktábla. A k. tud egyetem tanácsa legutóbbi ülésén elhatározta, hogy Pauler
Tivadar, volt igazságügyminiszter emlékét, mint hogy nagybecsű könyvtárát az egyetemi
könyvtárnak hagyományozta, a könyvtár olvasótermének második emléktábláján fogja
megörökíteni. Az első emléktábla Budapest fővárosának van szentelve a Frank-féle
könyvgyűjtemény ajándékozásásért. A Frank-féle könyvek már be vannak osztva a könyv-
tár megfelelő szakaszaiba.”
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1889 / 110. REGGELI SZ., ÁPRILIS 21., VASÁRNAP

-„Lipót főherczeg és az irodalom. Lipót főherczeg, ki buzgó pártfogója a tudománynak
és az irodalomnak, újabban a birtokát képező Herrensteinról érdekes monográfiát adott
ki s ennek egy példányát az egyetemi könyvtárnak is elküldötte. Az érdekes munka szö-
vegét a főherczeg megbízásából Becker, ő fensége hitbizományi könyvtárának őre írta s
az e nemű könyvek között egyike a legbecsesebbeknek. Magának a herrensteini kastély-
nak régi terveit és rajzait az első kötet tartalmazza, míg a második kötetben a renovált és
részben újra épített kastély van fényes illusztrációkban bemutatva. Azon kívül a kastély-
ban elhelyezett műkincsek vannak nagy gonddal leírva, s szép rajzokban bemutatva. A
környék regényes látképei, és a vidéken lévő váraknak, Starenbergnek és a többieknek
leírásai és rajzai szintén megvannak az érdekes munkában.”
Megjegyzés: Az említett monográfia Ge ivr. 296-os jelzeten ma is megtalálható.

1888 / 289. REGGELI SZ., OKTÓBER 19., PÉNTEK

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

1889 / 185. REGGELI SZ., JÚLIUS 8., HÉTFŐ

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

1889 / 214 ESTI SZ., AUGUSZTUS 6., KEDD

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

1889 / 266. ESTI SZ., SZEPTEMBER 27., PÉNTEK

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

1889 / 270. ESTI SZ., OKTÓBER 1., KEDD

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

1889 / 298 REGGELI SZ., OKTÓBER 29., KEDD

- Konstantinápolyi kutatások címmel cikk a címoldalon Fraknói akadémiai jelentése alcímmel.
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1889 / 334. REGGELI SZ., DECEMBER 4., SZERDA

-A Helyi hírek - rovatban rövid hír arról, hogy Vámbéry Ármin felolvasást tart a Corvi-
nákról. 
Megjegyzés: ld. továbbá még 1889 / 338 r. szám december 8., vasárnap  rövid tartalmi ösz-
szefoglalóját

1889 / 338. REGGELI SZ., DECEMBER 8., VASÁRNAP

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

1889 / 355 REGGELI SZ., DECEMBER 25., SZERDA

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

1890 / 21. REGGELI SZ., JANUÁR 22., SZERDA

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

1890 / 32. SZ., FEBRUÁR 2., VASÁRNAP

- Id. Szinnyei József  a múzeumi hírlapkönyvtár őreként évente a hírlapirodalom statisz-
tikáját állítja össze, amelyet a Vasárnapi Újság-ban jelentet meg, számol be a PN és közli
a számokat is.
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1890 / 35. REGGELI SZ., FEBRUÁR 5. SZERDA

-„Az egyetemi könyvtár statisztikája. Az egyetemi könyvtárban a múlt január hó folyamán
3.780 olvasó 4.113 művet használt. Az olvasott munkák között 12 hittudományi, 805
jogtudományi, 115 államtudományi, 1.234 orvostudományi, 403 matematikai, 123 böl-
csészeti és nevelési, 448 történelmi és földrajzi, 648 nyelvtudományi és 332 vegyes mű.”

1890 / 82. ESTI SZ., MÁRCIUS 28., SZERDA

-A Magyar írók élete és munkái címmel beszámoló az I köt 2. füzetének megjelenéséről.

1890 / 149. REGGELI SZ., JÚNIUS 1. VASÁRNAP

-„A könyvtárak szünideje. …. Az egyetemi könyvtárban június hó 15.-én kezdődik a
szünidő s szeptember 15.-én ér véget.”

1890 / 186. ESTI SZ., JÚLIUS 9. , SZERDA

- Múzeumi hírlap - könyvtár címmel beszámoló a könyvtár megnyitásáról, amelyről a szerző
azt írja; „A mienk egyedül áll a kontinensen.”

1890 / 262. REGGELI SZ., SZEPTEMBER 28., KEDD

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

1890 / 347. ESTI SZ., DECEMBER 19., PÉNTEK

-„Könyvtárak karácsonyi szünete. A karácsonyi ünnepek alkalmából a nemzeti múzeum
könyvtára deczember 22.-től deczember 28.-ig, az egyetemi könyvtár deczember 23.-tól
deczember 28.-ig és az akadémiai könyvtár deczember 22.-től január 2.-ig lesz zárva.”
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1890 / 349. REGGELI SZ., DECEMBER 21. VASÁRNAP

- A magyar írók életet és munkái címmel beszámoló a hatodik füzet megjelenéséről.

1891 / 91. ESTI SZ., ÁPRILIS 2., PÉNTEK

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

1891 / 132. REGGELI SZ., MÁJUS 14., CSÜTÖRTÖK

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

1891. / 139. REGGELI SZ., MÁJUS 22., PÉNTEK

-Magyar írók élete és munkái címmel címlapi tárca Szinnyei tollából az addig elkészült műről
és a gyűjtés módszeréről.

1891 / 220. REGGELI SZ., AUGUSZTUS 12., SZERDA

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

1891 / 220. ESTI SZ., AUGUSZTUS 12., SZERDA

- Az újság megerősíti, hogy a nyitva tartás naponta 8-12 óráig volt.

1891 / 286. REGGELI SZ., OKTÓBER 18. VASÁRNAP

- Magyar írók élete és munkái rövid hír a második kötet első füzetének megjelenéséről.

1891 / 300. REGGELI SZ., NOVEMBER 1., VASÁRNAP

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

156

KAZIMIR EDIT

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 156



1891 / 334. REGGELI SZ., DECEMBER 5., SZOMBAT

- Magyar írók élete és munkái rövid hír második kötet második füzetének megjelenéséről.

1892 / 106. REGGELI SZ., ÁPRILIS 16., PÉNTEK

-„Az egyetemi könyvtár a húsvéti ünnepek alatt, vagyis jövő hét keddjéig zárva marad.”

1892 / 193. REGGELI SZ., JÚLIUS 12. SZERDA

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

1892 / 247. REGGELI SZ., SZEPTEMBER 7., SZERDA

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

1892 / 291. REGGELI SZ., OKTÓBER 21., PÉNTEK

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

1892 / 319 REGGELI SZ., NOVEMBER 18., PÉNTEK

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

1893 / 147. REGGELI SZ., MÁJUS 25., CSÜTÖRTÖK

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

1893. JÚNIUS 16. / 169. SZ., PÉNTEK

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

1893 / 324. REGGELI SZ., NOVEMBER 18. SZOMBAT

- Magyar írók élete és munkái-ból megjelenik a XXII. füzet.:
„ … Némelyik életrajza egész kis tanulmánnyá terül, mint például Fogarasi János akadé-
mikusé, kiről többek közt azt is felderítette, hogy az amerikai Northwestern literary and his-
torical Societhy kilenc évvel halála után választotta tévedésből tagjai közé. A mi
gyarlóságainkról is sok megdöbbentő dolgot hallunk elregélni. Így például Fogarasi Pap
József  nevű múlt századi tudósunkról azt olvassuk, hogy miután tudományával bámu-
latba ejtette az egész művelt nyugatot, vagy tíz művével jutalmat nyert a külföldi tudo-
mányos akadémiákon, s miután az indiai alkirály fényes meghívását visszautasította,
hazajött, előbb Marosvásárhelyt, később a budai egyetemen tanárkodott, aztán itthon
örökre elfeledték. Épp ilyen épületes dolgokat olvasunk Athénben élő híres hazánkfiáról,
Fodor Istvánról is, aki robinzoni küzdelmei során a v ilág egyik legkitűnőbb elektrotech-
nikusává s Edison meghitt barátjává küzdötte fel magát, anélkül, hogy a hazai illetékes
körök tudomást szereztek volna kilétéről.”
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1894 / 123. ESTI SZ., MÁJUS 4., PÉNTEK

-„Az egyetemi könyvtár statisztikája. Az egyetemi könyvtárnak márczius hónapban ösz-
szesen 3.348 látogatója volt, aki 3.050 könyvet használt és pedig 10 hittudományi, 1.582
jog-és államtudományi, 1.504 orvostudományi, 340 matematikai és természettudományi,
97 filozófai és esztétikai, 412 történelmi és földrajzi, 466 nyelv-és irodalmi és 239 vegyes
tartalmú könyvet.”

1894 / 184 REGGELI SZ., JÚLIUS 5., CSÜTÖRTÖK

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

1894 / 279. REGGELI SZ., OKTÓBER 9., KEDD

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

1894 / 224. ESTI SZ., AUGUSZTUS 14., KEDD

-„Takarítás az egyetemi könyvtárban. Az egyetemi könyvtár a szokásos évi nagytakarítás
miatt augusztus 16.-tól szeptember 1.-ig zárva marad.”

1894 / 241. ESTI SZ., SZEPTEMBER 1., SZOMBAT.
„Az egyetemi könyvtár megnyitása. Az egyetemi könyvtár nagy olvasóterme és hírlapíró
szobája ismét megnyílt és minden nap, vasár-és ünnepnapokon is úgy délelőtt, mind dél-
után (hétfő kivételével) 9-től 12-ig és délután 3-tól 8-ig az egyetemi polgárok és a kö-
zönség rendelkezésére áll.”

1894 / 245. REGGELI SZ., SZEPTEMBER 5., SZERDA

-„A könyvtárak megnyitása. A főváros nyilvános könyvtárait a két hónapi szünet után
ismét megnyitották. A múzeumi könyvtár, a vasárnapokat kivéve, minden nap reggel 9
órától délután 1-ig, az akadémiai könyvtár vasárnap kivételével naponkint 3 órától este
7-ig van nyitva. Az egyetemi könyvtár olvasóterme hétfő kivételével nyitva van minden
nap délelőtt 9 órától 12-ig, délután 3 órától 8-ig. Az olvasójegyeket tizedfél óráig és dél-
után negyedfélóráig adják ki.”
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1895 / 49. REGGELI SZ., FEBRUÁR 19., KEDD

-„Temetés. Egervári Potemkin Ödön egyetemi könyvtári tiszt temetése vasárnap délután
ment végbe az Egyetem utcai halottasházból nagy részvét mellett. A közönség soraiban
ott voltak a többi között Vadnay Károly, dr. Fejérpataky László, a Múzeum könyvtárának
igazgató őre, Szinnyey József, továbbá dr. Kudora Károly, dr. Máté Sándor, dr. Dedek
Crescens Lajos, dr. Angyal Dávid könyvtári tisztek, sok negyvennyolcas honvéd és
mások. A gyászszertartás után a koszorúkkal borított koporsót kivitték a kőbányai új
temetőbe.”

1895 / 91. ESTI SZ., ÁPRILIS 3. SZERDA

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

1895 / 182. SZ., JÚLIUS 6. SZOMBAT

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

1896 / 35. SZ., FEBRUÁR 5., SZERDA

-„A köteles példányok. A nyomdatermékek köteles példányairól szóló törvényjavaslat – tervezet
tárgyában ma délután a könyvtárnokok az egyetemi könyvtár helyiségében értekezletet
tartottak. Az értekezleten Szilágyi Sándor, az egyetemi könyvtár igazgatója elnökölt,
melyen a kormányt dr. Szmrecsányi Miklós osztálytanácsos s az Országos Múzeum- és
Könyvtárbizottságot Porzsolt Kálmán, titkár képviselte. Szmrecsányi osztálytanácsos a mi-
niszter nevében köszönetet mondott a könyvtárnokoknak a megjelenésükért, mire a ja-
vaslat felett élénk vita fejlődött ki, amelyben valamennyien melegen üdvözölték a
tervezetet. A részleteknél az az óhajtás merült fel, hogy a törvényjavaslat végleges szö-
vegezésénél a Tudományos Akadémia és az Erdélyi Múzeum Egyesület könyvtárainak régi
rendeletekben gyökerező joga a köteles a köteles példányokra vonatkozóan bizonyítta-
ssék, továbbá hogy a könyvtárakba beszolgáltatandó köteles nyomtatványok közé so-
rozzák be falragaszokat, színlapokat és gyászjelentéseket is. Az értekezlet végül köszönetet
szavazott a kultuszminiszternek a törvényjavaslat elkészítéséért.”
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1896 / 139. REGGELI SZ., MÁJUS 20. SZERDA

-„Az Egyetemi könyvtárból. Az egyetemi könyvtár az idén az előző évek szokásaitól el-
térőleg, a milleniumra való tekintettel egész nyáron nyitva marad. Hetente kétszer, kedden
és pénteken adnak ki könyveket.”

1896 / 240. SZ., SZEPTEMBER 1. , KEDD

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

1896 / 240. SZ., SZEPTEMBER 1., KEDD

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

1897 / 106. SZ., ÁPRILIS 16. , PÉNTEK

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

1897 / 134. SZ., MÁJUS 14. , PÉNTEK

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

1897 / 169. SZ., JÚNIUS 19. SZOMBAT

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

1897 / 172. , JÚNIUS 22. , KEDD

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

1897 / 184. SZ., JÚLIUS 14. , SZERDA

-„Az egyetemi könyvtár szünete. Szilágyi Sándor miniszteri tanácsos a budapesti Egye-
temi Könyvtár igazgatója ma két hónapi üdülésre Gasteinba utazott. Helyette a könyvtár
igazgatását dr. Máthé Sándor első őr vezeti. A könyvtár az éves revízió és a belső javítások
miatt s nyári szünet miatt szeptember 1.-ig a kutatók és a kikölcsönzők számára hetenként
kétszer van nyitva, még pedig kedden és pénteken reggel 8 órától 12-ig.”
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1897 / 250. SZ., SZEPTEMBER 8. , SZERDA

- Hock János levele Párizsból, amelyben a párizsi Gruet-féle műteremben készülő Garay
szoborról ad részletes beszámolót.

1897 / 289. SZ., OKTÓBER 17., VASÁRNAP

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

1898 / 2. SZ., JANUÁR 1., SZOMBAT

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

1898 / 120. SZ., MÁJUS 1., VASÁRNAP

- Rövid hír a tervezett szoborleleplezésről, amelyen Perczel Dezső és Wlassics Gyula
miniszterek is részt vesznek.

1898 / 136. SZ., MÁJUS 17., KEDD

- Rövid hír arról, ki vesz részt még az ünnepségen: „Garay özvegye, az Akadémia, a Kis-
faludy és Petőfi Társaság, továbbá a budapesti sajtó és művészvilág.”

1898 / 146. SZ., MÁJUS 27., PÉNTEK

-„Az irodalmi és művészeti világ képviseletében Szegzárdon június 5.-én leplezik le Garay
János szobrát. Az ünnepre Perczel Dezső is Szegzárdra utazik, továbbá az Akadémia kép-
viseletében Lévay József, a Kisfaludy Társaság részéről Herczeg Ferenc, a Petőfi Társaság ré-
széről Bartók Lajos, Kenedi Géza, Ábrányi Emil, Bársony István, Pap Zoltán és
Neugebauer László jelentették be eddig lejövetelüket. Részt vesz az ünnepségen ezeken
kívül az Otthon Farkas Imre és Hevesi József  képviseletével, az Újságírók Egyesülete, a Képzőművé-
szeti Társulat és a Nemzeti Szalon, melyet Hock János alelnök fog képviselni. A budapesti
vendégeket, kiknek rendelkezésére a kereskedelmi miniszter különvonatot bocsát, a ren-
dezőség Boda Vilmos országgyűlési képviselővel az élén már Sárbogárdon fogadja. Az
ünnepet megelőző este gróf  Széchenyi Sándor főispán a vendégek tiszteletére nagy fo-
gadóestét ad. Az ünnep programja különben a következő: A reggeli órákban a tűzoltó-
zenekar riadóval járja be a várost. Délelőtt tíz órakor a küldöttségek gyülekezése a
kaszinóban s azután együttes felvonulása a Garay térre. A Himnusz után Fördős Vilmos

167

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

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 167



a szoborbizottság elnöke tart megnyitó beszédet, melyet Rátkay László országgyűlési
képviselő ünnepi beszéde követ, mely alatt a szobrot borító lepel lehull. A leleplezés után
Váradi Antal szavalja el ünnepi ódáját, amely után a szegzárdi dalárda a Szózatot énekli.
Az ünnepet díszebéd követi, melyen egy részvételi jegy öt forint. Az ünnep napján jelenik
meg a Garay-album is.

1898 / 154. SZ., JÚNIUS 5., VASÁRNAP

- Vezércikk „Hári János költője”címmel a Garay életművet méltatandó.
- Szintén e számban beszámoló és részletek a Garay-albumból.

1898 / 155. SZ. JÚNIUS 6.
- Részletes beszámoló a június 5.-én megtartott szoborleleplezésről, az azt követő lako-
máról és magáról a szoborról.
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Resümee
Die Geschichte der Universitätsbibliothek Budapest im Pesther Tagebuch

1876-1899

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

Die erste wichtige Station auf  diesem Weg war die Errichtung des neuen Bibliot-
hekspalastes, d.h. des ersten Bibliotheksbaus der damals frisch vereinten Hauptstadt Bu-
dapest. In diesen zahlreichen Zeitungsartikeln ist es der Pesti Napló gelungen die
Aufmerksamkeit für die Angelegenheiten der Bibliothek  stets wach zu halten.
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FABÓ EDIT

DR. CZEKE MARIANNE
– AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR ELSŐ KÖNYVTÁROSNŐJE

Az ELTE Egyetemi Könyvtár első könyvtárosnője dr. Czeke Marianne volt. Több mint
húsz évet dolgozott az intézményben, holott annak idején, szükségszerű pályamódosí-
tásakor még maga sem gondolta, hogy pont ide nyer felvételt.

Szentgyörgyi Czeke Marianne Katalin 1873. október 18-án született Sopronban egy
akkor rendezett anyagi körülmények között élő vegyes vallású középnemesi szülők első
leánygyermekeként. Az édesapa, az evangélikus vallású Szentgyörgyi Czeke Miklós hu-
szárkapitány és az édesanya, a római katolikus Nérey Paulina Vasalko Alajos professzort
nyerték meg az anya felekezetéhez tartozó leányuk keresztapjának.1 A fénykorát élő Mo-
narchiában a külföldi (mexikói, boszniai) katonai megmozdulásokban érdemeket szerzett
lovassági katonatisztnek és családjának a különböző áthelyezések (Stájerország, Morva-
ország, Budapest) mindenképp változatos életet jelentett. Ausztria különböző részein
német tannyelvű elemi iskolákba járt.2 A leány hatvan évvel későbbi visszaemlékezése
szerint a vadászatot kedvelő, száraz humorú, jókedvű apának természetes volt a moz-
galmas életmód, s a gyerekek is kedvelték az újdonság varázsát, ám az édesanyának nagy
megpróbáltatást jelentett a folytonos költözés, a kialakult kapcsolatok, barátságok, tár-
saságok kénytelen megszakítása. 1885-ben a szeretett családfő váratlan elhunytával szük-
ségszerűen a feleség, Nérey Paulina és két leánya, saját rokonságához közel, Sopronba
költöztek, s ekkortól kezdve volt részük a hagyományos értelemben vett középosztályi
polgári mindennapokban.3 Itt járta ki a két leánytestvér felső leányiskoláik öt osztályát.

Az idősebbik, Marianne szerette volna elvégezni a hatodik osztályt is, de csak egy
egyéves felsőkereskedelmi tanfolyamhoz sikerült megszereznie édesanyja hozzájárulását.
Az özvegy Czeke Miklósné preferálta leányai a tradicionális művelt női (anya, feleség,
háziasszony) szerepekhez tartozó nyelvi, irodalmi és zenei jártasságok elmélyítését, ám
minden az önálló életvitelre, önfenntartásra lehetőséget adó szakszerű, rendszeres, „kék-
harisnya-gyanús” képzést mereven elvetett. Így Marianne, saját elmondása szerint, kez-
detben gondtalanul folytatta a fiatal leányok bálozós életét. Ám mégis, részben számolva
fizikai hátrányaival (veleszületett nagyothallásával, nem tökéletes járásával), amelyek még
nem voltak olyan feltűnőek, s nem okoztak problémát, illetve részben egyre határozot-
tabb függetlenedési vágyainak megfelelően a hagyományos férjezett, családos női élet-
utaktól eltérő módon kívánt boldogulni – szeretett volna továbbtanulni, s a kicsikart
kisebb engedményekkel fokozatosan meg tudta törni édesanyja határozott elutasítását.
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Önállósodás, pályakezdés

Az eredményes „lázadás” első nagy, önálló és egész életére kiható lépését 1896-ban, 23
éves korában tette meg, amikor tíz hónapra Angliába utazott, megfordult Skóciában, lá-
togatást tett egyebek között Glasgowban, Edinburghben. Hazafelé időzött még Belgium-
ban és Bajorországban. Majd 1897 októberétől 1898 áprilisáig félévet Fran cia országban,
Párizsban tartózkodott, onnan egyenesen Londonba ment, ahol még csaknem nyolc hó-
napot töltött, s 1898 novemberében hazatért.4

Az angliai utazás nagyon szerencsésen alakult, ahol is egy londoni továbbképző in-
tézet igazgatójának családjánál nyert elhelyezést, akik valószínű, értékelve rokonszenves
alkalmazkodó-készségét s nevelőnői ténykedését – megkedvelték, különböző hasznos
tanfolyamokat ajánlottak neki, magukkal vitték írországi, skóciai kirándulásaikra. Hódo-
lattal adózott a liberalizmus, a pacifizmus eszmeiségének felsőbbrendűsége előtt; lebi-
lincselte, ahogyan ezek érvényesültek, s uralták, áthatották az ott tapasztalt pezsgő
társadalmi, gazdasági, politikai – társasági, kulturális életet. Felismerte Anglia ellentmon-
dásosságát, hogy a kíméletlen gyarmatszerző hatalom milyen hatékony és jól szervezett
segélyakciókat bonyolít le, illetve, hogy a nőmozgalom milyen jelentős szerepet vitt a kö-
zéletben és a politikában. A szigetországban szerzett benyomások még egybemosódtak,
elvarázsolódtak a Viktória királynő 1897-es jubileumi ünnepségeinek bűvöletében. Meg-
érezhette Anglia nagyságát; láthatta, hogy az egyéni jogok mellett ugyanolyan fontos a
társadalmi felelősség gyakorlása – és tökéletesen elsajátította az angol nyelvet.

Franciaországban a tudomány ejtette rabul. Itt nem részesült gondoskodó, iránymutató
vendéglátásban, ezért a hivatalos kurzusokra bízta magát: előadásokra járt be a Sorbonne-
ra, College de France-ra, múzeumokat, hangversenyeket látogatott, élvezte Párizs szépségeit,
s mindemellett dolgozott a Biliothèque Nationale-ban. Személyes életében fordulópont volt
a nemzetközi női tanulóifjúsággal tartott kapcsolata, különösen Käte Sichermacherrel, a
német nőmozgalom jeles képviselőjével, s egyben az első Sorbonne-on doktorált hölggyel
való ismeretsége. Hiszen önigazolásszerű utat, megoldást mutatott Czeke Mariannénak
ahhoz, hogy amit magának kivitelezhető életpályának képzelt, azt itthon, Magyarországon
is megvalósítsa. Döntő elhatározásra jutott: célravezetőbb, ha az időtöltő különböző szintű
és tartalmú tudásfoltozgatás helyett inkább egyetemi diplomát szerez.

1898-ban hazatérve, miután legyőzte a legnagyobb akadályt, édesanyja ellenállását,
két év intenzív tanulás után a soproni Szent Benedek rendi főgimnáziumban első nőként
leérettségizett. Az 1901. június 8-án kelt bizonyítvány szerint magyarból, latinból, gö-
rögből, németből, történelemből, matematikából jelesre, fizikából jóra vizsgázott, val-
lástanból, filozófiából ugyancsak jelest és földrajzból jót kapott, illetve természetrajzból
kitűnő és ábrázoló geometriából a jeles felső leányiskolai eredményekkel a bizottság
Czeke Mariannét főiskolai tanulmányok megkezdésére jogosította.5
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5 MTAK Kézirattára, Czeke Marianne személyes iratai, Ms 844/a, 2.
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28 évesen még azt tervezte, hogy a klasszikus nyelvek ismeretével lehetősége lesz
Rómában, Athénban régészkedni, s egyúttal kiélheti régi utazási szenvedélyét is. Így az
év őszén latin-görög szakpáron beiratkozott a budapesti egyetemre. Az álmokat sajnála-
tos módon kiigazította a valóság: ugyanis a család vagyonát kezelő soproni bank tönk-
remenetelével anyagi helyzetük bizonytalanná vált, s ezért Czeke Mariannénak is
kenyérkereső pályát biztosító szakot kellett választania: a latin mellé a görög helyett a
francia-német szakokat vette fel.6

Czeke Marianne egyetemi tanulmányai alatt a Wlassics-kollégium tagja volt. A kollé-
giumi tagságért a jelentkezőnek fizetnie kellett, amelyért a felvettek lakhatást és gondosko-
dást kaptak. A tagoknak biztosítottak egy közös világos dolgozószobát külön íróasztallal,
kezdetben szerény, de folyton gyarapodó könyvtárat, közös hálószobát, öltözőszobát; velük
élt az igazgatónő egy kétszobás lakrészben, akivel egyeztetniük kellett tanulmányi előme-
netelüket, felügyelte eredményeiket, konzultált velük, segítségükre volt; félévenként kol-
lokválniuk kellett a felvett tárgyakból s az érdemjegyeket közzétették évvégén az éves
beszámolót tartalmazó Értesítőben.7 A soproni bölcsészhallgatónő az 1901–1902-es tanév
második félévében csatlakozott a kollégiumhoz, mint magyar-német filológus.8

Az 1901–1902-es tanévet záró gondolataiban dr. Láng Margit igazgatónő feltette a
kérdést, vajon jó-e, hogy a nők előtt megnyíltak az egyetemek, s meg is válaszolta, mi-
szerint a modern nevelés célja a leányoknál egyrészt az önállóságra való tanításuk, más-
részt a képességeik kibontakoztatása. Egy olyan világot remélt, ahol a férfiak és a nők
kölcsönösen megbecsülik egymást, szemben az egyetemen tapasztalható két véglettel: a
fiúk és a leányok vagy nagyon hasonlóak akartak lenni, vagy ellenségesen rivalizáltak a
másik nemmel. Mégis általában a fiúkat magabiztosabbnak, a leányokat pedig félénkebb-
nek látta, így a leánykollégium feladata sem lehet más, minthogy védelmet, támogatást
nyújtson.9 A következő tanévvégi beszámolóhoz már önálló kis értekezést írt az igazga-
tónő „Az egyetem és a nők” címmel. Eszmefuttatását azzal kezdte, hogy kinek van
haszna az új törekvésből, vajon a nőnek, a férfinak, netán a tudománynak, hiszen a nők,
ha szerényebb végzettséggel, de mégis tudnak gondoskodni létfenntartásukról, s mégis
a közvélemény is egyöntetűen megtagadja a nőtől tudományos munka képességét. Fel-
sorakoztatta érveit az okos, művelt anyák szükségessége mellett, akik képzettségük okán
jobban megérthetik férjeiket, hiszen valódi társak tudnának lenni; hivatkozott a nőnevelés
első hazai hirdetőjének, Fáy Andrásnak, majd Brunszvik Teréz érveire, akiknek törekvése
összhangban volt Széchenyi István nemzetfelvirágoztató szándékaival, ugyanis „Hitel”
című művével közvetlenül a nőket szólította meg. Következtetésében a tudományos pá-
lyán meghagyta a férfiak vezető, irányító szerepét, s bár a nők addig is sokat tanultak a
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férfiaktól, mégis szükségesnek tartotta a női példákat, támogatókat ahhoz, hogy maguk
a nők a tudomány terén is haladhassanak, fejlődjenek. Fenntartotta, hogy – bár, ha a tu-
domány nem is nyújt feltétlen örömet, boldogságot, azonban – a tudományos munka
nemesítő hatása ne csak a férfiaknak, hanem a nőknek is járjon. A lehetséges támadásokat
azzal vélte csökkenteni, hogy éppen a tudományt művelő nőknek kell egymással szemben
kritikusabbnak lenniük, számított a férfi tanártársak kollegialitására is, illetve általában a
férfiak megértésére, rokonszenvére, segítségére.10

Az igazgatónő bizonyára hatással volt az akkor másodéves latin-német szakos Czeke
Mariannéra is.11 Az 1903–1904. tanévben a harmadéves bölcsész már latin-német-francia
hármas szakot hallgató filológus kiegészítésként francia tanári alapvizsgát tett.12 A kö-
vetkező tanévben latin és német tanári szakvizsgája mellett „summa cum laude” minő-
sítéssel ledoktorált. A doktori értekezés címe „Lessing és Shakespeare”, főtárgya a német
filológia, melléktárgyai az indogermán nyelvészet és az esztétika voltak.13 Az Értesítő
teljes terjedelmében közölte a disszertációt. 

Az 1905–1906-os tanévet már, mint az Országos Nőképző Egyesület Leánygimná-
ziumának gyakorló tanára folytatta,14 a második leánygimnáziumban folyó tanári évében
még elkísért a 63 leányzót az igazgató dr. Dittrich Vilmossal és kolléganőjével Lusztig
Saroltával a Filharmóniai Társaság 1906. december 8-i hangversenyére is.15 1906. március
24-én megkapta a (magyarból, latinból, németből, filozófiából, pedagógiából) csupa di-
cséretes vizsgaminősítéseket tartalmazó magyar tannyelvű középiskolai német és latin
szakos tanári oklevelét.16 Az 1907–1908-as tanév leánygimnáziumi Értesítő csak annyit
közölt, hogy „dr. Czeke Mária” megvált az intézménytől,17 illetve a rákövetkező év je-
lentésének már bővebb magyarázatából kiderült, hogy a francia nyelvet tanító tanárnő
egészségi okokból távozott állásából.18

Dr. Czeke Mariannénak tanárként tehát nem voltak elhelyezkedési gondjai. Azonban
egyrészt az oktató-nevelő munkával a serdülőkorától megszokott, az állandó ismeretszerző
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pest, Athenaeum, 1907, 21. 
16 MTAK Kézirattára, Czeke Marianne személyes iratai, Ms 844/a, 3.
17 Az Országos Nőképző Egyesület Leánygimnáziumának Értesítője az 1907–1908. iskolai évről, Buda-

pest, Athenaeum, 1908, 17.
18 Az Országos Nőképző Egyesület Leánygimnáziumának Értesítője az 1908–1909. iskolai évről, Buda-
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és -rendszerező tájékozódás korszaka lezárulni látszódott, holott tudásvágya pont olyan
élénk maradt, mint az egyetemi tanulmányai előtt volt. Másrészt pedagógusi pályája elejére
szembesülnie kellett hallásromlásának oly mértékével, amely már tanult hivatásának gya-
korlásában akadályt jelentett. A sötétbarna haját – a kor szokásainak megfelelően – hátul,
fönt kontyban hordó, dús szemöldökű, nyílt tekintetű, hosszúkás pisze orrú – kellemes
arcú, „Mary Poppins”-os megjelenésű fiatal nő pályamódosításra kényszerült. Tudásszomját
kielégítve, s fizikai hátrányait kiegyenlítve – kellemeset a hasznossal párosítva a könyvtárosi
munka mellett döntött.19

A kitűnő képességeiről és készségeinek kiválóságát rendre igazoló okiratok birto-
kában is tudta, hogy nőként ez a lépése úttörőnek számít, számos visszautasításban lesz
része. Segítségül hívta egykori egyetemi tanárait is, majd várakozásain felül az Egyetemi
Könyvtárban fogadták kedvezően álláskeresését. Dr. Czeke Marianne 1906. május 17-
én kelt, a rektornak és a vallás- és közoktatásügyi miniszternek elküldött felvételi kérel-
mét20 dr. Ferenczi Zoltán, a könyvtár igazgatója vette pártfogásába.

Az ügyét tárgyaló Könyvtári Bizottság júniusi ülésén elismerte, hogy a jelentkező hölgy
képesítései és franciaországi szakmai tapasztalata alapján tökéletesen megfelel a pályázott
munkakörnek, illetve, hogy a nők általában alkalmasak könyvtári feladatra, sőt, foglalkozta-
tásuk az amerikai hivatalokban is közmegelégedettséget vívott ki, mert rendszeretőek, tiszták
és iratkezelésük pontos. Ám mindennek ellenére hangsúlyozta, hogy nem óhajt példaköve-
tésre okot adó gyakorlatot bevezetni, mégis ebben az egy esetben javasolta a kérelmező fel-
vételét, méltányolva a könyvtárosi hivatás iránti eltökéltségét, kivételes felkészültségét, és azt
a körülményt, hogy a Wlassics-kollégium tagjaként, ha a próba még sem sikerülne, akkor
tanárként folytathatja pályáját.21 Tehát a kedvező döntés nyomán dr. Czeke Mariannét kine-
vezték fizetéstelen könyvtártisztté. 1906. október 23-án letette könyvtártiszti esküjét, s átve-
hette igazolványát.22 Ferenczi – ki maga is egy fiúgyermek mellett két tehetséges, művelt
leánygyermek édesapja is volt – elégedettségét nem rejtette véka alá, éves jelentésében (mely
a Magyar Könyvszemlében is megjelent) e fejlemény értékelésekor korántsem volt olyan távol-
ságtartó, mint a bizottság, hanem határozott eredményként tudatta: „E kinevezéssel nálunk
megtörtént az első lépés a nőknek nálunk könyvtárakban való alkalmazására, mi a külföldön
és különösen Amerikában már épen nem tartozik a ritkaságok közé. A nőknek könyvtárak-
ban való alkalmazása mindenütt bevált s nekem különösen az a véleményem, hogy könyv-
tárakban igenis helyük van. Dr. Czeke Marianne kisasszony igen képzett s nagy nyelvtudással
bíró nő, könyvtári működése elé tehát a legszebb reményekkel tekinthetünk.”23
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19 CZEKE Marianne, Hogyan lettem könyvtáros? i. m. 6.
20 ELTE Egyetemi Levéltár, Egyetemi Könyvtár, Iktatott iratok, 375/1909.
21 ELTE Egyetemi Levéltár, 19/b. Könyvtár bizottsági ülés jegyzőkönyve, 1906. június 15.
22 MTAK Kézirattára, Czeke Marianne személyes iratai, Ms 844/a, 5.
23 A Budapesti Magyar Királyi Tudomány-egyetem Könyvtárának Czímjegyzéke, 31, 1906. évi gyarapo-

dás, Budapest, Magyar Királyi Tud.-egyetemi Nyomda, 1907, VII., FERENCZI Zoltán, A budapesti
királyi tud. egyetem könyvtára 1906-ban, Magyar Könyvszemle, 1908, 3. füz., 253.
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A könyvtárigazgató és beosztottjai között rendkívül jó, szinte családias viszony
volt.24 Czeke Marianne ebbe a megértő, elfogadó légkörű munkahelyre került, ahol
neki is hasonlóan közeli kapcsolatot sikerült kiépítenie kollégáival, főnökével. Egy év
sem telt el, amikor egy dörgedelmes rektori leirat okán Ferenczi kiállt újdonsült könyv-
tártisztje mellett.25 Az ingyen dolgozó Czeke nyilvános kihallgatáson kérte – nyilván-
valóan igazgatója tudtával és támogatásával – a vallás- és közoktatási miniszternél,
hogy részére tiszteletdíjat engedélyezzenek. Apponyi, a miniszter, mivel erre keret
nem volt, s a folyamodó munkájáról nagyon kedvező tájékoztatást kapott, három ko-
ronás napidíj kifizetését rendelte el. Török Aurél viszont az egyetemi rendtartás durva
megsértésének tekintette, hogy valaki – ráadásul egy nemrég kinevezett női [!] egye-
temi tisztviselő – a hivatali hierarchia megkerülésével csakúgy „levelezget” a Minisz-
terrel, figyelmeztette a miniszteri kegyeltet a hivatali esküjére, s tájékoztatta az
igazgatót, hogy az esetről beszámol az Egyetemi Tanácsnak. A rektor a könyvtár-
tisztnő – kétségtelenül provokatív – lépését a tűrhetetlen és leplezetlen női törtetés
megfékezendő kihágásaként értékelhette. Ferenczi hosszan válaszolt az egyetemi Mél-
tóságnak. Kiállt az intézményért és magáért, mivel az ő tudta nélkül nem szokás a be-
osztottjainál a levelezés; támadásképpen szóvá tette az egyetemi hivatal lassúságát,
hiszen a napi ügyek intézése is többhónapos tarthatatlan várakozást jelent; végül fel-
világosította, hogy Czeke Marianne csak a hatályos törvények szerint járt el, amikor
a mindenkit megillető közvetlen kérvényezés jogát gyakorolta.

A könyvtárban nem mindenki örült felhőtlenül az új kolléganőnek. Máté Sándor,
a két régi könyvtárőrök egyike, a sorsával, előmenetelével örökké elégedetlen tisztvise-
lőnél az elmúlt évtizedben látványos kirohanásokká erősödött fel üldözési mániája. Va-
lamennyi munkatársát feljelentette, az igazgatót megrágalmazta, Czeke Mariannét is
megtámadta, mert a „könyvtárhoz kerülő úton jutott”. A helyzet odáig fajult, hogy a
sértett dolgozók az ügyészséghez fordultak, eljárásra nem került sor, mert a lipótmezei
szanatóriumba vitték megfigyelésre, s végül hivatalosan is elmebetegnek nyilvánították.26
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24 KENYERES Ágnes, Egy könyvtár hétköznapjai, Budapest, Szépirodalmi, 1985, 248. L. még CSÁSZÁR
Elemér, Ferenczi Zoltán r. tag emlékezete, Budapest, MTA, 1930, (A Magyar Tudományos Akadémia Tagjai
Fölött Tartott Emlékbeszédek, 20/16), vagy VÉRTESY Miklós, Az Egyetemi Könyvtár története 1899–
1919, Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, VI, 1973, 43–86, és FABÓ Edit, Az Egyetemi Könyvtár a du-
alizmus második felében = Az Egyetemi Könyvtár egy évszázada: 1874–1980, szerk. SZÖGI László, Budapest,
ELTE Egyetemi Könyvtár, 2008, 57–110.

25 ELTE Egyetemi Levéltár, Egyetemi Könyvtár, Iktatott iratok, 298/1907.
26 VÉRTESY Miklós, Az Egyetemi Könyvtár története 1899–1919, Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, VI,
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A felhajtás a korabeli bulvársajtóban is megjelent.27 Az iménti eset azért érdekes, mert
minden őrültségnek van némi igazságtartalma, így megfogalmazhatta azt az esetleges
folyosói suskust, amellyel az új kolléganőt fogadhatták. Ám Ferenczi megelőlegezett
bizalmát mi sem jelezte jobban, hogy Czeke Marianne elfoglalhatta az egykori igazgató
Toldy Ferenc régi bőr karosszékét.28

A megbecsült könyvtáros, bibliográfus és irodalomtudós

1905-ben megjelent a végzős bölcsészhölgy „Lessing és Shakespeare” című doktori disz-
szertációja. Az értekezésben az vizsgálta, hogy a német drámaíró hogyan viszonyult a
csodált, nagy angol elődhöz, illetve hogyan befolyásolta kritikai látásmódjának fejlődését,
drámaépítési elveit. Az időrendbe szedett, megfelelő Lessing-idézetekkel rámutatott
azokra a kétségtelen összefüggésekre, amelyek bizonyították az írónál Shakespeare drá-
maelméleti, művészeti hatását. A művet Hellebrant Árpád felvette a magyar nyelvészeti
szakirodalom termésének listájába.29 Tudományos munkássága első opusának köszön-
hetően a Shakespeare-kérdések egyik szakértőjévé lépett elő, s ezt követően sorra szü-
lettek e témában a különböző publikációi. 

Először a Magyar Tudományos Akadémia megbízta e tárgykörben a kor legfrissebb,
rangos, külföldi szakirodalmi termésének számító Walter Raleigh Shakespeare-monog-
ráfiájának magyarra fordításával, és amelyet 1909-ben ki is adhattak. A szakavatott tol-
mácsolás színvonalas elkészültéről az Urániában egy „gr” szignójú recenzió tudósította
az érdeklődőket: „Sir Walter Raleighnak, az oxfordi egyetem tanárának Shakespeare-ta-
nulmánya 1907-ben jelent meg. Jól tette Akadémiánk, hogy lefordíttatásával sietett …
az újonnan alakult Shakespeare-bizottság, mely … életrevalóságának sok szép tanujelét
adta, egy magyar Shakespeare-életrajzról is gondoskodik. … [hálásak vagyunk] Raleigh-
nak és magyar fordítóinak, a kik kitünő tárgy- és névmutatóval is ellátták a fordítást.”30

Az Akadémia által szorgalmazott programról, miszerint a Shakespeare-szakirodalom ma-
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27 A Nap munkatársa felkereste Ferenczy Zoltánt, az Egyetemi Könyvtár igazgatóját és megkérdezte, mi
igaz a hajszából. Ferenczy kijelentette, hogy tudomása szerint a következő a tényállás: – Dr. Máté Sándor,
első könyvtárőr számtalan följelentéssel fordult a közoktatásügyi minisztériumhoz, amelyekben ugy
engem, mint többi hivataltársait olyan vádakkal illetett, amelyet valódiságuk esetén a legsulyosabb bünte-
tőjogi következményekkel járnak. A minisztérium vizsgálatot rendelt el és a vádak valótlanságáról győződött meg.
Erre az egyetemi tanács kezdeményezésére a kultuszminiszterium hivatalos uton orvosilag megvizsgáltatta a
könyvtárőrt. Az orvosi vélemény ugy szólt, hogy dr. Máté Sándor ön- és közveszélyes őrült lehet és e miatt
megfigyelés végett a lipótmezei tébolydába szállítandó. A miniszterium eme vélemények alapján a főkapitányság
utján beszállíttatta a tébolydába Máté Sándort, aki az utolsó napig följárt a hivatalába. – Ennyit mondott
a könyvtárigazgató. Máté Sándort tehát Apponyi internáltatta és az egész ügy rendkivül gyanus. Meglátjuk,
„mit figyelnek meg” a Lipótmezőn. Könyvtárból a tébolydába, A Nap, 1908. okt. 27. 6.

28 KENYERES Ágnes, Egy könyvtár hétköznapjai, i. m. 243.
29 HELLEBRANT Árpád, A magyar philologiai irodalom, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1906, 2. sz., 556. 
30 gr. Raleigh Walter: Shakespeare. Angolból ford. dr. Czeke Marianne, Uránia, 1910, 143–144.
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gyar nyelven is hozzáférhető legyen, illetve az elhatározás keretében megjelent Raleigh-
mű Czeke fordításáról Kont Ignác is beszámolt a francia szaksajtóban.31 Emellett Cze-
kének gondja volt arra is, hogy a Cél című közéleti havi lapban – lelkiismeretes, irodalomra
nevelő könyvtárosként – tájékoztassa a nagyérdeműt az angol és francia regényirodalom
terméseiről.32

Nem a tudós hölgy volt a Könyvtár első női dolgozója, őt megelőzte Platz Helén
írógépkezelő 1901-es belépésével. Kettejükhöz 1910-ben csatlakozott Waldbauer Ilona.
Így amikor Szinnyei József  a nyolcvanadik születésnapját köszöntő egyetemi könyvtári
társaságot meglátogatta, találkozott a három kisasszonnyal, „akiknek jó férjet kívánt”.
Kenyeres Ágnes kutatásai szerint a Szinnyei-napló szövegében a szófordulat azt jelentette,
hogy „nehéz pálya ez nekik, nem számíthattak itt sikerekre, biztosabb a férjhez menés.
A naplóban más helyütt is »szerencsétlen, eltévesztett életpályának« tartotta a nők szá-
mára a könyvtárosi foglalkozást.”33

1909. február 25-én Czeke Mariannét a IX. fizetési osztályban egyetemi könyvtár-
tisztté nevezték ki. A lépés 25 nappal később történt, mint az egyik kollégáé, aki törté-
netesen Hóman Bálint volt. Hóman 1903. július 18-án került a könyvtárba fizetéstelen
kisegítőtisztként,34 s 1909. február 1-én kapta meg egyetemi könyvtártiszti beosztását.
Az alig egyhónapnyi különbség az Egyetem vezetése és a könyvtároshölgy között véget
nem érő rangsorolási vitát eredményezett. Mivel Czeke 1906-os felvételekor nem tün-
tették fel külön az „ideiglenes” alkalmaztatást, véglegesnek volt tekinthető, mint ahogy
könyvtártiszti megjelölése is, így a későbbi besorolás okozta hátrány miatt „rangsorki-
igazítást” kért, amelyet 1911-ben orvosoltak is, mégis 1913 után a Szolgálati Szabályzatra
hivatkozva sorozatosan megtagadtak, mert ez esetben a fizetéstelen állás nem képez jog-
szerző állapotot.35 A fennmaradt levelezések szerint a különbségtétel dacára a két könyv-
táros, Czeke és Hóman kollegiális, jó viszonyban maradtak. (Sőt, egy még a család
birtokában levő képeslap sorainak bensőséges hangneme szerint a két ember még a
könyvtári munkatársi létük előttről meglehetősen jól ismerték egymást.)

A Könyvtárban az 1910-es évekre Czeke Marianne a könyvkötésért felelt, azaz az
újonnan beszerzett, illetve az állományban levő kiadványokat kötésre készítette elő, emel-
lett pótolta az olvasótermi katalógust, gondozta a Shakespeare-különgyűjteményt, amely-
nek kiegészítésére tett írásbeli javaslatot.36 A szélesebb szakmai ismeretek és tapasztalatok
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31 KONT I[gnác], Publications Hongoises sur les langues et littératures germanique, Revue Germanique, 1910,
[4?]6. tom., Mai, 326.

32 CZEKE Marianne, Collection of  British authors, Cél, 1910, 134–135., CZEKE Marianne, Francia regé-
nyek, Cél, 1910, 135–136.

33 KENYERES Ágnes, Egy könyvtár hétköznapjai, i. m. 246.
34 A Budapesti Magyar Királyi Tudomány-egyetem Könyvtárának Czímjegyzéke, 35–36., 1910. és 1911.

évi gyarapodás, Budapest, Magyar Királyi Tud.-egyetemi Nyomda, 1913, XIII.
35 ELTE Egyetemi Levéltár, Egyetemi Könyvtár, Iktatott iratok, 161/1913.
36 A Budapesti Magyar Királyi Tudomány-egyetem Könyvtárának Czímjegyzéke. 37–38., 1912. és 1913.

évi gyarapodás, Budapest, Magyar Királyi Tud.-egyetemi Nyomda, 1916, XIV.
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szerzése érdekében 1912-ben nagyobb tanulmányutat tervezett angol, francia, belga, svájci
és olasz könyvtárakba, amelyhez hét hónap szabadságért és 2000 korona útiköltség-térí-
tésért folyamodott. A kezdeményezést igazgatója messzemenően támogatta: „… van sze-
rencsém jelenteni, hogy igen kívánatosnak tartom, hogy a könyvtári tisztviselők könyvtári
ismereteik kiegészítése végett a nagyobb külföldi könyvtárakat meglátogassék s ott meg-
ismerkedjenek a könyvtári tudomány legújabb elveivel s ezek gyakorlati alkalmazásával.
Ily módon szerzett tapasztalataik nemcsak saját könyvtárunknak fognak javára válni,
hanem azok képesekké teszik őket a könyvtári tudománnyal irodalmilag sokkal szélesebb
látkörből foglalkozni s így a könyvtári tudomány előbbre vitelén munkálkodni.”37 Az Egye-
tem vezetése egy szűkszavú levélben, fedezethiányra hivatkozva a kérést elutasította.38

Czeke Marianne a visszautasítást inkább felmentésként élte meg, hiszen a korábban vállalt
elképzeléseit tavaszra legyengült egészségi állapota sem tette volna lehetővé.39

Azonban a Shakespeare-rel foglalkozó filológusnak és irodalomtörténésznek bősé-
gesen volt itthon is teendője. Bekapcsolódva a Magyarországon folyó Shakespeare-ku-
tatásokba hozzájárult a Kisfaludy Társaság által 1908-tól évente kiadott „Magyar
Shakespeare-Tár” publikációihoz. 1912-ben William Winter „Shakespeare on the stage”
című munkáját recenzálta a periodika számára. Fiatalkori tanulmányútjainak köszönhe-
tően a nőmozgalomnak is elkötelezett tudós érdeklődését felkeltette az angol drámaíró
összes színművének első magyar fordítójának, Lemouton Emíliának élete és munkássága.
Ezért érintkezésbe lépett Lemouton leányával, özvegy Pongráczné Adorján Margittal,
akinek birtokában volt az életút elemzéséhez szükséges valamennyi kézirat, napló, leve-
lezés. 1911-re elkészülhetett a „Lemouton Emilia Shakespeare összes drámai műveinek
első magyar fordítója” című tanulmánya, amelyben megjelenítette azt az 1840-es évekbeli,
a nemzete nemesítésén fáradozó honleányt, akiben a világjobbító eszméktől áthatott
édesapa csodagyermeket látott, ám a megkapott szárnyakat az élet hétköznapi gondjait,
nehézségeit előtérbe helyező édesanya a bizonytalan anyagi háttér miatt lépten-nyomon
kénytelen volt megnyesegetni. A szülők mellett bemutatásra került legfontosabb kap-
csolata, amelyben a társhoz, kezdetben a fordítómunkát támogató szellemi barátság, ké-
sőbb szerelem fűzte, s akihez végül feleségül ment. A tanulmány második része, amely
a fordításokat elemezte az 1914-es Shakespeare-Tárban jelent meg. Czeke a 19. századi
műfordítóhölgy értékelésében megőrizte objektivitását, elnézően idézte a korabeli jóin-
dulatú Somfai Károly-féle kritikát a Pesti Divatlapból, majd számba vette a fordításbeli
hibákat, azok típusait, s bár felemlítette azt a veszteséget, miszerint Arany János miatta
állt el „A windsori víg nők” átültetéséről, mégis végül megállapította, hogy „a mostoha
viszonyok miatt ideje előtt abbamaradt fordítástól nem tagadható meg a komoly tudást
és kitartó szorgalmat megillető elismerés”.40 Czeke tudósi pályájában az imént ismertetett
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37 ELTE Egyetemi Levéltár, Egyetemi Könyvtár, Iktatott iratok, 510/1912.
38 Uo. 557/1912.
39 MTAK Kézirattára, Czeke Marianne levele Ferenczi Zoltánnak, 1912. ápr. 15. Ms 326/185.
40 CZEKE Marianne, Lemouton Emília Shakespeare-fordítása, 2. rész, Magyar Shakespeare-Tár, 1914, 233.
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női életút, annak feltárása, elemzése fontos, hiszen nagyon hasonlít egy későbbi, jelen-
tősebb női életműhöz, annak feldolgozásához (l. Brunszvik Teréz).

Lemouton Emília tiszteletre méltó vállalkozásának vizsgálata mellett Czeke Mari-
anne az Ungarische Rundschauban terjedelmes – minden egyes tanulmányt bemutató – re-
cenziókat adott közre az 1913-as, 1914-es és 1915-ös Magyar Shakespeare-Tárról. Továbbá
1913-ban a Tárban ismertette Sir Edwin Durning-Lawrence „Milton’s epitaph to Sha-
kespeare” című angol irodalomtörténeti írását, majd 1916-ban Joseph de Perrott „Über
eine anno 1587 erschienene, heute aber gänzlich vergessene Novelle als Quelle von Mas-
singers ’A very woman’” munkájáról írt értékelő sorokat, s végül Friedrich Brie „Impe-
rialistische Strömungen in der englischen Literatur” kötetét mutatta be. Az 1915-ös
Egyetemes Philologiai Közlönyben Walter Pater „Görög tanulmányok” című könyvéről je-
lentetett meg összefoglalást.

1914. március 21-én a VIII. fizetési osztályba léptették.41 1915 után munkahelyén
azonban az esedékes kinevezések alkalmával ismét férfimunkatársához képest ismét hát-
rányos megkülönböztetést kellett elszenvednie. Egy, az élete vége felé összeállított pub-
likációs lista szerint 1915-ös megjelenéssel három, kisebb ismeretterjesztő angol nyelvű
cikk írt.42 A következő év októberében a helyzet kiegyenlítéséért igazgatója, Ferenczi
Zoltán lépett fel a rektornál: hosszú kérvényben felsorolta a könyvtárosnő érdemeit, rá-
termettségét, s végül felhozta (a hivatkozási alappá vált) Hóman Bálint példáját, akit csu-
pán alig egy hónappal korábban tettek meg könyvtártisztnek, de már egy éve, 1915-ben
megkapta azt a besorolást, amely most Czeke Mariannét is megilletne, tehát méltányos
(azaz ildomos) lenne a könyvtárőri cím és a magasabb fizetési kategória megadása.43

1917 tavaszára nagy nehezen megérkezett a beleegyező határozat.44

1918-ban a Századok számára írt értékelő ismertetést Pekár Károly „Magyar kultúra”
című kötetéről. A következő évben Kazinczy Ferenc Machbeth-fordításáról szóló tanulmá-
nya ismét Magyar Shakespeare-Tárban jelent meg, amelyben prezentálta a korabeli fordítási
szemléletet, a szöveghűségre való törekvést, illetve a mérsékelt nyelvújítási megoldásokat.
A munkát Hellebrant Árpád is feltüntette irodalomtörténeti repertóriumában.45

Korábban, a Magyar Tudományos Akadémia az angol drámaíró születésének 300.
évfordulójára, 1916-ra magyar kritikai kiadások megjelentetését tűzte ki célul, e terv ke-
retében Czekével a II. Richárdot dolgoztatták fel, aki a megbízásnak eleget tett, ám az
addigra kialakult papírhiány miatt a publikálás meghiúsult.46 A kutatás nagyrésze azonban
mégis hasznosult, hiszen a hatalom ábrázolásának tárgyában elmerült tudós óhatatlanul
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41 MNL OL K 726-1933-926, Czeke Marianne, Curriculum vitae, 4v.
42 England wins the day „Hungary”, 1915. jan., Postal buildings in Hungray, 1915. febr., How do we

stand? 1915. márc. MNL OL K 726-1933-926, Czeke Marianne, Curriculum vitae, 5.
43 ELTE Egyetemi Levéltár, Egyetemi Könyvtár, Iktatott iratok, 1891/1916.
44 Uo. 485/1917.
45 HELLEBRANT Árpád, Irodalomtörténeti repertórium, Irodalomtörténeti Közlemények, 1921, 282.
46 CZEKE Marianne, Hogyan lettem könyvtáros? i. m. 7.
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egybevettette az ifjúkori pozitív szigetországi útiélményeit és az azoknak ellentmondó
kora angol aktuálpolitikai eseményeivel, kommentárjaival, amelynek következtében a cél-
zott vagy manipulált történetírás – politikai ideológiaképzés, arculatépítés – nyilvánvaló
csúsztatásairól, elhallgatásairól, hazugságairól rántotta le a leplet. Az elkészült munka –
rövidítve ugyan, de – megjelent az 1919-es Történeti Szemlében „Wilson mint történet -
író” címmel, amelyben a politikus történészi – objektívnek semmiképpen sem tekinthető
– tudósi teljesítményének állításait szembesítette más elfogadott angolszász történeti
szakirodalommal, forrással. 

Munkahelyén az 1918-1919-es állapotok rendezésekor Czeke Mariannét 1919. feb-
ruár 27-én a VII. fizetési osztályba sorolták, tehát a korábbihoz képest egy kategóriát
ugrott előre, míg többi (férfi)kollégái kettő, vagy annál is több osztállyal kerültek elő-
nyösebb helyzetbe.47

Időközben a könyvtári Shakespeare-különgyűjtemény katalógusa is összeállt, a
munka befejeztéről Ferenczi Zoltán tájékoztatta a szakmát a Magyar Könyvszemlében,48 il-
letve az intézményi fenntartót éves jelentésében.49 Még 1908-ban a Kisfaludy Társaság
Shakespeare-bizottsága úgy határozott, hogy az Egyetemi Könyvtárban a meglevő állo-
mányból, s a hiányzó művek beszerzésével az akkori kultuszminiszter, Apponyi Albert
anyagi támogatásával felállíttat egy Shakespeare-könyvtárat. A British Museum Shakes-
peare-katalógusát követő segédlet megjelentetése pénzügyi nehézségek miatt 1920-ra to-
lódott, ezért utólag kellett hozzátenni az 1917–1918-ban gyarapított művek jegyzékét.
A kiadványt Gulyás Pál méltatta: mindenekelőtt elismerte Czeke Marianne mintaszerű
munkáját, sajnálatát fejezte ki, hogy nem vették fel az idevonatkozó valamennyi magyar-
országi folyóiratcikket, illetve kifogásolta a hasonmás kiadások nem az eredetiek után
állnak, s nem különítette el az „összes műveket” a „válogatott művektől”, majd végezetül
megjegyezte, hogy az áttekinthető kötet használatát „megkönnyíti a gondos név- és rend-
szómutató.”50 Az 1922-es Külügyi Szemle is ismertette a katalógust, amely a magyarországi
művek sorával bizonyította, hogy Keleten hazánk a nyugati civilizáció erős támasza, a
recenzáló külön értékelte, hogy a Shakespeare-életművet már tízszer fordították le és
adták ki jeles költők közreműködésével (Arany, Petőfi, Vörösmarty), majd reményét fe-
jezte ki, hogy Czeke kisasszony, az őt ért ért súlyos januári villamosbaleset után felépül,
s visszatér magyarországi sikereinek színterére folytatva tiszteletreméltó kulturális tevé-
kenységét.51
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47 MNL OL K 726-1933-926, Czeke Marianne, Curriculum vitae, 4v.
48 FERENCZI Zoltán, A budapesti királyi magyar tudományegyetem könyvtárának 1914., 1915. és 1916. évi ál-

lapotáról, Magyar Könyvszemle, 1918. 1–2. füz. 121.
49 A Budapesti Magyar Királyi Tudomány-egyetem Könyvtárának Czímjegyzéke, 39–41., 1914., 1915. és

1916. évi gyarapodás, Budapest, Magyar Királyi Tud.-egyetemi Nyomda, 1921, XII.
50 GULYÁS Pál, Czeke Marianne: Shakespeare-könyvtár, Magyar Könyvszemle, 1922, 1–4. füz., 201–202.
51 A history of  the Anglo-Hungarian relations, Külügyi Szemle, 1922, 249.
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A Külügyi Szemle az egyetlen nyilvános fórum – forrás, amely az együttérzés támogató
hangján megemlítette ezt a szomorú eseményt. A kortársak egyáltalán még utalást sem
tettek arra, hogy a tudóshölgynek bármilyen betegsége, fogyatékossága lett volna. Tehát
teljesen elfogadták, egyenrangúnak tekintették, munkáját elismerték. Csupán később né-
hány visszaemlékező célzott erre, mint mellékes körülményre kiegészítésként, tényként
beszámolója végén. Czeke Marianne viszont 1938-as visszaemlékezésében őszinte tár-
gyilagossággal beszélt nehézségeiről, s arról, hogy a baleset még körülményesebbé tette
életét. Személyes levelezéseiben természetesen rendre előkerültek az ilyen jellegű gondjai.
Vélhetően közrejátszhatott hallásromlása is a szerencsétlenség bekövetkeztében, amely-
ben, sajnos, jobb lábát térdig elveszítette.52 Az ingadozó egészségi állapot visszatérő tár-
gya a szabadságkérelmek, -engedélyek a hivatali ügymenetében. Nyaranta különböző
fürdőkúrákon és egyéb kezeléseken vett részt, hogy aktuális panaszait enyhítse, egészségét
karban tartsa, s a távolléteket az Egyetem kommentár nélkül jóváhagyta.

Ferenczi Zoltánnal való főnök-beosztott viszonya meglehetősen baráti – családi jellegű
volt, amely nemcsak az ő kiváltsága volt, hanem valamennyi hasonló munkatárs is ugyanilyen
bánásmódban részesült. Császár Elemér visszaemlékezésében Ferenczi őszinte, nyílt ember-
ként jelent meg, kimaradt az intrikákból, hatalmi játszmákból, mindamellett, hogy nem ápolt
bensőséges kapcsolatot egyetlen csoportosulással sem, lazább jó viszonyban volt valamennyi
érdekkörrel. Joviális, derűs emelkedettséggel szemlélte az emberi gyarlóságból fakadó min-
dennapi csatározásokat, a harmonikus, teljes személyiségű ember senkire nem volt féltékeny,
senkit sem irigyelt. Mindenki biztos lehetett abban, hogy az emberek szemébe ugyanazt
mondta, mint a háta mögött. Császár szerint a ritka lelki alkat kialakulását elősegítette az, hogy
Ferenczinek pályája során nem kellett részt vennie különböző pozícióharcban, mert a korábbi
vezető állásából léphetett a következő jelentősebb státuszba.53 Az igazgatót nyári szabadsága
alatt a könyvtárban bent lévő könyvtártisztek (Tetzel Lőrinc, Czeke Marianne, Hóman Bálint,
Pasteiner Iván) heti váltásban helyettesítették, s a történtekről rendre levélben adtak tájékoz-
tatást.54 A bensőséges légkört elősegítette az, hogy a közvetlen és közlékeny Ferenczi család-
jával együtt a könyvtár épületében lakott, a dolgozók nap mint nap találkozhattak a
családtagokkal, s némelyiküknek – köztük a könyvtároshölgynek – Arankával, az igazgató
feleségével is jó kapcsolata volt. Egy 1912-ből származó Czeke-levélben például ilyen sorok
olvashatóak: „Reménylem kedves Igazgató Úr a Te és kedves családod nyaralása kellemesebb
volt mint az enyém. – Szándékomban volt irni Arankának, már csak azért is hogy hírt kapjak
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52 A balesetért a BESZKÁRT tisztességes kárpótlást fizetett. Lakatos András (Czeke Marianne húgának
unokája)  közlése.

53 CSÁSZÁR Elemér, Ferenczi Zoltán r. tag emlékezete, Budapest, MTA, 1930, (A Magyar Tudományos
Akadémia Tagjai Fölött Tartott Emlékbeszédek, 20/16), 21–23.

54 FABÓ Edit, Az Egyetemi Könyvtár a dualizmus második felében = Az Egyetemi Könyvtár egy évszázada:
1874–1980, szerk. SZÖGI László, Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár, 2008, 63–64. A levelek
egy része Ferenczi Zoltán személyes hagyatékában fennmaradtak, amelyet az MTAK Kézirattára
őriz.
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hogylétetekről…55 1922 őszén azonban a baleset miatti kényszerű, hosszú lábadozás kom-
penzálására kérte főnökét, hogy küldjön neki otthon is végezhető munkát.56

Az 1920-as évek elején rövid kirándulást tett kalandregények magyarra fordításában:
Edgar Rice Burrough „Tarzan visszatér”-ését az ő tolmácsolásában ismerhette meg az if-
júság. Alexandre Dumas „Bragelonne vicomte” tetteit már másokkal együtt fordította le.

1923-ra – a körülményekhez képest – teljesen felépülhetett, hiszen az ebből az évből
fennmaradt levélváltások szerint visszatért munkaereje és harci kedve. Mindenekelőtt köz-
readta a Századokban Teleki Pál magyar történelemről és annak Európában elfoglalt helyéről
szóló New Yorkban megjelent könyvének recenzióját. A könyvtárban azonban újfent rang-
sorhátrányba került férfimunkatársához képest, s a könyvtárvezetésben megfáradt, folyton
helyettesítendő igazgatóra viszont már nem számíthatott, ezért mindent megmozgatott a
jogsérelem kiküszöbölésért. Tormay Cécile-lel, mint a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövet-
ségének elnökével folytatott levelezésből látni lehet, hogy ügyében az elnöknő minden tár-
sasági eseményt megragadva egyenesen a kultuszminiszternél járt el, aki ismerte és nagyra
értékelte Czeke Marianne munkásságát, nehezményezte a méltatlan helyzetet, javasolta, hogy
pályázzon gyűjteményegyetemi állásra, s akkor ő be tudja tenni a jogos VI. fizetési kategó-
riába.57 A külső erők bevonásával megtámogatott ostrom egy év múlva, 1924-ben ért célt,
amikor is besorolták a VI. fizetési osztályba.58

A fizikai hátrányok azonban nem gátolták abban, hogy élénk és hathatós közéleti te-
vékenységet fejtsen ki. Az első világháború végén óva intette a nyugati, különösen az angol
politika kétarcúságára. Családjában hétköznapi szinten foglalkozhattak a politikai ügyekkel,
hiszen unokatestvére, Nelky Jenő az 1920–30-as években londoni magyar követségi taná-
csosként teljesített szolgálatot. A trianoni döntés politikai jellegű szerepvállalásra sarkallta:
előadásokat tartott a Külügyi Társaságban, részt vett minden hazafias fórum szervezésében,
azok nemzetközi kapcsolattartásában – kamatoztatva francia, angol, német és olasz nyelv-
tudását, s utazásai során szerzett ismeretségeit.59 1918-ban alapítótagja volt a Magyar Asszo-
nyok Nemzeti Szövetségének, csatlakozott Területvédő Ligához, 1925-ben az Egyetemet
és Főiskolát Végzett Magyar Nők Egyesülete létrejötténél bábáskodott, majd 1928-ban be-
lépett és választmányi tagja lett a Pro Hungária Magyar Nők Szövetségének,60 az Interna-
cionális Sor Optika Egyesületnek.61
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55 MTAK Kézirattára, Czeke Marianne levele Ferenczi Zoltánnak, 1912. aug. 20. Ms 326/186.
56 ELTE Egyetemi Levéltár, Egyetemi Könyvtár, Iktatott iratok, 926/1922.
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59 Czeke Marianne „A Magyar Feltámadás Lexikon”-ába (1930. 525.), ill. „A Magyar Legújabb Kor Le-

xikon”-ába (1932. 463.)  leadott róla szóló szócikkében főbb munkái között feltüntette „A bolsevizmus
és a nagy német vezérkar” című művét, amelyet már az 1933-ban összeállított publikációi között nem
tüntetett fel. Elképzelhető, hogy a ’20-as években egy ilyen címmel megtartott előadását közlésre is
szánta, ám ennek nyomát eddig nem sikerült fellelni.

60 CZEKE Marianne, Hogyan lettem könyvtáros? i. m. 7.
61 MNL OL K 726-1933-926, Czeke Marianne: Curriculum vitae, 4v.
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Czeke Marianne barátnői és a nőmozgalmi ismeretségi körébe tartozók jobbára a kö-
zéposztálybeli Wlassics-kollégium tagjaiból verbuválódtak. Elhatárolódtak a radikális né-
zeteket valló feministáktól, s női érdekek megvalósulását alapvetően a hagyományos
sztereotípiák keretei között – konzervatívan képzelték el. Az ugyancsak hagyományos ér-
tékrendhez kötődő magyar társadalomban és közvéleményben az értelmiségi női lét, illetve
a női életpálya már a 20. század elejére elfogadottá vált. Mégis 1925 elején a Tormay Cécile
szerkesztette, a Magyar Irodalmi Társaság nívós kulturális közéleti lapjának, a Napkelet ja-
nuári és februári számában a kor meghatározó, minisztériumi kultúrpolitikusa, dr. Kornis
Gyula „Nők az egyetemen” címmel lehengerlő tanulmányt adott közre arról, hogy min-
denki jobban jár, ha a nők nem igyekszenek annyira a diploma megszerzéséért, különös
tekintettel a Trinanon-csonkította ország szűkös gazdasági lehetőségeire.62 A szaktekintély
provokatív publikációját az érintett hölgyek nem hagyhatták szó nélkül. A választ Czeke
Marianne és Ritoók Emma fogalmazták meg, amely a májusi számban meg is jelent.63 A
felelő hölgyek sajnálták, hogy a már ötven éve felvetődött nőkérdés, mely a szabad tanul-
hatási és politikai jogok megadásával mégsem oldódott meg. Ez idő alatt hiába zajlottak
le sajtópolémiák, tudományos viták, hiszen Kornis Gyula számára a kérdés újfent prob-
lémát jelentett, amelyek előidézője főként az akkori nehéz gazdasági helyzet volt. Komoly,
tudományos igényű tanulmányában megállapította, hogy a tudomány tulajdonképpen nem
nőknek való működési terület. Valójában alig leplezett kenyérharcról volt szó. A reflektáló
hölgyek előrebocsátották, hogy válaszuk ugyan nem tudományos megalapozottságú, s
amelyet később alkalomadtán pótolnak, de szükségét látták észrevételezni az írásra okot
adó publikációt. Korábban, 1923-ban a Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatónők Or-
szágos Szövetségének és a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének kötelékébe tartozó
nők a közoktatási miniszterhez kérvényt nyújtottak be, hogy főleg az egyedül maradt
leányok miatt valamennyi főiskola nyitassék meg. A megszólított kultúrpolitikus a szűkös
gazdasági körülmények miatt látszólag szigorúan tudományos érvekkel alátámasztva meg-
vonná a nőktől a tanulás, a tudomány művelésének jogát. Az elvitatott jog, bár többségé-
ben a középosztálybeli hölgyeket érinti, az emberi nem felétől vonna el alapvető
szabadságjogot. A tudóshölgyek közös válaszukban sorra felvonultatták a fontosabb, el-
fogulatlanságot cáfoló állításokat. Mint például, hogy a nő emocionális beállítottsága aka-
dálya lenne a tudományos munkának, hangulatingadozásai miatt elvész a részletekben,
téves ítéleteket hoz, képtelen logikus, elvont gondolkodásra. Ellenben felhozták, hogy a
kiindulópontot biztosító kíváncsiság is érzelmi töltetű; nem igaz, hogy a férfiak logikusak,
racionálisak, hiszen a férfipolitikusok következetlenségének köszönhető a trianonihoz
mérhető igazságtalan egyezmények; igazságtalan, hogy az elmúlt néhány év női tudomá-
nyosság eredményeit az évezredes hagyományokkal bíró férfialkotásokkal mérik össze;
hiányolták az egyetem után tudományos pályára lépett nőkre és férfiakra vonatkozó ada-
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tokat; felhívták a figyelmet arra, hogy a diplomás nőknek a hivatásuk mellett még a ház-
tartással és gyermekneveléssel is foglalkozniuk kell. A kultúrpolitikus a leányok férfiaknál
is jobb egyetemi tanulmányi eredményeit a női kötelességtudásnak könyvelte el, illetve
hogy a férfioktatók a vizsgán elnézőbbek lennének velük. Czeke Marianne és Ritoók
Emma éppen ezért javasolt női egyetemi tanárt a katedrára, s zárásként elmondták, hogy
szerintük, velük, nőkkel nemhogy csökkenne a tudomány színvonala, hanem inkább gaz-
dagabb lenne – végtére is „a fejlődés útja”.

Czeke Marianne munkahelyén férfikollégáival kifejezetten jó kapcsolatot tartott fenn.
Főleg két emberhez fűzte baráti, jópajtási viszony: egyikük Fitz József, másikuk Pasteiner
Iván volt, s akikkel közös szobában dolgozott. Szinnyei József  a könyvtárban tett tisz-
telgő látogatása alkalmával velük is, mint akkori gyakornokokkal találkozott.64 A 18. szá-
zadban betelepülő német kereskedőcsaládok egyikéből leszármazó, a művészettörténész
professzor atyai tekintéllyel megtámogatott, az asszimilációt és társadalmi emelkedést
biztosító nemesi házastársválasztás gyakorlatát követő, jogvégzett Pasteiner 1920-ban
megnősült65. Ám a feleségét, Szentgyörgyi Czeke Krisztinát, Marianne apai nagybátyjának
leányát valószínűleg éppen a könyvtárosnő révén ismerhette meg, mindenesetre több
szálon is kapcsolódtak egymáshoz. A Fitz-hagyatékban a Czeke-levelek közül a legterje-
delmesebb pont az 1925-ös évből való.66 Fitz ekkor hosszabb tanulmányúton volt Ber-
linben, s a kolléganő érdeklődött a szakmai újdonságok felől, s tájékoztatta az otthoni
eseményekről. Többek között beszámolt a fenti Napkeletes Kornis-cikkről, illetve, hogy
a könyvtárban minden a megszokott kerékvágásban megy, eltekintve olyan apróságoktól,
mint hogy egy másik beosztott kolléganőt hasznavehető feladattal bízta meg: „… sikerült
Aureliát megdolgoztatnom. Rendezi, és ujból felveszi a középiskolai értesitőket, s csak-
ugyan halad. … – Én úgy látszik mégis többet tudok mint maga. – De azt tartom talán
ez nem is annyira tudás kérdése mint sexus kérdése.” Az aktuális kinevezésekről úgy
gondolta, hogy decemberig el fognak húzódni. Czekének nagyon hiányzott a jóbarát,
amelynek hangot is adott: „Egyszóval maga jól megrakodva tudással fog ide visszatérni,
hogy aztán kellő módon gyarapitsa az uj igazgató hirnevét. … így égető szükség lesz a
visszatérésére. – Ich habe so etwas läuten gehört, mintha tudományos és adminisztrativ
igazgató igazgatná a könyvtárt ezentúl. Az adminisztrativ igazgatásra itt van Tetzel – de
a tudományos igazgatásra honnan szedné az uj igazgató a tudományt ha maga nem jönne
meg idejében?” – S hogy a csábítás hatásosabb legyen, megemlítette a Fitznek oly kedves
tüneményeket: „Ismerve szive titkos vágyait azt se hallgathatom el, hogy the pretty young
ladies még mindig járnak a szobánkba…” 
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Az időszerű vezetőváltás és hivatali ügyekről számot adó Czeke Marianne ekkor
már eltávolodott a Shakespeare-kutatásaitól, de érdeklődése és politikai elhivatottsága
még az angol földön tartja, egy mondattal jelezte a jóbarátnak, hogy éppen egy korábban
elkezdett munkáján dolgozott: „Én pedig … csak Irországot pengetem, pengetem …”
Még a II. Richard feldolgozásából fakadó – egy olyan nagyhatalom, mint Anglia politi-
katörténetében kimutatható – a hatalom megszerzésére, megtartására, gyakorlására ész-
revételeit először Wilsonra és korára vetítette. Majd egy nagyobb ívű vizsgálat keretében
Írország függetlenségének megszűnésének történeti útját tárta fel, hogy a megfigyelt je-
lenségeket még árnyaltabbá, részletesebbé tehesse, illetve, hogy kimondatlanul a tanul-
ságok nyilvánvalóan célzatosan példázatosabban, áthallásosabban legyenek érzékelhetők
kora aktuálpolitikai eseményeinek összefüggéseiben. Emellett kutatói területe újabb kör-
rel bővült: a magyar kisdedóvás megteremtőjének, Brunszvik Teréz életével foglalkozott,
bár erre az iménti levél még nem utalt.

A 20. század eleji vezető kultúrpolitikai körökben egységes vélemény uralkodott
Brunszvik Teréz vitathatatlan érdemeiről. A róla kialakult képet jelentősen befolyásolta
első, 1865-ös életrajzírója, Kacskovics Lajos, aki Brunszvik Teréz hatását, nagyságát Szé-
chenyihez hasonlította. 1907-ben a Magyar Pedagógiai Társaság pályázatot írt ki a grófnő
életét bemutató korszerűbb műre, a pályázatot azonban 1912-ben fel kellett függeszteni,
mert nem állt rendelkezésre megfelelő levéltári forrás. Czeke Mariannénak, az önálló ér-
telmiségi, dolgozó nőnek tárgyválasztása a körülményeket tekintve kézenfekvő. Hiszen
egyrészt a grófnő a Wlassics-kollégiumban hivatkozási alapként, mint az első mintaadó
női életpályák képviselőjének meghatározó – és a nagy magyar politikus reformterveibe
is illő – alakja állandóan jelent volt, másrészt a mellé állított Széchenyi leveleinek, jegy-
zeteinek, cikkeinek kitüntetett helye lehetett a kollégium könyvtárában.67

A téma újbóli aktualitását 1928 felé járva az első óvodaalapítás centenáriuma adta.
Ugyanakkor az is köztudott volt, hogy az akkor halálának 100. évfordulójához közeledő
Beethovenhez és Pestalozzihoz is köze volt a grófnőnek. Tehát Czeke Marianne úgy
döntött, hogy Brunszvik Teréznél köt ki és felkutatja a lappangó írásos hagyatékot. 1925
decemberében levélben felkereste a kolozsvári egyetemi könyvtárbeli kollégáját, Gyalui
Farkast, nem tud-e felvilágosítással szolgálni egy oldalági Brunszvik-leszármazottról, De
Gerando Antonináról. Gyalui a maga fanyar stílusában rögvest válaszolt és kitért az ese-
dékes, jövőbeli igazgatóra is: „De Gerando Antonina urnő személyes jóbarátom, az Erd.
Irod. Társaságban tagtársam volt. Itt lakik Kolozsvárt: a házsongárdi temetőben … A
mennyiben reá vonatkozó adatokat akarna, azt tessék Bida Mária tanárnőtől … kérni…
. Kivánom Tetzelnek hogy ne csalódjék (ha remél) de azt hiszem, hogy oda valami sza-
kunkhoz nem értő ökört fognak kinevezni.”68
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Az 1926-os év rendkívül eseménydús időszak Czeke Marianne tudományos életében.
Befejezte az angol politikatörténeti munkáját és – az addig egyelőre a Magyar Tudományos
Akadémián őrzött, feldolgozatlan források alapján – megszületett az Brunszvik-kutatás első
eredménye. Március 9-én és 11-én hosszú, kétrészes előadást tartott a Magyar Külügyi Tár-
saságban „Angol külpolitikai módszerek az unió előtti ír történet tükrében” címmel az „oszd
meg és uralkodj” különböző technikáiról. (A felolvasás írott változata 1927-ben látott nap-
világot.) S egy hónap múlva, április 12-én az Egyetemet és Főiskolát Végzett Magyar Nők
Egyesületében rendeztek egy másik felolvasóestet. A prezentált tanulmányokat a Kisdednevelés
még abban az évben, 1926-ban kiadta, hogy a bevételt mielőbb az Óvónői Alapnak juttat-
hassa. Az első előadó, Czeke Marianne „Gróf  Brunsvik Teréz élet- és jellemrajza” címmel
tartotta meg beható ismertetőjét a nőről, a nevelés elmélete iránt érdeklődő és annak gya-
korlatát művelő, önfeláldozó, nagyformátumú, Széchenyihez mérhető asszonyról. Az elő-
adótárs Hrabovszky Józsefné dr. Révész Margit volt, aki a grófnőt orvosi, pszichológiai
szempontból mutatta be. Czeke többek közt elmondta, hogyan sikerült nyomára bukkanniuk
az oly régen keresett, húsz kötetet kitevő naplóknak, feljegyzéseknek özv. De Gerando At-
tiláné, gróf  Teleki Irén úrnőnél, aki az anyagot rendelkezésükre fogja bocsátani. 

Érdekes módon Brunszvik Teréz életében ugyanúgy fellelhető az emberiség neme-
sítéséért, a kultúráért, a művészetért, a tudományért lelkesedő, melegszívű apafigura, il-
letve a hétköznapibb, az élet valóságos gondjait szem előtt tartó, korlátozó, rideg
anyatípus, mint a húsz évvel korábban tanulmányozott Lemouton Emíliáéban, valamint
a neveltetésük is nagyon hasonlóan alakult, természetesen azzal a nem elhanyagolható
különbséggel, hogy egyikük a polgári réteghez, másikuk az arisztokráciához tartozott.
Az apa, Brunsvik Antal udvari és helytartósági tanácsos Pozsonyban, anya a csinos, de
szegény Seeberg bárónő, Mária Terézia udvarhölgye volt. Brunszvik művelt, nyitott, tár-
sasági ember volt, aki lelkesedett a magasztos eszmékért és a szabadságért, meghatározta
Teréz nevelését, zenei tanulmányait, nyelvtanulását és olvasmányait. Korai halála után
gyermekei testvéri szeretetben, boldogságban nőttek fel, s olyan emberek forogtak kö-
rülöttük, mint Beethoven. A megpróbáltatások felnőtt életük folyására volt jelentős ha-
tással, különösen Terézére. A grófnő önfeláldozóan támogatta húgát az őt ért
csapásokban, minden tekintetben segítségére volt a gyermekek nevelésében. S amikor a
rokongyerekek elkerültek mellőle, akkor fordult az intézményesítetten és szervezetten
történő gyermekgondozás, illetve tanítás felé. A helyes nevelési elvek keresése közben
vette fel a kapcsolatot kora híres pedagógusaival, óvodákat alapított, s hasonló létesít-
mények állítása érdekében bejárta Európát. Benyomásairól, meglátásairól, olvasmányairól
naplószerű feljegyzéseket vezetett, azzal a szándékkal, hogy azokat egyszer majd sajtó
alá rendezze. Mivel ő maga ezt a munkát egyedül nem tudta elvégezni, ezért szellemi ta-
nítványt, örököst keresett maga mellé, választása unokahúgára, Teleki Blankára esett. A
forradalom bukása után Blankát bebörtönözték, s az eljárás alatt a naplók egy részét a
hatóság elkobozta. A lefoglalt iratokat nagy nehezen visszaadták, ám a kiadás terve az
egyre idősödő grófnő s még szűkösebb anyagi lehetőségei miatt sosem valósulhatott
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meg. Azonban a kéziratot a család ezen ága megőrizte, s a 20. század elején – Czekéék
számára – hozzáférhetővé tette. 

Megindulhatott a hatalmas gyűjtő- és feldolgozó munka. A hagyaték Románia területén,
az erdélyi Pálfalván volt. A román hatóság ekkora levéltári anyag átküldését nem engedé-
lyezte, tehát oda kellett utazni, s a helyszínen kellett jegyzeteket készíteni. Két barátnő nyújtott
pótolhatatlan segítséget Czeke Mariannénak. Az egyikük, Hrabovszkyné Révész Margit dok-
tornő, a másikuk Szirmay Tamásné Pulszky Harriet volt. Mindkettőjüket a Wlassics-kollé-
giumban ismerte meg, s a kapcsolatot a nőmozgalmi tevékenység is elevenen tartotta. A
doktornő korábban és később is – a tudóshölgy élete végéig – számtalanszor látta vendégül
szanatóriumában szükség esetén, elkísérte (külföldi) utazásaira, mint ahogy Pálfalvára történő
látogatás alkalmával is tette. Szirmayné pedig ezúttal hat héten át vállalta a fennmaradó iratok
átnézését, rendezését és jegyzetelését, sőt napközben (Czeke munkaideje alatt) itthon is eljárt
helyette a különböző levéltárakba, hivatalokba s a talált iratokat lemásolta.69

Ettől kezdve Czeke Marianne teljesen elköteleződött a pedagógia mellett. Az 1926-
os év végén két rövidebb írása is szinte egyszerre jelent meg az újonnan megkezdett fel-
táró munka eredményeként. Az egyikben rövid leírást és kisebb részleteket adott közre
Brunszvik Teréz kiadatlan naplóiból és egyéb hátrahagyott irataiból a Kisdednevelésben, a
másikban a megtalált forrásokban megszólaló – szintén centenáriumi figyelmet is ér-
demlő – Pestalozzit, mint szociálpedagógust mutatta be A Jövő Útjain című lapban.

A váltás

Jóhiszeműnek tekinthető Czeke vélekedése az előbbi Fitznek írt levelében, miszerint a
könyvtári kinevezések elhúzódnak az év végéig, mivel átnyúltak a jövő évre. Ferenczi Zoltánt
1926. január 31-dikével nyugdíjazták, s utódjául május 15-én Pasteiner Ivánt, az épületben
működő Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ igazgatóját nevezték ki.70 Az
egykori baráti trióból Czeke Marianne a bibliográfiai, Fitz József  szerzeményi osztályt ve-
zette. A felállás biztatónak tűnt. Mégis az új igazgató a könyvtároshölgy élete legnagyobb
csalódása lett, s amellyel a keserűségek sora indult meg. A kinevezéssel, a régi jóbarát Paste-
iner gyökeresen megváltozott: távolságtartó, szinte megközelíthetetlen lett. 

Ekkortájt került a könyvtárba Domanovszky Ákos, aki Czekével, mint már igencsak
öregedő asszonnyal találkozott: „De az ősz hajú, hegyes orrú, rosszul halló könyvtárosnő
korántsem idejét múlt szellemű … Jóindulatú, kedves és okos volt.”71 Tudta róla, hogy
a Brunszvik-életrajzon dolgozik, összeállította a Shakespeare-katalógust, felügyelte az
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dolgozás nemzetközi egyezményes alapelveinek egyik kidolgozója, a szakmai munka intézményi ve-
zetője. 1945–1972 között igazgatóhelyettesi funkciót látott el.
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olvasótermi katalógust és a címleírásra ő kezdte el megtanítani. Pasteinerre is pontosan
emlékezett: „A barna hajú, éles szürke tekintetű, keskeny arcú, magas, elegáns férfi öltö-
nyeit a legjobb pesti szabónál készíttette … [az] angol külügyminiszterhez hasonlított.
… nem fáradt bele a könyvtári aprómunkába – teljesen elhárította magától.”72 Az elmé-
letalkotó, kutatómunka távol állt tőle, csupán két kis tanulmány és néhány írás maradt
fenn tőle. „Viszont a könyvtárigazgatás adminisztratív jellegű napi teendőit nagy ener-
giával és lendülettel végezte. A rend és tisztaság felett drákói szigorral őrködött.” Érde-
meinek tartotta szervező tehetségét, amellyel belső építkezéseket, ésszerűbb elhelyezést,
különböző részlegeket csoportosított át, kicseréltette az állványzatot – kiküszöbölve ezen
lépésekkel az addig folyton gondot jelentő helyszűkét. 

Igazgatósága alatt, vezetői stílusában kínosan ügyelt a két évszázad alatt családilag
megszerzett társadalmi presztízsre, mint afféle úriemberbe oltott hűbérúr látványosan
érvényesítette az úr-szolga feudalisztikus hierarchiáját a főnök-beosztotti relációban,
amely például azt jelentette, ha egy diplomás hölgyalkalmazott szintén diplomás leendő
férjét máshol, csupán altiszti (főkertészi) minőségben tudták foglalkoztatni, akkor a kol-
léganőtől „rangon alul” kötött házassága miatt megvált.73 A kritikát egyáltalán nem tűrte
– bár a könyvtár történetének írói úgy tartották, hogy vezetői pályájának elejére ez nem
volt igaz, mégis Czeke Mariannéval való viszonyának teljes megromlása erre volt példa.74

Pasteiner új pozíciójának elfoglalásával hozzálátott a könyvtárat korszerűsítő prog-
ramjának megvalósításához. Döntéseit egyedül hozta meg, senkivel nem konzultált. El-
képzeléseibe számos hiba csúszott, az egyes egymást átfedő munkafolyamatokat figyelmen
kívül hagyta, ott egyszerűsített, ahol a korábbi, kutatók és oktatók által kivívott feltárói
gyakorlat a kutatói munkát segítette. Czeke Marianne hiába próbált beszélni ez ügyben új
főnökével, többszöri ígéret, időpont-egyeztetés után sem sikerült, így 1926 decemberében
írásban nyújtotta be észrevételeit, javaslatait hosszú „Beadvány” formájában. 

A kutatótevékenységet is folytató könyvtárosnő a gyakorlatban is tisztában volt azzal
az alapelvvel, hogy egy gyűjtemény annál értékesebb minél többszempontból biztosított
a feltártsága. Elmondta, hogy a régi és az új rendszerű feldolgozó munka párhuzamos
végzése megterheli a munkaerőket, az elmaradások pótlása további többletmunkát jelent,
s mindenképpen lassítja a feltárást – s igaza volt, hiszen a cédulakatalógusra csak az 1950-
es években sikerült teljesen áttérni.75 Kifogásolta, hogy a gyűjteményes műveknél elma-
radnának az egyes kötetek címe, lapszáma, s a benne levő művek, ugyanígy szükségesnek
tartotta földrajzi katalógust. Czeke elkeseredettségét érzékelteti levelének zárása: „Hosz-
szura nyuló de nem kimeritett ellenvetéseimet nem azért juttatom Igazgató Urhoz,
mintha azzal kecsegtetném magamat, hogy megjegyzéseim a legkevésbbé is tekintetbe
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vétetnének, hanem mint a könyvtár legöregebb tisztviselője kötelességemnek tartottam
ezekkel a meggondolásokkal – kéretlenül is …” 76 De, szerencsére Pasteiner hallgatott
az intő szóra, azonban egyre inkább szúrta a szemét az utóbbi időben többet hiányzó,
egykor kedves kolléganő. 

Czeke kutatását, szabadidejét ekkor már teljes mértékben az újbóli erdélyi útjának
és Brunszvik Teréznek szentelte, s nyáron is erre hivatkozva kért hatheti szabadságot,
amelyet kéthetes megszakítással meg is kapott. A könyvtárosnő saját elhatározásából,
hogy könyvtári munkájával se maradjon el nagyon, hetenként kétszer bement dolgozni.
Egy ilyen alkalommal ebédidőben találkozott Pasteinerrel, s szóváltás kerekedett kettejük
között, amelyet az igazgató feleselő sértésnek tekintett. A szigorú rendre törekvő Paste-
iner úgy láthatta, hogy a megvalósítani kívánt fegyelmet teljesen felborította az – ez eset-
ben önkényes munkarendet követő – öntörvényűnek ítélt beosztott kolléganő, akivel
szemben végképp elveszthette a türelmét. Czeke pedig hiába mentegetőzött, hogy az el-
hangzottakat, tanúk híján, félremagyarázzák – s feljebbvalója „jogosulatlan bírálatáért”
rektori intésben részesült.77 Többször folyamadott kihallgatásért az egyetemi elöljáróknál,
de válaszra sem méltatták. Magyarázkodó levéltöredéke csak a személyes hagyatékában
lelhető fel. A saját, jogos igazságáért eddig mindig eredményesen küzdő könyvtárosnő
falakba ütközött. Tehát, hogy valóban elküldte-e, nem tudni. 

Az egyetem vezetése sem volt könnyű helyzetben, hiszen az általa nemrég delegált
könyvtári igazgatónak máris éles konfliktusa támadt egy köztiszteletben álló, középkorú
tudóshölggyel, s az indokul szolgáló esemény méltatlan valamennyi szereplőhöz – a szük-
séges mértékben, hivatalból kiállt saját vezetője mellett. Az ügy azonban szóbeszéd volt
az egyetem tanári karában is, ahol Czeke pártját fogták. Az ifjú „tanítvány” Domanovszky
Ákos édesapja, Domanovszky Sándor például támogatásáról biztosította a könyvtáros-
hölgyet, s megígérte, hogy minden tőle telhetőt meg fog tenni.78 Érdekes módon a fenn-
maradt iratok, mind a „Beadvány”, mind a fegyelemsértésre vonatkozó dokumentumok
hiányoznak a Könyvtár iktatott iratai közül, csupán a MTAK Kézirattárban található sze-
mélyes hagyaték őrzi. Czeke Marianne 1927 novemberétől betegszabadságon volt, s any-
nyira tarthatatlanná válhatott könyvtárbeli helyzete, hogy az addig harcos, jogaiért kiálló
nő visszavonulót fújt, majd úgy döntött áthelyezteti magát a nemrég újjáéledő, a Magyar
Gyűjteményegyetemhez, illetve a kulturális minisztérium fennhatósága alá tartozó Or-
szágos Tanügyi és Pedagógiai Könyvtárhoz. A miniszter 1928 áprilisában jóváhagyta a
kérvényt, s helyére dr. Prohászka Lajost osztotta be.79 Az 1930-as évek elején még funk-
cionált a Shakespeare-különgyűjtemény.80 Az évtized második felében a tartalmi feltárás
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76 MTAK Kézirattára, Czeke Marianne beadványa az EK katalogizálására vonatkozóan, 1926. dec. 20.
Ms 844/c

77 MTAK Kézirattára, Czeke Marianne fegyelemsértési ügyére vonatkozó iratok, Ms 844/b
78 MTAK Kézirattára, Domanovszky Sándor levele Czeke Mariannénak, 1927. nov. 20. Ms 844/g
79 ELTE Egyetemi Levéltár, Könyvtári jelentések, 19/c, 1927–1928. évi jelentés, 3.
80 ELTE Egyetemi Levéltár, Könyvtári jelentések, 19/c, 1931–1932. évi jelentés, 6.
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alapjául szolgáló szakrendszer meghaladottá vált, amiért rengeteg olvasói kritika érte a
könyvtárat. Az általános korszerűsítések nyomán, amelynek még Pasteiner is nehezen
adta be a derekát, felszámolták az angol drámaíróhoz köthető művek egyesített állomá-
nyát.81

A könyvtárrendező és pedagógiatörténész 

Az új munkahelyen ő lett a személyzet ötödik tagja, szerteágazó munkakörrel – ahogy
egyszer később írta Fitz Józsefnek, afféle „mindenes lánynak” tekinthette magát.82

Dr. Fitos József  igazgató irányítása alatt ott dolgozott egy irodai segédtiszt, aki a
kölcsönzéseket és a kisebb adminisztrációs ügyeket intézte, egy műszaki altiszt, aki a rak-
tárba volt beosztva, és egy nyugdíjas szolga, aki takarított, fűtött, küldöncködött. Czeke
Marianne feladata a szakrend kidolgozása, a szakkatalógus építése, s az igazgató távollé-
tében annak helyettesítése.83

A munkahelyi összeütközésekkel teli 1927–1928-as évek a tudóshölgyet egy izgalmas
levelezéssel kárpótolták. Még a Shakespeare-kutatások idején megejtett londoni tanul-
mányút alkalmával megismerkedett Louise Peacoppal.84 Az ismeretségből barátság lett.
Peacop Budapesten is meglátogatta Czekét, majd együtt választottak egy népi hímzésű
bajai terítőt, amelyet elküldtek a Rolland-testvéreknek. Az angliai hölgy szoros kapcso-
latban volt Rollandékkal, s Czeke magyar barátnőivel egyetemben rajongó olvasója volt
Romain Rollandnak. A terítőnek nagy sikere volt a Rolland-háznál, olyannyira, hogy az
író maga válaszolt, megköszönte Czekének a neki szentelt figyelmet és teljes empátiájáról
biztosította az ajándékozót: „Nem kell mondjam, milyen közel érzem magam az Ön sze-
gény hazájának szenvedéseihez és csalódásaihoz. A győztesek minden igazságtalansága
fáj nekem s honfitársaim halálomig neheztelnek majd rám, amiért nem értettem velük
egyet s nem akartam az emberiséget a hazáért feláldozni.”85 A levelet 1923. március 25.-
vel keltezték. 

1927-ben Romain Rolland Beethoven életrajzán dolgozott, amikor Czeke felajánlotta
segítségét. Az összes addigi Beethovennel foglalkozót nagyon izgatta a „halhatatlan ked-
ves” kiléte, s a tájékozódást jelentő, általuk használt Brunszvik-források megbízhatatlanok
voltak. A hivatkozott naplók, emlékiratok, amelyek másolatban, részletekben több Nyu-
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81 TÓTH András, VÉRTESY Miklós, A budapesti Egyetemi Könyvtár története (1561–1944), i. m. 441.
82 OSZK Kézirattára, Czeke Marianne levele Fitz Józsefhez, 1931. nov. 1. Fond 45/109. 6.
83 DROPPÁNNÉ DEBRECZENI Éva, Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum története: Különös tekin-

tettel a könyvtári gyűjtemény alakulására, I, 1877–1933, Budapest, OPKM, 2003, 82–83.
84 Romain ROLLAND Levelei CZEKE Mariannehoz a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában, kiad.

SÁFRÁN Györgyi, BENEDEK András fordításának felhasználásával magyarra ford. LAKA-
TOSNÉ POLCZER Ágota, a bevezetést franciára ford. R. SZILÁGYI Éva, sajtó alá rend. LAKA-
TOS András, Budapest, MTA Könyvtár, 1966 (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának
Közleményei), 109.

85 Uo. 127.
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gaton élő leszármazottnál is fellelhető volt, ám a teljes kép kialakítását nem tették lehe-
tővé. Azonban Czeke Marianne még a kiadásra szánt, hiteles Brunszvik-naplók megje-
lentetése előtt elküldte volna a szükséges részleteket, hogy az új adatok már
beépülhessenek a készülő műbe. Az író kapva kapott a kedvező lehetőségen, s innentől,
1927–1928-ban a tudós és az író között hallatlanul érdekes, izgalmas, intenzív levelezés
bontakozott ki. 

Romain Rolland levelei a MTA Könyvtárának Kézirattárába kerültek, a küldemé-
nyeket Czeke Marianne unokahúga, Lakatosné Polczer Ágota lefordította magyarra, il-
letve Sáfrán Györgyi készített hozzá alapos, körültekintő tanulmányt, s amelyek 1966-ban
az Akadémia kiadványsorozatában megjelentek. Sáfrán megállapította, hogy rendkívül
termékeny eszmecsere folyt le kettejük között: „Czeke páratlanul sokoldalú anyagisme-
rete, intellektusának szigorú objektivitása szerencsésen egészítette ki a költő és művész
lelkesedését, szubjektivitását.”86 Rolland a korábbi Beethoven-kutatók (Hevesy Andor,
La Mara) eredményei mellett egyedül Czeke Marianne következtetéseit fogadta el fenn-
tartás nélkül. „Adatai az író nem egy lélektani feltevését igazolták.”87 A tudóshölgy első-
nek írta le, hogy Brunszvik Jozefin és Beethoven között kölcsönös szerelem szövődött,
sőt házasságot is tervezhettek – állítását később is csak igazolni tudták. A nagy talányt
Teréz jelentette. A pszichologizáló Rolland összefüggéseiben vizsgálta a jelenségeket –
a személyiségeket, így Teréz lelkivilágát tetteiből, elhallgatásaiból építette fel. S a francia
írónak az ő alakja tűnt rokonszenvesebbnek, nagyra értékelte benne a szeretetet, a jó-
akaratot, amiért a különböző kérdéskörben járó levelei végén időről-időre visszatért
hozzá: „Tésihez hű maradok.” A grófnő Czeke és Rolland levélváltásában „a mi Teré-
zünk” lett. 1929-ben – egy másik közös ismerős – Benedek Marcell fordításában ma-
gyarul is megjelent az így megszületett Beethoven-életrajz, amelyben az író külön háláját
fejezte ki Czeke Mariannénak és De Gerandoné Teleki Irén grófnőnek.88 A fordító Be-
nedek a Rolland-mű egy pontatlan adata miatt Czekéhez fordult, aki tisztázta számára,
miből adódhatott a félreértés, majd az utóiratban tudatta, hogy most már nem az Egye-
temi Könyvtárban, hanem a minisztérium Pedagógiai Könyvtárában dolgozik.89

1928-ban a Revue des Études Hongroises című – elsősorban Nyugat-Európa szellemi
köreinek szóló – lapban a külföldet jobban érdeklő Brunszvik Teréz és Beethoven közti
kapcsolatról közölt egy kisebb tanulmányt, amely a svájci Tribune de Geneve-ben kedvező
visszhangra talált.90 (A publikációt elküldte Rollandnak, hogy szükség esetén hivatkoz-
hasson rá.91) A Kisdednevelésben még két másik írás látott napvilágot, az egyik a grófnő és
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89 PIM Kézirattára, Czeke Marianne levele Benedek Marcellhez, 1928. dec. 6. V.3187/285.
90 MTAK Kézirattára. Czeke Marianne levélfogalmazványai De Gerando Attilánénak, 1929. máj. 9. Ms 844/e
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kora jeles pedagógusával, Wertheimmel való levelezését mutatatta be, a másik a hagyaték
pedagógiai vonatkozású részeiből adott szemelvényeket. A morzsaszemek mellett elké-
szült a Brunszvik-féle naplók és feljegyzések kritikai kiadásának első kötetének kézirata.
Czeke tarthatott attól, hogy a publikálás akadályokba fog ütközni, hiszen több fórumon
jelezte a munka végeztét és segítségért folyamodott, ahol lehetett. Éves beszámolójának
kíséretében eljutatta a kultuszminiszternek, s hogy a megjelentetés időszerűségét kiemelje
az első óvodaalapítás centenáriuma mellé felhozta a téma nemzetközi jellegét is: „Végül
legyen szabad megemliteni, hogy a külföld érdeklődése is fel van keltve a kiadvány iránt,
különösen Romain Rolland-é, akivel a Brunsvik ügy körül vagy husz levelet váltottunk
és nem egy kérdést oldottunk meg közösen ...”.92 Az egykori kollégának, a Nemzeti Mú-
zeum főigazgatójának, Hóman Bálintnak Teréz neve napján írt levelében támogatást kért
és az ügynek további lendületet adó zárómondattal: „Száz szónak is egy a vége »a nyom-
dába a kézirattal!«”93

A kézirat tehát beküldetett, s hónapokig semmi nem történt, amikor is 1929 tavaszán
– valószínű Czeke Marianne, vagy az ő közbenjáróinak nyomására – mintha elindult
volna a gépezet. Hóman Bálint elküldte az anyagot a Történelmi Társulathoz és Doma-
novszky Sándorhoz, akitől viszont ő is további szívességet várt: „Nagyon leköteleznél,
ha értesitenél azok sorsáról és lehetőleg kedvező választ adnál a kiadás tekintetében. Na-
gyon kellemetlen volna nekem is, ha a kiadás ügye a végletekig elhuzódnék, mikor Ma-
rianne az én biztatásomra nagy ambicióval és biztatással vette kezébe az ügyet.”94 Két
nappal korábban kelt megkeresésében Czeke is udvariasan érdeklődött a professzor úrnál,
hiszen már kéziratnak a második kötete is elkészült, s referálnia kéne De Gerandoné Te-
leki Irén grófnőnek.95 (A fejlemények általában kedvezőek voltak a tudós hölgynek, hi-
szen Domanovszky Sándor fia, Ákos nemrégen az ő keze alatt gyakornokoskodott, s
mind a tanárnő, mind a tanítvány kölcsönösen kellemes benyomást tettek egymásra.)

A Történelmi Társulat lektoráltatta a munkát, a bíráló kifogásai mellett jelentős hú-
zást javasolt, s a véleményt a tudóshölgy csak nyáron ismerhette meg. A rövidítés indo-
koltnak tűnt, bár az addig elvégzett szelektálás is tetemes volt. A terjedelmi korlátozást
a Történelmi Társulat a drága nyomdai költséggel is indokolta. 

Czeke Marianne először kétségbeesett, de aztán gyorsan alkalmazkodott a nehezebb
körülményekhez. A professzor úrral párhuzamosan De Gerandonéval is levelezett, akit
valóban érdekelt a publikálás ügye, illetve szerette volna a hagyatékot valamelyik magyar-
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92 MTAK Kézirattára, Domanovszky Sándor iratai a Tört. Társ. kiadványaival kapcsolatos Czeke Mari-
anne-levelek, 1928. nov. 5. Ms 4521/118

93 MTAK Kézirattára, Domanovszky Sándor iratai a Tört. Társ. kiadványaival kapcsolatos Czeke Mari-
anne-levelek, Czeke Marianne levele Hóman Bálintnak, 1928. okt. 15. Ms 4521/134

94 MTAK Kézirattára, Domanovszky Sándor iratai a Tört. Társ. kiadványaival kapcsolatos Czeke Mari-
anne-levelek, 1928. ápr. 15. Ms 4521/118

95 MTAK Kézirattára, Domanovszky Sándor iratai a Tört. Társ. kiadványaival kapcsolatos Czeke Mari-
anne-levelek, 1928. ápr. 13. Ms 4521/119
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országi közgyűjteménynek megfelelő árért az ő közreműködésével eladni. A grófnőt fo-
lyamatosan tájékoztatta a fejleményekről, s neki írta le azt a kulcsmondatot, amely kitar-
tását megmagyarázza: „ne mondhassák azt, nem tudta megcsinálni.” 96 Átnézte tehát a
szöveget és a pedagógiai tárgykör mentén a személyes konzultációk, illetve a professzor
utasításai szerint húzott. A hatkötetesre szánt kiadvány kettőre zsugorodott. Közben Ro-
main Rolland londoni kiadójánál járt el egy esetleges együttműködés reményében, vala-
mint egy pécsi nyomda olcsóbb árajánlatát is beszerezte, hogyha a Társulat náluk
rendelné meg a kiadványt, akkor a teljes kétkötetes kézirat megjelenhetne. Domanovszky,
a Társulat elnöke megköszönte ügybuzgalmát, beterjesztette az elnökségnek a könyvtá-
rosnő javaslatát, de sem döntés, sem válasz nem született. 1931 nyarán felmerült az ame-
rikai kiadás eshetősége is. 

Még ebben az évben a többszöri szerkesztésnek köszönhetően összeszedte a ha-
gyatékból azokat az észrevételeket, amelyek Maria Montessori irányelveiben is megfo-
galmazódtak, a tanulmányt „Montessori-gondolatok gróf  Brunszvik Teréz naplójában”
címmel a Kisdednevelés hozta le és a szerző különlenyomatban is közreadta, hogy az óvo-
daalapító korszerűségéről minél többen tudomást szerezhessenek. 

Munkahelyén kifejezetten örült önállóságának, mert ha hibát talált, azt maga javí-
totta, s nem maradt meg benne az az őt zavaró érzés, mintha – ahogy írta Fitznek –
mások után „söpörné el a szemetet”. Télen keserűen tudósította régi munkatársát, Fitz
Józsefet – aki időközben a pécsi Egyetemi Könyvtár élére került, beváltva Czeke hozzá-
fűzött reményeit is –, hogy Brunszvik-naplók kiadását sikerült az illetékeseknek „elame-
rikázniuk”, addigi ötévi munkája hiábavalónak látszott, viszont munkahelyén új kollegát
vesznek fel, s így több ideje marad a szakozásra.97 Azaz befejezhette az Országos Tanügyi
és Pedagógiai Könyvtár szakrendszerét. Próbálkozott az elődkönyvtár szakrendjével, il-
letve az Egyetemes Tizedes Osztályozással. Mivel az ETO pedagógiai szakja szűkösnek
bizonyult a gyűjtemény tematikus feltárására, ezért a korábbi szakrend egyszerűsített,
praktikus elveket érvényesítő, az állomány profiljához illeszkedő 22 főosztályos rendszert
alakított ki.98 Az intézményi adminisztrációban is részt kellett vállalnia: hivatali levelezé-
seket intézett, hagyatékot vett át, éves beszámolókat írt, költségvetési tervet készített. Ő
és igazgatója a hatékony működéshez, a hosszabb nyitva tartáshoz ismétlődően létszám-
bővítésért és mostoha munkafeltételeik javításáért folyamodott. 1930 végére a könyvtár
új épületrészbe, jobb körülmények közé költözött, s a következő évben végre új, diplomás
munkatársnőt kaptak.

Az elkövetkező években tudományos munkássága szinte kizárólag Brunszvik Teréz
hagyatékából fakadó kutatási eredmények közlésére korlátozódott. 1932-ben a Pest-Budai
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Emléklapokban a tanulmányozott grófnő édesanyjának egykori – az első kisdedóvónak
helyet adó – ingatlanáról adott ismertetést „Özv. Gróf  Brunsvik Antalné háza” címmel.
A Zene című folyóirat 1932–1933-as összevont évfolyamában négy részletben vázolta
fel a grófnőnek a muzsikához fűződő tanulmányait, élményeit. 1933-ban ismét az óvo-
dáról publikált egy rövidke írást a Kisdednevelésben. Majd a Magyar Pedagógiai Társaság
gondozásában 1933–1934-ben megjelenő kétkötetes pedagógiai lexikon számára írta meg
a Brunszvik Terézről szóló szócikket, s amelynek köszönhetően bekerült a kézikönyv il-
lusztris szerzői gárdájába.

Az 1930-as évek gazdasági válsága elérte a kormányzati hivatalokat is, így a Peda-
gógiai Könyvtárat is. A Hóman-vezette kulturális tárca addig is épphogy csak biztosította
a létesítmény működésének anyagi feltételeit, ám a válsággal terhelt helyzetben már sza-
badulni szeretett volna tőle. A látszatra ügyelve a gyűjtemény gondjainak, illetve sorsának
megoldását – a korábban fölöspéldányok szétosztását felügyelő – bizottságra hárította.
A testület tagjai közt volt Pasteiner Iván is, aki a helyszíni szemle és a tanácskozás vég-
eredményeképp az intézmény felszámolását – nagykönyvtárak közti felosztását javasolta.
Valós indoklásként számba vette az anyagiak hiányát, a helyszűkét, a kislétszámú sze-
mélyzetet, érvelésében az adott körülmények között pazarlásnak tekintette a gyűjtemény
fenntartását, amikor más jól felszerelt, gazdag, nagy könyvtárak – köztük a Fővárosi Pe-
dagógiai Könyvtár, mint szakgyűjtemény – egyébként is rendelkeztek tekintélyes peda-
gógiai állománnyal. A véleményt a minisztérium természetesen elfogadta, a könyvtárat
pedig rendeletileg megszüntette. A Pasteiner által meghatározott tagokból álló újabb bi-
zottság felügyelete alatt a gyűjtemény állományából az akkori nagykönyvtárak ingyen je-
lentős mértékű gyarapodáshoz jutottak.99 (Az Egyetemi Könyvtárba több mint kilencezer
tétel került, amelynek feldolgozásához újabb munkaerő szükségeltetett, s ekkor lépett az
intézmény kötelékébe a korszak történetével később behatóan foglalkozó Vértesy Miklós,
illetve a majdani igazgató Mátrai László.100)

A könyvtár felszámolásakor Hóman Bálintnak gondja volt arra, hogy mostani be-
osztottjának, egykori kolléganőjének megbecsültségét kifejezze és nyugdíjas éveire ga-
rantálja. 1933 júliusában bekérte Czekének Pasteinertől az Egyetemi Könyvtárban
kiállított szolgálati és minősítési táblázatát101, novemberben összeállíttatta vele részletes
szakmai életrajzát102, decemberben – fizetési kategóriájának meghagyása mellett – mú-
zeumi főkönyvtárnokká nevezte ki. A főkönyvtárnoknő azonban 1934-ben nyugdíjazását
kérte. S mint nyugalmazott igazgató továbbra is ingyen bejárt dolgozni, hogy szakszerűen
levezényelje az Országos Tanügyi és Pedagógiai Könyvtár felosztását, illetve személyesen
intézte a minisztérium IV. főosztályának házikönyvtárának visszatartott gyűjtemények
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99 DROPPÁNNÉ DEBRECZENI Éva, Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum története, i. m.
92–93.

100 ELTE Egyetemi Levéltár, Könyvtári jelentések, 19/c, 1933–1934. évi jelentés, 4.
101 MNL OL K 726-1933-619, 3. Pasteiner István levele Petrovics Eleknek, 1933. júl. 17.
102 MNL OL K 726-1933-926, Czeke Marianne, Curriculum vitae

FABÓ EDIT

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 194



rendszerbeillesztését, feldolgozását. A miniszter a hivatásának elkötelezett tisztviselő-
hölgynek az átszervezések önzetlen (díjazás nélküli) lebonyolításáért 1934 nyarán mi-
niszteri köszönő levelet írt, s egy hónappal később pedig a nyugdíjba vonulása alkalmából
nemzeti múzeumi könyvtárigazgatói címet adományozott. Végül Czeke Mariannénak az
adott év munkálatairól szóló jelentése nyomán 1935 májusában újfent „indíttatva érezte
magát”, hogy ezért „köszönetét és elismerését” tanúsítsa.103

Az 1930-as évek első felében tovább folyt a Brunszvik-kézirat körüli huzavona. 1930
végén egy Brunszvik Teréz életéből doktoráló hölgy, Benes Piroska kérte Czeke segítségét
a hagyaték hozzáférhetősége miatt. Benesnek részletekben elküldte a szükséges anyagot,
aki ennek köszönhetően Berlinben megszerezhette doktori címét.104 A megkeresés fel-
említésével is próbált hatni a komótos tudósra – hiába. A professzor és a könyvtárosnő
közti éves, féléves gyakoriságú levélváltások szerint miközben Domanovszky folyton tü-
relemre intette Czekét, aki a szükséges átdolgozásokat sorra végrehajtva érdeklődött az
elvégzett munkája felől. Azonban a türelem időkorlátlan, így a kéziratot kurtítani kény-
szerülő tudóshölgy éves, féléves várakozásokkal, mentegetőzve kérte a professzor úr vé-
leményét. 1934 nyarán eldőlhetett a kiadás, hiszen Romain Rollandnak is elújságolta a
kedvező hírt.105 Ősszel már a nyomdába szánt jegyzetekről szerette volna megtudni az
értékelést. Ám 1935 januárjában a professzor a meghúzott anyagból újabb összevonást
javasolt, túlontúl részletezőnek találta a Brunszvik Teréz őseiről, szüleiről szóló rész
ahhoz képest, hogy a mű célja a grófnő lelki életének bemutatása és gondolatvilágának
fejlődése lenne: „Gondolja meg Méltóságos Asszonyom, hogy az olvasó ezzel kezdi az
olvasmányt. Az egykori evangélikus lelkipásztor, majd később postamester életéről fenn-
maradt adatok felsorolása azt az olvasót, aki Terézünkre kiváncsi, nagyon kevéssé fogja
érdekelni. … legjobb lesz az egészet átfogalmazni. … Félek, hogy a jelen soraim Méltó-
ságos Asszonyomnak csak keserüséget fognak okozni, de kérve-kérem a saját munkája
sikerének érdekében, hallgasson rám …”106 Másnap kelt válaszában Czeke Marianne el-
fogadta a kifogásokat, tanácsokat, s a felmenőkhöz pedig egyáltalán nem ragaszkodott.107

A kihagyással viszont sok értékes információ veszett volna el, ezért az ominózus
részt az akkor induló, Magyar Női Szemle folyóirat nevével fémjelzett sorozat első tagja-
ként, önállóan jelentette meg „Gróf  Brunszvik Teréz ősei és oldalági rokonsága” címmel.
A tanulmány rendkívül érdekes hátteret ad a grófnő gyermekkorát, világszemléletét, ne-
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103 MTAK Kézirattára, Czeke Marianne személyes iratai, Ms 844/a, 7–10.
104 OSZK Kézirattára, Czeke Marianne levele Gyulyás Pálhoz, 1940. febr. 14. Benes Piroska Fond

36/1100.
105 Romain ROLLAND Levelei CZEKE Mariannehoz a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában, i. m.

179.
106 MTAK Kézirattára, Domanovszky Sándor iratai a Tört. Társ. kiadványaival kapcsolatos Czeke Mari-

anne-levelek, 1935. jan. 20. Ms 4521/140
107 MTAK Kézirattára, Domanovszky Sándor iratai a Tört. Társ. kiadványaival kapcsolatos Czeke Mari-

anne-levelek, 1935. jan. 21. Ms 4521/141
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veltetését befolyásoló családi adottságokról, lebilincselően gazdag, részletes a fennmaradt
tárgyakról, emlékek értékelését is tartalmazó lábjegyzetekkel. Mai szemmel a professzor
– első megközelítésben kézenfekvő – ítélete tűnik merevnek, hiszen pont a feleslegesnek
tartott tényezők magyarázzák a grófnő személyiségjegyeinek alapjait, illetve a téma iránt
érdeklődők kíváncsiságát inkább inspirálják a jól feltárt, logikusan egymáshoz illeszkedő
történeti elemek. 1935 tavaszától viszont már a tényleges nyomdai munkálatok töltötték
ki a könyvtárosnő és a professzor levelezését. Czeke Marianne kettejük levélváltásában
ettől kezdve írta úgy alá a nevét, hogy elé tette a „dr.”-t is. A kiadás most már megkér-
dőjelezhetetlenné vált, a tartalmi viták befejezettnek tűntek.

A nyáron napvilágot látott tanulmányból küldött egy példányt De Gerandoné Te-
leki Irénnek Erdélybe. A Brunszvik-naplók sorsát is intézte a fővárosi hivataloknál,
egyelőre kevés sikerrel. Beszámolt arról is, milyen körülményes szervezést, egyeztetést
jelentett számára. Rosszabbodó hallásával, rendszerint többszöri telefonálás után, ha
kapott az illetékestől időpontot, mire nagy nehezen odaért a „fontos úrnak” éppen ha-
laszthatatlan ügyben távoznia kellett.108 Az év vége felé épp ezért levélben kereste meg
„Fitz Józsit”, a Nemzeti Múzeum nemrég kinevezett igazgatóját azzal, hogy egy ismételt
értékbecsléssel mennyit érne az intézménynek a kéziratos hagyaték.109 A megküldött
felajánlott ár messze alulmúlta Czeke és De Gerandoné várakozásait. Megírta, hogy az
elhúzódó kiadású Brunszvik-kötet és a hagyaték miatt megromlott viszonya Szirmayné
Pulszky Harriettel, mert időközben a Kisdednevelésben ő is szerette volna bemutatni a
grófnőt, ám mint a magyar szellemi élet egyik őrültjét, holott ilyenről ez esetben szó
sem lehetett, illetve efféle dehonesztáló hírverés egyáltalán nem tett volna jót a megje-
lenés előtt álló műnek.110 Még ebben az évben Beethoven magyarországi kapcsolatairól
írott francia nyelvű cikkét két helyen is közreadták: a Neues Beethoven-Jahrbuchban és a
Magyar Női Szemlében. 

Az 1936-os év elejére a Fővárosi Könyvtártól végre sikerült megfelelő árat kapni a
hagyatékért.111 Tehát a kéziratos feljegyzések sorsa rendeződött, s amelyeket ma is ott
őriznek. A tudóshölgytől a Magyar Női Szemle nyári száma hozott le még néhány, a gróf-
nőhöz fűződő gondolatot tartalmazó kisebb kétoldalas cikket „Még egyszer Brunszvik
Terézről” címmel. A nyomdai előkészületek: a szedés, a tördelés lassabban ment, mint
azt Czeke Marianne remélte. A kiadást pedig az addig konzulens professzor, Doma-
novszky Sándor felügyelte. A sajtó alatt levő munka terjedelmét csak ebben a fázisban
lehetett megbecsülni, amely a Brunszvik-kötet esetében további húzást jelentett, s minden
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108 MTAK Kézirattára, Czeke Marianne levélfogalmazványai De Gerando Attilánénak, 1935. jún. 12. Ms
844/e, 4.

109 OSZK Kézirattára, Czeke Marianne levele Fitz Józsefhez, 1935. nov. 18. Fond 45/109, 13.
110 MTAK Kézirattára, Czeke Marianne levélfogalmazványai De Gerando Attilánénak, 1935. dec. 9. Ms

844/e, 5.
111 MTAK Kézirattára, Czeke Marianne levélfogalmazványai De Gerando Attilánénak, 1936. febr. 24. Ms

844/e, 6.
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rövidítést még egyeztetni kellett Domanovszkyval is. A korrektúrák akadozva, hónapos,
féléves késésekkel kerültek Czekéhez, akinek egészsége ekkor egyre labilisabbá vált, s
nehezére esett már – az önmagában is tetemes kézirattal járó – munka. Minden erejét
megfeszítve a maga részéről igyekezett gyorsan dolgozni. 

Ősszel két hónapig tartó betegágyban érte Kőhalmi Bélának, az „Az új könyvek
könyvének” 1937-re készülő összeállításához a kedvenc olvasmányra vonatkozó, jeles
értelmiségiekhez intézett körkérdése, s Czeke csak késve tudott válaszolni. Télen sza-
badkozva a késedelemért megírta, hogy fiatalon afféle „társasági úrileányként” nem tud
beszámolni döntő hatású könyvélményről, viszont pályáját meghatározó érdeklődési köre
olyan széles, hogy kedvenceinek sora egy kisebb katalógust is kitenne.112

1937-ben rosszabbodó betegsége miatt többször lett hosszabb időre ágyhoz kötve,
amikor is egy kifakadásában egyenesen „hóhérmunkának” nevezte a feladatot.113 A pro-
fesszor úr egészsége is megroppant: egy váratlan műtéten kellett átesnie. A beavatkozás
megint csak hátráltatta a nyomdai munkálatok gondozását, sőt kellemetlen félreértésekből
adódó sértődéseket eredményezett a nyugalmazott könyvtárigazgatónő és a tanár úr kö-
zött. A sok-sok húzás ellenére a tervezett terjedelemhez képest 11 ívnyi többlettel készült
el a kötet. Czeke is állta volna a pluszköltségeket, de sikerült elérnie a minisztériumnál,
hogy ezt a terhet átvállalja. A levélváltásból jól érzékelhető, hogy mindkettejüket, Do-
manovszkyt is, Czekét is megviselték a kiadás körüli egyezkedések. Utóbbi ereje fogytán
volt, de nem adta fel.

Czeke Marianne leveleiben végtaghiánya mellett, az idő előrehaladtával gyakrabban
felemlegette az őt gátló „süketségét”. Biztosan sokat foglalkozott a helyzetet kompenzáló
eszközökkel, megoldásokkal – családi visszaemlékezésből tudható, hogy érdeklődött a
jelnyelv iránt. Tagja volt a Magyar Nagyothallók Országos Egyesületének, s amely szer-
vezetnek 1936-ban indult a Nagyothalló című lapja. A házisokszorosításos havi folyóirat
1937 második felére válhatott nyomdai előállítású sajtótermékké.114 A lap tartalmi szín-
vonalának és presztízsének emeléséhez járult hozzá Czeke a két évvel korábbi, francia
nyelvű Beethoven-cikkének magyar változatának közreadásával „Beethoven magyar kap-
csolatai” címmel, s amelyet mint „nyugalmazott nemzeti múzeumi könyvtárigazgató”
szignált. A Nagyothalló kihasználva a számára értékes írást öt részben, a következő év nya-
rára átnyúlóan, egy-két oldalas terjedelemben adta le.

1938 elején Czeke és Domanovszky már az utolsó tördelésekről váltottak levelet. A
tudóshölgy szívós kitartásának köszönhetően tehát végre megjelenhetett „Brunszvik
Teréz grófnő naplói és feljegyzései” című nagy munkájának első kötete a Magyar Tör-
téneti Társulat kiadásában, a „Magyarország újabbkori történetének forrásai” sorozat
tagjaként. Egy nyáron kelt levelében már a fordítás jogával kapcsolatban kért felvilágo-
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sítást, mert egy franciaországi jelentkező komoly érdeklődést tanúsított.115 Majd nyara-
lásából küldött, tiszteletpéldányokat érintő levelezőlapon bevallotta, hogy „… »kicsit«
megcsömörlöttem Terézemtől.”116 Nemsokára Romain Rolland gratuláló sorai is meg-
érkeztek.117 A Brunszvik-hagyaték közlése valóban tetemes munkát jelentett, amely a
sokszori átdolgozással, a rövidítgetésekkel heroikus küzdelemmé nőtt, mégis elkötele-
zettségének egyik legfőbb motorja, az az elhatározása volt, hogy nehogy azt mondják
róla „nem tudta megcsinálni”.118

Czeke Mariannét a teljes elismerés övezte. Itthon a Magyar Soroptimista Egyesület
a női foglalkozási ágak sikerességét demonstrálandó rendezvényére felkérte, hogy – nyolc
másik hölgytársával együtt – tartson előadást pályájáról, küzdelmeiről, eredményeiről.
Az előadásokat „Kilenc magyar kiváló asszony” alcímmel a Magyar Női Szemle sorozatá-
ban közreadta. A könyvtárosnő saját pályaívét Brunszvik grófnő életét bemutató kötettel
zárta, amelynek a második részében „csupán a pedagógiai feljegyzései, továbbá a nőkér-
désre és a szociális intézményekre vonatkozó nézetei és javaslatai kerülnek majd köz-
lésre.”119 A külföldi ismeretségei nyomán értesülhetett Maria Loschi „Scrittici
d’Ungheria” (Magyar írónők) címet viselő vállalkozásáról, mert elküldte számára az egyet-
len fennmaradt fiatalkori dedikált fényképét. Az olasz összeállítás egy négyoldalas pá-
lyaképet szentelt neki.120

A könyvtárosnő pályaválasztásával, ha nehezen is, de édesanyja is megbékélt. Az
idősebb leány, Marianne együtt élt szintén nagyothalló édesanyjával. Jó néhányszor la-
kóhelyet cseréltek, mire az 1930-as évekre megtalálták a megfelelő lakást a XI. kerületi
Bercsényi utca 9. szám alatt. Szomszédságukba költözött húga a családjával, akik szükség
esetén segítségükre lehettek. 1938 végén a 94 éves kort megért, szellemi és fizikai fris-
sességnek örvendő mama elhunyt. Fájdalmában többek között osztozott a régi jóbarát,
Fitz József, illetve a sorstársát tisztelő Nagyothalló lap is, amelyben a szerkesztő kifejezte
abbéli reményét, hogy a gyász feldolgozása után mielőbb visszatér „nagyértékű mun-
kásságához”121 A tragédia, mint Fitznek írta, mégis váratlanul érte, s csak reménykedett
abban, hogy politikai téren hasonló megpróbáltatásban nem lesz része az országnak.122
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115 MTAK Kézirattára, Domanovszky Sándor iratai a Tört. Társ. kiadványaival kapcsolatos Czeke Mari-
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117 Romain ROLLAND levelei CZEKE Mariannehoz a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában, i. m.
182.

118 A családot, rokonságot képviselő Lakatos András közlése. (Lakatos András Czeke Marianne húgának
unokája.). Továbbá l. 96. lábjegyzetet.

119 CZEKE Marianne, Hogyan lettem könyvtáros? i. m. 8. A második rész csak terv maradt.
120 LOSCHI, Maria A., Scrittici d’Ungheria, Torino, 1939, 161–165.
121 Nagyothalló, 1938, 6. sz., 24.
122 OSZK Kézirattára, Czeke Marianne levele Fitz Józsefhez, 1938. okt. 14. Fond 45/109. 15
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A baljós politikai légkör azonban, mégis aktualitást adott egy kivonatosan publikált,
húsz évvel korábbi munkája teljes megjelenésének. Így a Wilsont és működését tárgyaló
– 1917–1918 táján született – tanulmány most teljes terjedelmében napvilágot láthatott
a Magyar Női Szemle sorozatában „Wilsontól–Rooseveltig: értekezés a történet és a politika
köréből” címmel. S ez volt az akkor 66 éves tudós hölgy utolsó publikációja. Közéleti
tisztségeiről is lemondott, s végleg visszavonult.

A tevékeny, életigenlő, fáradhatatlan küzdőt levette lábáról elhatalmasodó betegsége
és teljesen testvére családjára szorult, s három év múlva 69 évesen, 1942-ben elhunyt. A
Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra. Haláláról megemlékezett a korabeli
sajtó.123 Síremlékét a 20. század második felében felszámolták.124 Alakját az egykori kol-
légák, barátok nem feledték, s családtagok is igyekeztek emlékét méltóképpen ápolni. A
’60-as években a Brunszvik-kutató elevenedett meg Romain Rolland leveleiben, a ’70-
80-as években az egyetemi könyvtártörténeti kutatások nyomán újból előkerült a könyv-
tárosnő, a 2000-es években pedig a nőnevelés történetének első diplomás könyvtáros
hölgyének állítottak emléket. 
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Séjours de Beethoven en Hongrie, Magyar Női Szemle, 1935, 3–4. sz., 76–80.
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327–332. 

Lexikonszócikk

Brunszvik Teréz = Magyar pedagógiai lexikon, FINÁCZY Ernő és KORNIS Gyula közre-
működésével szerk. KEMÉNY Ferenc, 1, Budapest, Révai, 1933, 258–263.

Visszaemlékezés

Hogyan lettem könyvtáros? = Küzdelmek és eredmények, bev. SPURNÉ BÁRDOS FÉLTO-
RONYI Magda, Budapest, 1938, (Magyar Női Szemle Könyvtára, 5), 5–8.

Szakirodalmi fordítás

Walter RALEIGH, Shakespeare, ford. CZEKE Marianne, átnézte REICHARD Piroska,
a függ. összeáll. BAYER József, Budapest, Akadémia, 1909, (A Magyar Tudományos
Akadémia Könyvkiadóvállalata. Új Folyam) 

Szépirodalmi fordítás

Edgar Rice BURROUGHS, Tarzan visszatérése, ford. CZEKE Marianne, Budapest, Fő-
városi, [192?]
Alexandre DUMAS, Bragelonne vicomte, ford. CSETÉNYI Erzsi, CZEKE Marianne, LEN-
GYEL Miklósné, Budapest, Dante, [1924]
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Alexandre DUMAS, Bragelonne vicomte, ford. CSETÉNYI Erzsi, CZEKE Marianne, LEN-
GYEL Miklósné, Budapest, Dante, [1926], (Id. Dumas Sándor Munkái) 
Alexandre DUMAS, Bragelonne vicomte: A Három testőr visszatér, ford. CSETÉNYI Erzsi,
CZEKE Marianne, LENGYEL Miklósné, Budapest, Dante, [1926?], (Dumas Munkái) 
Alexandre DUMAS, Bragelonne vicomte, ford. CSETÉNYI Erzsi, CZEKE Marianne, LEN-
GYEL Miklósné, Budapest, Dante, [1930 körül], (Dumas Munkái)

Summary
The first woman librarian in the University Library

The doors of  universities opened up for women also in 1895 in Hungary. It seemed that
the opponents of  the possibility also took note of  the parliament’s decision.

Marianne Czeke (1873–1942) was the first person among the first of  the middle
class graduate intellectual working women. She received librarian job in the University
Library, where she became acknowledge expert. The scientist lady had very wide research
activity, much of  which was groundbreaking. The two main research areas closely linked
to her political and woman’s movement activities as well. Around her interest she had
extended correspondence with national and internationally known scientist and influ-
ential people, so she was recognized abroad. 

Although she was desabled, hard of  hearing, single woman, her disease did not
cause as much difficulty as the simple fact, that she was a woman.  She needed powerful
supporters for legal advance in her office. The vitality, clever, steady lady has achieved,
what that era made possible for her. Nowadays her life and career is still exemplary.
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A fiatal dr. Czeke Marianne
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Az idős dr. Czeke Marianne
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KAKASY JUDIT

MAGYAR KÖNYVAJÁNDÉK A KÖNYVTÁROS PÁPÁNAK, XI. PIUSZNAK

XI. Piusz pápa (1922–1939) aranymiséjét, azaz ötven esztendős áldozópapi jubileumát
1929. december 20-án tartotta meg.1 Az egész világ által ünnepelt, akkor 72 éves pápának
a magyar kormány, Klebelsberg Kuno gróf  vallás- és közoktatásügyi miniszter javaslatára,
egy speciális magyar könyvgyűjteményt ajándékozott. A több száz díszkötésbe burkolt
könyvet 1929. december 17-én, Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás (1927–1945) és
az általa vezetett zarándokcsapat jelenlétében, Barcza György (1888–1961) vatikáni ma-
gyar követ adta át az ünnepelt egyházfőnek. Az ajándék rendkívül stílusos volt, hiszen a
filológus képzettségű XI. Piusz, azaz Achille Ratti, pappá szentelését követően, egészen
1919-ig, a milánói Ambrosianumban, majd a Vatikáni Könyvtárban paleográfusként és
levéltárosként dolgozott. A majdani pápát, éppen száz esztendeje, 1913. január 11-én, a
Budapesti Philologiai Társaság (1874–1948) tiszteleti tagjává választotta.2 Ebben a ma-
gyar könyvtörténet számára is különleges ajándékozásban meghatározó szerepe volt a
125 éve született, s éppen ötven esztendeje elhunyt Pasteiner Ivánnak (Budapest, 1887.
május 16. – Graz, 1962. február 16.), az Egyetemi Könyvtár egykori igazgatójának.3
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1 BALANYI György, XI. Pius pápa, Katholikus Szemle, 43(1929), 865-884; Krónikás, XI. Pius aranymiséje,
Pásztortűz, 1929/25–26, 601-602; LUTTOR Ferenc, XI. Pius pápa uralkodása, Katholikus Szemle,
53(1939), 131-143.

2 A közgyűlés jegyzőkönyve, Egyetemes Philologai Közlöny, 38(1913), 138. A tiszteleti tagok között: Ratti
Achille, a vatikáni könyvtár alpraefektusa.

3 KAKASY Judit, A Könyvtár a két világháború között: Pasteiner Iván és az Egyetemi Könyvtár. = Az Egye-
temi Könyvtár egy évszázada 1874–1980, szerk. SZÖGI László, ELTE Egyetemi Könyvtár, Bp., 2008,
133–182.
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Egy korabeli újságban, a Magyarság Képes Mellékletében, fénykép jelent meg az Egye-
temi Könyvtár polcain sorakozó, már az átadásra előkészített, díszkötéses könyvek
előtt álló Pasteiner Ivánról és Serédi Jusztinián hercegprímásról.4 Ugyanekkor az igaz-
gató, a maga szerepét elleplezve, egy P.-szignójú tudósítást írt az eseményről a Magyar
Könyvszemlében.5

A pápának küldött magyar ajándékról a későbbiekben csak ritkán esett szó. A Vigilia
1965-ös évfolyamában Tombor Tibor (1909–2000), az Országos Széchényi Könyvtár
osztályvezetője írt röviden róla.6 2006-ban pedig a Magyar Katolikus Lexikon egyik cím-
szava érintőlegesen ismertette a hajdani jeles eseményt.7

Jómagam a könyvajándék diplomáciai hátterét, szakmai előkészítését, az átadás kö-
rülményeit, valamint további sorsát levéltári kutatással igyekeztem feltárni. Számos ér-
dekes dokumentum maradt fenn a Magyar Országos Levéltárban, mégpedig a
Gyűjteményegyetem alá rendelt Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ irat-
anyagában, illetve a Külügyminisztérium vatikáni-magyar jelentéseiben. Piusz egyébként
a becses ajándékra ugyancsak ajándékkal válaszolt, mégpedig a közép- és újkori pápaság
történetének egy sor latin nyelvű dokumentumát tartalmazó Pontificium Romanorum diplo-
mata papyracea összefoglaló című hasonmás kiadvánnyal.8 A magyar kormánynak címzett
dokumentum, végül a kultuszminiszter döntése következményeként, a budapesti Tudo-
mányegyetem oklevéltani tanszékéhez került.

A könyvajándék gondolatát a római Magyar Akadémia első titkára, Tóth László
(1895–1958) történész vetette fel Pasteiner Ivánnak küldött, 1928. október 5-én kelt le-
velében. A javaslatot a Magyarország külföldi megítélését is figyelembe vevő Klebelsberg
Kuno kultuszminiszter karolta fel, s a végrehajtást a Pasteiner Iván által irányított Bibli-
ográfiai Központra bízta.9 A néhai igazgató rekordidő, nem egészen két hónap alatt ál-
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4 A Magyarság Képes Melléklete, 1929, december 15, 3., 3. sz. melléklet
5 P[ASTEINER Iván], A magyar kormány könyvajándéka XI. Pius pápának. (Egy hasonmással), Magyar

Könyvszemle, 1929, 232-235.
6 TOMBOR Tibor, Magyar emlékek a vatikáni könyvtárban, Vigilia, 30(1965), április, 252-254.
7 Rendkívüli jubileumi év = Magyar Katolikus Lexikon, XI, szerk. DIÓS István – VICZIÁN János,

Szent István Kiadó, Bp., 2006, p. 561.
8 Pontificum Romanorum diplomata papyracea, quae supersunt in tabulariis Hispaniae, Italiae, Germaniae: Phototy-

pice expressa iussu Pii PP. XI consilio et opera procuratorum Bibliothecae Apostolicae Vaticanae,
praef. Giuseppe MERCATI, transcrib. Carlo SILVA-TAROUCA et Carl ERDMANN, Romae, 1929.
(43 tábla átiratokkal, 15 okmány, A.D. 819–1020-22.)

9 A Külügyminisztérium 7000 Pengővel járult hozzá a kiadásokhoz (MOL, K 636–1929–1930), melyek-
ről Pasteiner Iván részletes kimutatást készített gróf  Klebelsberg Kuno, vallás- és közoktatásügyi mi-
niszternek, 1930. január 30. dátummal. A teljes összeg 21.779,79 Pengőt tett ki, jelentősebb tételei
közül a könyvbeszerzés bizonyult a legtetemesebbnek: 14.161,32 Pengő, s ebben a kiadásban nincs
benne az Országos Könyvforgalmi készletéből származó ajándékkötetek ára. A könyvek köttetése
4.943,01 Pengőbe került, a postaköltség pedig 1.900,- Pengő volt. Viszonylag szerényebb tételt jelen-
tettek az ex libris tervei, és a nyomdai előállítás, a címer vésete, a ládák ára,  és a kézírásos katalógus
iparművész által készített munkadíja. (MOL, K 738–1930–91).
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lította össze az ajándéknak szánt, 1057 kötetet magában foglaló könyvtárat, sőt az Egye-
temi Könyvtár könyvkötészetén egységes, vaknyomásos, pápai és magyar címeres, fehér
pergamenkötést, és az ismert képzőművész, Jaschik Álmos (1885–1950) által tervezett,
kronosztichonos exlibrist készíttetett az egyes példányoknak.10 Az ajándék részét képezte
a könyvek kézzel írt jegyzéke, amelyet Mader Marcellné Lőrincz Magda grafikus készí-
tett.11 Erről az elenchusról idehaza nem maradt fenn másolat.

Az általam feltárt levelezésben több helyütt is az olvasható, hogy az ajándékozók
nem titkolt célja az volt, hogy a pápa számára kiválogatott könyvek idővel a Vatikáni
Könyvtárba kerüljenek, és ott a kutatók rendelkezésére álljanak. Pasteiner Iván ezt így
fogalmazta meg a Magyar Könyvszemlében:

„Így tehát a Vatikáni Könyvtárban már meglevő magyar törzsanyag hiányának pót-
lására, valamint további, szélesebb alapokon való kiegészítésére a jubiláló pápának fel-
ajánlott könyvtár igen kedvező alkalmat nyújtott. Az 1057 kötetet magában foglaló
gyűjtemény kiválasztását és összeállítását a közoktatásügyi minisztérium tudománypoli-
tikai osztály vezetőjének, Magyary Zoltán dr. miniszteri tanácsosnak, valamint a vatikáni
magyar követség kánonjogi tanácsosának, Luttor Ferenc dr.-nak és Tóth László dr.-nak,
a római Magyar Intézet első titkárának információi alapján, a Bibliográfiai Központ vé-
gezte. A könyvajándék összeállítása elsősorban a Vatikáni Könyvtár gyűjtési körének, va-
lamint az ott már meglevő anyagnak figyelembevételével történt.”12

2009-ben, levélbeli érdeklődésemre azt a választ kaptam Massimo Ceresától, a Bib-
lioteca Apostolica Vaticana illetékesétől, hogy az ajándékkönyvek, 1936. november 30-
án, valóban az ő állományukba kerültek, és azóta hozzáférhetőek, kutathatóak. A
Collezione Ungheria névre keresztelt magyar gyűjtemény első hivatalos ismertetése azonban
csak 2011-ben jelent meg, a könyvtár nyomtatott gyűjteményeit bemutató Guidában.13

A XI. Piusznak ajándékozott könyvek, tehát nem kerültek be a törzsgyűjteménybe, azokat
külön egységként kezelik. Az elektronikus katalógusban valamennyi tételen Coll. Ungheria
szöveges jelzet is szerepel, a különgyűjteményi sorszám előtt.

2012 nyarán Rómában járva, személyesen is szerettem volna megtekinteni a köte-
teket, állományvédelmi okokra való hivatkozással, a gyűjtemény mégsem volt hozzáfér-
hető. A Collezione Ungheria általuk készített elektronikus katalógusának elérhetőségét
azonban rendelkezésemre bocsátották.14
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10 EX LIbrIs PII Papae XI aDMInIstrIs RegnI HVngarIae AVgVsto PontIfICI Ann. L. saCerdotII 20.
XbrIs pIIs Vrbe et orbe gestIentIbus IVbILantI oblatIs = 1929.

11 Az elenchus végén ez olvasható: Mader Marcellné sz. Lőrincz Magda kézírása. Budapest, 1929.
12 P[ASTEINER Iván], A magyar kormány könyvajándéka XI. Pius pápának. (Egy hasonmással), Magyar

Könyvszemle, 1929, 233. – Magyary Zoltán (1888–1945); Luttor Ferenc (1886–1953).
13 Collezione Ungheria = Guida ai fondi manoscritti, numismatici, a stampa della Biblioteca Vaticana, II. Dipartimento

Stampati – Dipartimento del Gabinetto Numismatico – Uffici della Prefettura. Archivio – Addenda, elenchi e prospetti,
indici a cura di Francesco D’AIUTO e Paolo VIAN, (Studi e testi, 467), Citta del Vaticano, Biblioteca
Apostolica Vaticana, 2011, 871.

14 Biblioteca Apostolica Vaticana: http://193.43.102.66/iguana/www.main.cls?language=ita#
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A fennmaradt híradásokkal szemben, amelyek 1057 kötetes könyvtárról szólnak, az
említett vatikáni ismertető csupán 832 kötetről (ideértve a folyóiratköteteket is) és 337
címről tud. A Pasteiner Iván által a Magyar Könyvszemlében megemlített tételek közül
sok nincs meg a Collezione Ungheria jelenlegi elektronikus katalógusában. A gyűjtemény
mintegy 200 kötetes idegen nyelvű anyagának csekély hányada bukkan fel.15 Az alábbi-
akban közreadom az ajándékozásra vonatkozó fontosabb levéltári források szövegeit,
valamint, közéjük iktatva, egy visszaemlékező esszét az Egyetemi Könyvtár korabeli
munkatársa, Bisztray Gyula (1903–1978) kéziratban maradt hagyatékából.

A magyar kormány az 1929-ben a pápának ajándékozott könyvekkel értésül akarta
adni a világnak, hogy a lecsökkent területű Magyarország továbbra is a régen kivívott rangos
helyet és teret igényeli magának a nemzetközi tudományos életben. Ennek kinyilvánításához
azonban több kedvező tényezőnek kellett együtt lennie: a Vatikánban a könyvtárnak és a
tudománynak elkötelezett XI. Piusz pápának, Magyarországon a Bethlen István nevéhez
fűződő konszolidációnak, Klebelsberg Kuno szerteágazó kultúrpolitikájának, és nem utolsó
sorban az adott ügyet magas szinten megszervező könyv tárigazgatónak, Pasteiner Iván
személyének.
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15 Például az alábbiak tételek hiányoznak az előkészületek során felsoroltak közül: SAYOUS, Édouard,
Histoire générale des Hongrois. 2 vols. Paris, 1876; BROWNING, H. Ellen: A Girl’s Wanderings in Hungary.
London, 1890; PARDOE, Julia: The city of  the Magyar, or Hungary and her institutions in 1839-40. London.
1840; az Archiv für siebenbürgische Landeskunde 54 évfolyama.
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Dokumentumok

Tóth István levele Pasteiner Ivánnak, Róma, 1928. október 5-én (Via Giulia 1.) = MOL, K 738–
1928–sz. n., ff. 33, 35–36.

Kedves jó Ivánom!
Ugye, megbocsátod nekem a múltat, s hallván [Gerevich] Tibortól egyet és mást el-

foglaltságomról, a mentegetőzést is elengeded nekem, és így mindjárt ad rem kezdem az
írást.

Legelőször is a csere ügyek. […] Kedves Ivánom, most egy más dolog. Nem tudom,
Tibor említette-e Neked, hogy a pápának az idén decemberben kezdődik a jubileumi
éve. Ebből az alkalomból természetesen az egész világról a legfantasztikusabb ajándé-
kokat fogja kapni. Én azt az ötletet vetettem föl Tibor előtt, aki ezt helyeselte is, hogy a
magyar katolikusok, vagy általában Magyarország, ez alkalommal ajánljon fel a pápának
egy kis könyvtárat, amely a vatikáni könyvtár magyar gyűjteményének teljessé tételére
szolgálna. Én ezt a következőképpen gondolom: a pápa mint tudós, ma is fantasztikusan
érdeklődik még a könyvtár iránt, amelynek tíz év előtt még az igazgatója volt. Szép fi-
gyelem volna tehát, ha mi ezt a könyvtárat egészítenők ki. A kiegészítés természetesen
csak a könyvtár jellegének megfelelő munkákkal történhetne. Én először is folyóirat so-
rozatokra gondoltam, ú.m. Egyetemes Filológiai Közlöny, Erdélyi Múzeum, Archiv für Sieben-
bürgische Landeskunde, azután Fejér Codex Diplomaticus, Katona, Historia Critica, Pray,
Wagner, Engel munkái, hogy jellemzésül csak néhányat említsek. A kiválasztást már ta-
pintatból is úgy képzelném el, hogy előzőleg megbeszélném mindegyiket a könyvtár pre-
fektusával, nehogy utólag bármi kifogást is emelhessenek. A könyveket és folyóiratokat
azután egységes kötésbe kellene kötni, belül az alkalomnak megfelelő, díszes ex librissel.
De miért írom én mindezt Neked, kérdezhetnéd méltán. Azért kedves Ivánom, mert
Tibor azt mondotta nekem, hogy én ez ügyben Veled lépjek érintkezésbe, és ha szükséges
majd aktát is csináljak róla. Persze aktát csinálni, vagy Neked hivatalosan átírni addig is
egészen felesleges, amíg a kérdés principiel elintézve nincsen, vagyis a kérdés fedezet
kérdése, mert a többit a Könyvforgalmi már könnyedén elintézi. Légy kegyes tehát, ha
Tiborral beszélsz, ezt az ügyet neki megemlíteni, ő valami olyast mondott nekem, hogy
megszerzi a miniszter hozzájárulását, s valószínűleg a vallásalap fog majd a költségekről
gondoskodni. Az összeállítás, a beszerzés és a művészi konfekcionálás lenne azután a
Könyvforgalmi kedves kötelessége. […]
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Pasteiner Iván levele Mihályfi Ákos nyilvános egyetemi tanárnak. = MOL, K 738–1929–sz.n.,
ff.13–14.

Méltóságos Uram!
[…] A felajánlandó könyvgyűjteménybe kívánatos volna a Szent István Társulat ki-

adásában megjelent következő könyveket is felvenni:
1. Miskolczy István, Magyarország az Anjouk korában. 1923. (Szent István Könyvek, 9.)
2. Kiss Albin, A magyar társadalom története. 1925. (Szt. István Könyvek, 28.)
3. Karácsonyi János, Szent László király élete. 1926. (Szt. István Könyvek, 36.)
4. Divald Kornél, Magyar művészettörténet. 1927. (Szt. István Könyvek, 47.)
5. Meszlényi Antal, A magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben. 1928. (Szt. István
Könyvek, 58.)
6. Felolvasások a Szent István Társulat Tud. és Irodalmi Osztályának üléseiből (Teljes sorozat)
7. Karácson Imre, Török-magyar oklevéltár. 1919.

Mivel e nyomtatványok nincsenek meg az O[rszágos] K[önyvforgalmi] és B[ibliog-
ráfiai] Központnak, azzal a tiszteletteljes kéréssel vagyok bátor Méltóságodhoz fordulni,
méltóztassék az itt felsorolt kiadványokat fenti célból az O[rszágos] K[önyvforgalmi] és
D[okumentációs] K[özpont] rendelkezésére bocsátani, amely az egész könyvgyűjtemény-
nyel együtt folyó hó végéig fogja azokat megfelelő kötéssel ellátni és szállításra kész ál-
lapotba helyezni.

Fogadja méltóságod hálás köszönetem és őszinte tiszteletem nyilvánítását.
Budapest, 1929. november 5.

Ig.

Pasteiner Iván levele Dr. Balogh Jenő, ny. miniszternek, az MTA főtitkárának. = MOL, K 738–
1929–sz. n., ff. 9–10.

Kegyelmes Uram!
A M[agyar] Kir[ályi] Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium megbízta a vezetésem

alatt álló Országos Könyvforgalmi és Bibliográfia (sic!) Központot, hogy egy reprezen-
tatív magyar könyvgyűjteményt állítson össze, amely XI. Pius pápa Őszentségének fog
felajánltatni papi felszentelése 50 éves jubileuma alkalmából. E magyar könyvajándék
egyrészt méltó kifejezése lenne azon hódolatnak, melyet a magyar tudományos világ a
könyvtáros-pápa iránt érez, de másrészt – minthogy a könyvgyűjtemény a vatikáni könyv-
tárban nyerne elhelyezést, egyben lényegesen megkönnyítené a Rómában dolgozó ma-
gyar kutatók munkáját és hozzájárulhatna ahhoz is, hogy a magyar tudományos munka
eredményeit a külföld megismerje. […]

A felajánlandó könyvgyűjteménybe kívánatos volna a Magyar Tudományos Akadé-
mia következő kiadványait is felvenni:
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1. Vámbéry Á., A magyarok eredete. 1882.
2. Vámbéry Á., A török faj ethnológiai és ethnográfiai tekintetben. 1885.
3. Pauler Gy., Wesselényi F. és társainak összeesküvése. I–II. 1876.
4. Hunfalvy P., Magyarország ethnographiája. 1876.
5. Kállay Béni, A szerbek története. 1877.
6. Goldzieher Ignác, Az iszlám. 1881.
7. Pauler Gy., A magyar nemzet története Szt. Istvánig. 1900.
8. Kállay Béni, A szerb felkelés története 1807–1810. I–II.
9. Marczali Henrik, Az 1790/91-diki országgyűlés. I–II.
10. Goldzieher Ignác, Előadások az iszlámról. 1912.
11. Takáts S., Rajzok a török világból. I–IV.
12. Kazinczy Ferenc levelezése. Teljes sorozat.

[…] kegyeskedjék az itt felsorolt kiadványokat fenti célból az Országos Könyvfor-
galmi és Bibliográfiai Központ rendelkezésére bocsátani, amely az egész könyvgyűjte-
ménnyel együtt folyó hó végéig fogja azokat megfelelő kötéssel ellátni és szállításra kész
állapotba helyezni.

Budapest, 1929. november 15.
Igazgató

Melich János levele az Egyetemi Könyvtár igazgatóságának. = MOL, K 738–1929–sz.n., f.151.

Tekintetes Igazgatóság!
Folyó hó 11-én kelt 555/1929. számú átiratára tisztelettel megküldöm a Magyar

Nyelv V., XV., XVI., XVIII–XXIV. kötetét. Az idei évfolyamot (XXV. kötet) a 9–10.
számú füzet megjelenése után fogom megküldeni. Egyúttal mellékelem Társaságunknak
az átadott kötetek áráról kiállított nyugtáját.

Fogadja a Tekintetes Igazgatóság őszinte tiszteletem kifejezését.
Budapest, 1929. november 16-án

Melich János
egyetemi ny. r. tanár,

a Magyar Nyelvtudományi Társaság alelnöke
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Pasteiner Iván Domanovszky Sándor egyetemi nyilvános rendes tanárnak, a Magyar Történeti Társaság
Alelnökének. = MOL, K 738–1929–sz. n., ff. 148–149.

Méltóságos Uram!
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium megbízta a vezetésem alatt álló Or-

szágos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központot, hogy egy reprezentatív magyar könyv-
gyűjteményt állítson össze, amely XI. Pius pápa Őszentségének a m. kir. kormány
ajándékaképpen fog felajánltatni papi felszentelése 50 éves jubileuma alkalmából. E ma-
gyar könyvajándék egyrészt méltó kifejezése lesz azon hódolatnak, melyet a magyar tu-
dományos világ a könyvtáros-pápa iránt érez, de másrészt – minthogy a könyvgyűjtemény
a vatikáni könyvtárban nyerne elhelyezést, egyben lényegesen megkönnyítené a Rómában
dolgozó magyar kutatók munkáját és hozzájárulna ahhoz is, hogy a magyar tudományos
munka eredményeit a külföld megismerje.

A felajánlandó könyvgyűjteménybe kívánatos volna a Magyar Történelmi Társulat
[…] kiadványait is felvenni. […] Mivel e nyomtatványok nincsenek meg az Országos
Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központnak, mély tisztelettel vagyok bátor Excellenciádat
kérni, kegyeskedjék az itt felsorolt kiadványokat fenti célból az Országos Könyvforgalmi
és Bibliográfiai Központ rendelkezésére bocsátani, amely az egész könyvgyűjteménnyel
együtt folyó hó végéig fogja azokat megfelelő kötéssel ellátni és szállításra kész állapotba
helyezni.

Fogadja Méltóságod hálás köszönetem és őszinte tiszteletem nyilvánítását.
Budapest, 1929. november 20.

Igazgató

Pasteiner Iván levele Domanovszky Sándor egyetemi nyilvános rendes tanárnak, a Magyar Történeti
Társaság Alelnökének. = MOL, K 738–1929–sz.n. ff.11–12, 48. (A levél, kéz- és gépiratban
egyaránt megvan.)

Méltóságos Uram!
Méltóságod szíves intézkedése folytán az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai

Központ megkapta már a Vatikáni Könyvtár számára a Magyar Történelmi Társulat kö-
vetkező kiadványait:
1. Gróf  Zichy család okmánytára. III., IV., VII.1–2., IX–XI. (7 köt.)
2. Gróf  Teleki család oklevéltára. II. (1 köt.)
3. Hajnal J., A Kossuth-emigráció Törökországban (1 köt.)
4. Teleki Mihály levelezése. I–VIII. (8 köt.)

Fogadja Méltóságod ezen küldeményért leghálásabb köszönetemet. Legyen szabad
azonban Méltóságod szíves jóindulatát újból igénybe vennem és pótlólag ugyancsak a
Vatikáni Könyvtár részére még a következő kiadványokat is kérnem:
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1. Gróf  Teleki család oklevéltára. I.
2. Gróf  Széchényi Istvánra vonatkozó összes kiadványok.
3. Az újabb forráskiadványok közül még a Domanovszky Sándor, Mályusz Elemér, Mis-
kolczy Gyula és Szekfü Gyula által készített műveket.
4. A Magyar Történelmi Társulat felolvasásaiból a meglevő összes füzeteket.

Fogadja Méltóságod még egyszer hálás köszönetem kifejezését és őszinte tiszteletem
nyilvánítását.

Budapest, 1929. november 25.
Igazgató

Pasteiner Iván levele Rainer János, egyetemi rendes tanárnak, a Szent István Akadémia főtitkárának16

= MOL, K 738–1929–sz. n., f. 150.

Méltóságos uram!
Van szerencsém hálás köszönetemet kifejezni a Szent István Akadémia kiadásában

megjelent és Méltóságod által a vatikáni könyvtár számára az O[rszágos] K[önyvforgalmi]
és B[ibliográfiai] Központ rendelkezésére bocsátott művekért.

Fogadja Méltóságod őszinte tiszteletem nyilvánítását.
Bp., 1929. XII. 9.

Ig.

BISZTRAY Gyula: A könyvtár humora (1963.) 17 = MTA Kézirattára, Ms 5712/256, ff. 2–3.

Valamikor, boldogult ifjúkoromban, tíz éven át a budapesti Egyetemi Könyvtár tisztvi-
selője voltam. […]

Az 1930-as évek elején ünnepelték a világ katolikusai XI. Pius pápa pappá szente-
lésének félszázados jubileumát. A pápa (családi nevén Achille Ratti) – köztudomás szerint
– megválasztása előtt a Vatikán főkönyvtárosa volt, s egyben kiváló historikus.
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16 A levél kézzel írott piszkozata olvasható a megadott helyen, és ugyanitt Balogh Jenőnek (MTA főtit-
kára), Mihályfi Ákosnak (Szent István Társulat alelnöke), Domanovszky Sándornak (Magyar Törté-
nelmi Társulat alelnöke), Hóman Bálintnak (Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának), Kováts
Alajosnak (M. Kir. Statisztikai Hivatal elnökének), Némethy Gézának (Budapesti Philologiai Társaság
elnökének), Melich Jánosnak (M. Nyelvtudományi Társaság alelnökének) címzett, hasonló tartalmú
köszönőlevelek vázlatai is megtalálhatók.

17 Ezt a Bisztray-kéziratot Rozsonday Marianne is idézi egyik tanulmányában, egyúttal dr. Mázi Béla szó-
beli közlésére is hivatkozik. Lásd: ROZSONDAY Marianne, Jaschik Álmos könyvkötései, borítólaptervei és
szakírói tevékenysége. in: Jaschik Álmos, a művész és pedagógus, szerk. PRÉKOPA Ágnes, Budapest, Noran,
2002, 99.
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A magyar kormány ebből az alkalomból a hazai történetírás forráskiadványait, és leg-
főbb kézikönyveit tartalmazó könyvgyűjteményt küldött a pápának. A nem nagy számú, de
nagy antikváriumi értéket képviselő könyvanyag jegyzékét az egyetem történész professzorai
állították össze, s a beszerzéssel az Egyetemi Könyvtár főigazgatóját, Pasteiner Ivánt bízták
meg. Ő aztán a tőle megszokott eréllyel rövid idő alatt beszerezte a könyveket. Barátja (és
apjának, a művészettörténész Pasteiner Gyulának legkiválóbb tanítványa), Gerevich Tibor
gondoskodott a könyvanyag egyöntetű művészi köttetéséről. Az Iparművészeti Főiskola ta-
nárai tervezték a gazdagon aranyozott pergamenkötést, és (jól emlékszem) Jaschik Álmos
grafikus művész tervezte a minden egyes kötetbe beragasztott, alkalmi ex libris-t.

Mielőtt az ekként teljes díszbe öltöztetett könyvsorozatot (talán mintegy háromszáz
darab könyvet) [?!] Rómába indították volna, Serédi Jusztinián hercegprímás abbeli óhaját
fejezte ki, hogy szeretné megtekinteni az útrakész gyűjteményt. Egy vasárnap délelőttre
jelentette be látogatását. Pasteinerrel együtt ketten fogadtuk a titkára kíséretében érkező
hercegprímást. Látogatása rövid ideig tartott. Megtekintette a szép könyvsorozatot, gyö-
nyörködött annak művészi kiállításában, aztán megszemlélte az igazgatói szobában fő
helyen elhelyezett, nagyméretű olajfestményt, az egyetem alapítójának, Pázmány Péternek
portréját. Közvetlenül a kép alatt, egy vitrinben, kopott vörösbársony birétum állott: Páz-
mány Péter papi süvege. Serédi kellő áhítattal szemlélte nagy elődjének birétumát, s annak
méretéből igyekezett Pázmány fejformájára következtetni. Pasteiner teljes otthonossággal
megjegyezte: – Igen, Eminenciás uram, szaktudósok megállapították, hogy Pázmány
Péter koponyaalkata feltűnően kis méretű volt. – amire Serédi Jusztinián titkára, egy fiatal
pap (úgy emlékszem, E. Jánosnak hívták) közbekottyantott: – Istenem, ha ma megvolna
az a koponya! – Tabló! Serédi fülig pirult, de szemüvege mögött úgy tett, mintha észre
sem vette volna zöldfülű titkára elszólását. Mi meg, házigazdák, azt sem tudtuk, hogyan
fojtsuk vissza kitörni készülő nevetésünket. Előkelő látogatónk sietve távozott. (Nincs
értesülésem arról, hogy vajon továbbra is titkára maradt-e a kísérő papocska…) […]

Barcza György, rendkívüli és meghatalmazott miniszter (Magyar Királyi Követség a Szentszék mellett)
levele dr. Walko Lajos magyar királyi külügyminiszternek (Budapest) = MOL, K 63/99–1929. ff.
12–13.

Róma, 1929. december hó 22-én.
Tárgy: A Kormányzó úr Ő Főméltósága sajátkezű levelének és a m. kir. Kormány aján-
dékának átadása

Ahogy azt Nagyméltóságodnak már volt szerencsém röviden jelenteni, azt a sajátkezű
levelet, melyet a Kormányzó Úr Ő Főméltósága XI. Pius Pápához 50 éves papi jubileuma
alkalmából intézett, valamint a m. kir. Kormánynak ez alkalomra küldött ajándékát f. hó
17-én azon kihallgatás keretében nyújtottam át a Pápának, melyet Ő Szentsége a Herceg-
prímás úr Ő eminenciája vezetése alatt itt időző magyar zarándokoknak adott.
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A kihallgatás, melynek érdekében, tekintettel Ő Szentségének a mostani napokban
való igen nagy elfoglaltságára, már hetekkel ezelőtt eljártam volt a pápai főudvarmester-
nél, f.hó 17-én esti hat órakor a Sala di Consistorióban folyt le. A teremben helyeztettem
el azon könyvgyűjteményt, melyet a m. kir. Kormány Ő Szentségének ajándékozott. A
Pápa a zarándokok kihallgatása előtt fogadta Serédi bíbornokot és a magyar főpapokat,
majd közbenjárásomra az itt időző Gróf  Zichy Jánost, az Országos Katholikus Szövetség
elnökét is.

Miután Ő Szentsége udvartartása, a hercegprímás és az én kíséretemben a fényesen
kivilágított terembe bevonult, először is végigjárta a zarándokok sorfalát, mindegyiknek
csókra nyújtva kezét, majd a könyvekhez érve, meghallgatta rövid magyarázatomat, és
nagy elismeréssel lapozta a neki átnyújtott könyvjegyzéket és elismeréssel nyilatkozott a
könyvgyűjtemény összeállításáról és ízléses kötéséről.

Ezek után a Pápa helyet foglalt a trónon, és meghallgatta Serédi bíbornok üdvözlő
beszédét, mely beszéd szövegét csatoltan van szerencsém felterjeszteni. A hercegprímás
után rövid üdvözlőbeszéd kíséretében (melynek szövegét szintén mellékelem) átnyújtot-
tam Ő Szentségének a Kormányzó Úr Ő Főméltósága sajátkezű levelét valamint kife-
jeztem a m. kir. Kormány szerencsekívánatait. Végül még Bercell [Jenő], budapesti
alpolgármester üdvözölte a Pápát Budapest nevében.

A Pápa, válaszbeszédében első sorban is kifejezte őszinte köszönetét a Kormányzó
Úr sajátkezű levelében kifejezett és általam is tolmácsolt szerencsekívánataiért és a m.
kir. Kormány jókívánságaiért és ajándékáért. Felkért, hogy ezen köszönetét nevében jut-
tassam el úgy a Kormányzó Úr Ő Főméltóságához mint a m. kir. Kormányhoz. Beszé-
dében nagy elismeréssel emlékezett meg a magyar nemzetről, melyre illik az a mondás,
hogy „fortiter agere et fortiter pati christianum est”, mely mondást úgy is lehet alkal-
mazni, hogy „fortiter agere et fortiter pati hungaricum est”. Hosszú, majdnem három-
negyed órás beszédében Ő Szentsége megemlékezett a magyar nemzet vezetőiről,
egyházi és világi vezéreiről, ifjúságáról, külön említve meg a magyar munkásokat, kik
nehéz munkájukat becsülettel látják el. Végül apostoli áldását adta a magyar nemzet ve-
zetőire és az egész magyar népre, mely vallásos érzeleminek és fiúi hűségének, ezen ju-
biláris zarándoklattal ismét oly fényes és megható tanújelét adta.

Miután a Hercegprímás a Pápa olasz beszédét összevonva magyarra fordította volt
le, Ő Szentsége a jelen volt magyar közéleti és egyházi személyiségeknek jubiláris nagy
ezüst érmét, a többi zarándokoknak pedig, kisebb érmeket adományozott, lejött a trónról
és hozzám lépve újból felkért, hogy benső és meleg köszönetét fejezzem ki a Kormányzó
Úr és a m. kir. Kormánynak.

Az audienciának különösen ünnepies jelleget kölcsönzött a fényesen kivilágított
terem, az egyházi díszben megjelent magyar főpapok és a díszmagyarban megjelent ma-
gyar világi személyiségek, kik velem együtt a pápai trón mellett álltak fel. Ő Szentsége
többször is hangsúlyozta előttem, hogy a m. kir. Kormány ezen díszes és érdekes könyv-
gyűjtemény ajándékozásával neki mint nagy könyvbarátnak mily örömet szerzett és hogy
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még külön alkalmat fog találni arra, hogy e gyűjteményt, melyet a kihallgatáskor csak fu-
tólagosan nézhetett meg, behatóbban is tanulmányozza. A könyvgyűjtemény majd a va-
tikáni könyvtárban fog elhelyezést nyerni, és minden ott kutató tudósnak rendelkezésére
fog állni.

Barcza György
rend. követ és meghatalmazott miniszter

Barcza György m. kir. követ beszéde XI. Piusz fogadásán 1929. december 17-én. = MOL, K 63/99–
1929, f. 15.

Son Altesse Sérénissime. […] La nation hongroise fut pendant son existence millénaire
en tout temps un des plus vaillants et fidèles défenseurs de l’Église et de la civilisation
européenne. Avant garde de la Chrétieneté elle mit au service de ses hauts et nobles tra-
ditions non seulement le bras fort de ses fils mais encore la plume de ses savants. Les
produits du génie scientifique et artistique d’un peuple sont toujours les meilleurs preuves
de sa vitalité et de sa valeur morale. En déposant aujourd’hui aux pieds de Votre Sainteté
cette modeste collection de la récolte spirituelle du travail et de la science hongroise nous
voulons aussi rendre hommage par le livre hongrois au plus grand bibliophile. […] Servir
Dieu et la Patrie!

Magyarul: Szentséges Atyánk! […] A magyar nemzet, évezredes története során min-
denkor az európai civilizáció, és az Egyház egyik legbátrabb és leghűségesebb védelme-
zője volt. A kereszténység védelmében nemcsak fiainak erős karjával szolgált, hanem
legfőbb, és legnemesebb hagyományaként tudósainak tollával is. Egy nép művészi, és
tudományos szellemi termékei mindig a legjobb bizonyítékai életképességének és erkölcsi
értékének. Ma, amikor a Szentséges Atya elé helyezzük a magyar tudományos és szellemi
termés e szerény gyűjteményét, egyúttal tisztelegni szeretnénk a magyar könyvvel a leg-
nagyobb bibliofilnek is. […] Istent és a hazát szolgáljuk!

Külügyminisztériumi iratok, 5735/930. = MOL, 63–1930., f. 4

Pro domo: […] Ugyancsak r. u. tájékoztatta az elnöki osztály az ajándék átnyújtásáról
Bárczy államtitkárt, aki hozzájárult ahhoz, hogy az ajándék a kultuszminiszter úr döntése
alapján nyerjen elhelyezést.

Kulcsár kultuszminisztériumi min. titkár a mai napon közölte az elnöki osztállyal,
hogy a kultuszminiszter úr úgy döntött, hogy az ajándék a budapesti Tudományegyetem
oklevéltani tanszékén nyerjen elhelyezést. […] 1930. V. 26.

218

KAKASY JUDIT

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 218



Barcza György (Magyar Királyi Követség a Szentszék mellett) a Magyar Királyi Külügyminisztéri-
umnak (Budapest) = MOL, K 63/99–1930., f. 2

Róma, 1930. július hó 9-én
Tárgy: a Pápa ajándéka a m. kir. Kormánynak

A fent idézett [5735/1.] rendeletben foglalt utasítás szerint a Pápa Ő Szentségének
magánkihallgatáson kifejeztem a m. kir. Kormány leghálásabb köszönetét azon ajándékáért,
melyet Mgr. [Angelo] Rotta nuncius útján adatott volt át folyó évi május hó 24-én.

Ő Szentsége ez alkalommal a feletti megelégedésének adott kifejezést, hogy a „Pon-
tificium Romanorum diplomata papyracea” egy példányát a m. kir. Kormánynak fel-
ajánlhatta „szerény viszonzásul ama nagyszerű könyvtárért”, melyet papi jubileumára a
m. kir. Kormánytól kapott volt.

Barcza
rendk. követ és meghatalmazott miniszter

A Vatikáni Könyvtár és Levéltár épületrésze a Cortile del Belvedere felől
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Summary
Hungarian book donation to pope XI. Pius former librarian

From point of  view of  the Hungarian book story is a considerable but forgotten fact,
that Pasteiner Iván, former director of  Egyetemi Könyvtár, by mediation of  Serédy Jusz-
tinián prince-primate, has been offered the Hungarian state gift, namely with occasion
of  pope’s fifty years priest jubilees a more than a thousand volume library to pope XI.
Pius (working on a name earlier Achille Ratti as librarian) in December of  1929.

The thought of  the book gift came from Klebelsberg Kuno, Minister of  Culture
who he took into consideration of  Hungary's foreign country judgement, than entrusted
the execution to Bibliográfiai Központ directed by Pasteiner Iván.

There may have been a further aim is, that one would have made possible for the
researchers staying in Rome, to attain nearby in Vatican Library a smaller reference book
collection on Hungarian language.

So much certain one, that Pasteiner Iván during a record time (not exactly two
months) compiled the gift, a special library including 1057 volumes of  book and review.
He made rebind the documents in uniform jacket representing the Papal and the Hun-
garian State coats of  arm made by blind printing indeed. Also he made prepare for the
documents exlibris planned by the famous artist, Jaschik Álmos. It may be it so that the
implementation of  donation with which the pope was presented is the very integral part
of  the library director's intellectual legacy.
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III. FEJEZET
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BIBOR MÁTÉ JÁNOS

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR ARANY JÁNOS KÉZIRATAI1

Dobszay László emlékére2

„Ha az ezeregyéjszaka dzsinjei egy nap felkapnák Magyarországot és elvinnék távolabbi
egekbe, úgy hogy a helyén nem maradna semmi más, csak Arany János tizenkét kötete,
ezekből a mágikus könyvekből maradék nélkül ki lehetne olvasni a magyarság eidosát.
Minden szál hozzávezetett és minden szál tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a su-
gárzási központja. Vörösmarty, Petőfi és Ady költészetében van valami csodaszerű, –
Arany Jánost matematikailag le lehetne vezetni az előzményekből és a magyar adottsá-
gokból. Ha van értelme szellemi jelenségekkel kapcsolatban gyökerekről, szerves fejlő-
désről beszélni, Arany Jánosról lehet ezt mondani.”3

Ez a nevezetes bekezdés a máig legnépszerűbb magyar irodalomtörténeti összefog-
lalásból való, amely az Erdélyi Helikon jeligés pályázatára készült, és először 1934-ben
jelent meg Kolozsváron, az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában. Az idézett szavakkal kez-
dődik Szerb Antal Magyar irodalomtörténetének Arany Jánosról szóló fejezete. Ha a Szerb
Antal által csaknem nyolcvan évvel ezelőtt vázolt kataklizma ezideig nem következett is
be, az időközben lezajlott második világháború hazánk területén is óriási pusztítást vég-
zett. Alig több mint tíz évvel az imént idézett könyv első megjelenése után az írót is meg-
ölték.4 De a háborúk során nem csak emberek pusztulnak el, rengeteg munka eredménye,
a békés hétköznapok számos értéke, műkincsek és kulturális javak sokasága is veszendőbe
megy ilyenkor. Három nappal azt követően, hogy Szerb Antalt Balfon meggyilkolták,
Budapest ostroma során megsemmisült Arany János kéziratos hagyatékának jelentős
része. Így, bár a költő egykori ingóságai közül – a jelentős veszteségek dacára – viszonylag
sok máig megvan a debreceni református kollégium múzeumában, a Magyar Nemzeti
Múzeumban, a Magyar Tudományos Akadémián, a nagykőrösi múzeumban és a helyi
református gimnáziumban, a nagyszalontai emlékmúzeumban, valamint a Petőfi Irodalmi
Múzeumban;5 tárgyi hagyatékának éppen az utókor számára legfontosabb része, a kéz-
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1 Az Egyetemi Könyvtárban 2011. szeptember 23-án, a Kutatók Éjszakáján elhangzott előadás bővített,
lábjegyzetekkel ellátott, szövegközléssel kiegészített változata. – Ezúton is köszönöm BOLONYAI
Gábor és KOROMPAY H. János észrevételeit és segítségét. 

2 Az előadás előtt négy héttel, 2011. augusztus 26-án halt meg Dobszay László, aki a saját szakterületén
nem volt kisebb tudós, mint Arany János a magáén; aki legalább akkora, a legszélesebb értelemben
vett pedagógus volt, mint Arany János; és akinek – másokhoz hasonlóan – magam is sokat köszönhe-
tek. 

3 SZERB Antal, Magyar irodalomtörténet, Cluj-Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1934, II, 72–73. 
4 SZERB Antal 1945. január 27-én halt meg. 
5 RATZKY Rita, THURÓCZY Gergely, ZUH Imre, Arany János és családja relikviái: Katalógus, Bp., Petőfi

Irodalmi Múzeum, 2009. 
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iratanyag jórészt elpusztult. Hogy nem teljesen, az elsősorban a költő fiának és az ő öz-
vegyének köszönhető. Szalay Gizella ugyanis – Arany János, illetve Arany László akaratát
követve – egyes művek kéziratait az akkori Magyarország legnagyobb könyvtárainak (az
Egyetemi Könyvtárnak, az Erdélyi Múzeum Egyesület kolozsvári könyvtárának, a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum könyvtárának, vagyis a mai Országos Széchényi Könyvtárnak)
és a költő életében jelentős szerepet játszó települések (Debrecen, Kisújszállás, Mára-
marossziget,6 Nagykőrös, Nagyszalonta7) gyűjteményeinek ajándékozta. Arany János
életútját figyelembe véve természetes, hogy legtöbb kézirata a Magyar Tudományos Aka-
démia Könyvtárába került, és ma is ott van. Jelentős a Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött
állomány is.8 E gyűjtemények többsége későbbi adományokkal is gazdagodott, ugyan-
akkor számos dokumentum elveszett főként a második világháborúban, illetve közvet-
lenül utána (Kisújszállás, Máramarossziget, Nagyszalonta stb.).

A legsúlyosabb veszteség minden bizonnyal a hagyatéknak egy gellérthegyi villában
megsemmisült része: a költő számos fogalmazványa és kézirata, könyvtárának jelentős
hányada, a család szinte teljes levelezése, csaknem összes személyes irata stb. Ennek hát-
teréhez tudni kell, hogy Voinovich Géza (1877–1952) irodalomtörténész 1905-ben fele-
ségül vette Arany László (1844–1898) özvegyét, Szalay Gizellát (1857–1945). E házasság
révén Voinovich hozzájutott Arany János hagyatékának azon részéhez, amely családi tu-
lajdonban maradt. Ezt fölhasználva írta háromkötetes Arany-életrajzát,9 és készítette el
a kritikai kiadás első hat kötetét.10 Az általa a Ménesi út 23. szám alatt őrzött, mások szá-
mára szinte hozzáférhetetlen, részben földolgozatlan és nagyrészt kiadatlan anyag elégett
abban a tűzvészben, amelyet 1945. január 30-án a házra esett gyújtóbombák okoztak.
Szalay Gizella egy korábbi, január 22-i bombázás során halt meg. Ez a 22-i támadás az
Arany-kéziratokban (és a költő egyéb tárgyaiban) – Voinovich utólagos közlése szerint
– „kárt még nem okozott”, azok egy bő héttel később, 30-án pusztultak el.11 Az igaz-
sághoz tartozik, hogy kétládányi anyagot Voinovich már korábban a Magyar Tudomá-
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6 1920 óta Románia: Sighetu Marmaţiei. 
7 1920 óta Románia: Salonta. 
8 SÁFRÁN Györgyi, Arany János-gyűjtemény[,] Petőfi Sándor–Szendrey Júlia kéziratok, Bp., MTAK, 1982 (A

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának katalógusai, 13), 6. 
9 VOINOVICH Géza, Arany János életrajza, Bp., MTA, 1929–1938, I–III. 
10 ARANY János, Kisebb költemények, jegyz., kiad. VOINOVICH Géza, Bp., Akadémiai, 1951 (Arany János

Összes Művei, 1); A. J., Az elveszett alkotmány[,] Toldi[,] Toldi estéje, jegyz., kiad. V. G., Bp., Akadémiai,
1951 (Arany János Összes Művei, 2); A. J., Elbeszélő költemények, jegyz., kiad. V. G., Bp., Akadémiai, 1952
(Arany János Összes Művei, 3); A. J., Keveháza, Buda halála, A hun trilógia töredékei[, A Murány ostroma szö-
vegváltozatai: Kiegészítés a III. kötethez], jegyz., kiad. KERESZTURY Dezső, V. G., Bp., Akadémiai, 1953
(Arany János Összes Művei, 4); A. J., Toldi szerelme, A Daliás idők első és második dolgozata, jegyz., kiad. V.
G., Bp., Akadémiai, 1953 (Arany János Összes Művei, 5); A. J., Zsengék, töredékek, rögtönzések, jegyz., kiad.
V. G., Bp., Akadémiai, 1952 (Arany János Összes Művei, 6).

11 Idézi és a hagyaték sorsát ismerteti: SÁFRÁN György[i], Bevezetés Arany János levelezéséhez = ARANY
János Levelezése (1828–1851), jegyz., kiad. BISZTRAY Gyula, S. Gy., SÁNDOR István, Bp., Akadémiai,
1975 (Arany János Összes Művei, 15), 441–497, hivatkozott rész: 468–472, idézet: 472.
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nyos Akadémián helyezett el, s ma nem csak az ebből származó kéziratok vannak meg
ott, hanem a szintén általa megőrzött Kapcsos könyv is.12

Az imént vázolt, irodalomtörténeti szempontból is tragikus események teszik még
értékesebbé az Egyetemi Könyvtár ettől eltekintve is jelentős Arany-kéziratait. A ma itt
őrzött három dokumentum három különböző évtizedből való, s együtt lefedik a költő
életének második felét. Noha egyik sem ismeretlen a szakmai közönség előtt, és mind-
három szerepel az Egyetemi Könyvtár – részben a világhálón is hozzáférhető – kézirat-
katalógusában,13 mégsem fölösleges alaposabban szemügyre venni őket. 

Időrendben első közülük az A magyar irodalom története rövid kivonatban, pontosabban ennek
egy része. Bár a teljes mű szövege ismert,14 szerzői kézirata15 csak a Negyedik szakasz. – Legujabb
kor című rész Áttekintésének és az Első időszakot tárgyaló fejezetének maradt fenn. Az a tény,
hogy az utolsó, a 14. lapon csak néhány sor olvasható és az utolsó fólió üres, nem feltétlenül
jelenti azt, hogy ez egy önálló, részleges másolat. Minthogy az említett sorokkal az Első időszak
című fejezet véget ér, valószínűbb, hogy a következő, a Második időszakról szóló fejezetet
Arany új ívfüzetbe kezdte írni. Ezzel megkönnyíthette, hogy óravázlatát ívfüzetenként kö-
rözve, arról egyszerre több diák készíthessen magának másolatot. Erre utal nem csak a költő
alább idézett levele, hanem az a tény is, hogy a kéziratcsomót csak az Egyetemi Könyvtárban
kötötték be. Az a kettéhajtott papírív, amelybe korábban a kéziratot belehelyezték, ma is meg-
van közvetlenül a kézirat elé, illetve után kötve. A máig megőrzött, Bessenyei György fellé-
pésével kezdődő és Kisfaludy Sándorral végződő fejezetben Arany nem csak a címeket,
hanem a szövegben szereplő nevek egy részét és az egyéb kulcsszavakat is aláhúzta. (1. kép) 
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12 GAZDA István, Az akadémikus melegre vágyik: A főtitkár rímmentes napjai = Ditor ut ditem: Tanulmányok
Schultheisz Emil professzor 85. születésnapjára, szerk. FORRAI Katalin et al., Bp., Magyar Orvostörténelmi
Társaság – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár – Semmelweis Egyetem – Ma-
gyar Tudománytörténeti Intézet, 2008 ([A] Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 75), 207–
232, hivatkozott rész: 229–232. 

13 Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Reg. Scient. Universitatis Budapestinensis, II/3, ed. Lajos DEDEK CRES-
CENS, Budapestini, Typis Typographiae Universitatis Reg. Scient., 1907, 821; Catalogus librorum ma-
nuscriptorum Bibliothecae Universitatis R. Scientiarum: Pótkötet a szakrendbe sorolt kéziratokhoz, bev., kiad.
KNAPP Éva, Bp., Egyetemi Könyvtár, 2005, 142. 

14 A magyar irodalom története rövid kivonatban = ARANY János, Prózai művek 1: Eredeti szépprózai művek[,]
szépprózai fordítások[,] kisebb cikkek[,] tanulmányok[,] iskolai jegyzetek, jegyz., kiad. KERESZTURY Mária,
Bp., Akadémiai, 1962 (Arany János Összes Művei, 10), 446–531, 625–631, az Egyetemi Könyvtárban
őrzött rész: 494–510. 

15 Papír, 7 (+1 üres) fólió, 275x215 mm, barnás tinta. Autográf, 1850-es évek 2. fele. Az első lap tetején:
„Magyar irod. tört. / Negyedik szakasz. / Legujabb-kor.” Az előzék második repülőlapján, az egykor
a kéziratot borító papírív első levelén szintén barnás tintával, de nem a szerző kézírásával: „H. 83. /
Magyar irodalom történet. / Negyedik szakasz. / Legujabb kor. / Irta / Arany János.” Az Egyetemi
Könyvtár által készíttetett, egyszerű félvászon kötésének gerincén az Egyetem címere és „ARANY J.
MAGYAR IROD. TÖRTÉNET” felirat látható. A nyolc fólió két négyleveles ívfüzetet alkot. A ceru-
zával írott fóliószámozás és a paginálás nem Arany Jánostól származik. Jelzete: H 83. 
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Az 14 beírt lap terjedelmű töredék Szilágyi Sándor (1827–1899) történész hagyaté-
kának részeként került az Egyetemi Könyvtárba. Szilágyi 1853 és 1867 között a nagykőrösi
gimnázium tanára, 1878-tól haláláig pedig az Egyetemi Könyvtár igazgatója volt. Arany
1851-től 1860-ig élt és tanított (görögöt, latint és magyart) Nagykőrösön, óravázlatát ennek
az évtizednek a második felében írta. Az összefoglalás elsősorban Toldy Ferenc művein
alapul, számos részlete azonban a költő önálló alkotása. Kiváló pedagógiai érzékre vall,
hogy az irodalomtörténet tanítását Arany csak a gimnázium hatodik osztályában kezdte,
s ott is az akkor legújabb, a Bessenyeivel kezdődő időszakkal.16 Mint 1858. február 24-én
kelt, Lévay Józsefnek szóló levelében írja „a magyar nyelvet tanítom a 4 felső osztályban.
Az ötödikben verstant és irálytant17 gyakorolnak. Semmi §-ok, semmi szabály nem tanít-
tatik. [...] Versre is adok fel tárgyat, buzdítom őket, de nem kényszerítek senkit, hogy verset
írjon. Nem akarom bottal verni ki belőlök az isteni lángot. [...] Prósai felolvasáskor eleinte
a mondat és körmondatok összefüggését veszem bonczkés alá. Ez a helyesség. Aztán jő
az ékesség. Tropusok, figurák,18 a mint valamelyik előfordúl, figyelem tárgyai lesznek. Ez
utóbbi a költői felolvasásnál is történik. [...] A VI[.] osztályban […], előre bocsátva az Ir.
tört. felosztását, a legújabb kort (1772) kezdjűk. Ez könnyebb a gyereknek, mint a zum-
tuchel,19 vonzóbb is. […] A nevezetesb könyveket, ha szerét tehetem, eredetiben ís felvi-
szem s megmutatom. Sokat tesz a fiúra az, ha látja formáját, kötését, czimlapját legalább,
valamely régibb munkának. Ily módon a VI[.] osztály keresztűl meg[y] a legújabb koron,
– a forradalomig. […] A VII[.] osztályra marad az ó, közép és újkor. Pár ivnyi rövid ext-
ractust adok kezökbe, hogy az összefüggést lássák, s fel tudják mondani. De a sulypont
itt is a felolvasásokra esik. Begyakorlom [őket] a régi [magyar] nyelvbe, a zumtucheltől
kezdve, a mohácsi vészig. Zrinyiből bőven olvastatok, fejtegetve mindig. […] A VIII. osz-
tályban már nem kellene irod. történet. De tekintve, hogy némelyik oly gymnasiumból lé-
pett ez osztályba, hol a magyar Lit. Hístóriának nevéről se hallott, […] hogy az ilyen is
tudjon az érettségi vizsgán valamit, a legujabb kort ismétlem. De nem annyi olvasással,
mint a VI[.]-ban, hanem rövid kivonatban, 3–4 iven összeállítva.”20
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16 BENKÓ Imre, Arany János tanársága Nagy-Kőrösön, előszó SZILÁGYI Sándor, Nagykőrös, Ottinger
ny., 1897, 148–177; PAP Károly, Bevezetés = ARANY János Magyar irodalomtörténete, bev., kiad. P.
K., Bp., Franklin, 1911 (Olcsó Könyvtár, 1581–1587), 3–64; VOINOVICH Géza, Arany János élet-
rajza 1849–1860, Bp., MTA, 1931, 264–281; HEGEDŰS András, Arany János a katedrán, Bp., Tan-
könyvkiadó, 1957, 62–80; TÖRÖS László, Arany János Nagykőrösön, Nagykőrös, [a] város kiadása,
²1978, 93–96; KERESZTURY Dezső, Mindvégig: Arany János (1817–1882), Bp., Szépirodalmi, 1990,
285–290; stb. 

17 Stilisztikát. 
18 Szóképek és -alakzatok. 
19 Utalás a Halotti beszédre: Latiatuc feleym zumtuchel... 
20 ARANY János Levelezése (1857–1861), jegyz., kiad. BÓDYNÉ MÁRKUS Rozália, JANKOVITS

László, KOROMPAY H. János, Bp., Universitas, 2004 (Arany János Összes Művei, 17), 159–162, 751–
752, idézet: 159–161. – Az itt és a következő idézetekben aláhúzással, dőlt betűvel stb. történő kiemelések
az eredetinek megfelelőek.
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Kazinczy Gáborhoz 1861. január 25-én írott levelét a költő már Pestről keltezte.
Arany ugyanis az előző évben pesti lakos lett. A kétlapnyi szöveget tartalmazó, halvány-
kék papírra, fekete tintával írott levél21 az előző évben újjáéledt Kisfaludy Társaság igaz-
gatójának és egyúttal a Szépirodalmi Figyelő szerkesztőjének írása a Molière-t fordító
író-politikushoz. A postabélyegzőből kiderül, hogy a levél Pestről három nap alatt ért
Putnokra. Ez a dokumentum is Szilágyi Sándor hagyatékából, az ő családi levelesköny-
vének22 részeként került az Egyetemi Könyvtárba. Jelentőségét növeli, hogy a kézirat
nem csak több apró részletben tér el az eddigi nyomtatott szövegkiadásokban olvasható
közlésektől, hanem egy bekezdéssel hosszabb is azoknál. 

Ezt az első hallásra talán meghökkentő tényt a közlési elvek változása magyarázza.
Amikor Arany László – néhány évvel édesapja halála után – sajtó alá rendezte a költő le-
velezését23 (ennek utánnyomása lett a Szerb Antal által is említett tizenkétkötetes, gyűj-
teményes kiadás utolsó két kötete), természetesen a korabeli közlési elvek szerint járt el.
Így tehát modernizálta a helyesírást, átírta a 19. század végére archaikussá vált igeidőket,
korszerűekre cserélte az időközben elavult szavakat stb. Mindebből az is következik, hogy
a levelezésnek ez a kiadása sem Arany János, sem a többi levélíró nyelvezetére nézve nem
hiteles forrás. Arany László azonban a levélszövegeket nem csak átstilizálta, hanem ese-
tenként le is rövidítette. A levelek túlnyomó többségét egyáltalán nem közölte,24 s ame-
lyeket mégis, azokat is többé-kevésbé megkurtítottan. Hogy eljárásának okait
megérthessük, érdemes elolvasni édesapja hátrahagyott műveinek általa sajtó alá rende-
zett, négykötetes kiadásához írott Bevezetését,25 különösen pedig a két utolsó, a levelezést
tartalmazó kötethez készültet.26 Előbbi könnyen hozzáférhető, mert a kritikai kiadás füg-
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21 Papír, 2 fólió, 300x231 mm, fekete tinta, AJ monogramos piros zárópecsét, postabélyegző (Putnok
28–1) fekete lenyomata. A bélyeg hiányzik, emiatt a pesti postabélyegző lenyomatának csak töredéke
látszik. Autográf, 1861. január 25. A halványkék, kettéhajtott papírív első felén (f. 1r–v) olvasható a
tulajdonképpeni levél, második fóliója pedig – a megfelelő hajtogatásnak köszönhetően – borítékul
szolgált. Így a címzés a jelenlegi 2v-n látható. Az 1r bal felső sarkában belenyomott jel: ovális mezőben
„BATH” betűk, fölötte zárt korona. A levél az A Szilágyi család leveleskönyve című gyűjtemény része.
Arany János levelének jelzete: G 316/105. A 105-ös számot egy későbbi kéz ceruzával ráírta a 1r-ra. 

22 Az előző századfordulón egybekötött kollekció 134+2 levelet tartalmaz az 1796 és 1896 közötti évek-
ből, többek között Döbrentei Gábortól, Ipolyi Arnoldtól, Kazinczy Ferenctől, Schedel [= Toldy] Fe-
renctől, Szigligeti Edétől és Vámbéry Ármintól. 

23 ARANY János Levelezése író-barátaival, bev., jegyz., kiad. ARANY László, Bp., Ráth Mór, 1888–1889
(Arany János Hátrahagyott Iratai és Levelezése, 3–4), I–II. 

24 Az egykor (még Arany László kiadásának készülése idején is) létezett legalább háromezer levélből kö-
rülbelül kétezer maradt fönn. Arany László mindössze 475-öt jelentetett meg. Megemlítendő még
Arany János sógorának a költő hatvan levelét – részben vagy egészben – közlő munkája: ERCSEY
Sándor, Arany János életéből, előszó GYULAI Pál, Bp., Ráth Mór, 1883. 

25 ARANY László, Bevezetés [1] = ARANY János Hátrahagyott versei, bev., jegyz., kiad. A. L., Bp., Ráth
Mór, 1888 (Arany János Hátrahagyott Iratai és Levelezése, 1), I–XXXI. 

26 ARANY László, Bevezetés [2] = ARANY János Levelezése iró-barátaival: Első kötet, bev., jegyz., kiad. A.
L., Bp., Ráth Mór, 1888 (Arany János Hátrahagyott Iratai és Levelezése, 3), I–XIX. 
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gelékében újra megjelent.27 Aki Arany László szövegkiadói tevékenységének részleteire
is kíváncsi, annak figyelmébe ajánlom Korompay H. János erről szóló tanulmányát.28

Szövegközléseiből Arany László eleve kihagyott minden vaskos, olykor kifejezetten trágár
részt, továbbá azokat a szakaszokat, amelyekben akkor még élő (vagy legalábbis nemrég
meghalt) személyek – nem feltétlenül irigylésre méltó – magánéletéről van szó, illetve
azokat a sorokat, amelyek a kor ismert szereplőiről alkotott, meglehetősen sommás vé-
leményeket tartalmaznak. A politikának viszonylag kevés szövegrész esett áldozatul, ha-
sonlóképpen csak néhány esetben volt a megkurtítás oka a Nagyszalontával és
Nagykőrössel való elégedetlenség, illetve a Református Egyház egyes tisztségviselőivel
történt nézeteltérés. Mindezek a kihagyások nem is hányhatók Arany László szemére,
legföljebb azt róhatjuk föl neki, hogy a hiányzó szövegrészek helyét nem jelölte követ-
kezetesen. De ismétlem, mindez nem tért el a kor kiadási gyakorlatától.29

Voinovich esetében viszont joggal kifogásolható, hogy évtizedekkel a költő halála után
sem adta ki Arany kéziratban maradt műveit és levelezését, sőt, másoknak sem engedte meg,
hogy elvégezzék ezt a munkát. Az általa őrzött kéziratokról, köztük a levelekről teljes jegyzék
nem ismert, így voltaképpen az sem tudható pontosan, hogy mi pusztult el.30 Erre a költe-
ményeket illetően a kritikai kiadás már említett, Voinovich által közreadott első hat kötetének
jegyzeteiből lehet következtetni. Hasonló a helyzet a levelekkel is, hiszen az előbb már szintén
„szerepelt”, háromkötetes Arany-életrajzában Voinovich számos levélre hivatkozik, azok
tartalmát összefoglalja, esetenként idéz is belőlük. A mai kor kutatójának az okozza a legtöbb
nehézséget, hogy a megsemmisült vagy elveszett levelek többségének tartalma csak Voino-
vich utalásaiból és kivonataiból, vagy – jobb esetben – az Arany László által rövidített és át-
stilizált formában ismert. Ezek – egyéb lehetőség híján – így szerepelnek a kritikai kiadásban
is.31 Nem történt ez másként az Egyetemi Könyvtárban őrzött levél esetében sem,32 amelyről
a kritikai kiadás jegyzeteiből az is megtudható, hogy „Elveszett”.33 Szerencsére ez tévedés,
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27 ARANY László, Bevezetés [1] = ARANY János, Prózai művek 2: 1860–1882, jegyz., kiad. NÉMETH G.
Béla, Bp., Akadémiai, 1968 (Arany János Összes Művei, 11), 904–917.

28 A „kegyeletes fiú” textológiája: Az Arany János-levelek kiadástörténetéhez = A két Arany: Összehasonlító tanul-
mányok, előszó, szerk. K. H. J., Bp., Universitas, 2002, 174–199. 

29 BISZTRAY Gyula, Az Arany János-kiadások rostája (1883–1958), Magyar Könyvszemle, 75(1959), 23–
46, hivatkozott rész: 25–28; SÁFRÁN, Bevezetés Arany János levelezéséhez, i. m., 476–480; KOROMPAY
H. János, Arany László zárójelei (Arany János levelezésének textológiájához), Holmi, 12(2000), 60–63; K. H.
J., A „kegyeletes fiú” textológiája, i. m. – Az Arany János-kiadások egyéb visszásságairól: BISZTRAY, Az
Arany János-kiadások rostája, i. m., 23–46; BEKE József, „Sandaló” Arany-szövegek, Holmi, 24(2012),
190–195; stb. 

30 Arany János levelezéséről összefoglalóan: SÁFRÁN, Bevezetés Arany János levelezéséhez, i. m. 
31 ARANY János Levelezése (1828–1851), i. m.; A. J. Levelezése (1852–1856), jegyz., kiad. BISZTRAY Gyula,

S. Gy., SÁNDOR István, Bp., Akadémiai, 1982 (Arany János Összes Művei, 16); A. J. Levelezése (1857–
1861), i. m. 

32 ARANY János Levelezése író-barátaival: Második kötet, jegyz., kiad. ARANY László, Bp., Ráth Mór, 1889
(Arany János Hátrahagyott Iratai és Levelezése, 4), 357–359; A. J. Levelezése (1857–1861), i. m., 496–497. 

33 ARANY János Levelezése (1857–1861), i. m., 944–945, idézet: 944.
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Arany Jánosnak ez a levele megvan.34 Ez azért különösen örömteli, mert Arany László ezt
a levelet nem csak átstilizálta, hanem a végéről elhagyta az egyik utóiratot is.35 (2–4. kép)

A harmadik dokumentum, az Arisztophanész-fordítások tisztázatának kézirata,36 a költő
menyének, Arany László özvegyének, Szalay Gizellának ajándékaként 1899-ben került az
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34 Az előadás után nem csak a levél, hanem az Egyetemi Könyvtárban őrzött többi Arany János-kézirat is
megtekinthető volt.

35 A teljes levél betűhív átírása a tanulmány végén található. 
36 Papír, 111+115+92 fólió, 210x170 mm, fekete tinta, grafitceruza. Autográf, 1871–1874. Az összes címlevél

és a javítások egy része későbbi (valószínűleg 1879). Néhány helyen részben idegen kezek piros tintával, grafit,
barna, kék és piros ceruzával tett bejegyzései láthatók. Mindhárom kötet Arany által készíttetett félvászon
kötésben van. Az első két kötet gerincének fölirata a megfelelő arab sorszámmal „ARISTO- / PHANES”,
a harmadiké „ARISTO / PHANE” és az arab sorszám. Az utolsó kötet – valamivel vékonyabb – gerincének
föliratához nagyobb betűket használtak, mint az első kettőnél, ezért nem fért ki a szerző neve. A három
kötés – különösen a két utóbbi – nagyon hasonló egymáshoz, de kisebb eltéréseik alapján valószínűsíthető,
hogy nem egyszerre készültek. A II. és a III. feltehetően ugyanannak a mesternek a munkája. Az I. kötet
vászonnyílásos, a másik kettő nem. A II. és a III. mostani előzékei (a kiragasztott és a repülőlapok egyaránt)
utólag kerültek a könyvekbe, valószínűleg egy későbbi, már az Egyetemi Könyvtárban történt javítás nyomai.
Szerencsére egyik kötetet sem vágták körül, így – bár Arany több helyütt is nagyon kihasználta a lapszéleken
maradt helyet – a költő jegyzetei nem sérültek. A ceruzával írott fóliószámozás modern, a szintén ceruzával
végzett paginálás 19. századi, és talán Aranytól származik. Az első kötetben a hibás lapszámozást egy későbbi
kéz javította. Az üresen maradt fóliókat nem paginálták. Jelzete: H 96/1–3. 

I. kötet 
Pp. 1–46 (= ff. 1r–23v): A Lovagok.; pp. 47–98 (= ff. 27r–52v): A Felhők.; pp. 99–145 (= ff. 55r–78r): A
Darázsok.; pp. 147–191 (= ff. 81r–103r): A Béke.; pp. 193–195 (= ff. 104r–105r): A versformákról.
Az előtábla belső oldalán ceruzával írott szerzeményi naplószám látható: „501/1899, 3 db.-”. Az f. 1-en,
vagyis az A Lovagok címlevelén Arany ceruzával írott nyomdai utasításai olvashatók (1879/1880). Az A
Lovagok és az A Felhők között három, az utóbbi és az A Darázsok között kettő, végül az A Béke előtt szintén
két üres fólió található. Az ívfüzetek négylevelesek (biniók), kivéve az 1. fóliót valamint a 26–27., 52–53.,
54–55. és 80–81. bifóliót, amelyek egy, illetve két levélből állnak. Az ff. 104–105-t (= pp. 193–195), ame-
lyeken az A versformákról szóló áttekintés olvasható, utólag ragasztották a kötetbe. Ezek valamivel kisebbek
(212x145 és 211x163 mm), sőt a f. 104-nek a papírja is eltérő a többitől. A kötet utolsó másfél ívfüzete (ff.
106–111) üres. 

II. kötet 
Pp. 1–42 (= ff. 1r–21v): Az Acharnaebeliek.; pp. 43–102 (= ff. 25r–54v): A Madarak.; pp. 103–160 (= ff.
56r–v, 60r–87v): A Békák.; pp. 161–207 (= ff. 91r–114r): Lysistrate.
Az Az Acharnaebeliek és az A Madarak között három, az utóbbi és az A Békák címlevele között egy, ez
után három, végül a Lysistrate előtt szintén három üres fólió található. Az ívfüzetek négylevelesek (biniók),
kivéve az 1., 2., 5., 56. és 57. fóliót, valamint a 3–4., 54–55. és 58–59. bifóliót, amelyek egy, illetve két
levélből állnak; két másik pedig (ff. 72–79 és ff. 80–87) nyolcleveles, tehát quaternio. A f. 1 papírja eltérő
a többitől. Az f. 115 üres. 

III. kötet 
Pp. 1–47 (= ff. 4r–27r): A Nők ünnepe.; pp. 49–96 (= ff. 32r–55v): A Nőuralom.; pp. 97–146 (= ff. 60r–
84v): Plutos.
Az 1r-n Arany ceruzával írott jegyzete és a könyvkötőnek szóló utasítása olvasható. Ezt két üres fólió (ff.
2–3) követi. Az A Nők ünnepe és az A Nőuralom között négy, az utóbbi és a Plutos között szintén négy üres
fólió található. Az ívfüzetek négylevelesek (biniók). A kötet utolsó két ívfüzete (ff. 85–92) üres lapokból áll. 
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Egyetemi Könyvtárba. (A piszkozatokat a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának
Kézirattára őrzi.)37 Az athéni komédiaszerző tizenegy fennmaradt művének a költő által ké-
szített átültetése három, csaknem egyforma, félvászon kötésű, fekete tintával írt kötetben
található (I.: A Lovagok, A Felhők, A Darázsok, A Béke; II.: Az Acharnaebeliek, A Madarak, A
Békák, Lysistrate; III.: A Nők ünnepe, A Nőuralom, Plutos).38 Az első kötet végén Arany – talán
néhány évvel későbbi – rövid áttekintése olvasható A versformákról. Ez helyet kapott nem
csak az első, hanem a kritikai kiadásban is.39 A második kiadás – és természetesen a kritikai
is – közli a költőnek A helyesírásról írott összefoglalását.40 Az egyes komédiákat üresen hagyott
lapok választják el egymástól. A művek kezdetét a jobb lapszélekre ragasztott papírfülek jel-
zik, amelyekre Arany fekete tintával ráírta az adott komédia névelő nélküli címét. 

Az I. kötet 1–2. lapján a költő ceruzával írt nyomdai utasításai olvashatók (5–6. kép): 

1r: 
„Norm: Aristophanes. 
Noten petit41

NB 1. A szedőnek! 
Az egy lapra tartozó jegyzeteket, folyó 
számokkal 1.) 2.) 3.) stb42 megjelölve, a lap alá 
kérem szedetni; de ne minden jegyzetet 
külön, kikezdve, hanem egy folytában, 
hogy kevesebb helyet foglaljanak el. 

Arany J 
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37 MTAK, Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, K. 508/1–13. 
38 A komédiák címét Arany kéziratának megfelelően használom. 
39 [ARANY János], A versformákról = ARISTOPHANES Vigjátékai. [...] Első kötet, bev. PONORI

THEWREWK Emil, előszó GYULAI Pál, ford., jegyz. A. J., Bp., Magyar Tud. Akadémia, 1880,
387–390; [A. J.], A versformákról = A. J., Arisztophanész: A Lovagok, A Felhők, A Darázsok, A Béke, Az
Acharnaebeliek, jegyz., kiad. KÖVENDI Dénes, Bp., Akadémiai, 1961 (Arany János Összes Művei,
8), 370–372. 

40 [ARANY János], A helyesírás = ARISTOPHANES Vígjátékai. […] Második kötet, bev. BARÁTH Ferenc,
PONORI THEWREWK Emil, ford., jegyz. A. J., glosszárium P. T. E., Bp., Ráth Mór, 1885 (Arany
János Összes Munkái, 8), III–IV; [A. J.], A helyesírás = A. J., Arisztophanész, jegyz., kiad. KÖVENDI
(Arany János Összes Művei, 8), i. m., 372–373. 

41 ‘A jegyzetek petit-vel, azaz nyolcpontos betűvel készüljenek!’ Kétséges, hogy ez a két sor Arany kéz-
írása-e. 

42 A sorszámok a lap bal szélén, utólag betoldva. 
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NB 2 
Ha rajtam állana, én 
a játszó személyek tulajdon43 neveit (úgy 
a listában, mint a szövegben, az 
egyes mondókák felett), kisebb faj- 
ta versállal44 szedetném, mert a latin-betűkhöz 
igy illik, s ezt használják a classikusoknál, vala- 
mint az angol és franczia nyomásban, hol a compact
s efféle czifra betűk csak hirdetésbe valók. Az 

[1v:] 
aláhuzott szókat pedig nem ritkítva, hanem cursiv
betűkkel kérném szedetni. A. J.” 

A II. kötet f. 12v-ján a költő egy rövidebb, ceruzával tett nyomdai utasítása látható:
„NB / az au / oa helyett / lehet ā-t nyo- / mtatni [!], az eü / helyett <ea> ē-t / vagy ee-t,
mint / a Nyelvörben.45 ” 

A III. kötet f. 1r-jára Arany – szintén ceruzával – följegyezte a kötet sorszámát („III.
kötet.”) és előírta a könyvkötőnek, hogy az mit tüntessen fel a gerincen („ARISTO- /
PHANES / 3.”). 

A fordítás hatalmas feladatát (a kéziratok együttes terjedelme 542+3 lap!) – a ren-
geteg munkával járó akadémiai főtitkárság mellett – a költő igen rövid idő alatt elvégezte.
Bár a klasszikus auktorok végigkísérték életét, s Arisztophanész műveivel is találkozott
már a szabadságharc előtt, a komédiákkal csak viszonylag későn kezdett komolyabban
foglalkozni. Egy megsemmisült, de Voinovich által még látott levélben Arany 1870. au-
gusztus 5-én Karlsbadból46 arról írt feleségének, hogy „Egy görög vigjátékirót hoztam
magammal: azt hittem, kevés lesz olvasmánynak: s két szindarabot még nem birtam be-
lőle lemorzsolni”.47 A költő a következő nyáron fogott neki a komédiák átültetésének,
és ekkor már aligha voltak nehézségei, hiszen munkatempója elképesztő. Különösen,
ha figyelembe vesszük, hogy a fordításokat a rendkívül időrabló főtitkári munka mellett,
pihenésként készítette. Elsőként az A Felhőket fejezte be („Vége 1871 augusztusban.”).
Ezt követte az A Darázsok („Vége 1871. nov. 23”), az A Lovagok („Vége 1872 jan. 20.”),
az A Béke („Vége 1872 márcz. 26-án”), az Az Acharnaebeliek („Vége 1872 aug. 20.”), az
A Madarak („Vége 1872. nov. 29.”), az A Békák („Vége 1873 apr. 20”), a Lysistrate
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43 A szó utólagos betoldás.
44 ‘Csupa nagybetűvel’
45 A Magyar Nyelvőr 1872 januárja óta megjelenő folyóirat, alapító szerkesztője Szarvas Gábor (1832–

1895). 
46 Ma: Karlovy Vary. 
47 Idézi: VOINOVICH Géza, Arany János életrajza 1860–1882, Bp., MTA, 1938, 230. 
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(„Vége 1873. oct. 3.”), az A Nők ünnepe („Vége 1874 jan. 12.”) és az A Nőuralom („Vége
1874. márcz. 11-én”) átültetése. Bár a fordításokat nem az eredeti művek ősbemutató-
inak sorrendjében48 készítette, utolsóként mégis a legkésőbbi, a Plutos végére tett pontot
(„Vége 1874. junius49 20”). A komédiák csaknem felénél a tisztázat befejezésének dá-
tumát is feltüntette (A Békák „tiszt. máj. 8.”; Lysistrate „tiszt. oct. 15.”; A Nők ünnepe
„tisztázva jan. 18.”; A Nőuralom „tisztába [!] márcz. 28.”; Plutos „tisztázva jul 9.”). Az
egyes dátumokat összevetve látható, hogy az elkészült átültetéseket néhány héten belül
letisztázta, így ebben a munkafázisban is a Plutos volt az utolsó. (7. kép) A fordítás meg-
kezdésének időpontját a tisztázatokon csak két helyütt, a Lysistrate és az A Nők ünnepe
első lapján tüntette föl. Előbbinél ez „1873 máj. 9.” utóbbinál pedig „73. oct. 16.” Ko-
médiafordításainak kiadásába Arany – hosszas unszolás után – csak évekkel elkészülésük
után egyezett bele, így a gyűjtemény 1880–1881-ben jelent meg először.50

Bár már az első kiadás sikert aratott, azóta is visszatérő kérdés,51 hogy az antik drá-
mairodalomból a költő miért éppen Arisztophanész műveit ültette át. „Nem meglepő lát-
vány-e, hogy a puritán, szemérmetes Arany oly drámát fordít, mely[,] mint a Lysistrate[,]
pajkos szemérmetlenségre mindent felülmúl, amit valaha orfeumokban előadtak vagy
rendőrileg eltiltottak?”52 – kérdezi a pesti egyetem egykori professzora, az Aranyról az
első igazán jó könyvet író Riedl Frigyes. Ő a választ abban látta, hogy a költő és ókori
előde sok tekintetben rokonlélek, és ezekben az átültetésekben „Arany visszatért régi
szerelméhez, a politikai satyrához: ifjúkori gúnyos hajlamát Aristophanesben, egy kétezer
éves tekintély védelme alatt, újból fellelte.”53
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48 Az Acharnaebeliek (i. e. 425), A Lovagok (i. e. 424), A Felhők (i. e. 423), A Darázsok (i. e. 422), A Béke (i.
e. 421), A Madarak (i. e. 414), Lysistrate (i. e. 411), A Nők ünnepe (i. e. 410), A Békák (i. e. 405), A Nő-
uralom (i. e. 392), Plutos (i. e. 389/388). – Arany fordításainak a tisztázott kézirat (és az ennek alapján
készült első kiadás) óta hagyományos sorrendje: A Lovagok, A Felhők, A Darázsok, A Béke, Az Achar-
naebeliek, A Madarak, A Békák, Lysistrate, A Nők ünnepe, A Nőuralom, Plutos. A legutóbbi, a 2002-es
kiadás az ősbemutatók sorrendjében közli a darabokat. Ez nem jelent túl nagy változást, mindössze
annyit, hogy az Az Acharnaebeliek az A Béke és az A Madarak, az A Békák pedig az A Madarak és a
Lysistrate közé került át.

49 Az „n” egy l-ből javítva. Arany tévesztésének magyarázata az lehet, hogy júniusban befejezett fordítását
jú l iusban tisztázta le.

50 ARISTOPHANES Vigjátékai, bev., glosszárium PONORI THEWREWK Emil, előszó GYULAI Pál,
ford., jegyz. ARANY János, Bp., Magyar Tud. Akadémia, 1879–1880 [!1880–1881], I–III. – Itt emlí-
tendő, hogy a két szélső kötet címlapján 1880-as, a középső kötetén viszont 1879-es évszám látható.
A három dátumból kettő bizonyosan téves, hiszen a korabeli sajtóból egyértelmű, hogy az első kötet
1880 tavaszán, a második ugyanez év őszén, a harmadik pedig – a címlapján látható 1880-as évszám da-
cára – 1881 tavaszán jelent meg. (KOROMPAY H. János szíves közlése.) 

51 RIEDL Frigyes, Arany János, Bp., Pallas, [4. kiad.], 1920, 317–319; VOINOVICH, Arany János életrajza
1860–1882, i. m., 230–241; KERESZTURY, Mindvégig, i. m., 469–472; stb. 

52 RIEDL, Arany János, i. m., 317. 
53 RIEDL, Arany János, i. m., 318.
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Valóban ez lehet a magyarázat, hiszen azt, hogy a komédiákat passzióból fordította
le, Arany maga is megerősítette egy 1878. november 25-én kelt levelében: „Én Aristop-
hanes összes fönmaradt tizenegy darabját még 1871–1874-ben lefordítottam, az igaz.
Hanem e fordítással egyelőre semmi irodalmi czélom nem volt, csupán beteges állapo-
tomban szórakozást s mintegy szellemi gymnastikát kerestem benne. Így is azonban,
híre menvén foglalkozásomnak, nem megvetendő ajánlatot vettem egy kiadó részéről;
de én, bár a munka (a mennyiben Aristophanes puszta szövegét illeti) már készen volt,
elhárítottam ez ajánlatot”.54 (Az idézett részt közli a kritikai kiadás is.55) 

Azt, hogy az iménti levélrészlet nem a költő szerénységéről, hanem tényszerűen
pontos adatokról szól, a kéziratok bizonyítják. Vizsgálatuk során számos olyan jel figyel-
hető meg, amely azt tanúsítja, hogy Arany csak a tisztázatok elkészítése után öt–nyolc
évvel, tehát közvetlenül a kiadás előtt (valószínűleg 1879-ben, és talán 1880 elején) el-
lenőrizte és javította végig, illetve egészítette ki fordításait. A kéziratok vizsgálata során
természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy a ma – legalábbis első pillantásra – egy-
ségesnek tűnő tisztázat négy év alatt, több (minden bizonnyal a komédiák számának
megfelelően tizenegy) részletben készült. 

A tisztázatot a költő bizonyos mértékig nyilvánvalóan megtervezte, például a címek
és a jegyzetek egy részét eredetileg ceruzával írta, és ezt csak utólag írta át tintával. Több
esetben, például az A Lovagok és az A Felhők elején (I. kötet: ff. 2r, ill. 28r) jól látszanak
az oldaljegyzetek ceruzával írott előzményei. Néhány helyen (például II. kötet: f. 53r)
Arany tett még rövidebb nyomdai utasításokat, illetve pár jegyzetet törölt, másokat pedig
lerövidített vagy éppen kiegészített. A fordítások lapjain viszonylag sűrűn láthatók hol
ceruzával, hol tintával írott ütemjelzések, amelyek talán a tisztázás közbeni önellenőrzés
emlékei. Több helyütt (például I. kötet: ff. 16r–v, 32v; II. kötet: f. 14r) a költő nem írta
át tintával az eredetileg ceruzával írott kiegészítéseket és oldaljegyzeteket. Talán így jelezte,
hogy mégsem kell kinyomtatni őket. Utólagos javításainak nagy részét – a főszövegétől
kissé eltérő – fekete tintával írta (például I. kötet: ff. 28r, 34v, 39v; II. kötet: ff. 9v, 19r,
33v, 83v; III. kötet: ff. 17v, 64r, 77v). Néhányszor (például II. kötet: ff. 19r, 36v, 40v, 42v)
grafitceruzát, pár alkalommal (például III. kötet: f. 68v) pedig kék ceruzát használt. 

Az egyes komédiákat címlevél előzi meg, amelynek rectóján a mű aláhúzott címe,
versóján pedig a Személyek, vagyis a szereplők fölsorolása olvasható. Ezeket Arany utó-
lag, de még a beköttetés előtt illesztette a komédiák tulajdonképpeni szövege elé. Erre
utal, hogy egy részüket, éspedig azokat, amelyek magukban álló fóliók (A Lovagok, Az
Acharnaebeliek) és azokat amelyek bifoliumokra írottak (A Felhők, A Darázsok, A Béke)
csak beragasztották a kötetekbe. A többi esetben, jellemzően a II–III. kötetben, a költő
egy biniót illesztett a fordítások szövege elé, és ennek az egyébként üres ívfüzetnek az
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54 Idézi: GYULAI Pál, Előszó = ARISTOPHANES Vigjátékai. [...] Első kötet, bev. PONORI THEW-
REWK, előszó GY. P., ford., jegyz. ARANY János, 1880, i. m., III–VIII, idézet: IV–V.

55 ARANY János, Arisztophanész, jegyz., kiad. KÖVENDI (Arany János Összes Művei, 8), i. m., 368.
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utolsó, negyedik foliójára írta föl a címet és a szereplőket (A Madarak, Lysistrate, A Nők
ünnepe, A Nőuralom, Plutos). Az A Békák címlevele szintén egy utólagos binio része,
azonban ennek első, nem pedig utolsó foliója. Ebben az esetben minden bizonnyal té-
vedés történt, hiszen a komédia szövege – a hiba miatt – csak három üres folio után
következik. Arany takarékosságát bizonyítja, hogy azokban az esetekben (A Felhők, A
Madarak), amikor a mű szövege az utolsó ívfüzet első folióján ért véget, a biniók kö-
zépső levélpárját kiemelte. Az így nyert bifoliumokat használhatta akár az első kötet
utólag beragasztott címleveleinek elkészítéséhez is. Ahol csak egy-két folio maradt üre-
sen, azokat – nehogy megbontsa a fűzést – nem tépte ki. Szintén nem emelte ki az
utólag beillesztett, a címlevéltől eltekintve üres ívfüzetek középső bifoliumát sem, így
az ezek első két fóliója közötti hajtás mindmáig nincs fölvágva (II. kötet: ff. 22–23, 88–
89; III. kötet: ff. 1–2, 29–30, 57–58). Ez is lehet annak jele, hogy külön munkafázisban,
utólag készültek. Hasonlóképpen nagyrészt fölvágatlanok a kötetek végén található,
üresen maradt ívfüzetek megfelelő foliói is (I. kötet: ff. 106–107; III. kötet: ff. 85–86,
87–88, 89–90, 91–92). 

Az íráskép alapján is az feltételezhető, hogy a címlevelek elkészítése évekkel a for-
dítások elkészülte után, már a kiadási munkálatok részeként történt. Az, hogy a drámák
szövege minden esetben egy-egy ívfüzet elején kezdődik, szintén azt támasztja alá, hogy
a mostani címlevelek (a szereplők fölsorolásával együtt) utólagosak. Emellett szól az is,
hogy a már említett, címekkel ellátott papírfülek mindig a komédia főszövegének kezdetét
jelzik, nem pedig a címleveleket. Megerősíti az előbbieket, hogy az I. kötet 1. folióján, az
A Lovagok utólagos címlevelén nincs paginálás, a lapszámozás eredetileg a f. 2r-n, a tu-
lajdonképpeni fordítás elején kezdődött. (Utóbb ezt javították, így a p. 1-ből p. 3 lett, és
így tovább.) Az első kötet további részében, és a másik két kötetben a címleveleket már
eleve beleszámozták a paginálásba. 

A címlevelek beillesztése előtti címeket a komédiák elejéről valószínűleg maga a költő
húzta ki. Ez alól kivétel az A Darázsok, az A Madarak és az A Békák, amelyeknél ez a kor-
rekció elmaradt. Viszont az első fordítás elejére (I. kötet: f. 2r), a kihúzott A Lovagok cím
alá utólag beírta, hogy „Demos háza előtt.”, ez alá pedig egy római I.-est írt. A cselekmény
színhelyének meghatározását Arany az I. kötet felébe utólag írta be (A Lovagok f. 2r, A
Felhők f. 28r), az ebben található utolsó két drámánál viszont már a másolással egyidejűleg
(A Darázsok f. 56r, A Béke f. 82r). A második és a harmadik kötetre is a másolással egy-
időben történt színhely-meghatározás jellemző (II. kötet: Az Acharnaebeliek f. 2r, A Ma-
darak f. 26r, A Békák f. 60r; III. kötet: A Nők ünnepe f. 5r, A Nőuralom f. 33r, Plutos f. 61r),
de a Lysistrate esetében ismét utólagos (II. kötet, f. 92r).

A tisztázatban a „felvonások” számozása a fordítások többségénél (A Lovagok, A Béke,
Az Acharnaebeliek, A Madarak, A Békák, A Nők ünnepe, A Nőuralom, Plutos) szintén utólag
készült. A tisztázás során azonban két esetben (A Felhők, A Darázsok) a költő hagyott ki
helyet a számozás számára. A Lysistrate ebből a szempontból átmenetet képez: a III. „fel-
vonásnál” hagyott ki helyet Arany, a többi sorszámot viszont utólag írta be.
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Az elkészült fordításokat a költő minden bizonnyal eredetileg különálló, kötés nél-
küli, papírívből hajtogatott ívfüzetekbe tisztázta. Ezekből egy-egy komédiához 6–8 da-
rabot, tehát 24–32 foliót használt föl, amelyeket utólag kötöttek össze három kötetté. A
mindhárom kötetben, az összes ívfüzet közepén látható, minden a dráma szövegét tartal-
mazó bifólión meglévő, a mai kötés által nem használt fűzőlyukak azt bizonyítják, hogy
a komédiák egyszer korábban már össze voltak fűzve. A lyukak elhelyezkedéséből arra
lehet következtetni, hogy ez az átmeneti fűzés komédiánként történt, tehát a tisztáza-
tokból tizenegy kis, kötésnélküli füzet jött létre. (Bár nagyon valószínűtlen, egyelőre nem
zárható ki, hogy az Egyetemi Könyvtárban történt javítás során újrafűzték a köteteket,
és a lyukak az ezt megelőző első kötés emlékei.) A korábbi fölvetés, tehát a különálló fü-
zetkék egykori léte melletti érv lehet, hogy létrehozásukkal elkerülhető volt a bifoliók
összekeveredése. Szintén ezt a feltételezést támasztja alá a fordítások sorszámozása is.
Ugyanis azt, hogy az egyes köteteken belül milyen sorrendben kerüljenek bekötésre a
komédiák, Arany az első két kötetben kék, a harmadikban pedig piros ceruzával beírta
a fordítások első lapjára. (Egyik esetben sem a mostani címlapra, tehát címlevelük még
ekkor sem volt.) Az így létrejött elrendezés egyébként megegyezik az első kiadás kötet-
beosztásával is. A költő az I. kötetben található, A versformákról szóló összefoglalás első
lapjára is ráírta (kék ceruzával), hogy „a kötet végére val[ó]”, az tehát, ha későbbi is a
fordításoknál, az I. kötet bekötésének idején már készen volt. 

Köztudott, hogy Arany általában nem lelkesedett kritikusainak és magyarázóinak
megjegyzéseiért, bár híressé vált mondata („gondolta a fene”) ebben a formájában nem
hiteles. Szerencsére ismert a költő reakciója legalább egy az Arisztophanész-fordítások-
hoz kapcsolódó kritikusi belemagyarázásra is. Arany László idézi édesapja egy jegyzetét,
amelyet a költő egy őt – a komédiaíróhoz hasonlóan (!) – antidemokratának és erősen
konzervatívnak vélő bírálatra tett, valószínűleg 1880-ban: 

„A ki Homért fordítja: az a királyság dicsőítője, s a democrata szabad szónak Ther-
sitesben56 kicsúfolója. 

A ki Virgilt vagy Horáczot fordítja: az a caesarismus magasztalója a Brutus-féle köz-
társaság ellenében. 

A ki Dantét fordítja: incarnatus Ghibellin.57

A ki Shakespeare 36 színdarabja közűl épen csak Coriolanust választja lefordítani:
maga is gőgös aristocrata, és hazája ellensége.58

Ergo: a ki Aristophanest fordítja: az a democratia eskütt ellensége; sűlt pecsovics.59

Q. e. d.60
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56 Therszitész – mind külső, mind belső tulajdonságait tekintve – a Tróját ostromló sereg legnegatí-
vabb tagja.

57 A ‘megtestesült császárpárti[ság]’. 
58 A Coriolanust (és végül csak azt!) Petőfi fordította. 
59 A (mindenkori) hatalom szolgalelkű, túlbuzgó híve. 
60 Quod erat demonstrandum (lat.) = ‘[ez az,] ami bizonyítandó volt’. 
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A bíráló nem hiszi, hogy engem Aristophanes csak philologice érdekelt; politice kellett
érdekelnie. Hát még egy harmadik nincs: aesthetice?”61

Közismert az is, hogy a komédiák nagyon szókimondó részeit Arany valamelyest
tompította. Ezt az – egyébként korántsem prűd – költő, előbb már idézett levelében az
alábbiakkal indokolta: „az oly szép görög életnek nagyon rút oldalai is voltak; s ezek épen
az őskomoediában fordúlnak leginkább kifelé. Általában a mai és kivált a magyar közön-
ség nincs szokva ilyeneket olvasni könyvben. A hol ugyan csak szóban volt a dísztelenség,
azon igyekeztem valamely népies euphenismussal (melyet úgy sem ért mindenki) segíteni,
vagy legalább kétértelművé tenni a nagyon is egyértelmű kifejezést. De mikor egész je-
lenetek (például: Béke 1–75 vers; Lysistrata [!] 758–911), sőt úgy szólván egész darabok
(Nők ünnepe s általában mind a három női darab) fordúlnak meg ily obscenumon: mit te-
gyen velök a szegény fordító?”62 (Az idézett részt közli a kritikai és a legújabb kiadás
is.63) Egyes szöveghelyek esetében Arany minden igyekezete ellenére sem talált kiutat,
és ezt olykor – szinte mentegetődzve – jelezte a jegyzetekben is. Így például az A Felhők
1099–1100. (= a fordítás 1049.) sorához ezt írta: „E helyet vagy teljesen ki kellett hagyni,
a mit nem akartam, mert egy castrált Aristophanes nem lenne többé Aristophanes, –
vagy így meztelen lefordítni; szépítni egyáltalán nem lehetett.”64 Továbbá az A Madarak
1206. (= a fordítás 1135.) sorához: „Az eredeti szójátékban még obscoenabb czélzás rej-
lik.”65 Vagy a Lysistrate 979. sorához (= a fordítás 913. sora előtti utasításhoz): „A görög
nemzet [...] nem oly szemmel nézte az ily jeleneteket, mint mi néznők.”66 És a sort még
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61 Idézi: [ARANY László], Jegyzetek Arany önéletrajzához és hátrahagyott iratai bevezetéséhez = ARANY János
Hátrahagyott prózai dolgozatai, előszó, jegyz. ARANY László, Bp., Ráth Mór, 1889 (Arany János Hátra-
hagyott Iratai és Levelezése, 2), I–XL, idézet: VIII–IX.

62 Idézi: GYULAI Pál, Előszó = ARISTOPHANES Vigjátékai. [...] Első kötet, bev. PONORI THEW-
REWK, előszó GY. P., ford., jegyz. ARANY János, 1880, i. m., III–VIII, idézet: V. – Itt említendő,
hogy – a költő által használt segédanyagokat is figyelembe véve – Arany „egy szemernyivel sem” volt
prűdebb a korabeli német fordításoknál. (BOLONYAI Gábor szíves közlése.) 

63 ARANY János, Arisztophanész, jegyz., kiad. KÖVENDI (Arany János Összes Művei, 8), i. m., 368;
ARISZTOPHANÉSZ Vígjátékai, előszó, jegyz., kiad. BOLONYAI Gábor, ford., jegyz. A. J., tan. KÖ-
VENDI Dénes, Bp., Osiris, 2002 (Osiris Klasszikusok), 5. 

64 ARISTOPHANES Vigjátékai. [...] Első kötet, bev. PONORI THEWREWK, előszó GY. P., ford., jegyz.
ARANY János, 1880, i. m., 173; A. J., Arisztophanész, jegyz., kiad. KÖVENDI (Arany János Összes
Művei, 8), i. m., 134; ARISZTOPHANÉSZ Vígjátékai, előszó, jegyz., kiad. BOLONYAI, ford., jegyz.
A. J., tan. KÖVENDI, i. m., 211. 

65 ARISTOPHANES Vigjátékai. [...] Második kötet, bev. PONORI THEWREWK, ford., jegyz. ARANY
János, 1879 [!1880], i. m., 165; A. J., Arisztophanész: A Madarak, A Békák, Lysistrate, A Nők ünnepe, A
nőuralom, Plutos, jegyz., kiad. KÖVENDI Dénes, Bp., Akadémiai, 1961 (Arany János Összes Művei,
9), 69; ARISZTOPHANÉSZ Vígjátékai, előszó, jegyz., kiad. BOLONYAI, ford., jegyz. A. J., tan. KÖ-
VENDI, i. m., 439. 

66 ARISTOPHANES Vígjátékai. [...] Második kötet, bev. PONORI THEWREWK, ford., jegyz. ARANY
János, i. m., 1879 [!1880], 384; A. J., Arisztophanész, jegyz., kiad. KÖVENDI (Arany János Összes Művei,
9), i. m., 236; ARISZTOPHANÉSZ Vígjátékai, előszó, jegyz., kiad. BOLONYAI, ford., jegyz. A. J.,
tan. KÖVENDI, i. m., 521. 
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lehetne folytatni. A legutóbb idézett mondat feltételes módjából arra lehet következtetni,
hogy Arany nem számított arra, hogy fordításai (vagy legalábbis a Lysistrate) színpadra
kerülnek.

Akit a költő előbb vázolt dilemmáinak oka behatóbban érdekel, annak javaslom,
hogy olvassa el az Arany által lefordított Arisztophanész-komédiák legutóbbi (és mind-
eddig legjobb) összkiadásának szerkesztői előszavát.67 Ebben a tanulmányméretű és -ér-
tékű bevezetőben Bolonyai Gábor nem csak gyakorlati kérdésekkel foglalkozik, hanem
kitér arra is, hogy az antik görög kultúra és a mai nyugati civilizáció szexualitáshoz való
viszonya mennyiben tér el egymástól. Figyelembe véve, hogy ez a különbség az ókori
Hellasz és a másfél évszázaddal ezelőtti Magyarország között még sokkal nagyobb volt,
a maga korában a költő mégoly korlátozott szókimondása is lélegzetelállító lehetett. Nem
véletlenül írta Riedl, hogy „Arany Aristophanesében mintha kimerítette volna a magyar
nyelvet: minden rétegében, pathoszban, humorban, obscenitásban egyaránt feldúlja és
minden neki való szólást felhajt. A népies kifejezések tréfás fordulatok sokasága elkábító.
Nem rajta múlt, hogy a fordítás minden jelessége mellett, az assimilatio mégsem teljes.
Belőlünk a XX. század fiaiból hiányzik, ami Aristophanes phantastikus színműveiben
ujjong: az obscenitás friss naivítása. Mi ezt körülírásokkal, rejtett célzásokkal pótoljuk,
melyek élvezetünknek valami alattomos, tiltott gyümölcs jelleget adnak. Harmadfélezer
év választ el bennünket a nagy athenitől: nem csoda, hogy lelki életünk, szervezetünk
rugékonyságából valamit veszített e hosszú úton.”68 Aki az ún. kényes részek esetében
nem csak Arany tompított átültetésére, hanem az eredeti szöveg pontos fordítására kí-
váncsi, annak érdemes áttanulmányoznia a már említett legutóbbi kiadást. Ennek láb-
jegyzetei ugyanis nem csak a költő megjegyzéseit közlik, hanem az inkriminált szakaszok
pontos jelentését is. Mindemellett tartalmazzák az Arany által használt görög nyelvű ki-
adás megjelenése (1845) után eltelt bő százötven év tudományos eredményeit is.69

Az Egyetemi Könyvtárban őrzött Arany János kéziratok mindegyikének szövege
többször is megjelent már, de a levél hiteles szövege és egyik utóirata eddig kiadatlan
volt. Hasonmás kiadása még egyiknek sem készült. A nagyközönség esetenként az in-
tézmény nyitott napjain, így a Múzeumok Éjszakáján, a Kulturális Örökség Napján, vagy
– mint most is – a Kutatók Éjszakáján tekintheti meg őket. 

* * *
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67 BOLONYAI Gábor, A szerkesztő előszava = ARISZTOPHANÉSZ Vígjátékai, előszó, jegyz., kiad. B.
G., ford., jegyz. ARANY János, tan. KÖVENDI, i. m., 5–18.

68 RIEDL, Arany János, i. m., 319. 
69 ARISZTOPHANÉSZ Vígjátékai, előszó, jegyz., kiad. BOLONYAI, ford., jegyz. ARANY János, tan.

KÖVENDI, i. m.
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Arany János levele Kazinczy Gábornak70

1r: 
Pest, jan. 25. 1861

Tisztelt Barátom! 

Ha menteni akarnám magamat hosszú hallgatásomért, talán ment- 
hetném azzal, hogy a jegyzőkönyvi kivonatot,71 melyet tőlem utolsó 
leveledben kivántál, csak a napokban kaphattam meg Toldy úrtól,72 mivel 
a jegyző könyv – mint mondá – egész addig nem volt letisztázva. Azonban 
magam látom, hogy e mentség nem oldoz fel a hanyagság vádja alól, mert 
becses soraidra e jegyzőkönyv nélkűl is válaszolhattam volna. A do- 
log úgy áll, hogy eleinte csakugyan a jegyzőkönyvet vártam, s e miatt 
jó darabig késvén, a restek szokott hibájába esém, kik csak azért sem 
fognak valamibe, mert annak idején elmulasztották. 

Egyébiránt e hanyagság csak annyiban sajnálatos, hogy általa 
Neked, szivből szeretett Barátom, hiú várakozást s talán bo- 
szúságot is okoztam; de remélem hogy Te megbocsátasz ezért az én 
szegény (NB. örökké zúgó) fejemnek: <han> ellenben a kiadás ügye mit sem 
késett eddigi halasztásom által, mert pénz mindegyre szűkön 
van, s az idők nem olyanok, hogy jó kelet fejébe vállalkozni le- 
hessen. A pártolók (alias: előfizetők) száma sem éri még föl a 700-at, 
pedig úgy van tervezve, hogy csak pár ezernél fordúlna valami a társa- 
ságnak, ezernél nem veszt, azon alól sajátját fizeti e 4 forintos vállalatra.73

A mi molièrei fordításidat nézi: őszintén megvallom, hogy mielőtt 
becses soraidat vettem, azokat a pártolói 60-ívbe szándékoztam 
betudni; oly módon, hogy e jutalék könyvek 1/3 része „becsesb műfordí- 
tás” &c kellvén, hogy legyen: a tieiddel akartam megkezdeni, s e ja- 
vaslatomat a társaság is helybenhagyta. De leveledből azt olva- 
sám ki, hogy Te ettől idegenkednél. Kifogásod74 van a „gyűjtemény- 
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70 Kazinczy Gábor (1818–1864) Kazinczy Ferenc unokaöccse, ügyvéd, politikus, műfordító, publicista,
a Kisfaludy Társaság tagja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, országgyűlési képviselő.

71 A kérdéses helyen Kazinczy Gábor Molière-fordításainak a Kisfaludy Társaság illetményköteteként
történő kiadásáról van szó. 1863-ban a Dandin Györgyöt, az A fösvényt és a Tartuffe-öt is megjelentették. 

72 Toldy Ferenc (1805–1875) orvos, irodalomtörténész, akadémikus, a pesti egyetem professzora, az
Egyetemi Könyvtár igazgatója. 

73 Az „r” egy második t-ből javítva. 
74 Az „o” egy ó-ból javítva. 
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be” stb. sorozás ellen. A pártolóknak adandó jutalékot azonban mint önálló 
könyveket is adhatjuk: nincs rá szükség, hogy közös czím alá fog- 
laltassanak. Miért is? A kiállitást valami nagy fénynyel nem esz- 

1v: 
közölhetjük: azonban gondunk lesz rá, hogy csinos legyen: a forma- 
tum valószínűleg nagy 16od rét, a legkedvesebb regényalak. Hanem 
erről később, most csak az a kérdés, hajlandó volnál-e fordításai- 
dat a pártolóknak jutandó ivszámba átengedni? 

Hogy Kazinczy Majláthját75 és Marmontelét76 a társaság – leg- 
alább most – nem adhatja a pártolók évi illetékébe, azt valoszinüleg 
már tudod a lapokból. Kétségtelen azon fordítások nagy érdeme 
de a társaság úgy vélekedett, hogy első évét mégis valami újabbal, 
s a műbecs mellett ingerlőbb olvasmánynyal kellene megnyitnia. 
Ilyen volna már Molière-d, melyben az is gyönyörködnék, ki pusztán 
mulatságból olvas. Ezen kivűl még egy angol regény (Adam Bede77) 
jőne az évi illetménybe, ha fér, több is.

Nincs egyéb hátra, mint hogy megköszönjem bizalmadat, misze- 
rint engem jelölsz ki fordításod áttekintésére, s fölkérjelek, 
részesíts mielőbb a szerencsében, hogy e bizalomnak megfelelni meg- 
kisérthessem. Addig fogadd legszívesb üdvözlésemet! 

tisztelő atque szerető 
barátod 
Arany János 

Azokat az ugymondott „hézagpótló” czikkeket nagyon várom ám – 
de nagyon hiába! Retteneteskép magamra vagyok hagyatva, 
nem dolgozik nekem – pár könyörűletes szíven kívűl – senki 
de senki. Nem arról van szó, hogy jó lapot állítsak ki, hanem 
hogy kiállíthassam a lapot, egy hétről másra. Bizony sanyarú 
kenyér ez az ilyen szerkesztőség.
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75 A kötet csak három évvel később jelent meg: MAJLÁTH János, Magyar regék, mondák és népmesék, bev.,
ford. KAZINCZY Ferencz, kiad. KAZINCZY Gábor, Pest, Heckenast, 1864.

76 Első kiadása: [Jean-François] MARMONTEL, Marmontelnek szivképző regéji, KAZINCZY Ferenc, Szép-
halom, 1808 (Kazinczynak Fordított Egyveleg Írásai, 1). 

77 [George] ELIOT György [= Mary Anne EVANS], Bede Ádám, ford. SALAMON Ferenc, Pest, Kisfa-
ludy-Társaság, 1861–1862, I–II. 
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U. i. most látom, hogy ezt a jegyzőkönyvi kivonatot alá sem 
írta – nem adja ki – senki! Greguss78 nem irhatta alá, miután 
az a jegyzőkönyv nincs a kezén: Toldynak kellett volna 
de már nem járok utána, különben levelem ismét 
elmarad egy pár hónapig. 

2r: 
[üres] 

2v:
Tekintetes 

Kazinczy Gábor urnak
tisztelettel. 

Putnok
Bánfalva.
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78 Greguss Ágost (1825–1882) akadémikus, esztéta, újságíró és -szerkesztő, az 1860-ban föléledt Kisfaludy
Társaság titkára.
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Summary
János Arany’s Manuscripts in the University Library 

A considerable part of  the personal objects and manuscripts of  János Arany (1817–
1882), one of  the greatest Hungarian poets, perished during World War II. This unfor-
tunate circumstance makes the important Arany manuscripts preserved in the ELTE
University Library even more precious. The three documents date from different decades
and together they cover the second half  of  the poet’s life. 

A Short Outline to the History of  Hungarian Literature, more precisely a part of  it, is the
earliest of  the three. Although the entire text of  the work is known, only the Outline and
The First Period of  the Fourth Part: The Recent Age are autographs. The manuscript fragment
of  14 pages was included into the University Library collection among the papers of
historian Sándor Szilágyi (1827–1899). Szilágyi was a high school teacher in Nagykőrös
between 1853 and 1867, and the head of  the University Library from 1878 until his
death. Arany taught Greek, Latin, and Hungarian in Nagykőrös between 1851 and 1860.
He wrote the textbook as an aid in his teaching activity in the second half  of  the 1850s. 

The poet’s letter to Gábor Kazinczy dated on 25 January 1861 was already written
in Pest, since Arany had moved to the capital during the previous year. In the two-page
long text the poet, by then the manager of  the Kisfaludy Society and editor of  the literary
magazine, the Szépirodalmi Figyelő, shared his concerns with the Molière translator writer
and politician Kazinczy. This document also came to the University Library via Sándor
Szilágyi; it was bound into the volume containing his family correspondence. 

The third document, the fair copy of  Arany’s Aristophanes translations was a present
from the poet’s daughter-in-law. The Hungarian rendering of  the Athenian playwright’s
eleven surviving comedies occupy three half-cloth bound volumes (I: The Knights, The
Clouds, The Wasps, Peace; II: The Acharnians, The Birds, The Frogs, Lysistrata; III: Thesmopho-
riazusae, Ecclesiazusae, Wealth). The first volume concludes with a short outline by Arany
On Metrical Forms. The three volumes amount to 542+3 pages. The poet, already secre-
tary-general of  the Hungarian Academy of  Science, carried out this huge work quite
quickly, considering that he could only work on it during his spare time. The office of
secretary-general required a considerable amount of  work and consumed much of  his
time and energy. He finished The Clouds first, in August 1871, Wealth on 20 June 1874,
preparing a fair copy in a few weeks time. The translations were published only in 1880,
since he gave his consent unwillingly after years of  solicitation. 

All three Arany manuscripts preserved in the University Library have been pub-
lished several times, but the editions of  the letter have been defective. None of  the
manuscripts has a facsimile edition. The originals are exhibited from time to time during
the different popularizing programs of  the institution (Cultural Heritage Days, the
Night of  Museums, etc.).

241

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR ARANY JÁNOS KÉZIRATAI

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 241



1. Az óravázlat első lapja 
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2. A Kazinczy Gábornak írott levél első lapja
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3. A Kazinczy Gábornak írott levél második lapja
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4. A Kazinczy Gábornak írott levél címzése
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5. Az A Lovagok címlapja a szedőnek szóló utasítással

246

BIBOR MÁTÉ JÁNOS

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 246



6. Az A Lovagok szereplőinek fölsorolása
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7. A Plutos befejező sorai
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SZABÓ PANNA

SZOCIOLINGVISZTIKAI SZEMPONTOK NYELVATLASZAINKBAN

1. A szociolingvisztikai szemlélet

A XX. század második felében különböző okok miatt alapvető és sokrétű változások men-
tek végbe a nyelvtudomány, így a dialektológia területén is. E változások fokozatosan a tu-
dományterület legvégső, más szempontból nézve a legelső állámásáig, a nyelvjárási adatok
gyűjtésének módszertanáig hatoltak és hatolnak mind a mai napig. A nemzetközi mintákhoz
igazodva a nyelvjárási adatok gyűjtésének módszertana Magyarországon is megváltozott
és a technikai haladásnak köszönhetően az adatgyűjtés és -feldolgozás lehetőségei is érzé-
kelhető, kézzelfogható fejlődésen mentek keresztül. A nyelvatlaszkészítés kezdeteihez –
vagy, hogy ne ugorjunk ilyen messzire, akár csak a múlt század ’30-as, ’40-es éveinek tö-
rekvéseihez – képest a gyűjtött adatok rögzítésének, feldolgozásának, rendezésének és visz-
szakereshetőségének lehetőségei jelentősen kiszélesedtek, mert egyes digitális eszközök
segítségével ma már bármi rögzíthető, visszahallgatható, majd egy megfelelő keretben, adat-
bázisban rögzítés után több szempont szerint kódolva visszakereshetővé és mások számára
is elérhetővé tehető. Ehhez az állításhoz hozzá kell tenni, hogy a gyűjtési szempontokban
végbement módszertani változást nemcsak a dialektológia mai elvárásainak megfelelés,
hanem maguk az egyre fejlődő és egyre specializáltabb digitális eszközök is szorgalmazzák,
mert minél több és szélesebb spektrumú technikai lehetőség nyílik meg a gyűjtő előtt, annál
kifinomultabban, árnyaltabban tudja megtervezni és kivitelezni kutatását. 

Az adatgyűjtés módszertanában bekövetkezett jelentős átalakulásban a digitális esz-
közök térnyerésénél jelentősebb szerepe volt magának a tudományterületen belül zajló
szemléleti változásoknak, a szociolingvisztika és a dialektológia egymásra találásának. A
változás elsődleges okaként említhető a modern dialektológiának az az igénye, hogy a
tudományterületen felmerülő új problémákra, témakörökre – mint például a regionális
nyelvhasználat sokszínűsége és a társadalmi meghatározottságának a kérdésköre (vö.
KISS 1999: 4191) – válaszokat, megoldási módokat találjon, és ebben a legnagyobb se-
gítséget a szociolingvisztikától kapta. Ezzel párhuzamosan meg kell említeni azon globális
változásokat is, amelyek az adatközlők életkörülményeiben mentek végbe, jelentősen be-
folyásolva a nyelvhasználatukat és egyre visszaszorítván a tipikus nyelvjárási jelenségeket.
Ilyenek például a tipikus nyelvjárási jelenségeket eddig nyelvében híven őrző
paraszti/földműves réteg helyzetének a fokozatos átalakulása, a falvak nyelvhasználati
variációjának a megnövekedése, valamint a megváltozott külső tényezők, a rádió, a tele-
vízió, illetve ma már a mobilkommunikáció, az internet elterjedése (vö. JUHÁSZ 20072).
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1 KISS Jenő 1999. A dialektológia kettős feladata és a nyelvföldrajz. Magyar Nyelv 95: 418–25.
2 JUHÁSZ Dezső 2007. Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? In: Zelliger Erzsébet szerk., Nyelv, terü-

letiség, társadalom. A 14. Élőnyelvi Konferencia (Bük, 2006.október 9–11.) előadásai. A Magyar Nyelv-
tudományi Társaság Kiadványai. 228. sz., Budapest. 33–43.
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Mindebből következik, hogy a megfelelő adatközlő(k) kiválasztásánál, sőt megtalálásánál
ma már nehezebb dolga van a kor dialektológusának, mint volt az elődeinek, s emellett
kell azon sokrétű elvárásoknak is megfelelnie, amiket a dialektológia mai álláspontja min-
den gyűjtőtől megkíván.

Mik ezek az elvárások? A fent említett regionális nyelvi variációt és a megváltozott
társadalmi rétegződés nyelvi következményeit csak olyan gyűjtés után lehet megalapo-
zottan vizsgálni, amelyben a területi sajátosságokon belül a társadalmit is előtérbe helye-
zik, vagyis az adatgyűjtés során tekintettel voltak az adatközlők társadalmi helyzetére és
annak korábbi esetleges változásaira, életvitelére és nem utolsósorban az életkorára, mert
az egyes jelenségek változásának iránya és tempója ilyen módon érhető tetten. Ezzel
összhangban ma már nem elegendő egyetlen – vagy igen csekély számú – olyan adatközlő
kikérdezése, aki megfelelően reprezentálja nyelvjárási régiójának nyelvi sajátosságait,
hanem előre, pontosan meghatározott számú és életkorú adatközlővel kell dolgozni, akik
a területi sajátosságokon felül a saját társadalmi rétegükre és a kortársaik beszédmódjára
jellemző jellegzetességeket is visszaadják. 

A szociolingvisztikai szemlélet megjelenése és egyre nagyobb térhódítása azon-
ban nemcsak az adatközlők kiválasztását érinti, hanem a gyűjtött adatok megjelenítési
módját is. Többféle, más-más adatokat kell a kutatópontokhoz csatolva olyan módon
megjeleníteni, hogy a kutató számára egyértelmű legyen azok társadalmi érvénye is.
E megjelenítési módra több lehetőség is kínálkozott és kínálkozik mind a mai napig,
szoros összefüggésben a kor technikai fejlettségével és a rendelkezésre álló minden-
kori anyagi feltételekkel. Ezek közül a magyar nyelvatlaszok körében legelterjedtebb
a zárójelekkel minősítés, vagyis amikor az atlasz szerzője aszerint teszi a térképlapon
előre meghatározott zárójel típusba a gyűjtött nyelvi adatot, hogy milyen annak a tár-
sadalmi érvénye, kikre jellemző, valamint az adat maga milyen irányú mozgásban van,
például terjedőben vagy elavulóban. E jelölési módok nem kizárólagosak és nem is
minden esetben következetesek a magyar nyelvatlaszokban (vö. 3.2), mégis a legel-
terjedtebb és leginformatívabb megjelenítési formák. A társadalmi érvény jelölésére
ma már adódik egy másik lehetőség is, köszönhetően a digitális fejlődésnek és annak
beszüremkedésének a szociolingvisztika és a dialektológia módszertanába. Amennyi-
ben a gyűjtött adatokat egy adatbázisban rögzítik, több szempont szerint kódolják,
majd teszik kereshetővé, a papíralapú, statikus térképlapokhoz képest forradalmian
új lehetőségek nyílnak meg a kutatók előtt: mindenki a saját igényének megfelelően
készíthet térképeket. 

Összefoglalva, mindezek alapján változások mentek végbe a XX. század folyamán
a tudományterület feladatkörében, az alapvető módszertani igényekben, az adatközlők
kiválasztásában és a gyűjtött adatok megjelenítésének lehetőségeiben. KISS írja, hogy
„az elmúlt évtizedek hazai dialektológia-történetét nézve joggal tételezzük föl, hogy az
említett újabb megközelítésmódoknak a magyar nyelvföldrajzi kutatások sem maradnak
híjával, […]. Hiszen jól nyomon követhető az a vonulat, ahogy a dialektológia bizonyos
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területei nálunk is kettős feladatkörűvé3 bővültek – természetes tehát, hogy számolunk
a nyelvföldrajzi kutatások kétdimenzióssá válásával is” (KISS 1999: 4234). A továbbiak-
ban a nyelvatlaszokon keresztül bemutatom, hogy mindezen eddig említett változásból
mi, hogyan és mennyire valósult meg Magyarországon, illetve a határainkon túli magyar
nyelvterületen, egyúttal kísérletet téve egy olyan átfogó vizsgálatra, melyben az összes
magyar nyelvatlasz érintett.

2. A vizsgálat tárgya

A magyar nyelvatlasz-, pontosabban nyelvtérképkészítés kezdetének első írásban is fenn-
maradt gondolata TOLDY (SCHEDEL) Ferenc, az Egyetemi Könyvtár egykori igazga-
tója egy 1843. december 18-án előterjesztett javaslatához köthető, melyben a Magyar
Tudós Társasághoz szól a magyar nyelvjárások kutatásával kapcsolatban, szorgalmazva
egy önkéntes alapon működő nyelvjárási feltáró munkát, majd a gyűjtött adatok feldol-
gozása után egy nyelvabrosz (’nyelvtérkép’, vö. JUHÁSZ 19995) elkészítését. A munká-
latok alapul szolgálhattak volna egy nyelvjárástan megírásához és az éppen folyó történeti
kutatásokhoz, azonban a terv ismeretlen okok miatt nem valósult meg, szegényebbé téve
a magyar nyelvtudományt egy páratlan forrásanyaggal. A XX. század első felében ME-
LICH János (Szláv jövevényszavaink, 1903–1905), HORGER Antal (Magyar Nyelv első
évfolyama, 1905, valamint A magyarság néprajza, III., 1935) és CSŰRY Bálint (A tiszaháti
és ugocsai nyelvjárás nevezetesebb sajátságai, 1929) is közölt nyelvi térképeket, ám az
első magyar nyelvatlaszterv megalkotójának PAPP Istvánt kell tekintenünk, aki a har-
mincas években a német, Georg WENKER-féle mintát követve igyekezett egyes kulcs-
jelenségek nagytáji beágyazottságát nyelvatlaszkészítés, majd tervezett feldolgozás
segítségével vizsgálni, sikertelenül (bővebben l. JUHÁSZ 2001a6 és 2001b7). 

A magyar nyelvatlaszkészítés 1941-ben kapott nagy lendületet, amikor az első Ma-
gyar népnyelvkutató értekezlet felkérte BÁRCZI Gézát a magyar nyelvatlasz munkála-
tainak megszervezésére. A próbagyűjtéseket követően a nyelvészekből álló kutatócsoport
1949–1960 között végezte el a tényleges, majd 1960–1964 között az ellenőrző gyűjtése-
ket, a rendszerezett, feldolgozott anyagot pedig 1968–1977 között adták ki hat kötetben
(MNyA. = A magyar nyelvjárások atlasza). 

251

3 E megnevezés alatt értjük a dialektológia feladatkörének átalakulását, a területi variációk vizsgálatának
kibővülését a területiben létező társadalmi tagolódások vizsgálatával (szakszóval szociodialektológia). 

4 KISS Jenő 1999. A dialektológia kettős feladata és a nyelvföldrajz. Magyar Nyelv 95: 418–25.
5 JUHÁSZ Dezső 1999. Volt-e a magyar dialektológiának XIX. századi nyelvatlaszterve? Magyar Nyelv-

járások 37: 229–33.
6 JUHÁSZ Dezső 2001a. A nyelvföldrajz. In KISS Jenő szerk., Magyar Dialektológia. Osiris Kiadó, Bu-

dapest 92–110.
7 JUHÁSZ Dezső 2001b. A nyelvföldrajz magyar eredményeiből. In KISS Jenő szerk., Magyar Dialek-

tológia. Osiris Kiadó, Budapest 111–30.
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A nyelvjárási atlaszok tipizálása szerint ez előbbi fajtát nevezzük nemzeti vagy nagy-
atlasznak. Az ilyen típusú atlaszok fő célja országhatárokra való tekintet nélkül átfogni és
bemutatni egy nyelv minden nyelvjáráscsoportját, azok összes jellegzetes hangtani, alaktani
sajátosságával és a szókincsből történő reprezentatív válogatással. Ezeket egészítik ki az
ún. regionális vagy táji atlaszok, melyek egy szűkebb terület, például egy vagy néhány
közeli tájegység, nyelvjáráscsoport feltérképezését tűzik ki célul, bemutatva a vizsgált te-
rület nyelvjárási sajátságait. A magyar nyelvatlaszkészítés is e két szálon, egymással gya-
korlatilag párhuzamosan indult el. TEMESI Mihály 1939. október 7-étől, tehát még az
első Magyar népnyelvkutató értekezlet előtt folytatott gyűjtéseket az Ormánságban, de
csak az 1947-ben megjelent Mutatvány a Magyar Nyelvatlasz próbagyűjtéseiből című ki-
advány hatására vette tervbe egy ormánsági nyelvatlasz elkészítését. A korábbi gyűjtéseiből
nyelvatlaszbeli feldolgozásra alkalmasnak ítélt jelenségeket, hívószavakat 1948 és 1949.
augusztus 28-a között ismét megvizsgálta az Ormánság községeiben, majd az abszolút
sűrűségű kutatóponthálózaton rögzített adatokat 1949 őszén térképekre írta (vö. TEMESI
1965: 146–548), megalkotva ezzel az első, de sajnálatos módon mindmáig csak töredékben,
kicsit több mint egyharmadában megjelent9 regionális magyar nyelvatlaszt. 

Az első magyar nyelvtérképektől, a különböző tervezetektől a XXI. század elejéig,
a 2012-es évig bezárólag több mint húsz kisebb-nagyobb nyelvatlasz látott napvilágot,
dolgozatomban ezen atlaszokban kívánom megvizsgálni a szociolingvisztikai szemlélet
megjelenését és alakulását. A feldolgozott nyelvatlaszok a következők:

1. A magyar nyelvjárások atlasza (továbbiakban: MNyA.),
2. A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza (továbbiakban: NyvA.),
3. A kisalföldi kocsik és szekerek szakszókincsének nyelvatlasza és szótára

(továbbiakban: KKSzASz.), 
4. Hangutánzó igék vasi és muravidéki atlasza (továbbiakban: HVMA.), 
5. A jugoszláviai Muravidék magyar tájnyelvi atlasza (továbbiakban: MurA.), 
6. Őrségi és hetési nyelvatlasz (továbbiakban: ŐHA.), 
7. Somogy-zalai nyelvatlasz (továbbiakban: SZA.), 
8. Az állathangutánzó igék, hívogatók és terelők somogyi nyelvatlasza

(továbbiakban: ÁllSA.),
9. Zselici nyelvatlasz (továbbiakban: ZsA.),
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8 TEMESI Mihály 1965. Mutatvány az Ormánság nyelvatlaszából. A Pécsi Tanárképző Főiskola Tudo-
mányos Közleményei 141–71.

9 Az Ormánsági nyelvatlasz egyelőre csak részleteiben, két kiadványban jelent meg (TEMESI Mihály
1965. Mutatvány az Ormánság nyelvatlaszából. A Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közlemé-
nyei 141–71. és TEMESI Mihály 2002. Az Ormánság nyelvjárása 1939 és 1949 között. Dialóg Campus
Kiadó. Pécs). A két helyen közölt térképlapok összevonását, egy rövidítés alatti feldolgozását egymást
fedő, kiegészítő voltuk teszi lehetővé. Egyesített közlésük, valamint az egyesítéssel kapcsolatos további
tudnivalókról és a megszerkesztés előtt álló térképlapokról bővebben l. SZABÓ 2010. 
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10. Ormánsági nyelvatlasz (továbbiakban: OrmAm.)10,
11. A jugoszláviai Baranya magyar tájnyelvi atlasza (továbbiakban: JBarA.), 
12. Horvátországi (szlavóniai) magyar nyelvjárási atlasz (továbbiakban: SzlavA.), 
13. Sárvíz menti nyelvatlasz (továbbiakban: SMA.), 
14. A szerémségi magyar szigetek nyelve (továbbiakban: SzerA.), 
15. Bácskai magyar nyelvjárási atlasz (továbbiakban: BNyA.), 
16. A jugoszláviai székelytelepek nyelvatlasza (továbbiakban: JSzA.), 
17. A jugoszláviai Bánát magyar nyelvjárási atlasza (továbbiakban: JBánA.),
18. A moldvai csángó nyelvjárás atlasza I–II. (továbbiakban: CsángA.),
19. Hétfalu nyelvjárási atlasza (továbbiakban: HéftA.),
20. Szilágysági nyelvatlasz (továbbiakban: SzilA.),
21. Székely nyelvföldrajzi szótár (továbbiakban: SzNySz.), 
22. A romániai magyar nyelvjárások atlasza I–XI. (továbbiakban: RMNyA.),
23. Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza (továbbiakban: MedvA.),
24. Új magyar nyelvatlasz (továbbiakban: ÚMNyA.)

A 24 magyar nyelvatlaszból kettő követel meg egy kis magyarázatot. A már említett
OrmAm. jelenleg csak töredékében, kb. egyharmadában férhető hozzá, de tudománytör-
téneti jelentősége – miszerint az első regionális nyelvatlaszunk11 – és a már publikálásra
került, emiatt nyelvföldrajzi vagy egyéb nyelvészeti vizsgálatba bevonható térképlapok
magas száma miatt helye van a jelenlegi vizsgálatban (is). Érdemes tudni róla továbbá,
hogy mind a mutatványszámot publikáló TEMESI Mihály, mind a monográfiát szerkesztő
PESTI János és SZŰCS Tibor igen gazdag ismertetéseket, magyarázatokat fűz a térkép-
lapok köré, ami miatt az utókor nagyon sokat megtudhat az atlasz elkészültének körül-
ményeiről. A másik atlasz, mely egy kis kitérést érdemel, az ÚMNyA. Annak ellenére,
hogy az ellenőrző munkálatok, a feldolgozás és a kiadás még nem történt meg, két nyomós
érv mégis indokolja, hogy helyet kapjon a vizsgálatban. Az első az időbeliséggel kapcso-
latos: ez legújabb és ebből következve legmodernebb szemléletű nyelvatlaszunk, érdemes
tehát megvizsgálni, módszertanában tekintettel van-e a mai, XXI. századi adatgyűjtési el-
várásokra, különös tekintettel a szociolingvisztikai szempontok érvényesítésére. A másik
indok technikai jellegű: noha az atlasz még nem jelent meg, de a gyűjtés alapelvei, szabályai
publikusak (l. http://umnya.elte.hu12), ezért a vizsgálatba bevehetők.
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10 A nyelvatlasz rövidítése OrmA. lenne, a jelenleg elérhető 73 térképlapot OrmAm. (m mint mutatvány)
rövidítés alatt érdemes említeni. 

11 TEMESI Mihály 1948–1949 között végezte az Ormánsági nyelvatlasz gyűjtőmunkálatait, míg VÉGH
József  az Őrségi és hetési nyelvatlaszét 1952–1957 között, de mivel az előbbi atlasz teljes kiadására
mindmáig nem került sor és a legelső részletének megjelentetésére is csak 1965-ben (TEMESI 1965), a
szakirodalom VÉGH atlaszát tekinti az első magyar regionális nyelvatlasznak. Az Őrségi és hetési nyelv-
atlasz esetében pontosabb lenne az „első teljes regionális nyelvatlasz” megfogalmazás használata.

12 A hozzáférés ideje 2012. október 30.
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3. A szociolingvisztikai szempontok alakulása

A továbbiakban elsőként két fő szempont szerint – adatközlők és a térképeken megje-
lenő, az adatokat minősítő jelek – csoportosítva kísérletet teszek annak bemutatására,
mi hogyan változott a magyar nyelvatlaszokban az első gyűjtésének kezdeteitől az utolsó
gyűjtési munkálataiig eltelt bő fél évszázad folyamán.

3.1 Az adatközlők

A nyelvatlaszok készítői az adatközlőket előre meghatározott, átgondoltan összeállí-
tott kérdőívvel keresik fel. Az adatközlők kiválasztását nagyban befolyásolja, hogy a
gyűjtő ismerős-e a környéken: amennyiben igen, akár saját családtagjai, barátai, közeli
ismerősei körében is kikérdezheti kérdőívét (vö. ÁllSA., KKSzASZ., NyvA., SMA.,
SZA., OrmAm., az ÚMNyA. néhány kutatópontja és a ZsA.). Ez azonban ritkábban
fordul elő, gyakoribb az az eset, amikor egy közvetítő személyen keresztül jut el a
gyűjtő a – közvetítő személy által megfelelőnek ítélt – adatközlőig. Milyen a jó adat-
közlő? Nagyon tömören: idősebb, lakóhelyét nem hagyta el hosszabb ideig, környe-
zete nyelvét, nyelvváltozatát megbízhatóan reprezentálja, együttműködésre kész, ép
beszédű, feladatát megértő személy.

A nyelvatlaszok életre hívásában nélkülözhetetlen szerepet vállaló adatközlők
számának, korosztályi eloszlásának és társadalmi helyzetének teljességre törekvő, át-
fogó vizsgálata igen nehéz, mert sok esetben semmit sem tudunk meg róluk; sem a
nyelvatlaszban, sem az azt esetlegesen kísérő, hozzá társuló ismertető tanulmányok-
ban, monográfiákban nem térnek ki rájuk. Ha ekkor hosszas kutakodás, utánajárás
után sem sikerül kideríteni az adatokat, azzal az atlasszal kapcsolatban nem lehet biz-
tosat állítani, így a dolgozatba sem került be. Ennek azonban az ellenkezőjére is jócs-
kán találunk példát, nem egy atlaszban a puszta számokon túl kutatópontonkénti
lebontásban, életkorukat is megadva találjuk meg az adatközlők felsorolását (pl. NyvA.
vagy ZsA.).

A vizsgálatban részt vevő atlaszok közül időrendben első TEMESI töredékekben
megjelent ormánsági atlasza, amelyben három adatközlő nevét és életkorát tudjuk meg
(TEMESI 2002: 1813), sajnálatos módon semmi többet, megfosztva az utókort a kiin-
dulópont pontos meghatározásától. Időrendben őt követi a TEMESI-étől függetlenül
készülő nagyatlaszunk, a MNyA., és vele párhuzamosan az első teljes regionális atlaszunk,
az ŐHA. VÉGH tömör választ ad a kérdésre: „Arra a MNyA. és így az ŐHA. sem vál-
lalkozik, hogy a rövidre szabott gyűjtési idő alatt ne csak a falu lakosainak többségére
jellemző beszédformákat tanulmányozza, hanem az egyes községek lakosainak nyelvi ré-
tegződését is pontosan feltüntesse.” (ŐHA.: 8414). VÉGH egyúttal utal a KISS által is
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13 TEMESI Mihály 2002. Az Ormánság nyelvjárása 1939 és 1949 között. Dialóg Campus Kiadó, Pécs.
14 ŐHA. = VÉGH József  1959. Őrségi és hetési nyelvatlasz. Akadémiai Kiadó, Budapest.
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említett (KISS 1999: 42115) észak-amerikai nyelvatlaszra16, mint „érdekes kísérlet”-re,
amelyben a gyűjtők majdnem minden kutatóponton megkérdeztek egy alsó társadalmi
rétegből származó, egy magasabb iskolai végzettségű és egy értelmiségi adatközlőt; első
kísérletet téve arra, hogy a legpontosabb felvilágosítást nyújtsák a nyelv társadalmi jel-
legéről (ŐHA. 84–8517). Miért fontos ez? Mert egyértelműen látjuk belőle, hogy a század
közepének nyelvatlasz-munkaközössége ismerte a tengerentúlon zajló, módszertanában
igen előremutató és korát megelőző vizsgálati módszert. A nagyatlaszban összesen 12560
személytől kérdezték ki a kérdőívet, ami átlagban egy-egy településen 32 főt jelent. Ilyen
magas számnál nem is várható el, hogy kutatópontonként név szerint feltüntessék az
adatközlőket, de a nagyatlaszról szóló egyik monográfiában (DEME–IMRE 1975: 263–
30218) kutatópontonként látjuk a pontos számokat, illetve azt követően egy összesítő
táblázatban (u.o. 303–10) az életkorok és nemek szerinti eloszlást; míg egy másikban
(BÁRCZI 1955: 122–719) LŐRINCZE ír az adatközlők kiválasztásáról, a gyűjtések me-
netéről, teljes és a későbbiekben követhető, „másolható” módszertani képet adva az at-
lasz e munkafolyamatairól. 

A hét nyelvatlaszt készítő, atlaszos adatgyűjtésekben főleg az 1960-as években
aktív PENAVIN-t VÉGH ŐHA.-a inspirálta a jugoszláviai gyűjtőmunkálatokra, illetve
az ŐHA.-t tekintette mintának, ezért – országhatártól függetlenül – az ő regionális,
néhány esetben (JSzA., SzerA.) igen kis kutatópontszámmal rendelkező atlaszai ha-
sonlítanak leginkább a VÉGH és a nyelvatlasz-munkaközösség által kijelölt szabályok-
hoz. Atlaszai közül csak a JBánA.-ban és a SzlavA.-ban tudunk meg ismérveket az
adatközlőkről, előbbiben a jó adatközlő általános tulajdonságait (pl. földműves, helyben
él) és azt írja le, hogy az adatközlői között különböző korú nők, férfiak és gyerekek is
vannak. A nagyatlasz fentebb említett összesítő táblázatában szintén megjelenik az
összes korosztály, elméletileg lehetővé téve az adatok korosztályok szerinti vizsgálatát,
de a gyakorlatban az atlasz készítőjére bízva e szempont szerint esetlegesen különböző
adatok megjelenítését a térképlapokon. Éppen a zárójelekkel minősítés az a pont,
amelyben vélhetően technikai okok miatt PENAVIN nem tudja maradéktalanul kö-
vetni VÉGH irányelveit: a hét atlaszból kettőben nincsenek minősítő jelek. Ennek el-
lenére a hét atlasz összehasonlító nyelvföldrajzi vizsgálatokra kiemelten jól alkalmas,
mert szinkrón időpontban, azonos gyűjtő személye által, azonos lejegyzési módszer
szerint készültek.

Az ’50-es, ’60-as években nemcsak a volt Jugoszlávia, hanem Erdély területén is
lendületet kapott a nyelvatlaszkészítés, elsősorban GÁLFFY Mózes, MÁRTON Gyula

255

15 KISS Jenő 1999. A dialektológia kettős feladata és a nyelvföldrajz. Magyar Nyelv 95: 418–25.
16 Hans KURATH et alii 1939. Linguistic Atlas of  New England. I–III. Rhode Island.
17 ŐHA. = VÉGH József  1959. Őrségi és hetési nyelvatlasz. Akadémiai Kiadó, Budapest.
18 DEME László – IMRE Samu 1975. A magyar nyelvjárások atlaszának elméleti-módszertani kérdései.

Akadémiai Kiadó, Budapest.
19 BÁRCZI Géza szerk., 1955. A magyar nyelvatlasz munkamódszere. Akadémiai Kiadó, Budapest.
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és MURÁDIN László munkásságának köszönhetően. Célul tűzték ki a teljes romániai
magyar nyelvterület átfogó vizsgálatát, amelynek egyik nagy érdeme, hogy közel azonos
kérdőívvel, azonos gyűjtőkkel, az adatközlők azonos szempontú kiválasztásával dol-
goztak, PENAVIN atlaszaihoz hasonlóan itt is lehetőséget teremtve az összehasonlító
nyelvföldrajzi vizsgálatokra. Ami az adatközlők kiválasztását, kor és nem szerinti meg -
oszlásukat, esetleg településen belüli társadalmi helyzetüket illeti, jól adatoltak az atla-
szok. A HétfA.-ban összmagyar tekintetben is az egyik leginformatívabb táblázatot
találjuk, amely az adatközlők kor és nem szerinti csoportosítását mutatja be. Kiderül
belőle, hogy főleg 60–90 év közöttiek voltak az adatközlők, de a 15–30 éves korosz-
tályból is akad öt nő. A SzNySz. összeállításához 1114 adatközlőt kérdeztek ki, életkor
szerinti eloszlásuk alapján 2/3-uk 50 év feletti, 1/3-uk középkorú, és itt 10%-kal több
volt a férfi adatközlő, mint a nő. 

Visszakanyarodva határainkon belülre, a ZsA.-ban kutatópontonkénti listában látjuk
az adatközlők nevét és életkorát (s majd ugyanilyen lista lesz a 11 évvel később megjelenő
felvidéki NyvA.-ban, és a 2011-ben megjelent MedvA.-ban is, ahol a 139 adatközlő mind
60 éven felüli), melyből kitűnik, hogy ebben az atlaszban is a főleg a 60 év felettiek kép-
viseltetik magukat. Célatlaszunk egyikében, a HVMA.-ban településenként monogramo-
kat közöl a GUTTMANN-KÖBÖLKUTI szerzőpáros, a nevek mögé írva adatközlőik
életkorát, melyből kiderül, hogy minden kutatóponton minden korosztályt tudatosan ki-
kérdeztek. Érdemes még kitérni a SMA.-ra, melyben SAJTOS csoportos kikérdezést tar-
tott, vagyis egyszerre 2–3 adatközlőt kérdezett a leghitelesebb alakváltozat megtalálása
érdekében. Ennek következtében különböző életkorú, nemű összetételű csoportok ese-
tén elvesztek az egyénre, pontosabban annak korosztályára, településen belüli társadalmi
helyzetére jellemző vonások. 

Legújabb, most készülő nyelvatlaszunkban az alábbi irányelvek vonatkoznak az adat-
közlőkre: „Az adatközlők megoszlása: 

1. korosztály: 30−45 év között: 1 nő és 1 férfi
2. korosztály: 46−60 év között: 1 nő és 1 férfi
3. korosztály: 61 évesnél idősebbek, két alkategóriával: 

a) 61−70 év közöttiek: 2 nő és 2 férfi,
b) 71 évesnél idősebb: 1 nő és 1 férfi.

A korosztályos előírásoktól csak akkor térhetünk el, ha nem találunk megfelelő és
együttműködésre hajlandó adatközlőt”20. A listát alaposabban megnézve feltűnő, hogy
az adatközlők alsó korhatárában eltér az atlasz a korábbiaktól, beleértve még a MNyA.-t
is, ugyanis magasabbra emeli azt.

Ez a tömör összefoglaló rávilágít arra az – elvárásoknak megfelelő – már-már köz-
helynek számító tényre, hogy a magyar nyelvatlaszokban az adatközlők kiválasztása tu-
datos odafigyeléssel folyt. Az adatközlők korosztályi megoszlását tekintve már nem ilyen

256

20 A szövegrészlet forrása az ÚMNyA. honlapjáról (http://umnya.elte.hu) letölthető útmutató.
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egyöntetű a helyzet, a vizsgálatokban az alsó korhatár és a hangsúlyok változatos képet
mutatnak, közös pont azonban a – gyűjtés célját és eredményét tekintve indokolt – idős,
60 éven felüli korosztály kivétel nélküli és domináns jelenléte. Azt nem lehet állítani,
hogy az idő előrehaladtával egyre fokozottabban megjelent volna a vizsgálni kívánt nyelv-
járás társadalmi rétegzettségének bemutatása – hiszen ezt már kiegyensúlyozottan a kez-
detektől látjuk, köszönhetően a nagyatlasz, valamint VÉGH regionális atlasza által
lefektetett erős alapoknak, melyekhez a későbbi atlaszok készítői igazodtak. 

3.2. A minősítő jelek

Az, hogy az adatközlők kiválasztásánál nem mindig fektettek tudatosan nagy hangsúlyt
vagy sikerült maradéktalanul megvalósítani a település különböző rétegébe tartozó vagy
különböző életkorú adatközlők kikérdezését, még nem jelenti, hogy a nyelvatlasz kérdő-
ívét végigválaszolóktól ne gyűjtöttek volna a különböző rétegekre, illetve korosztályokra
jellemző nyelvi formákat, főleg, ha erre vonatkozó kérdés is szerepelt a kérdőívben. Az
ilyen alakokat a nyelvatlaszok szerkesztői különböző minősítő jelekkel jelölve jeleníthették
meg a térképlapokon, így jelezve azok társadalmi érvényét és a rendszeren belüli moz-
gásukat, avulásukat vagy terjedésüket. E lehetőség egyik atlaszban sem volt kötelező, és
nemegyszer, főleg az írógéppel készült atlaszoknál, technikai akadályba is ütközött. Ennek
ellenére 18 atlaszban mégis megtalálhatók. 

Általánosságban elmondható, hogy a nagyatlasz és a VÉGH regionális atlasza le-
fektette jelölési módokhoz minden atlasz következetesen tartotta magát, kis kivétellel
ugyanazokkal a jelölési módokkal találkozunk mindenütt, legfeljebb mennyiségükben
vannak különbségek. A magyar nyelvatlaszokban előforduló minősítő jeleket és azok
magyarázatát az alábbi táblázat összegzi.
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Jel Jelentés Atlasz(ok)

( ) régies/kihaló alak vagy csak az 50 évnél idő-

sebbek használják

MNyA., MurA., ŐHA., SZA., ÁllSA., ZsA., OrmAm.,

JBarA., SMA., BNyA., JBánA., CsángA., HéftA., SzilA.,

SzNySz., RMNyA.

(¯ ) csak ismert, de nem élő régies alak CsángA., SzNySz.

(( )) kihalt MNyA., MurA., ŐHA.

(<>) csak nagyon idős adatközlőktől hallott alak MNyA.

[ ] újabb/terjedő alak vagy 20 éven aluliak köré-

ben használatos szó

MNyA., MurA., ŐHA., SZA., ÁllSA., ZsA., OrmAm.,

JBarA., SzlavA.!, SMA., BNyA., JBánA., CsángA.,

HéftA., SzilA., SzNySz., RMNyA.
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A táblázatból kitűnik, hogy három olyan, az adatot minősítő jel van, amelyik kiugróan
magas számban szerepel a nyelvatlaszokban, ezek: a ( ) ’régies/kihaló alak vagy csak az 50
évnél idősebbek használják’21 (16 atlasz), a [ ] ’ újabb/terjedő alak vagy 20 éven aluliak kö-
rében használatos szó’ (17 atlasz) és a < > ’ritkán használt alak’ (12 atlasz). A vizsgálatok
szempontjából e három tényező a legfontosabb. A SzlavA. felkiáltójellel szerepel a táblázat-
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Jel Jelentés Atlasz(ok)

[¯ ] csak ismert, de nem használt újabb alak CsángA., SzNySz.

< > ritkán használt alak MNyA., MurA., SZA., ÁllSA., ZsA., JBarA., SzlavA.!,

SMA., CsángA., HéftA., SzNySz., RMNyA.

<[ ]> egészen új alak, még nem gyökeresedett meg MurA., ŐHA.

? bizonytalan alak CsángA., RMNyA.

! vagy (!) hiteles, de szokatlan alak CsángA., HéftA., SzNySz., RMNyA.

D vagy (D) direkt kérdésre kapott alak ZsA., CsángA., HéftA., SzilA., SzNySz., RMNyA.

m mutatással segített kérdés RMNyA.

r rajzzal segített kérdés RMNyA.

/ lexikai megoszlás RMNyA.

+ az adatközlő nem ismeri a fogalmat SzNySz.

↓ régies/kihaló alak NyvA.

↓↓ csak ismert, de nem használt alak NyvA.

↑ újabb/terjedő alak NyvA.

◊ más szófajhoz tartozó szó, a szó helyett

használt kifejezés és a címszóban jelzettől el-

térő paradigmatikus alak elé tett jel

CsángA.

– hiány CsángA.

† csak a római katolikusok nyelvében élő alak MNyA.

* csak a reformátusok nyelvében élő alak MNyA.

Δ csak az evangélikusok nyelvében élő alak MNyA.

‡ csak a görög katolikusok nyelvében élő alak MNyA.

21 A jel jelentésének megadásánál mindig az atlaszbeli megfogalmazást követtem, ezért fordulhat elő
ugyanaz a jelentés több módon megfogalmazva.
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ban, mert ott a jelekhez tartozó minősítés az ellenkezője a többi atlaszban megszokottnak,
vagyis a [ ] jelzi a kihaló, a < > a terjedőben lévő alakot. Találunk továbbá két olyan kategóriát,
melynek elemeit össze lehetne vonni, mert ugyanazt a minősítést jelenítik meg más-más for-
mában. E két pár a (¯ ) ’csak ismert, de nem élő régies alak’ és a (( )) ’kihalt’, valamint a [¯ ]
'csak ismert, de nem használt újabb alak' és a <[ ]> 'egészen új alak, még nem gyökeresedett
meg'. E két-két jelöléshez tartozó atlaszok kiegészítik egymást, összesen e két minősítés 5,
illetve 4 atlaszban található meg. 

A gyűjtött adatokat 5 atlaszban nem értékeli a szerző, ezek: a két írógéppel készült cél -
atlasz (KKSzASz. és HVMA.), két kisebb PENAVIN-atlasz (SzerA. és JSzA.), és fájó módon
az egyik legújabb atlaszunk, a MedvA. Ebben a szerző, CS. NAGY Lajos az alábbiakkal in-
dokol: „Szociolingvisztikai jellemzők nem olvashatók ki atlaszomból. Ennek az az oka, hogy
két lehetőség között választhattam: vagy sok adatot teszek közkinccsé, vagy kb. 100–150
címszónak az adatközlők szociológiai jellemzőitől meghatározott térbeli vizsgálati eredmé-
nyeit vetítem térképre. Megjegyzendő, hogy életkor, iskolázottság és foglalkozás tekintetében
nincs köztük számottevő különbség. Ekkora mennyiségű címszó esetében és ennyi idő alatt
csak erre alkalmas számítógépes program, valamint több személyből álló kutatócsoporttal
lett volna megvalósítható a többdimenziós atlasz.” (MedvA.: 422).

4. További lehetőségek

A szociolingvisztikai szempontokat figyelembe vevő, az adatközlők korosztályi, társa-
dalmi különbségeire is tekintettel levő vizsgálattal gyűjtött adatok megjelenítésére ma
már létezik a zárójelekkel minősítésen kívül egy másik mód is, az ún. kétdimenziós digi-
tális nyelvatlasz. Ezen atlaszokban kutatópontonként több szociológiai változót lehet fi-
gyelembe venni, több adatot lehet párhuzamosan megjeleníteni, esélyt teremtve az
adatközlők szociolingvisztikai különbségeinek következtében eltérő nyelvi adatoknak a
megjelenítésére és ebből következve kutathatóvá tételére. A hagyományos gyűjtési és
megjelenítési módokat több ponton lehet vitatni – például nehéz a megfelelő adatközlő
kiválasztása, csak a nyelv egy részét mutatják be az atlaszok, ami miatt nem alkotható a
segítségükkel teljes kép –, de az kétségtelen, hogy az alapokat itt fektették le, és amíg a
digitális két- (vagy több) dimenziós atlaszokkal kapcsolatos, egyelőre függőben lévő kér-
désekre23 nem talál kielégítő választ a nyelvtudomány, illetve nem nyílik széleskörű lehe-
tőség a készítésükre, továbbra is az ilyen módon készült „hagyományos nyelvatlaszok”
szolgálnak kutatási alapul.
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22 MedvA. = Cs. Nagy Lajos 2011. Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza. Luminosus, no. Kiadó, Nagykapos.
23 Egyelőre nem egységesen tisztázott például a gyűjtött adatok maximális száma, az ezen adatokból ké-

szített térképlapok összehasonlíthatóságának, vizsgálhatóságának nehézségei és a korábbi, „hagyomá-
nyos” módszerrel készült nyelvatlaszokkal való egyesíthetőség és összevethetőség lehetősége. Vö. pl.
Aurrekoetxea, Gotzon – Perea, Maria-Pilar 2009. The Dialectal Survey: A Critical Revision of  Some
Methodological Aspects. Dialectologia et Geolinguistica 3–11.
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Abstract
Sociolinguistical manifestations in Hungarian language atlases

The study examines the sociolinguistic manifestations during the second half  of  the
20th century on Hungarian speaking areas, published in 24 Hungarian language atlases
between 1959–2012. The two key probative aspects were the selection of  informants
and the possible graphical classification of  the collected data. The difference between
their parlance is affected by the age, sex, and the social class of  the informants, and for
this reason the authors of  the language atlases decided to reach out to all ages to achieve
a wider, clearer picture and better understanding of  one exact area’s dialect and style of
speech in particular. The informants’ characteristics are not always provided in every
language atlas, but the phenomenon of  dialects kept by the elderly (60+) represents
itself  in all maps to a great extent. Signs of  characteristics are provided in 18/24 atlases,
thus providing an extended view over its social validity and its constant changes.
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SZÉKELYNÉ TÖRÖK TÜNDE

KÖZÖS ELEKTRONIKUS KATALÓGUS ÉPÍTÉSE
AZ ELTE KÖNYVTÁRAIBAN

„Ki nyitja meg a betett könyvet?
Ki szegi meg a töretlen időt?
Lapozza fel hajnaltól-hajnalig
Emelve és ledöntve lapjait?...”

(Pilinszky János: Introitusz)

1. Bevezetés

A nagyobb magyarországi könyvtárak többsége a 90-es évek folyamán vásárolta meg az
első integrált könyvtári rendszerét, s napjainkban már a kisebb intézményekben is jel-
lemző a munkafolyamatok átfogó gépesítése. Ezek a rendszerek a hagyományos felada-
tokat (állományépítés, feldolgozás, sorozatok, folyóiratok kezelése, online nyilvános
elérésű katalógus, kölcsönzés, mellékfunkciók) több modulból álló, egyetlen program-
csomagba foglalták. „A vesszőre rovás, az agyagtáblák, a papirusz, a könyvnyomtatás, a
mágnesszalag és a nemzetközi számítógépes hálózat ugyanannak a törekvésnek – az is-
meretek tárolásának és közvetítésének – különböző fokozatait jelentik.”1 A 20. század
közepétől a számítástechnika fejlődése forradalmi változásokat indított el a könyvtárak-
ban: módosult a másodlagos információkat tartalmazó szurrogátumok tárolásának és
szolgáltatásának mechanizmusa. A nemzetközi könyvtárügyben tapasztalható átalakulás
és a technikai fejlődés mellett a hazai számítógépes kísérletek motorja a Nemzeti Könyv-
tár volt. Sebestyén Géza, az OSZK akkori főigazgató-helyettese már 1968-ban, egy bel-
giumi szakmai látogatás után kezdeményezte a gépesítés előkészítését, majd 1975-ben
megfogalmazta a könyvtár egészére vonatkozó fejlesztési teendőket: a magyar nemzeti
bibliográfia gépesítéséhez csatlakozva a dokumentumokról készülő különféle nyilván-
tartások automatizálását is igyekezett megoldani.2

1973-ban az IFLA grenoble-i konferenciáján meghirdetett Egyetemes Bibliográfiai
Számbavétel (Universal Bibliographical Control) program különleges feladatot és egyúttal
felelősséget ruházott a nemzeti könyvtárakra. „Kezdettől fogva nemcsak a bibliográfia
fejlesztéséről, hanem az állami bibliográfiai központok kialakításának kérdéséről és kü-
lönböző ajánlások kidolgozásáról, a kötelespéldányokról és beszolgáltatásuk törvényi
szabályozásáról volt szó, továbbá a nem hagyományos dokumentumokról, a kurrens és
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1 HORVÁTH Péter: A könyvtári automatizálás alapkérdései. In: Könyvtárosok kézikönyve. 4. köt. Ha-
tárterületek. Szerk. Horváth Tibor, Papp István. Budapest, Osiris. 2002. 125. p. (Osiris kézikönyvek.)

2 Részletesen ld. UNGVÁRY Rudolf: A Nemzeti Könyvtár számítógépesítésének története 1969-től az
ezredfordulóig. In: Könyvtári Figyelő. 49. évf. 2003. 1. sz. 11-66. p.
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a retrospektív nemzeti bibliográfia szerkezetéről. A cél az, hogy ideális esetben minden
megjelent művet csak egyszer kelljen rögzíteni szabványos, géppel olvasható formában,
és a leírás mindenki számára rögtön hozzáférhető legyen. Ezáltal jön létre egy olyan vir-
tuális világbibliográfia, amely nemzeti adategyüttesekből áll.”3

Az UBC programhoz szervesen kapcsolódott az UNISIST (United Nations Infor-
mation System in Science and Technology), amely „. az Unesco hosszú lejáratú prog-
ramjai közé tartozik. Eredete 1967-re nyúlik vissza, amikor az Unesco – a Tudományos
Szövetségek Nemzetközi Tanácsa (International Council of  Scientific Unions, ICSU) ja-
vaslatára – megindította egy világméretű tudományos és műszaki információs rendszer
tervezetének előmunkálatait egy nemzetközi bizottság keretében…”4 A célok megvaló-
sítására irányuló együttműködés a nemzeti UNISIST központok és bizottságok közre-
működésére épült. 1974-ben, a franciaországi Valescure-ben rendezett konferencián már
megfogalmazódott a program társadalomtudományokra való kiterjesztésének igénye. A
társadalomtudományi információ fogalmi és terminológiai problémáinak megoldására
az UNESCO megbízásából Fred Warren Riggs kidolgozta az INTERCONCEPT (In-
ternational Information System of  Social Science Concepts) tervezetét.5 Az UNISIST
program részeként 1972-ben Párizsban létrehozott ISDS-központ (International Serials
Data System) a folyóiratok és egyéb időszaki kiadványok géppel olvasható adatbázisát
építette ki a nemzeti központok által szolgáltatott adatok alapján.

A nemzetközi programok a teljes körű számbavétel feltételeinek szükséges megte-
remtésén túl felvetették az egyértelmű azonosíthatóság kérdését is. Szabványok, szabály-
zatok, egyezményes jelek kidolgozásával az adatelemek egységes forrása és értelmezése
vált lehetségessé. Elkészültek az ISBD-ajánlások (International Standard Bibliographic
Description), melyek a kiadványok nemzetközileg egységes, a nyelvi korlátokat kiküszö-
bölő és géppel is olvasható leírásának szabványcsaládja. 2011 júliusában jelent meg a De
Gruyter Saur kiadásában a korábban kidolgozott hét speciális ISBD (könyvek, térképek,
sorozatok, hangfelvételek, számítógépes fájlok és egyéb elektronikus források, stb.) egy
egységes szövegbe foglalt változata. Ezzel párhuzamosan hatályon kívül helyezték a ko-
rábbi, különböző dokumentumtípusok leírására vonatkozó szabványokat.6

A besorolási adatok terén az 1984-ben megjelent GARE (Guidelines for Authority
and Reference Entries) az irányadó, „…amelyet az IFLA katalogizálási és információ-
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3 MURÁNYI Lajos: A bibliográfiától az adatbázisig. In: Könyvtárosok kézikönyve. 2. köt. Feltárás
és visszakeresés. Szerk. Horváth Tibor, Papp István. Budapest, Osiris. 2001. 303. p. (Osiris kézi-
könyvek.)

4 Az UNISIST II Kormányközi Konferencia. Párizs, 1979. május 28.-június 1. In: Tudományos és Mű-
szaki Tájékoztatás. 26. évf. 1979. 10-11. sz. 425. p.

5 Részletesen ld. SEBESTYÉN György: Nemzetközi integrációs törekvések és ezek akadályai a társa-
dalomtudományi információs rendszerek nyelvi rendszereiben. [Kandidátusi értekezés.] Budapest.
1985. 

6 A hatályon kívül helyezett szabványok jegyzéke: http://www.ifla.org/en/isbd-rg/superseded-isbd-s
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technológiai bizottsága dolgozott ki, megcélozva egy nemzetközi authority-rendszer (egy-
ségesített besorolásiadat-állomány) kialakítását. A GARE meghatározza az egységesített
besorolási adatok adatelemeit, azok sorrendjét, központozási jeleit, az adathoz tartozó
utalókat, kapcsolódó adatokat és megjegyzéseket, azaz egy nemzetközi szinten egységes
szabályrendszer felállítására vállalkozik.”7 Az 1984-es kiadás után bekövetkezett válto-
zások (pl. az internet születése és széleskörű elterjedése, alkalmazása a könyvtártudo-
mányban, a Z39.50 protokoll) szükségessé tették e verzió módosítását, kiegészítését: a
második kiadása (GARR) 2001-ben Münchenben jelent meg.8 A UNIMARC-program
keretében a GARE IFLA-ajánlásra támaszkodva 1991-ben publikálták a besorolási ada-
tok rekordjainak formátumát szabályozó UNIMARC/Authorities című dokumentumot.
A csereformátumban bekövetkezett folyamatos módosítások, a technológiában történt
változások és a szemléletváltás együttesen tették szükségessé e kiadvány aktualizálását.
A 2009-ben megjelent harmadik kiadása9 a GARR és a tartalmi feltárást szabályozó Gu-
idelines for Subject Authority and Reference Entries (GSARE, 1993) előírásain alapul,
fokozottabban veszi figyelembe a megújuló nemzeti katalogizáló törekvéseket, “… a
formátum rugalmasan engedi érvényesülni az egyes szabályok eltéréseit, összekapcsol-
hatóvá teszi a többnyelvű, más-más írásrendszerű adattárakat, érvényesülni engedi a kü-
lönböző felhasználói körök igényeit, igazodik a logikaimodell-alapú információkezelési
törekvések eredményeihez.”10

Ahhoz, hogy a számítógép a bibliográfiai rekordokat egyértelműen tudja értelmezni,
az adatelemekhez szabványos kódokat kellett rendelni. A géppel olvasható katalogizálás
megvalósítása érdekében a Library of  Congress már a 60-as évek elején programot dol-
gozott ki: eredményeként született meg az első MARC-formátum (Machine Readable Ca-
taloguing), az LCMARC. „Ezt követően 1968-ban az angolok a British National
Bibliography számára kifejlesztették a BNBMARC-ot. Ez a két formátum lett az alapja
az amerikai USMARC, illetve az angol UKMARC-formátumnak.”11 Több ország ezek
alapján, de a nemzeti katalogizálási szabályzathoz igazodva fejlesztette ki a saját adatcsere-
formátumát (ma mintegy 50 különböző fajtája van érvényben); ezzel magyarázható, hogy
lényeges különbségek is vannak közöttük. (Magyarországon az OSZK munkatársai fog-
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7 SALGÁNÉ MEDVECZKI Marianna: A Neumann-galaxis. Az elektronikus kor és a számítógépes
adatformátumok. In: Könyvtári Figyelő. 51. évf. 2005. 2. sz. 278. p.

8 Guidelines for authority records and references. Revised by the IFLA Working Group on GARE    Re-
vision.  Second edition. München, K. G. Saur 2001. Elektronikus változata:
http://archive.ifla.org/VII/s13/garr/garr.pdf  A letöltés ideje: 2012. 09. 23.

9 UNIMARC manual : authorities format / ed. by Mirna Willer. − 3rd. ed.  − München : Saur, 2009. −
(IFLA       series on bibliographic control ; 38) ISBN 978-3-598-24286-1

10 DUDÁS Anikó: Besorolási adatok UNUMARC formátuma. In: Könyvtári Figyelő. 56. évf. 2010.  3.
sz. p. 497-506. 

11 RÁCZ Ágnes: A kiadványok bibliográfiai számbavétele. Leíró katalogizálás. In: Könyvtárosok kézi-
könyve. 2. köt. Feltárás és visszakeresés. Szerk. Horváth Tibor, Papp István. Budapest, Osiris. 2001.
251. p. (Osiris kézikönyvek.)
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lalkoztak a MARC-formátum adaptációjával: 1975-ben kidolgozták az első hazai nemzeti
adatcsere-formátum ősét, a MAMARC-ot, majd 1993-ban a HUNMARC-ot. A 2012 ok-
tóberében kiadott közlemény értelmében „…az OSZK vezetősége úgy döntött, hogy a
bibliográfiai és besorolási rekordok adatcsereformátumának tekintetében a jövőben elte-
kint a HUNMARC fejlesztésétől, és a MARC21 kommunikációs formátum nemzeti
könyvtári alkalmazása és magyarországi meghonosítása mellett teszi le voksát.”12) Az el-
térés az adatelemeket egyértelműen azonosító tartalomjelölők (hívójelek, indikátorok, al-
mező-azonosítók) használatában van, ez az oka annak, hogy a MARC-formátumok között
nem valósulhatott meg közvetlen adatcsere, csak költséges konverziós programok segít-
ségével. Az egységesítés érdekében az IFLA az 1972. évi budapesti konferenciáján intéz-
kedést hozott egy nemzetközi csereformátum, a SUPEPMARC- (a későbbi UNIMARC-)
formátum megvalósítására. A dokumentum első kiadása 1977-ben jelent meg. Ugyanakkor
az „…Európai Unió könyvtári programján belül kidolgozták a UseMARCON- (User
Controlled Generic MARC Converter) programrendszert, amellyel bármely MARC-for-
mátumot egy másikba lehet konvertálni, ha mind az input, mind az output formátum
megfelel az ISO 2709 előírásainak.”13 Tovább szélesítette az adatkommunikáció lehető-
ségeit az 1984-ben megjelent CCF (Common Communication Format), amely elsősorban
a könyvtárak és a tájékoztatási szolgáltatások közötti adatcserét szolgálta. A MARC-for-
mátumok egységesítésére nem csak az IFLA keretei között folytak kísérletek, hanem Lib-
rary of  Congress és a Kanadai Nemzeti Könyvtár között is a USMARC és a CANMARC
összehangolása céljából. A közös formátum neve MARC21, amely talán a 21. század el-
várásainak megfelelő, világméretekben használható nemzetközi formátummá válhat.

2. ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (továbbiakban EKSZ) az ELTE egységes alapelvek
szerint működő, összehangolt szolgáltatásokat nyújtó könyvtári rendszere, amely 2009-
ben jött létre az ELTE Szenátusának XXXIV/23009. (III.23.) számú határozata14 alap-
ján. A nemzetközi példák és a hazai helyzetkép elemzését követően fogalmazódott meg
a könyvtárfejlesztési stratégia, mely elsősorban egy olyan egységes egyetemi könyvtári
hálózat létrehozását tűzte ki célul, mely „új, korszerű szolgáltatásokra képes, gyorsítja az
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12 Az Országos Széchényi Könyvtár és a Könyvtári Intézet közös közleménye a MARC21 adatcsere-for-
mátumra történő áttérésről. [Elektronikus dokumentum.] A hozzáférés módja:  http://katalist-to-
feed.blogspot.hu/2012/10/katalist-marc21.html A letöltés ideje: 2012-10-22.

13 RÁCZ Ágnes: A kiadványok bibliográfiai számbavétele. Leíró katalogizálás. In: Könyvtárosok kézi-
könyve. 2. köt. Feltárás és visszakeresés. Szerk. Horváth Tibor, Papp István. Budapest, Osiris. 2001.
253. p. (Osiris kézikönyvek.)

14 XXXIV/2009. (III. 23.) Szen. sz. határozat az Egyetemi Könyvtár hálózati reform koncepciójának
elfogadásáról. [Elektronikus dokumentum.] A hozzáférés módja:
http://www.elte.hu/file/szen090323_1m.pdf  A letöltés ideje: 2012. 02. 21.
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oktatók, kutatók és a hallgatók információhoz való hozzájutását és felhasználóbarát a
hálózat minden egységében.”15 Fontos szempontként szerepel a hatékonyság, az erőfor-
rásokat jobban, gazdaságosabban hasznosító rendszer működtetése. Az EKSZ tagkönyv-
tárai egymással együttműködve, a korszerű információs technológiákat alkalmazva
biztosítanak hozzáférést az egyetem tudásvagyonához az egyetem polgárai, a tudományos
közösség tagjai, valamint a szélesebb közönség számára. A határozat nyomatékosan meg-
fogalmazza annak szükségességét, hogy a földrajzi tagoltsága ellenére (az ELTE-n több
mint 70 kari, intézeti, tanszéki és karon kívüli könyvtár funkcionál) az egész intézmény
könyvtári rendszerében egy közös integrált könyvtári rendszer működjön és abban va-
lamennyi újonnan beszerzett dokumentum elérhető legyen. 

3. Az Egyetemi Könyvtár hagyományos feltáró eszközei: a cédulakatalógusok16

Nyilvános katalógusok
o Szerzői betűrendes katalógus: 1925-ben kezdték el építeni és 1995-ben, az online

adatbázis bevezetésekor zárták le.
o Tárgyszó katalógus: a feltárt műveket a tárgyszavak betűrendjében tartalmazta, a

szépirodalmi műveket pedig a címek betűrendjében lehetett visszakeresni. Az 1800
előtt megjelent kiadványokat nem tárgyszavazták, így azok tematikus kereshetőségét
a katalógus nem biztosította. Építését 1949-ben kezdték el és 1995-ben zárták le.

o Folyóirat katalógus: a könyvtár folyóirat állományát tárta fel, 1995-ben zárták le.

Szolgálati katalógusok
o Alapkatalógus: a korábban kötet formátumban megjelent katalógusokat 1875-től vál-

tották fel a cédula alakban elkészített leírások és az ezek alapján szerkesztett katalógusok.
A cédulák elhelyezése a könyvek megjelenését idéző, fából készült dobozokban történt,
melyek könyvtártörténeti ritkaságnak tekinthetők. A katalógus két részből állt: az első
rész az 1989-ig, a második rész az 1989 és 1995 között készült leírásokat tartalmazta.
Ezt követően az új beszerzések feltárása már az elektronikus katalógusban történt. Az
alapkatalógus alkalmas volt a szerzők neve szerinti, cím főtétel esetén a cím szerinti,
valamint a sorozati cím szerinti visszakeresésre. Az Egyetemi Könyvtár 2011-ben digi-
talizálta alapkatalógusát: ezzel a 3441 doboz teljes tartalma, mintegy 1 041 716 darab
cédula távoli elérését biztosította. Bár a teljes gyűjtemény kereshetővé vált az interneten,
a katalógus tételei folyamatosan kerülnek be az online katalógusba.

o Folyóirat alapkatalógus: a könyvtár teljes folyóiratállományát tartalmazta. A kataló-
gus digitalizált változata 2011-ben készült el.
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15 I.m. 10. p.
16 Az adatok forrása: http://konyvtar.elte.hu/kincseink/kezirat/index.html#altalanos [Elektronikus do-

kumentum.] A letöltés ideje: 2012. 10. 6.
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o ETO katalógus: az 1949 és 1995 között beszerzett művek tartalmi visszakeresésére
szolgált.

o Segédkönyvtári katalógusok: a szakolvasóban, illetve a különböző segédkönyvtárak-
ban elhelyezett dokumentumokat tartalmazta. Része volt egy szerzői betűrendes ka-
talógus, valamint egy helyrajzi katalógus. Ez utóbbi a szakjelzetek révén egyúttal a
tematikus visszakereshetőségüket is biztosította. 

o Portré katalógus: építése 1929-ben kezdődött és 1989-ben zárult, a két időpont kö-
zött feldolgozott művekben található portrékat tárta fel.

o Földrajzi katalógus: 1925-ben kezdték el építeni, a feldolgozott művek címében elő-
forduló földrajzi fogalmak alapján szerkesztették. Funkcióját 1949-től a tárgyszó
katalógus vette át.

o Metszet-, térkép- és tájképgyűjtemény katalógusa: szerkesztésének kezdete az 1930-as
évekig nyúlik vissza, a könyvtárban őrzött egylapos nyomtatványok, nyomatok kataló-
gusa volt. Számítógépes feltárásuk 2003-ban indult.

o Iskoladráma-programok katalógusa: Staud Géza munkája nyomán készült az 1960-as
években, a kisnyomtatványtár e témához illő részét dolgozta fel.

o Disszertációk katalógusa: 1960-tól folyamatosan épült, a könyvtár disszertációgyűjte-
ményét tárta fel szerzői betűrendben. 2000 óta a feldolgozás kizárólag az integrált könyv-
tári rendszerben készül. A visszamenőleges számítógépes feltárás folyamatosan készül.

o Intézeti katalógus: az ELTE különböző tanszékein lévő, de az Egyetemi Könyvtáron
keresztül 1995-ig beszerzett dokumentumok leírásait tartalmazta betűrendben. 

A hagyományos feltáró rendszer mind a tartalmi, mind a formai keresés lehetőségét biztosí-
totta – külön-külön katalógusokban. Mindez a gépi rendszerekben sokkal intenzívebben kö-
zeledett egymáshoz, mint korábban, bár a „… hagyományos feltáró munkában is voltak a
formai feltárásnak tartalomra utaló elemei, és fordítva (gondoljunk az ETO formai alosztá-
saira). A számítógépes feltárással előtérbe kerülő információkereső nyelvek ezt a folyamatot
felerősítették, a határokat elhalványították – ad absurdum olyan természetes módon, mint
ahogyan körülöttünk és bennünk szétbonthatatlanul összeolvad a forma és a tartalom.”17

4. A gépesítés kezdetei: Biblios

A munkafolyamatok egészére kiterjedő gépesítést megelőzően a kisebb adatbáziskezelő-
rendszerek (pl. MicroISIS, TEXTAR, dBASE) használata viszonylag szélesebb körben
elterjedt, sok könyvtár már rendelkezett szűkebb, egy-egy részterület (pl. kölcsönzés, ki-
sebb állományrész) feltárására, kezelésére alkalmas rendszerrel.
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17 PRÓKAI Margit: Az osztályozás általános elméleti problémái és terminológiai jellegzetességei számí-
tógépes rendszerekben. [Elektronikus dokumentum.] A hozzáférés módja:
http://www.neumann-haz.hu/tei/tanulmanyok_digitkvt/prokai/prokai_hu.prt 
A letöltés ideje: 2005. 08. 30.
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Az Egyetemi Könyvtárban 1988-ban intenzív előkészületek történtek a számítógé-
pes feldolgozás bevezetésére. A technikai feltételeket az év folyamán vásárolt Enterprise
128K típusú számítógép biztosította, amely lehetőséget adott arra, hogy a professzionális
számítógépen futó adatbázisrendszert teszteljék és felkészüljenek egy IBM AT típusú
gép fogadására. 1989-ben a használatára konkrét tervet dolgoztak ki. Elsődleges célként
a periodikák szolgálati katalógusának gépi adaptációját tűzték ki a Base III Plus adatbá-
ziskezelő-program segítségével; egységes kardex- és rendelésnyilvántartás kialakítását, a
kurrens állománnyal kapcsolatos kiadványok szerkesztését kívánták megvalósítani. Tö-
rekvéseik között szerepelt a könyvtárközi együttműködés kialakítása lemezek cseréjével,
illetve online módon.

1989-ben megkezdődött a könyvek gépi feldolgozásának előkészítése is: ehhez saját
fejlesztésű programot dolgoztak ki az Egyetemi Könyvtár munkatársai, melynek doku-
mentációja még abban az évben elkészült. A tényleges munka 1990-ben kezdődött meg
és egészen 1995-ig e rendszerben történt a bibliográfiai leírások elkészítése. 

Az Egyetemi Könyvtár éves jelentései folyamatosan a programmal, a hálózat kiépítésével
kapcsolatban felmerült problémákról tudósítanak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtárának és Egyetemi Levéltárának jelentése az 1994. évi tevékenységéről című dokumentum már
egy új, több munkafolyamat gépesítését magába foglaló rendszer megvásárlásáról és a beve-
zetése körüli bizonytalanságokról is tájékoztat: „A feldolgozó munkát nagyban hátráltatja az
1989-ben ideiglenesen használatba vett számítógépes program elégtelensége, és az új program
bevezetése körüli bizonytalanság. A hálózat az év folyamán kiépült, üzembehelyezése, valamint
az ELTE által megvásárolt Dynix-Marquise program bevezetése azonban nem történt meg,
használhatósága körül bizonytalanság uralkodik.” A folyóiratok gépi feldolgozásának ered-
ményei sem egyértelműek az idézett jelentés információi szerint: „A számítógépes feldolgozó
rendszer, amelynek bevezetése  - szintén ideiglenes jelleggel – hat évvel ezelőtt elkezdődött,
még mindig nem működik.” A könyvtár 1995. évi munkájáról készített jelentésben is fő prob-
lémaként fogalmazták meg, hogy a házi készítésű Biblios adatbázisban található 28155 bib-
liográfiai rekord csak a belső hálózaton érhető el, valamint hogy a keresés funkciójának
működése nehézkes és időigényes, a rekordok nem indexeltek.

Az adatbázis 1995 év végével történt lezárása után még sokáig fontos szerepet töltött
be mind a feldolgozó, mind a tájékozató munkában, mivel a rekordok áttöltése a Horizon
integrált könyvtári rendszerbe csak 2008-ban valósult meg. A lezárás és az áttöltés közötti
időszakban a Biblios rendszerben leírt dokumentumok új rendszerben való feltárása fo-
lyamatosan történet: a kölcsönzött dokumentumok bibliográfiai és példányadatait rögzí-
teni kellett az aktuális adatbázisban is. A teljes áttöltés előtt számba vett munkafolyamatok
ennek figyelembe vételével fogalmazódtak meg:
a) 11531 tétel behasonlítása a Horizon adatbázisba, külön adatállományok létrehozása

a megtalált és a Horizonban nem szereplő rekordokból;
b) a konvertálandó 6881 tétel (+ 1200 „fej”) jelzet alapján történő kiválogatása a Biblios

szövegfájlból;

271

KÖZÖS ELEKTRONIKUS KATALÓGUS ÉPÍTÉSE AZ ELTE KÖNYVTÁRAIBAN

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 271



c) a többkötetes felvételeknél – ahol ez lehetséges - a „fej” és a kötetek rekordjainak
összekapcsolása a Biblios szövegfájlban;

d) az egyes mezők MARC kóddal való címkézése;
e) az azonosíthatatlan kötetek kiválogatása (betöltés előtt);
f) a rekordok betöltése a Horizon adatbázisba.

Ezzel párhuzamosan el kellett készíteni a többkötetes dokumentumok kötet adatainak a
Horizon integrált könyvtári rendszerbe betölthető, meghatározott rend szerinti tagolását:
a) ha egy kötethez több példány tartozik

900 X* jelzet1 $a kötet leírás
900 X* jelzet2 $a kötet leírás

b) ha több kötet tartozik a fejrekordhoz:
900 X* jelzet $a 1. kötet leírás
900 X* jelzet $a 2. kötet leírás

c) a kettő kombinációja:
900 X* jelzet1 $a 1. kötet leírás
900 X* jelzet2 $a 1. kötet leírás
900 X* jelzet3 $a 2. kötet leírás
900 X* jelzet4 $a 2. kötet leírás
stb.

Néhány, a Horizon adatbázisban nem szereplő rekord előkészítése az áttöltésre:

000100a*Kiss JenĹ (1943-)245a*źllandó szókapcsolatok a rábaközi Mihályiban245c*írta Kiss
JenĹ260a*Bp. 260b*Akad. K. 260c*1989300a*155 p. 300c*24490a*Nyelvtudományi érte-
kezések490x*0078 2866490v*127.sz. 020a*963 05 5209 4500a*3 pld. 080a*494.511-
318080a*398.9(439.114) 690a*Magyar szólás[ok], Rábaköz690a*Rábaköz, magyar szólás[ok]
949a*0 519497949a*0 519498949a*0 519499000245a*Régi olasz novellák <XIII-XVIII.sz.>
245c*ford. és jegyzetekkel ellátta Honti RezsĹ260a*Bp. 260b*Athenaeum260c*[1927]
300a*359 p. 300c*18490a*Híres könyvek  !!!!!! 490-essel mi van? 500a*Athenaeum mb.
080a*850-321.4-822=945.11949a*033935000100a*Brehm, Alfred Edmund500a*MŽvek
(vál. 240l*magyar245a*Az Északi-sarktól az EgyenlitĹig245b*népszerü elĹadások245c*Alf-
red Edmund Brehm ; válogatta, bevezetĹvel és jegyzetekkel ellátta Patkó Ferenc ; [ford.
GeĹcze Sarolta, Paszlavszky József] 260a*Bukarest260b*Kriterion260c*1988300a*322 p.
300b*ill. 300c*18500a*Téka, pk. 080a*59(4/6) 080a*910.4(4/6) 690a*źllatvilág, Eurázsia [és]
Afrika [elĹadások] 949a*034229000100a*Andrád Sámuel245a*Elmés és mulatságos rövid
anekdoták245c*Andrád Sámuel ; válogatta, a bevezetést írta és a jegyzeteket összeállította
Molnár Szabolcs260a*Bucuresti260b*Kriterion260c*1988300a*317 p. 300c*18500a*Téka
Román-magyar közös kiadás080a*894.511-36690a*Elmés és mulatságos rövid anekdo-
ták949a*034234000100a*Maiorescu, Titu500a*MŽvek (vál. 240l*magyar245a*Bírálatok, vi-
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tacikkek, tanulmányok245c*Titu Maiorescu ; válogatta, fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel
ellátta Dávid Gyula260a*Bukarest260b*Kriterion260c*1985300a*296 p. 300c*18500a*Téka,
pk. 080a*859.0(091)”18/19”(081) 080a*859.0-4=945.11690a*Román irodalomtörténet [ta-
nulmányok] 949a*034235 

A pontos meghatározások ellenére tudható volt, hogy az áttöltött rekordok utólagos,
manuális korrekciója, kiegészítése elkerülhetetlen. Például:
a) a 008-as mező nem volt kitöltve (áttöltéskor a nyelv [37-39. pozíció] automatikusan

hun lett, a kiadás éve [07-10. pozíció] a minden eleme ismeretlen, uuuu jelölést kapta,
a kiadási hely [15-17. pozíció] üres maradt);

b) a megállapodásos címek az 500-as mezőbe kerültek;
c) a Bibliosban lévő tárgyszók a 690-es mezőbe kerültek (mivel nem feltétlenül feleltek

meg az ELTE könyvtáraiban alkalmazandó Tárgyszavazási Szabályzatnak);
d) a kötetadatok a 900-as, 
e) a jelzetek a 949-es mezőbe kerültek.
Az áttöltött rekordok kereshetőségét a 650-es mezőben feltüntetett „BIBLIOS4” kife-
jezés biztosítja, a kötelezően rögzítendő vonalkód helyére pedig „Biblios*” szó került.
Az áttöltött rekordok teljes revíziója 2013-ban fejeződik be.

5. A Horizon integrált könyvtári rendszer  

Az 1995 januárjában hivatalba lépett főigazgató a rektor megbízására elkészítette és az
Egyetemi Tanács elé terjesztette az ELTE könyvtárainak fejlesztési koncepcióját, amit a
Tanács egyhangúlag elfogadott. A fejlesztési stratégia lényege, hogy az ELTE könyvtár -
ügyét egységes egésznek tekintve fogalmazta meg az Egyetemi Könyvtár szerepét. Fon-
tos lépésként jelölte meg a modern könyvtári hálózat kialakítását „...a korábban
megvásárolt Dynix-Horizon integrált könyvtári számítógépes rendszer üzembe állításá-
val.”18 Feladatául tűzte ki többek között „a Dynix-Horizon integrált könyvtári rendszer
és a hagyományos könyvtárszervezés összhangjának megteremtését, felkészülést a vál-
tozásokra, a szakaszos használatba vételre”19 A feldolgozói munkafolyamatok tervezése
között szerepelt a program használatba vételének előkészítése érdekében a Horizon tra-
ining alkalmazása, valamint annak a kettősségnek a megszüntetése, ami még 1995-ben is
jellemezte a feldolgozó munkát: az új kiadványokról készült bibliográfiai tételeket az
elektronikus adatbázisban készítették el, míg a különböző restanciákból származó kiad-
ványokról született leírások a papíralapú katalógusokba kerültek az érvényben lévő szab-
vány20 mellőzésével.
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18 Beszámoló jelentés az Egyetemi Könyvtár 1995. évi munkájáról. Kézirat. 1996. [1.] p.
19 U.o.
20 MSZ 3424-1 : 1978 Bibliográfiai leírás. Könyvek. Budapest, MSZH. [1978.] 75 p. Helyesbítése megje-

lent: 1988.
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E tervek megvalósításában 1996 folyamán komoly előrelépés történt: „Az év leg-
nagyobb eredménye a Dynix-Horizon integrált könyvtári rendszer használatbavétele volt.
1996 márciusától a betanítás, a training-adatbázis kezelésének elsajátítása után a PAC és
a katalogizálás modulját, 1996 októberétől a kölcsönzői modul olvasónyilvántartását vet-
tük használatba. Az évet közel 6.000 bibliográfiai tételt tartalmazó adatbázissal zártuk.
Novemberben megtörtént a Horizon új verziójának (4.1.1) telepítése, ezzel kiküszöbö-
lődtek az éles adatbevitel megkezdése óta tapasztalt adatbázis hibák, gördülékenyebbé
vált a munka. Minthogy a rendszert három egyetemi könyvtár használja (ELTE, SOTE,
Miskolc) rendszeres a kapcsolat a rendszeradminisztrátorok és a katalogizálók között; a
három könyvtár egységes szabályok szerint dolgozik. E munka összehangolására és a
további feladatok egységes szervezésére jött létre a FEFA-projekt lezárása után a Horizon
Használók Köre, amelynek elnöki tisztét 2 évre könyvtárunk főigazgatója tölti be.”21

Az Egyetemi Könyvtárban az új adatbázisban történő feldolgozó munka az MNB-
ből való rekord-letöltéssel kezdődött meg; a retrospektív feltárás és a külföldi kiadású
dokumentumok leírásának meggyorsítása céljából pedig megvásárolták az OCLC két
adatbázisát. Az év végén megkezdődött az ELTE tanszéki könyvtárosainak betanítása a
Horizon használatára, de már ekkor megfogalmazódtak az informatikus szakemberek
hiányával, az elégtelen gépparkkal és a rendszerhez szükséges szoftverellátottsággal kap-
csolatos aggályok. 

A következő években dinamikusan növekedett az adatbázisba került bibliográfiai re-
kordok, authority rekordok és példányrekordok száma, ami részben az Egyetemi Könyvtár
új beszerzéseinek gépi feldolgozásából és a retrospektív feltárásból adódott, részben pedig
az ELTE újabb könyvtárainak a Horizon rendszerhez való csatlakozásából:22

1998-ban a Horizon újabb, a gyarapítás, valamint a folyóiratok katalogizálása mo-
duljának alkalmazását is bevezették: ezzel megvalósult az integrált rendszer egészének
használatba vétele.

A mennyiségi növekedés mellett elengedhetetlenné vált az országos szabványok,
szabályzatok következetes alkalmazása, egységes bevezetése: az ELTE elektronikus ka-
talógusa az Egyetemi Könyvtár alapkatalógusának rendszerét követte, ami számos prob-
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21 Jelentés az Egyetemi Könyvtár és Levéltár 1996. évi munkájáról. Kézirat. 1997.  1. p.
22 Beszámoló jelentés az Egyetemi Könyvtár és Levéltár 1998. évi munkájáról. Kézirat. 1999. 4. p.; Je-

lentés az Informatika Osztály 1999. évi munkájáról. In: 99. évi jelentések. Kézirat. 2000.; Az ELTE
Egyetemi Könyvtára és Levéltára 2000-ben. Kézirat. 2001.
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Adatbázis 1996. 1997. 1998. 1999. 2000.

Bibliográfiai rekord 4.899 20.370 52.457 78.227 106.546

Authority rekord 13.395 55.527 94.851 125.845 156.627

Példányrekord 5.245 25.164 65.097 99.921 137.537
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léma mellett a MOKKA adatbázisba való feltöltést is akadályozta. A rekordok mind-
egyike egy 110 karakterből álló sor alapján duplumszűrésen megy keresztül: a MOKKA
azokat a rekordokat tekinti duplumnak, amelyek duplumkulcsa azonos. Monográfia
(könyv) esetében az alábbi karakterek a duplumkulcs részei:
2 - 6 [5] => A cím első szava (csak a 245 $a)
7-10 [4] => A cím második szava (csak a 245 $a)
11-13 [3] => A cím harmadik szava (csak a 245 $a)
14-18 [5] => A szerző első szava 100$a, vagy ha nincs 110 $a vagy ha nincs akkor

700$a, vagy ha nincs 710 $a (csak betű vagy szám, és ha nincs zárójelben)
19-22 [4] => A szerző második szava (csak betű vagy szám, és ha nincs zárójelben)
23-26[4] => A szerző harmadik szava (csak betű vagy szám, és ha nincs zárójelben)
27-30 [4] => Kiadási év 260$c (csak a számok)
31-42 [12] => ISBN (ha tízjegyű elé 978, és mindig elhagyjuk az utolsó számjegyet.

Lehetséges, hogy több isbn számot is tartalmaz a 020-as mező, ebben
az esetben az első isbn szám kerül a duplumkulcsba. )

58-61 [4] => 260$b első szó első 4 karakter (csak betű vagy szám)
100-103 [4] => 490$v első szava (csak szám)23

Az ELTE könyvtárai  például az életműsorozatok sorozati címét a 245 $a almezőben
tüntették fel: ezzel mind a 245 $a, mind a 100 $a, mind a 260 $a, 260 $b, mind a 490 $v
almezőre vonatkozó azonosítás meghiúsult. Az általános érvényű előírásokhoz való iga-
zodás 2009. november 1-jétől kötelező érvényű az egyetem könyvtárai számára. A ko-
rábban készült bibliográfiai leírások szabályoknak megfelelő átalakítása folyamatosan
zajlik.

A Horizon integrált könyvtári rendszer ELTE-n alkalmazott verziója egyre sürge-
tőbbé váló fejlesztésének elmaradása miatt mind több kritika fogalmazott meg a katalógus
használói és a könyvtárosok részéről egyaránt. Ezek a vélemények tükröződtek az egyik
országos felmérés eredményeiben is: Eszenyiné Borbély Mária, a Bessenyei György Ta-
nárképző Főiskola Könyvtár és Alkalmazott Informatika Tanszékének oktatójaként kí-
sérletet tett a Magyarországon alkalmazott könyvtári szoftverek minőségének
megállapítására és rangsorolására. Az összehasonlító elemzés eredményeit a Tudományos
és Műszaki Tájékoztatás című folyóirat hasábjain 2003-ban tette közzé.24 A felmérésben
összesen hét, a magyarországi könyvtárak automatizálásában meghatározó szerepet játszó
szoftver (Aleph, Voyager - később Corvina, Horizon, Olib, SrLIB - később Slib, Textlib,
Tinlib) vizsgálatát végezte el. Első lépésként a szoftvereket jellemző releváns tulajdon-
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23 Bővebbel lásd MokkaWiki: Duplumkulcs. [Elektronikus dokumentum.] A hozzáférés módja:
http://wiki.mokka.hu/wiki/Duplumkulcs A letöltés ideje: 2012. 12. 30.

24 Eszenyiné Borbély Mária: A Magyarországon alkalmazott könyvtári szoftverek értékelése a többté-
nyezős döntéshozatal módszerével. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 50. évf. 2003. 3. sz.
100-117. p.
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ságok csoportjának meghatározására törekedett. A tanulmányban közzétett lista „...tar-
talmazza a modell szoftverminőség-jellemzőit súlyszámaikkal együtt, a segédjellemzőket és a tu-
lajdonságok pontozását közvetlenül lehetővé tevő alsegédjellemzőket felsorolásszerűen.”25

A szoftverminőség-jellemzők (funkcionalitás, használhatóság, hatékonyság, megbízha-
tóság, karbantarthatóság, hordozhatóság) és ezek segédjellemzői segítségével állította fel
a szoftvertermékek rangsorát az alábbiak szerint: Olib, Tinlib, Aleph, Horizon, Textlib,
Voyager, SrLIB. 

A Horizon integrált könyvtári rendszert másfél évtizeden keresztül használták az
ELTE könyvtárai: ennyi idő elteltével érett meg az elhatározás a váltás szükségességének
megfogalmazására. A legfontosabb érvek között szerepelt a fenntartási költségek meg-
emelkedése, miután a Semmelweis Egyetem és a Miskolci Egyetem könyvtára kilépett a
rendszerből, valamint a szükséges magyarországi fejlesztések elmaradása, ami részben a
Németországban működő Dynix céggel való kapcsolattartás nehézségeivel magyaráz-
ható. Nem elhanyagolhatók azok a hiányosságok sem, melyek a feldolgozó munka ha-
tékonyságát gátolták. Ezek közül a leglényegesebbek: 
a) Az egyedi leltárnapló nem volt integrált része az ELTE-n használt verziónak.
b) A bibliográfiai rekordok importja rendkívül körülményes volt, hiányzott a rend-

szerbe építhető úgynevezett fix rutinok (az átemelt rekordok automatikus megfe-
leltetése a MARC21 szabványnak) lehetősége. 

c) A Horizon egyetemen alkalmazott verziója csak a transzliterálást támogatta, a meg-
lehetősen korlátozott számú karaktert tartalmazó ALA kódkészletet használta: al-
kalmatlan volt a latin betűs írástól eltérő írásrendszereket használó dokumentumok
adatainak több írásrendszerben való rögzítésére.

d) A hatékony, gyors információkeresés követelményének (az online katalógusban tör-
ténő keresőkérdések és a szurrogátumokban tárolt információ megfelelőségének
pontossága: a keresőkérdések igény szerinti szűkítése, bővítése, az ismérvek megfe-
lelő kombinációja, a logikai operátorok alkalmazása) való nem teljes körű megfelelés
jellemezte. 

Az új integrált rendszerrel szemben megfogalmazott követelmények között hangsúlyo-
san szerepelt az ELTE Digitális Tudástárral való összekapcsolás megtervezésének le-
hetősége is.

6. Az ALEPH integrált könyvtári rendszer

Az ELTE 2010-ben nyilvános közbeszerzési pályázatot írt ki integrált könyvtári rendszer
beszerzésére, melyet az Ex-Lh Kft. nyert meg, így az év végén sor kerülhetett az ALEPH
IKR megvásárlására. A váltással kapcsolatos munkák a szerződéskötés napján elkezdőd-
tek: az addig használt HORIZON rendszer egyes moduljainak előre meghatározott idő-
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pontokban történt leállásával egyidejűleg indult az adatok teljes körének áttöltése. A
komplett – minden, korábban a Horizon IKR-t használó egység – adatbázis konverziója
hat hét alatt lezajlott: mintegy 500.000 bibliográfiai rekord és 785.000 példányrekord, va-
lamint az összes kölcsönzési, gyarapítási és history rekord átkerült az új rendszerbe. A
munkálatok elvégzése mindössze két hetes lezárást igényelt: mind a kölcsönzés, mind a
hagyományos és időszaki kiadványok katalogizálása ezt követően az ALEPH IKR-ben
történt.  Az egyetem egyes tagkönyvtárai mind a korábban alkalmazott HORIZON rend-
szerben, mind az új IKR-ben a MARC21 szabvány szerint dolgoztak, dolgoznak

Az ELTE Egyetemi Könyvtár TÁMOP-3.2.4-09/1 – „Tudásexpó-Expressz” – A
könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás
érdekében elnevezésű pályázat keretében a korábban célként megfogalmazott programjait
koncentráltabban, szakszerűbben, az eredetileg tervezettnél sokkal rövidebb idő alatt va-
lósíthatta meg. Fő törekvéseinek egyike az elektronikus katalógusban elérhető rekordok
számának gyors növelése volt. Ennek érdekében az alábbi munkatervet dolgozta ki:
a) a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (BGGYK) és a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK)

könyvtárainak csatlakozása az ALEPH rendszerhez; 
b) Az ELTE könyvtári hálózatához tartozó, különféle adatbázisokat használó iskolai

könyvtárak számára közös lekérdező felület kialakítása;
c) egyes feltáratlan állományrészek feldolgozása az integrált könyvtári rendszerben.

A BGGYK korábban a Corvina rendszerben dolgozott, leírásait a USMARC és a MARC21
szabvány szerint készítette el. Olyan bibliográfiai rekordok is fellelhetők voltak az adatbá-
zisában, amelyek korábban egy ISIS rendszerből lettek áttöltve. A migrálás során összesen
81036 példányrekord került az új IKR-be. A PPK Könyvtára az SrLIB integrált rendszert
használta és az ELTE többi könyvtárától eltérően a HUNMARC szabályzatot alkalmazta.
Adatbázisának áttöltésekor 101065 példányrekorddal növekedett az ALEPH IKR-ben lévő
példányrekordok száma. A két adatbázis konverziója azért is jelentett fontos lépést, mert
ezzel az ELTE valamennyi kari könyvtára csatlakozott a 2011 elején használatba vett
ALEPH integrált könyvtári rendszerhez. A jelenleg még más rendszerben dolgozó kisebb,
főként intézeti és tanszéki könyvtárak migrálása folyamatosan zajlik.

Az ELTE könyvtári hálózatához tartozó iskolai könyvtárak különféle adatbázisokban
tárják fel dokumentumaikat. E rendszerek megtartása mellett olyan közös lekérdező felület
kialakítását tűzte ki célul az Egyetemi Könyvtár, mely a középiskolások számára biztosítja
a közvetlen tájékozódási lehetőséget az ELTE teljes dokumentumvagyonában, ugyanakkor
lehetővé válik számukra az egész könyvtári rendszer által nyújtott szolgáltatások igénybe
vétele. A csatlakozott könyvtárak: az Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium Könyvtára
(KisTéka, 11.000 rekord), ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola Könyvtára (KözTéka,
24.417 rekord), a Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Könyvtára (SZIKLA-21, 4367 rekord), Trefort
Ágoston Gyakorlóiskola Könyvtára (SZIRÉN, 15.000 rekord). (A Bárczi Gusztáv Gyakorló Ál-
talános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ könyvtárának teljes állománya – 2088
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könyv leírása – az ALEPH rendszerben érhető el.) A közös katalógusban a lelőhelyre tör-
ténő szűkítés funkció használatával továbbra is biztosított a lehetőség, hogy az olvasó ki-
zárólag a középiskolai könyvtárak állományában kutasson. Az adatbázisok konvertálása
szabályos időközönként történik, mely során a könyvtárak által használt HUNMARC for-
mátumot át kell alakítani MARC21 formátumra.  Az ilyen kis adatbázisok egy napos át-
futási idővel konvertálódnak.

Az Egyetemi Könyvtár fontos célként fogalmazta meg, hogy olyan gyűjteményeket
tegyen elérhetővé az egyetem OPAC-ján keresztül, melyek jórészt unikális dokumentu-
mokat tartalmaznak és feltehetően az országon belül az ELTE egyedüli őrzőként szerepel.
Az integrált könyvtári rendszerben újonnan rögzített több mint 31.000 rekord között spa-
nyol, dán, svéd, norvég, olasz és kínai nyelvű dokumentumok, valamint 18–19. századi
kisnyomtatványok szerepeltek. E kiadványok feldolgozottsági szintje, a feltárás módszere
rendkívül változatos volt, így az ALEPH-ben történő integrálásukra is különböző meg-
oldások adódtak.

Az ELTE könyvtárainak dokumentumvagyona mintegy 3,6 millió könyvtári egy-
ségre tehető: ennek az állománynak jelenleg 31,5%-a érhető el az elektronikus kataló-
gusban.26
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A kisebb könyvtárak adatbázisainak migrálása és a feltáratlan gyűjtemények inter-
neten történő elérhetővé tétele mellett fontos stratégiai cél a rekordok minőségének ja-
vítása, az adatbázis folyamatos korrekciója. Az eredményesség érdekében az ELTE
Könyvtári Tanácsa a 2012 júliusában tartott ülésén elfogadott egy olyan szakmai mun-
kabizottság létrehozására tett javaslatot, melynek célja az EKSZ közös integrált könyvtári
rendszerét használó könyvtárak munkájának összehangolása, az adatbázis egységes elvek,
szabályok szerint történő alakítása, a javítási folyamatok stratégiájának közös kidolgozása,
a munka hatékony szervezése, a fejlesztési irányok megfogalmazása és közvetítése. A
munkabizottságon belül létrejött albizottságok öt területen (formai feldolgozás, tartalmi
feldolgozás, folyóiratkezelés, kölcsönzés, WebOPAC) tevékenykednek: meghozzák a gya-
korlati jellegű döntéseket, aktualizálják és közzéteszik az ELTE könyvtáraiban alkalma-
zandó szabályzatokat, szervezik a javítási munkafolyamatokat. Az almunkabizottságok
munkáját a rendszerkönyvtáros koordinálja, aki kapcsolatot tart az Ex-Lh szakembereivel,
valamint rendszeresen beszámol Könyvtári Tanácsnak. 

„A Bábeli könyvtár című elbeszélésben Borges olyan emberekről ír, akik a végtelen
könyvtárban bolyonganak azzal az elviselhetetlen bizonyossággal, hogy valamelyik pol-
con értékes könyv található, és hogy ez az értékes könyv hozzáférhetetlen számukra,
mert nem tudnak róla. Hasonló alázattal vagy éppenséggel rémülettel kellene belépni
minden nyilvános könyvtárba, és így kellene klikkelgetni az Interneten. Ahol az infor-
mációk elvesznek az információáradatban.

A mély web vagy rejtett web (deep web, invisible web) fogalmak azokat az URL-címeket je-
lölik az Interneten, melyek a közönséges keresőprogramok (a Yahoo-tól a Google-ig)
számára hozzáférhetetlenek. Ha elképzeljük, hogy a mély web mondjuk ötszázszor annyi
információt rejt, mint amennyit a hagyományos navigációs módszerekkel találunk, olyan
érzés keríti hatalmába az embert, hogy már minden meg volt írva. A Borges-féle Bábeli
könyvtárban bolyongó boldogtalanoknak lehet hasonló érzésük.”27 (Pavol Rankov)
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27 Rankov, Pavol: Borges mágikus könyvtára és az Internet. In: Jelenkor, 46. évf. 2003.  11. sz. 1135-
1136. p.
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13./ Könyvtárosok kézikönyve. 4. köt. Határterületek. Szerk. Horváth Tibor, Papp Ist-
ván. Budapest, Osiris. 2002. 429 p. (Osiris kézikönyvek.)
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tása. In: Jelenkor, 46. évf. 2003. 11. sz. 1132-1136. p.
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18./ UNGVÁRY Rudolf: A Nemzeti Könyvtár számítógépesítésének története 1969-
től az ezredfordulóig. In: Könyvtári Figyelő. 49. évf. 2003. 1. sz. 11-66. p.
19./ Az UNISIST II Kormányközi Konferencia. Párizs, 1979. május 28.-június 1. In:
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Summary
Building the common electronic catalogue in the libraries of  ELTE

The University Library Service (Egyetemi Könyvtári Szolgálat, EKSZ) is the library sys-
tem providing coordinated services, and it functions in accordance with the uniform
principles of  ELTE. It was established by the ELTE Senate’s decision in 2009. The li-
braries of  the University Library Service work together to provide access to knowledge
asset for the university students and staff  members, research workers and the public.
The decision emphasises the need of  using only one common integrated library system
in the whole institution despite its geographical fragmentedness (there are more than 70
faculties, institutions, departments and faculty independent libraries in ELTE). 

In the University Library, mechanization of  certain work processes started at the
end of  the 80s. Important stages in the history of  mechanization were acquiring the first
system that included several work processes and purchasing ALEPH, a modern inte-
grated library system in 2011 that met our special demands. In the very same year all the
faculty libraries of  ELTE joined the common library system, which was another mile-
stone in the process. The foundations of  building the common electronic catalogue were
laid by national and international standards.

281

KÖZÖS ELEKTRONIKUS KATALÓGUS ÉPÍTÉSE AZ ELTE KÖNYVTÁRAIBAN

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 281



CZINKI-VIETORISZ GABRIELLA

KULCSFOLYAMATOK LEÍRÁSA
AZ ELTE EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLATBAN

Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat (továbbiakban EKSZ) kulcsfolyamatainak leírása
része annak a több éve tartó folyamatnak, melynek során az EKSZ könyvtárai a Könyvtári
Minőségfejlesztés 21 (továbbiakban K21) program keretében végzik munkájukat.

Az ELTE-n jelenleg 8 kar működik. Az egyes karokon belül kari, intézeti és tanszéki
könyvtárak sokasága található. Külön egységet képez az Egyetemi Könyvtár, az Egyetemi
Levéltár, a karon kívüli könyvtárak, az egyetemi kollégiumok, szakkollégiumok, tovább-
képző intézetek és közoktatási intézmények könyvtárai. 

A kulcsfolyamatok leírása mérföldkő a könyvtárak életében, hiszen, többek között
ezzel, megvalósítható az a korábban megfogalmazott cél, mely szerint az EKSZ egy egy-
séges szempontok szerint működő, hatékony, átlátható szervezetként működik majd. 

Az elmúlt évek során több olyan esemény és ebből fakadó intézkedés történt, mely
közelebb vitt a fent nevezett cél megvalósulásához. 2007-ben szakfelügyeleti vizsgálat
volt, amely az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (továbbiakban ELTE) belül az Egye-
temi Könyvtárral együtt 15 könyvtárat érintett. A jelentésben lévő észrevételek az önér-
tékelés szükségességét hangsúlyozták, valamint megerősítette azt a Minősített Könyvtár
cím és a Könyvtári Minőség Díj 2010-es kiírása is.1

Az EKSZ azon könyvtárai, melyekre a szakfelügyeleti vizsgálat kiterjedt, a K21 projekt
keretében önértékelést végeztek 2010 júliusa és októbere között. Az önértékelés fontos,
hiszen hozzásegíti a szervezetet ahhoz, hogy pontos képet kapjon saját helyzetéről. Adatok,
tények birtokában összehasonlíthatja magát más intézményekkel, tervet készíthet arra, hogy
hová szeretne eljutni, min szeretne változtatni és ehhez milyen lépésekre, intézkedésekre
van szüksége. Az önértékelés emellett a könyvtárosok számára kiváló együttműködési le-
hetőség, mely lehetőséget ad az egyes könyvtárak működésének megismerésére is.

Az önértékeléshez kapcsolódó anyagok egy helyen való hozzáférésének, tárolásának
és a hozzászólások fórumszerű megjelenítésének céljából új kommunikációs felületet (e-
learning) használtak a könyvtárosok. Az anyagok egy helyre kerültek, ez lehetővé tette
könnyű kereshetőségüket, a fórum rész pedig segítette az egymás közötti kommunikációt,
és az egy témában megjelenő hozzászólások az adott helyen visszakereshetőek is voltak,
valamint erről az érintettek e-mailt is kaptak.

Az e-learning használatáról, működéséről, az önértékelésben való használatáról rész-
letesen lásd Köntös Nelli cikkét.2
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1 12/2012 (III. 11.) OKM rendelet – a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőség Díj adomá-
nyozásáról. Magyar Közlöny 34 (2010) 10172-10173

2 KÖNTÖS Nelli: Moodle az ELTE Egyetemi Könyvtárban: e-learning rendszerrel támogatott önér-
tékelés. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 59 (2012) 278-293.
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Az Európai Kiválóság Díj

A szervezeti önértékelés szempontrendszerének kialakítása és kialakulása több mint 20
évre tekint vissza. Az Európai Minőségdíjat 1992-ben alapította az Európai Minőségfej-
lesztési Alapítvány (European Foundation for Quality management = EFQM). Az Ala-
pítványt 14 cég támogatásával hozták létre 1988-ban, céljuk az volt, hogy függetlenül az
európai szervezetek méretétől, szervezeti felépítésétől, funkciójától, iparági hovatarto-
zásától növeljék azok versenyképességét. Az EFQM Kiválósági Modell a legelterjedtebb
menedzsment keretrendszer lett Európában, melyet ma már több tízezer szervezet hasz-
nál saját értékelésére és fejlesztési irányának meghatározására. Több ország, köztük Ma-
gyarország Nemzeti Minőségdíj rendszere is az EFQM-modellen alapszik. Az EFQM a
következő nyolc alapelvet fogalmazta meg:

- eredményorientáltság
- vevőközpontúság 
- a vezetés és a célok következetessége
- folyamatokon és tényeken alapuló irányítás
- emberek fejlesztése és bevonása
- folyamatos tanulás 
- innováció és fejlődés 
- partnerkapcsolatok fejlesztése
- a közösségért érzett felelősség

Az Európai Minőségdíj elnevezést 2000-től Európai Kiválóság Díjra változtatták.
A névváltoztatás egyben a modell újragondolását is jelentette, gyakorlati eszközként te-
kintettek rá, melynek segítségével a szervezet fel tudja mérni az adottságait, eredményeit,
ezzel meghatározva, hogy hol tart a kiválóság felé vezető úton. Emellett pedig rámutat
a hiányosságokra, segít a megoldások megtalálásában, a folyamatos fejlesztésben, és ez-
által a szervezet eredményeinek javításában.  A díjjal az egész szervezet tevékenységét,
működését díjazzák és rendszeresen, évente meghirdetett pályázat során, az adott krité-
riumoknak való megfelelés és a szervezet önértékelése alapján ítélik oda. 

2001-től tovább bővítették a kiadható díjak számát, a korábbi háromszintű díjrend-
szer mellé két újabb elismerési szintet határoztak meg: kialakították az EFQM kiválósági
szinteket. A cél olyan egységes sztenderdek létrehozása volt, amelyek alkalmazhatóak
minden szervezetre, azok méretétől, ágazatától és fejlettségétől függetlenül. Az egyes
szintek létrehozásával ösztönözni akarták a szervezeteket a teljes körű minőségirányítás
és az önértékelés rendszeres alkalmazására. Az egyes szintek: Elkötelezett a Kiválóságért,
Elismerés a Kiválóságért, Európai Kiválósági Díj Döntős, Európai Kiválósági Díj Fődí-
jas, más-más követelményeket támasztanak az egyes szervezetek elé.3
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Közös Önértékelési Keretrendszer

A Közös Önértékelési Keretrendszer (Common Assessement Framework = CAF) a
közigazgatás minőségfejlesztési stratégiájának része. A CAF fő célja egy olyan keretrend-
szer alkalmazása, amely alkalmas a közszférában működő szervezetek önértékeléséhez,
megmutatja az adott szervezet sajátosságait, segíti a szervezetet működése fejlesztésében,
ösztönzi az egyes szervezetek közötti benchmarking tevékenységet. A CAF 9 kritériumot
és 27 alkritériumot tartalmaz, melyek elemzése lehetővé teszi a szervezet tényeken alapuló
értékelését és megjelöli a fejlesztendő területeket.4

Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer

A Könyvtári Minőségfejlesztés 21 programhoz kapcsolódva, a CAF kritériumrendsze-
rét alapul véve egy könyvtári szakemberekből álló munkabizottság dolgozta ki a könyv-
tárak értékelésére vonatkozó követelményrendszert. A Könyvtári Közös Értékelési
Keretrendszernek (továbbiakban KKÉK) az önértékelésen keresztül ismerteti meg a
TQM alapelveit és mutat rá a PDCA-ciklus (tervezés – megvalósítás – ellenőrzés – be-
avatkozás) alkalmazásának fontosságára. A KKÉK 9 kritériuma és 28 alkritériuma írja
le azokat a fő szempontokat, amelyeket az elemzésnél figyelembe kell venni. Az önér-
tékelés során a szervezet működését annak adottságai és az elért eredményei alapján
vizsgálják. A szervezet adottságaival az 1-5. kritériumok foglalkoznak, melyek kitérnek
arra, hogy mit tesz a könyvtár a kívánt eredmények elérése érdekében. A 6-9. kritéri-
umok az elért eredményeket mérik. Az egyes kritériumok alkritériumokra bomlanak,
ezek meghatározzák azokat a fő kérdésköröket, melyeket figyelembe kell venni a szer-
vezet értékelésekor.5

A KKÉK-ben a könyvtári folyamatokat az ötödik kritérium tárgyalja. Ennek alkri-
tériumai az alábbiak:

- 5.1 alkritérium (folyamatok meghatározása, működtetése, tervezése, fejlesztése)
- 5.2 alkritérium (partnerközpontú szolgáltatások)
- 5.3 alkritérium (partnerkapcsolatok)6

Az Egyetemi Könyvtár az önértékelésében az 5. kritériumnál az alábbi fejlesztendő te-
rületeket és intézkedési elemeket jelölte meg:

- az EKSZ és azon belül az Egyetemi Könyvtár folyamatai összehangoltak legyenek
- történjen meg a folyamatgazdák kijelölése
- legyenek meghatározva tudatos problémamegoldó módszerek
- legyen hatékonyságmérés és minőség-ellenőrzés beépítve
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- a folyamatleírások szempontrendszere legyen egységes
- készüljenek rendszeres használói igényfelmérések, különösen az új szolgáltatások
bevezetése előtt
- bővüljön az elektronikus dokumentumok körének (modern szakirodalom, nehezen
elérhető művek) és használatának lehetősége
- legyen egységes és hozzáférhető nyilvántartás a már digitalizált dokumentumokról
- készüljön panaszkezelési szabályzat 
- a partnerek legyenek bevonva az innovációs folyamatokba, igényeiket rendszeresen
mérjük
- a fejlesztéseket akadályozó körülmények felderítése és elemzése7

A Magyarországon 2000 és 2011 között a könyvtártudományi szakirodalomban
megjelent minőségüggyel foglalkozó tanulmányokról lásd Köntös Nelli cikkét.8

A Kulcsfontosságú folyamatok munkacsoport 

A folyamatokkal kapcsolatos feladatokat a K21-en belül a 4. csoport, a Kulcsfontosságú
folyamatok munkacsoportja (továbbiakban Folyamatcsoport) kezdte vizsgálni. A K21
projektvezetője, a külső szakértő és a Folyamatcsoport tagjai, az alábbi feladatokat hatá-
rozták meg a Folyamatcsoport számára:

- a kulcsfontosságú szolgáltatásnyújtási folyamatok feltárása
- az alap-, kiegészítő, származtatott alapszolgáltatások körének meghatározása
- a támogató rendszerek számbavétele, értékelése
- a jelenlegi folyamatok leírása (ábrázolása)
- a jelenlegi folyamatok hatékonyságának vizsgálata
- javaslatok kidolgozása a szolgáltatásnyújtási folyamatok változtatására
a hatékonysági vizsgálatok és a vevői elégedettség, illetve igényfeltárás alapján
standard szolgáltatásnyújtási folyamatok kialakítása, leírása (dokumentálása)

A Folyamatcsoport munkája ezen feladatok mentén kezdődött. Az elsődleges feladat
az első pontban meghatározott kulcsfontosságú szolgáltatási folyamatok feltárása volt.
A korai helyzetből adódott, hogy az egyes könyvtárak esetében inkább folyamatokról,
tevékenységekről és szolgáltatásokról beszéltünk, semmint folyamatszabályozásról. A
folyamatok gyűjtése, azonosítása, elemzése az e-learning felületen történt. A kapott fo-
lyamatok újfent rámutattak a könyvtári gyakorlatok sokféleségére, de egyben lehetőséget
adtak a jó gyakorlatok, az ún. „best practice”-ek megismerésére is.
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igazgatói Titkárságán

8 Köntös Nelli: Minőségügy a magyar könyvtártudományi szakirodalomban 2000 és 2011 között. Bu-
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A folyamatok azonosítása után történt meg a kategóriákba sorolás, alap-, kiegészítő-
és származtatott szolgáltatások szintjén, mind a backoffice (háttérszolgálat), mind a fron-
toffice (ügyfélszolgálat) oldaláról nézve.

A Folyamatcsoport ezután az Egyetemi Könyvtárban folyó tevékenységeket gyűj-
tötte össze, majd ezeket egy újabb csoportosításban, vezetési, fő- és támogató folya-
matok mellé sorolta. Itt még csak fő tevékenység csoportokról beszéltünk és nem
különült el egymástól a később szabályzattal, illetve folyamatleírással kísért tevékeny-
ségek köre.

Ezt követően a Folyamatcsoport a folyamatleltár egy-egy tételét kiválasztva, annak
egyes tevékenységeiről először szöveges folyamatleírást, majd folyamatábrát készített.
Az egyes könyvtárakból beérkezett leírások tartalmi sokfélesége újra rámutatott arra,
hogy az egyes könyvtárakban egymástól lényegesen különböző gyakorlatot alkalmaznak
ugyanazon szolgáltatás, tevékenység esetében is. Ennek alapvető okai a különböző sza-
bályozás, szokás, és technikai háttér voltak. Ez ismét felhívta a figyelmet arra, hogy ebben
a formában nem lehetséges az egyes, több helyen többféleképpen végzett tevékenysé-
gekre egységes folyamatleírást készíteni.

Ez a helyzet rámutatott arra, hogy ha egységesen működő szolgáltatást szeretnénk,
akkor mihamarabb szükség van az egyes könyvtárakban folyó tevékenységek összegyűj-
tésére és kategóriákba sorolására, majd pedig olyan folyamatleírás készítésére, mely az
EKSZ könyvtárai számára követendő mintaként szolgálnak.

A Folyamatcsoport következő feladata az EKSZ tevékenységeinek, folyamatinak
összegyűjtése, majd kategóriákba sorolása volt.

A könyvtár nagysága és szolgáltatásainak sokszínűsége miatt logikusnak és ésszerű-
nek látszott az a döntés, hogy először az Egyetemi Könyvtár folyamatait kell összegyűj-
teni. Az egyes osztályok vezetői tették meg a hozzájuk tartozó tevékenységek leírásával.

Ebben a fázisban megállapítható volt, hogy az Egyetemi Könyvtárban nem folya-
matközpontú, hanem szervezeti egység alapú szabályozás működött. Vagyis az egyes fo-
lyamatok nem egységesen lettek meghatározva, nem lettek kijelölve az egyes
folyamatokhoz tartozó bemenetek és kimenetek, a folyamatok közötti összefüggések,
valamint az sem, hogy az egyes folyamatokat ki veszi át, ki dolgozik velük tovább.

A beérkezett folyamatleírások tartalmi és formai különbözősége felhívta a figyelmet
többek között arra is, hogy égetően fontos és sürgős egy egységes folyamatsablon elké-
szítése, majd pedig a kollégák rendelkezésére bocsátása. A sablon kidolgozása a Folya-
matcsoport feladatai közé került.

A Folyamatcsoport a szakirodalmat és más könyvtárak gyakorlatát tanulmányozva
készítette el azt a folyamatsablont, amelyet innentől kezdve az egyes könyvtárak hasz-
náltak. A kiadott folyamatsablon esetében szükség volt arra, hogy az egyes részeket a ki-
töltők megfelelően, egységesen értelmezzék, ezért született egy magyarázatokkal ellátott
folyamatsablon útmutató is, amely részletesen mutatta be az egyes részekhez tartozó
tudnivalókat. 
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A leírások hiánya és különbözősége nem csak formai szempontból okozott prob-
lémát, lényegesebb volt ennél, hogy meglévő folyamatszabályozás híján a könyvtár tevé-
kenységeinél nem érvényesülhet a PDCA-elv.

A kulcsfolyamatok leírása

A folyamattípusok elnevezése és definiálása a szakirodalomban eltérő. 

Bálint Julianna felosztása szerint a folyamatok az alábbi csoportokba sorolhatók:
- hierarchia szerint: főfolyamat, folyamat, alfolyamat
- fontosság szerint: kulcsfolyamat, egyéb folyamat
- a folyamat típusa szerint: vezetési folyamat, fő folyamat, támogató vagy kiegészítő
folyamat.9

Sohajdáné Bajnok Katalin az alábbi kategóriákról ír:
- menedzsment folyamat
- üzleti folyamat
- támogató folyamat.10

Horváth Péter kategóriái az alábbiak:
- irányítási folyamat
- igazgatási folyamat
- gyártási folyamat.11

Vidra Szabó Ferenc felosztása:
- alapfolyamat
- vezetési folyamat
- támogató folyamat.12

Az egyes könyvtáraknak már a folyamatszabályozás első lépéseinél meg kell hatá-
rozni az általuk használt folyamattípusok kategóriáit és definiálniuk kell azokat. Innentől
kezdve ezek a kategóriák kapcsolódnak az adott könyvtár folyamataihoz, következetes
használatuk elengedhetetlen.
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A kucsfolyamatok esetében nincs ekkora eltérés a szakirodalomban. Ahol említik,
ott egységesen kezelik, vagyis olyan folyamatokként definiálják, amelyek az intézményi
stratégiában megfogalmazott célrendszer megvalósítását biztosítják, így az adott intéz-
mény számára a hosszú távú sikeresség szempontjából kiemelkedőek. Nem a nagyságuk,
hanem az intézmény céljainak szempontjából vizsgáljuk őket. A kulcsfolyamatok szoro-
san illeszkednek a könyvtár stratégiájához, de mint ilyenek nem állandóak, az intézmény
céljaitól függően változhatnak.

A kulcsfolyamatok kiválasztásánál tehát figyelembe kell venni, hogy melyek azok a
szolgáltatások, amelyek a partnerek számára a legfontosabbak, és ezeket mely szolgálta-
tások állítják elő.

Az EKSZ önértékelésben részt vett könyvtárakból beérkezett folyamatok kategóri-
ába (Bálint Julianna tipizálása alapján) sorolása után megtörtént a kulcsfolyamatok kije-
lölése is. Ezek alapján az EKSZ minden könyvtárában meglévő folyamatok száma 38
darab (lásd 1. táblázat).

1. táblázat A vizsgált könyvtárak (EKSZ) mindegyikében meglévő folyamatok
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Adatbázis, e-folyóirat, e-könyv szolgáltatás helyben hasz-

nálata

Kiszolgálás raktárból dolgozóknak

Állományból való törlés folyamata Kiszolgálás raktárból olvasóknak

Beiratkozás Könyvek beszerzése

Dokumentum kölcsönzése Leltárkönyvek készítése és vezetése

Dokumentumok feldolgozásának folyamata időszaki ki-

adványok

Panaszkezelés 

Dokumentumok feldolgozásának folyamata részcímes ki-

adványok

Raktári rend kialakítása és fenntartása

Dokumentumok feldolgozásának folyamata könyvek,

ajándék

Speciális szolgáltatások a fogyatékkal élők számára, vakok

és mozgássérültek kiszolgálása

Dokumentumok feldolgozásának folyamata könyvek, kö-

telespéldány

Regisztráció (látogatójegy)

Dokumentumok feldolgozásának folyamata könyvek,

vétel

Stratégia tervezés folyamata

E-mail kommunikáció a partnerekkel Szabadpolcos állomány kezelése (besorolás, apasztás, át-

irányítási listák)
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Azon folyamatok száma, amelyek legfeljebb két könyvtárból hiányoznak 9 darab
(lásd 2. táblázat). Így az EKSZ kulcsfolyamatainak száma 47 darab.

2. táblázat A vizsgált könyvtárak (EKSZ) közül legfeljebb két könyvtárban hiányzó folyamatok listája
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Elveszett könyv ügyintézés Szabályzatok elkészítése, ellenőrzése, módosítása

Éves beszámoló elkészítése Számítógép- és internethasználat biztosítása

Éves és ad hoc statisztikai adatszolgáltatás Számlázás

Éves terv elkészítése Szervezés

Felhasználóképzés Tagság hosszabbítás

Felszólítás Tájékoztatás

Fénymásolás Technikai referensz

Hosszabbítás Telefonos kommunikáció

Kommunikáció partnerekkel Visszavétel

Digitális tartalmak helyben használata 

Emlékeztető küldése 

Fejlesztési tervek elkészítése, ellenőrzése, módosítása 

Hírlevélhez adatszolgáltatás 

Intézményi folyamatok mérése, értékelése

Könyvtárközi kölcsönzés

Közreműködés a kutatók informálásában

Kulturális szakemberek továbbképzésének koordinálása 

Mérések, szervezeti kultúra felmérés 

Minőségirányítás

Minősítés 

Munkaerőgazdálkodás 

Munkatársak betanítása új informatikai eszköz, szoftver alkalmazása esetén 

Nyomtatás 

Szabadságterv, kérés, kiadás 

Tartozás behajtás 
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A kulcsfolyamatok leírásának szétosztása az egyes könyvtárak között, az ottani gya-
korlatokat figyelembe véve történt meg. Azon könyvtárak, amelyek már eddig is végezték
az adott tevékenységet - mutattak be jó gyakorlatokat - kapták meg az ennek megfelelő
folyamatot leírásra. Lehetőség volt az egyes folyamatok cseréjére is, ha valamely könyvtár
képviselője inkább magának érezte a feladatot. A folyamatleírásokhoz a Folyamatcsoport
által készített folyamatsablont kellett használni.

Az egyes folyamatok kiosztása nem jelentett a kidolgozás során elszigeteltséget, hi-
szen egy olyan sztenderd folyamat leírása, amely az EKSZ könyvtárai számára kötelezően
használandó lesz, nem történhetett a többi könyvtárral való egyeztetés és az ottani gya-
korlatok megismerése nélkül. Az egyes könyvtárak sajátosságainak figyelembe vételével
vagy akár több gyakorlat felsorolásával kellett a leírásokat megcsinálni. Az elkészült le-
írások a K21 beszámoló napjain kerülnek bemutatásra, megvitatásra, kiegészítésre. Az
elkészült folyamatleírások folyamatosan kerülnek fel az e-learning felületre, ahol lehetőség
van az ezzel kapcsolatos hozzászólásra is.

Folyamatsablon bemutatása gyakorlati példán keresztül

A folyamatsablon kitöltését, egyes részeinek bemutatását, a gyakran felmerült kérdéseket
egy kulcsfolyamaton, a könyvtárközi kölcsönzés (a kérés hozzánk érkezik) keresztül vá-
zolom.

Az egyes folyamatleírások alapját a jól megválasztott, a folyamatra leginkább jel-
lemző, azt a legjobban azonosító név kiválasztása adta. A folyamatsablonban megadott,
a folyamatleltárban is szerepeltetett név innentől minden folyamatleírásban azonosította
az adott folyamatot.

A folyamat kódja rész kitöltése jelenleg is egyeztetés alatt áll. Az egyes javaslatok erre
vonatkozóan némileg eltérőek, de abban egyetértés van, hogy az egyes folyamatok már
kódolásukban is kapcsolódjanak ahhoz az osztályhoz, ahol azt végzik, vagy amelyet több
helyen végeznek, ott oda, ahol az hangsúlyosabban jelenik meg. Ezenkívül a kódnak alkal-
masnak kell lennie arra, hogy az adott folyamat hierarchiában való elhelyezkedését is jelölje.
A kód egyik fele tehát az adott folyamatra, másik fele pedig arra az intézményre, azon belül
osztályra mutat majd, ahol azt a folyamatot végzik. A kód felépítésében ezt betűk és számok
kombinációjával lehet majd megjeleníteni. Minden folyamatkód egyedi lesz.
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Továbbképzési terv

Új kolléga 

Vezetői ellenőrzés 

Vezetői értékelés 
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A folyamat típusánál egyértelműen ki kell választani, hogy az adott folyamat melyik
kategóriába tartozik.

A vezetési folyamatok irányítják a szervezetet. Meghatározzák az elvégzendő tevé-
kenységeket, biztosítják és elosztják a folyamatokhoz szükséges erőforrásokat, gondos-
kodnak a folyamatok végrehajtásáról, irányításáról, szabályozásáról a vonatkozó tervek
alapján. Mérik az elvégzett tevékenységek eredményességét, hatékonyságát, minőségét
és gondoskodnak a felmerült problémák megoldásáról, szükség esetén a tervek módo-
sításáról. Az alapfolyamatok döntő fontosságúak a szolgáltatások nyújtása szempontjából,
az intézmény alaptevékenységségéhez kapcsolódnak.

A támogató folyamatok az intézmény működéséhez, a szolgáltatások nyújtásához
szükséges forrásokat biztosítják.

A folyamat célja az adott folyamat működtetésével megvalósítandó feladat, amit a fo-
lyamat révén el akarunk érni.

A folyamatgazda az a személy, aki a folyamat tervezéséért, működtetéséért, végrehaj-
tásáért, ellenőrzéséért, fejlesztéséért felelős. A folyamatgazda erőforrásokat rendel a fo-
lyamathoz, részt vesz a döntés előkészítésben, kellő hatáskörrel rendelkezik az adott
folyamattal kapcsolatos változtatásokat megtételére.
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A kitöltő könyvtár neve

Egyetemi Könyvtár

1. A folyamat megnevezése

Könyvtárközi kölcsönzés (a kérés hozzánk érkezik)

2. A folyamat kódja

3. A folyamat típusa

• vezetési folyamat X alapfolyamat • támogató folyamat

4. A folyamat célja

A könyvtár állományában megtalálható, hozzáférhető dokumentum megjelölt hordozón való eljuttatása a kérő

könyvtárhoz.

5. Folyamatgazda

A Kölcsönző vezetője
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A Kölcsönhatások - folyamat bemenete és kimenete rész esetében az intézmény által feltér-
képezett, a folyamatleltárban szereplő folyamatok rendszeréből kell kiindulni. Azt kell
megnézni, hogy az egyes folyamatok miként kapcsolódnak egymáshoz és milyen hatással
vannak egymásra. A kapcsolatok feltárása a folyamatok határainak kijelölését is jelenti,
ami elengedhetetlen a folyamatok szabályozásához.

A folyamatra vonatkozó jogszabályok, szabványok, szabályzatok rész pontos kitöltése kie-
melt fontosságú, hiszen az adott folyamat mind az általános, mind a helyi szabályzatnak
meg kell, hogy feleljen. A folyamat működésére vonatkozó dokumentumok számbavétele
esetében nem csak a felsorolás a cél, hanem az egyes dokumentumok meglétének, hatá-
lyosságának, tartalmi megfelelőségének ellenőrzése is, valamint az is, hogy jelezze, ha a
könyvtárban párhuzamos szabályozás lépne fel. A szabályozás mértéke az egyes folya-
matoknál eltérő lehet, hiszen más-más szabályozási rendszerre épülnek. Ilyen például a
feldolgozás folyamata, ahol részletes szabály- és szabványrendszer mentén halad a
munka, kiegészítve azt az adott könyvtár belső szabályozásával. Ezen szabályozás célja
kettős: egyrészt a folyamatok kimenetének standardizálása, másrészt a könyvtárak közötti
adatcsere biztosítása. (A könyvtárakra vonatkozó hatályos szabványok és szabályzatok
gyűjteménye az OSZK Könyvtári Intézetének honlapján található meg.13)

Az erőforrások, feltételek rovatba egyrészt az emberi erőforrások, másrészt a folyamat
sikeres működéséhez szükséges tárgyi erőforrások meghatározása kerül.
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6. Kölcsönhatások

6.1 A folyamat bemenete 6.2 A folyamat kimenete

- könyvtárközi kérés beérkezése - a könyvtárközi kérés teljesítése

- könyvtárközi kérés továbbítása más könyvtárhoz

7. A folyamatra vonatkozó jogszabályok, szabvá-

nyok, szabályzatok

7.1 Általános 7.2 Helyi

- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

- Egyetemi Könyvtár Használati szabályzata

8. Erőforrások, feltételek

Személyi: könyvtáros, kézbesítő 

Tárgyi: működő IKR, reprográfiai eszközök, csomagoló anyagok
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A folyamat működése kapcsán felmerülnek kritikus pontok, amelyek a folyamat meg-
valósulását akadályozhatják. A kritikus pontok meghatározása mellett szükséges az azokra
adandó lehetséges válaszok, megoldások kidolgozása is, melyek rögzítésével elkerülhető
a váratlan helyzetek ad hoc jellegű kezelése.

A folyamat részletes leírásánál kerülnek felsorolásra azok a lépések, amelyek a tényleges
tevékenységet rögzítik. Nemcsak a szűk értelemben vett tevékenységet részletezi ez a le-
írás, hanem az adott lépéshez szükséges dokumentációt is, amelynek segítségével az erő-
források résznél személyi erőforrásként megnevezett személy az adott folyamatot
működteti. Ide kerülnek azok a mérő és ellenőrző pontok is, amelyek az adott folyamat-
hoz kapcsolódnak és annak megfelelőségét mérik.

A fölérendelt folyamat kódja a folyamat azonosíthatóságát, a folyamatok hierarchiájában
elfoglalt helyét jelölő, az EKSZ egységes kódrendszeréből származó egyedi kód.
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9. Kritikus pontok

- dokumentum katalógus szerint hozzáférhető, de nincs meg a könyvtárban

- dokumentum valamely, a kérő számára nem jelzett kritérium alapján nem kölcsönözhető, másolható

10. A folyamat részletes leírása / folyamatábra

1. A könyvtárközi kérés beérkezése postai vagy elektronikus úton (könyvtárközi megrendelőlap).

2. A kérés lehet: könyv, elektronikus másolat, xerox másolat.

3. Teljesítés menete könyv kérésnél.

3/a. Könyv lekérése a raktárból.

3/b. Kérő könyvtár beiratkozásának ellenőrzése, ha a könyvtár nem tag, beírása az IKR-be.

3/c. Ha a kölcsönzés engedélyköteles, engedélyeztetni. (engedély).

3/d. Könyv kölcsönzése a könyvtár nevére.

3/e. A kérés rögzítése a könyvtárközi nyilvántartásban.

3/f. A könyv postázásának előkészítése (könyvtárközi kísérő lap, könyvtárközi címző lap, csomagolás), kézbesítőhöz

eljuttatása (postakönyv).

4. Teljesítés menete xerox kérésnél.

4/a. Dokumentum lekérése a raktárból.

4/b. Ha a másolás engedélyköteles, engedélyeztetni (engedély).

4/c. Másolat elkészítése, postaköltség megállapítása.

4/d. Szállítólevél (számla) vagy keretátadási nyomtatvány elkészítése.
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A dokumentáláshoz kerülnek azok a keletkező és használandó dokumentumok és bizony-
latok, amelyek az adott folyamat esetében szükségesek. Itt is cél az egységes használat
és elnevezés bevezetése.

A folyamat indikátorok az adott vizsgálati szemponthoz rendelhető mutatók. Az indi-
kátorok funkciója kettős: alkalmasak az adott állapot leírására és a változások irányának
és mértékének megítélésére. Az indikátorok az intézmény céljaihoz kapcsolódnak és így
a cél elérésének mértékét mutatják.

A mérés, értékelés rész a folyamat céljához kapcsol vissza. A folyamatokat több szem-
pontból lehet mérni. Elsődleges szempont, hogy az adott folyamat célja mennyire felel
meg a vele szembeni külső elvárásoknak. Ezután mérni kell, hogy a folyamat a gyakorlati
végrehajtása során elérte-e a kitűzött célokat. Fontos tudni, hogy a szervezet a folyamatot
milyen erőforrás ráfordítással tudja megvalósítani, mennyire hatékony az adott folyamat.
Itt van és lesz kiemelkedő szerepe a felhasználói igény- és elégedettség méréseknek, mert
a szervezet így kaphat képet arról, hogy az általa működtetett szolgáltatások és a közvetve
hozzá kapcsolódó folyamatok a felhasználók számára mennyire fontosak, melyek azok,
amelyeket a felhasználók már nem tartanak fontosak, melyek azok, amelyeket esetleg
nagy erőforrás ráfordítással tart fenn a könyvtár, holott már nincs is szükség rájuk. Ezen
erőforrások átcsoportosításával vagy az adott szolgáltatás fejlesztésével új eredményeket
érhet el a szervezet. Az ilyen fejlesztendő folyamatok esetén prioritási sorrendet kell ki-
alakítani. A sorrendet a felhasználók igényei szerint kellene elsődlegesen meghatározni,
másodlagosan befolyásolja ezt még a szervezet erőforrás lehetősége és a befektetett
munka mennyisége.
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4/e. A másolat postázásának előkészítése (csomagolás), kézbesítőhöz eljuttatása (postakönyv).

4/f. A kérés rögzítése a könyvtárközi nyilvántartásban.

5. Teljesítés menete elektronikus kérésnél.

5/a. Dokumentum lekérése a raktárból.

5/b. Ha a másolás engedélyköteles, engedélyeztetni (engedély).

5/c. Elektronikus másolat elkészítése, küldése.

6. Az e-mailen érkezett levelet mappázni, a postán érkezett megrendelőt lefűzni.

7. Ha a kérés nem teljesíthető, a nyilvántartásba akkor is be kell vezetni.

8. Ha a kérés e-mailben jött, tájékoztatni kell a kérő könyvtárat, hogy a kérést nem tudjuk teljesíteni, ha postán érke-

zett, a kérőlapot vissza kell küldeni a kérő könyvtárnak.

11. A fölérendelt folyamat kódja
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A szervezeten belül az egyes folyamatok összefüggő rendszert alkotnak, ezért az
egyes folyamatcélokat a hozzá kapcsolódó folyamatok ismeretében, valamint a szervezet
stratégiájának ismeretében tudjuk jól meghatározni.

Rögzíteni kell továbbá, hogy milyen módszerekkel és rendszerességgel történik az
értékelés eredményeinek feldolgozása, elemzése.

A könyvtári teljesítménymutatókat az alábbi szabványok tartalmazzák:
- MSZ ISO 11620: 2000 Információ és dokumentáció. Könyvtári teljesítménymu-

tatók. 55 p. (Az ISO 11620:1998 alapján)
- MSZ ISO 11620:1998/Amd.1: 2003 Információ és dokumentáció. Könyvtári tel-

jesítménymutatók. 1. módosítás: További teljesítménymutatók könyvtárak számára. 15
p. (Az MSZ ISO 11620:2000 módosítása)

- MSZ ISO/TR 20983: 2004 Információ és dokumentáció. Elektronikus könyvtári
szolgáltatások teljesítménymutatói. 34 p. (Az ISO/TR 20983:2003 alapján).

A mutatók között vannak olyanok, amelyek bizonyos folyamatokhoz, használói igé-
nyekhez és elégedettségekhez, vagy a teljesítményhez köthetőek. Előnyük, hogy meg-
bízhatóak, megvalósíthatóak és folyamatos összehasonlítást tesznek lehetővé.
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12. Dokumentálás

12.1 Használandó dokumentumok 12.2 Keletkező dokumentumok

- postakönyv 10.3/f, 10.4/e

- könyvtárközi megrendelőlap 10.1.

- könyvtárközi kísérő lap 10.3/f.

- könyvtárközi címző lap 10.3/f.

- szállítólevél 10.4/d

- számla 10.4/d.

- keretátadási formanyomtatvány 10.4/d.

- kölcsönzés, másolás engedély 10.3/c, 10.4/b, 10.5/b.

13. Folyamat indikátorok

1. Célértékek: a könyvtárközi kérések számának 80% fölötti teljesítése

2. Mennyiségi mutatók: kérések összetételét kifejező mutatók, ráfordított idő, teljesített és nem teljesített kérések aránya

3. Vevői elégedettségmérés mutatók: partnerek visszajelzése, felmérések

14. Mérés, értékelés

Adatgyűjtés köre: beérkezett kérések

Adatgyűjtés módja: táblázat, ODR

Értékelés módja: statisztikai elemzés, a nem teljesítések okainak vizsgálata

Mérési időszak: havonta
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A folyamat hatályba lépésének időpontja a folyamatleírás folyamatgazdához köthető ki-
adásának dátuma, amelyet a vezető jóváhagyása követ.

A vezető jóváhagyása részhez a vezető neve, beosztása és aláírása kerül.
A módosítások sorszáma, dátuma, leírása, jellege, engedélyező aláírása részekbe a folyamat-

leírás átdolgozása, javítása során keletkezett verziók adatai kerülnek, amelyek az egyes
leírások közötti megkülönböztethetőséget biztosítják.14

Az elkészített folyamatleírások véleményezését a K21 tagok végzik. Észrevételeikkel,
esetleges módosítási igényeik megjelölésével segítik a megfelelő folyamatleírások elké-
szítését. Az elfogadott folyamatleírások sztenderdizálását a folyamat bevezetése, és
EKSZ-szintű alkalmazása követi.  Indokolt esetben, a folyamat módosítását lehet kér-
vényezni a Folyamatcsoportnál, melynek tagjai a javaslatot véleményezik, majd a pro-
jektvezető elé terjesztik. Jóváhagyás után a régi folyamatleírást érvényteleníteni kell.

A cél az, hogy olyan, az EKSZ működésének minden területét mindent átfogó, az
egyes könyvtárakban alkalmazható leírások készüljenek, melyek valóban hatékony, a fel-
használói és dolgozói igények mentén haladó szolgáltatást, munkavégzést tegyenek le-
hetővé. Az egységes folyamatleírások rendszere nem egy merev, megváltoztathatatlan
szabályrendszer, hiszen itt is érvényesülnie kell a PDCA-ciklusnak, a folyamatos javítás
örök körforgásának. 
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14 Folyamatmenedzsment űrlap kitöltési útmutató. Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyv-
tári Szolgálat. Minőségirányítási kézikönyv 2012. 40-46.
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15. Hatálybaléptetés dátuma

16. Vezető jóváhagyása

17. Módosítások

Sorszáma Dátuma Leírása, jellege Engedélyező
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Summary
Description of  key processes in the University Library Services of  ELTE

The compiling of  the processes began making use of  the results of  the technical super-
vision examination and the self-evaluation in ELTE University Library Services libraries,
process inventory the selection of  his making, the key processes.

The description of  University Library  Services key processes his part for those
more processes lasting eaten, in the course of  which University Library  Services li-
braries the library one Quality Development21 their work is made in the framework
of  a program.

The description of  the key processes milestone in the libraries' life, since, among
other things with this, feasible that aim formulated early, according to which University
Library  Services works as a uniform efficient, clear organization working according to
viewpoints then.

All this in the consciousness of  8 faculties working currently on ELTE. Inside the
single arms the multitude of  institute and departmental libraries choral can be found.
University Library, University Archives constitute a separate unit, apart from the arm li-
braries, the university hostels, colleges', training institutes' and educational institutions'
libraries.
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PÁLFI ÉVA

A FOLYÓIRATOK TITKOS ÉLETE.
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR PERIODIKA GYŰJTEMÉNYE1

Ha az ELTE Trefort kerti kampuszáról indulva az Unger-házon át kilépünk a Reáltanoda
utcára és folytatjuk utunkat a Ferenciek tere sarkán álló könyvtárpalota felé, két épület
biztosan a szemünkbe ötlik: az enyészetre hagyományozott Kincsem-palota a jobb ol-
dalon, s majdnem szemben, riasztó kontrasztként az MTA Rényi Alfréd Matematikai In-
tézetének szépen felújított otthona. Az ember önkéntelenül is áttér az utcának erre a
boldogabbik oldalára, s inkább onnan szemléli az omladozó homlokzatú, hálóval takart
házat. Aztán csak néhány lépés és máris e két élmény vegyülékével találkozhatunk az
Egyetemi Könyvtár épületének Reáltanoda utcai frontján. Az impozáns épület látványa
a szűk utcában nem érvényesül, az eső, a hólé, az autóforgalom kártevései alig néhány
évvel a teljes külső felújítás után már kitörölhetetlen jeleket hagytak a szürkülő falakon.
A rendszeresen erre járók megszokták a mindig zárva tartott, belülről vasspalettákkal fe-
dett hatalmas ablakok látványát, amelyek a legnagyobb nyári hőség idején sem nyílnak ki
a magasföldszinten. Pedig a poros ablakok mögött példás rendben sorakozó kötetfolya-
mokat, zöldszínű polcokat, többszintes, zegzugos tereket pillanthatnának meg, amelyek
Európa egyik legegyedibb, legmozgalmasabb sorsú periodika gyűjteményét őrzik. A je-
lenleg több mint negyedmillió kötet némely darabja már a 17. században útra kelt, hogy
sok viszontagság után jelenlegi helyére érkezzen, s még most sem lehet biztos abban,
hogy végképp révbe jutott.

A nagyszombati könyvtártér alapterülete 300 m² volt, viszont 8 méteres belmagassá-
gával az akkori mértékkel nézve tekintélyes mennyiségű könyvtári állománynak adott helyet.
Később még egy kisebb szobát is hozzácsatoltak a teremhez. Valódi folyóiratokról ebben
a korban még csak fenntartásokkal beszélhetünk, hiszen a mai értelemben vett tudományos
szakfolyóiratok születésének és felvirágzásának kora a 18. század, a korai hírlapok megje-
lenése – leszámítva az ókori Róma vagy a keleti császárságok „hírleveleit” - a 17. századhoz
kötődnek. Nagyszombat után a budai várba 1777-ben költöztették az állományt, ahol 5
helyiséget kapott, amelyek közül valójában csak kettő volt könyvtári célú – egy tanári olva-
sószoba és egy nagy olvasóterem. Külön raktára akkor még nem volt a könyvtárnak, a ma-
radék 3 szobából egy a könyvtárosoké lett, 2 volt az igazgató lakása. 1784-ben újra útra
kelt a könyvtár, s Pesten, a ferences rend  épületének déli ill. nyugati szárnyába költözött,
majd innen 1876-ban a jelenlegi épületbe.  Az elhelyezéssel, raktározással kezdettől gondok
voltak, szinte folyamatosan történtek kisebb nagyobb változások. Jelentős pont volt a tech-
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1 A könyvtár történetére, épületeire vonatkozó adatokat ld.: TÓTH András – VÉRTESY Miklós: A bu-
dapesti  Egyetemi Könyvtár története (1561-1944). Budapest, 1982, Egyetemi Könyvtár. 585 l.  To-
vábbiakban: T-V (1561-1944)
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nikai fejlesztések sorában a villany bevezetése, ennek köszönhetően 1921-ben már a fo-
lyóirat olvasóban (akkori elnevezéssel hírlapszobában, amelyet 1850-ben nyitottak meg2)
is felgyúlt a villanyvilágítás, majd 1928-ban a raktárakban is. A gyarapodás, a kevés számú
olvasóhely minden könyvtárigazgatónak gondot okozott, ezért az 1930-as évektől mindig
napirenden volt valamilyen építési terv. Az akkori folyóirat forgalmi adatok és az olvasók
folyamatos visszajelzése alapján pld. 60 személyes folyóirat olvasót terveztek, amelynek
első változata már az 1910-es években felmerült, mégpedig az udvaron emelt új, nagy fo-
lyóirat olvasóterem és a hozzájuk tartozó hivatali szobák formájában. 1927-ben még ígéretet
is kapott erre Pasteiner Iván akkori főigazgató Magyary Zoltántól.3

Folyóirat gyűjteményünk sorsát kezdettől fogva helyszűke, gyakori rukkolási igény kí-
sérte, ami növelte a kötetek sérülésének, elkeveredésének esélyét, az ilyen vagy olyan rend-
szerezési megfontolásból végrehajtott helyváltoztatásokról nem is beszélve. Hiába volt az
új épület, a barokk teremkönyvtárak mintájától elszakadni nem tudó építészeti tervek nyo-
mán magas termek lettek a raktárak is, nemcsak az olvasótermek. A nagy belmagasság ne-
hezítette a kiszolgálást, ráadásul biztonsági okokból kezdetben nem vezették be a villanyt
ezekbe a helyiségekbe, így sokszor gyertyával kellett létrára mászni, keresgélni a magasban.

Az új könyvtárépületbe költözéskor a régi szakrendet alapjaiban megtartva kerültek
az állományok a raktárakba, ami számtalan bonyodalomhoz vezetett és mind a mai napig
vannak állományok, amelyek átsorolása a mai szemléletnek megfelelő gyűjteményekbe
pluszmunkát jelent a könyvtárosoknak. (pld. a Gf-es szakba osztott egyetemi anyagok;
elsősorban a felsőoktatási intézmények évkönyvei, periodikus kiadványai tartoztak ide).
A periodikák olvasása technikailag is külön gond, mert méretüknél, kötetképzésük miatti
súlyuknál fogva sokfélék és ezért univerzális berendezési tárgyakat (főleg asztalt és vilá-
gítást) kell biztosítani a használatukhoz.

Az 1930-as évek végén a folyóiratraktárt kibővítették az alagsori termekkel, de sajnos
itt nem történt meg a födémmegosztás, mint a földszinti részen, ahol üvegbeton téglák se-
gítségével 3 szintet hoztak létre. .Ezeket a helyiségeket vasállványokkal szerelték fel. Sajnos
a legfelső szint így természetes világítás nélkül maradt, szellőztetése nincsen, a villany be-
vezetése során pedig sok helyen nem ügyeltek az érintésvédelem maradéktalan betartására.

1850-ben új folyóirat-olvasószobával gazdagodott a könyvtár, de már a legelső évek-
től panasz volt a kevés számú olvasóhelyre és 1912-ben parlamenti interpelláció formá-
jában hangzott el az olvasók azon igénye, miszerint, „az összes szakfolyóiratok nyílt
helyen tartassanak úgy, hogy azokat minden könyvtárlátogató szabadon használhassa”.4

Sokatmondó adalék a folyóiratok hozzáférhetőségének, használati értékének fon-
tosságához, hogy az Országos Magyar Gyűjteményegyetem létrehozásának idején új
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2 Érdemes megjegyezni, hogy az akkor igazgatónak, Toldy Ferencnek köszönhetően ebben az olvasó-
teremben jött létre az első magyar tudósklub. Ld.: T-V (1561-1944) 200. l. 

3 Erre vonatkozóan ld: VÉRTESY Miklós: Az Egyetemi Könyvtár a Horthy korszakban. Egyetemi
Könyvtár Évkönyvei V. kötet 1970. (1971.) 123-171. l.  EK jelzete: P 21326

4 T-V (1561-1944), 315.l.
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folyóirat-olvasóterem megépítésével próbálták becsábítani az Egyetemi Könyvtárt a
szervezetbe.5 Az alagsori raktár 1943-ban légópincévé alakult, a folyóiratokat ládába
csomagolták6 és csak a 2. világháború után kerültek vissza a helyükre. (Minden ilyen
mozgatáskor és pakoláskor egy-egy kötet, vagy akár egész sorozat is új helyre kerülhe-
tett, a munkát végző könyvtáros döntésétől függően. Ez nemcsak a korábban esetleg
félreosztott darabok esetében fordult elő, de pld. akkor is, ha állományrészeket akartak
egyetlen sorozatba rendezni. Folyóirataink belső mozgásait, az épületen belüli jö vés-
menésüket, eltűnésüket és újra fellelésüket kizárólag a szolgálati katalógusból és a mai
napig kézzel vezetett, a raktári elhelyezésüket rögzítő számkönyvekből lehet nyomon
követni.)

A tömörraktár megépítésekor (1980-as évek) a periodika gyűjtemény kétszer is helyet
változtatott, mert a nagy mennyiségű anyagot nem lehetett egyszerre a végleges helyére
osztani és a raktárak átépítése is több ütemben történt. 

A 4 szintes raktárból így tehát egy elektronikus vezérlésű tömörraktári berendezés
működik az alagsorban, a három további szint a régi vasállványokkal kisebb gépészeti
és elektromossági felújításoktól eltekintve az eredeti állapotban maradt. A ritkán hasz-
nált állományrészeket és az egyetemi gyűjteményt a Maglódi úti tároló raktárban he-
lyeztük el.

A folyóirat olvasó 2004-ben felköltözött az 1. emeletre abból a megfontolásból,hogy
az olvasói terek lehetőleg egy szinten legyenek, és ne kelljen az olvasóknak az épületen
belül több utat bejárniuk, ha több gyűjteményből származó anyagot akarnak használni
egyidejűleg. Ennek az volt az ára, hogy az eredeti folyóirat olvasóban lévő polcok mennyi-
ségéhez képest kevesebb hely jutott a kurrens folyóiratoknak, s az olvasóhelyek száma
is csökkent.  A régi folyóirat olvasó helyén 2006-ig az EISZ kabinet működött. A helyiség
jelenleg arra vár, hogy a hasznosításával kapcsolatos tervek közül valamelyik megvaló-
sulhasson.

A periodikák állagmegőrzésének legfőbb biztosítéka a köttetés, de legalábbis a té-
kázás, ami mindig is sokba került, nagy adminisztrációt és további könyvtári munkákat
igényelt. Ehhez a munkához eleinte külső cégeket, könyvkötő műhelyeket is igénybe kel-
lett venni, ma már kizárólag a könyvtár saját házi kötészetén történik, ahogyan a restau-
rálás is. A kartontékázást továbbra is használjuk, főleg időlegesen gyűjtött, eseti
beszerzésekből, ill. ajándékozásból származó lapoknál alkalmazzuk.

Jelenleg a folyóiratok raktári elhelyezése a lehetőségekhez képest éppen megfelelő,
de muszáj lesz fejleszteni a jobb használhatóság, az ésszerűbb elrendezés érdekében. A
gyarapodásnak még az előre betervezett 5 éven túl is lesz helye, mert sajnos az állandósult
költségmegvonások miatt a könyvtár kurrens folyóirat kínálata egyre szűkül. A köttetés
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6 KENYERES Ágnes: Egy könyvtár hétköznapjai. Bp., 1985, Szépirodalmi Kk. 1985. 251 l. EK jelzete:
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minimalizálódott; még az 1980-as években is évente több ezer kötet készült külső és ki-
sebb részben a saját kötészeti műhelyünkben, szemben a 2012. évi 600-650 kötettel,
amelybe nemcsak a kurrens folyóiratok, hanem a javítások is beleértendők.

Nyilvántartások, feltártság – katalógusok

A régi katalógusokban együtt szerepeltek a könyvek és a periodikák, révén, hogy eleinte
nem is volt külön műfaj az időszaki kiadvány. A periodika fogalmának tisztázatlanságából
eredeztethető, hogy hol könyvként, hol sorozatként, hol folyóiratként sorolták be egyik
vagy másik gyűjteménybe. Tovább bonyolította a kezelésüket, s ez ma sincs másképp,
hogy kiadói, szerzői vagy pénzügyi megfontolásból monográfiákat jelentetnek meg vala-
mely periodika köntösébe öltöztetve. (Ennek egyik legeklatánsabb példája a Szovjet Iro-
dalom c. folyóiratban a rendszerváltás körül megjelentetett Arbat gyermekei c. regény.)7

Az EK folyóirat gyűjteményének legfontosabb és legkomplettebb feltárása a szol-
gálati katalógusban van, amely mind a mai napig élő munkaeszköze a könyvtárosoknak.
Kezdetben kézírással, majd 1898-tól egy-egy darab, 1929-től pedig már minden kataló-
guslap írógéppel készült.8

A periodikák leírásainak számítógépen történő készítése 1988-ban kezdődött, s  egy-
ben ez volt az első kísérlet az Egyetemi Könyvtárban a gépesített könyvtári feldolgozás
bevezetésére. 

A címrendszós közönségkatalógus mellé 1988-tól tárgyszó katalógus is épült, addig
csak a részcímes periodika egységeket lehetett a könyvek tárgyszó-katalógusában meg-
találni téma szerint.  

1990-ben már a szolgálati katalógus lapjainak scannelésével, szövegfelismertetésével
is próbálkoztunk, ám az akkori eszközök technikai képességei még meglehetősen sze-
rénynek bizonyultak a feladat elvégzésére. 

A leltárkönyvek, raktározási helyszámokat tartalmazó számkönyvek, köttetési jegy-
zékek, rendelések nyilvántartása a kardexben kézzel történt, 2001-től már ezek a nyil-
vántartások is visszakövethetők a számítógépen. Nemcsak az Egyetemi Könyvtár, hanem
a hálózati könyvtárak rendeléseit is a könyvtárban lévő kardex katalógusban vezették
kézzel.  2002-től előbb a Horizon könyvtári rendszerben, majd 2011-től az Alephben
folytatódott a számítógépes feldolgozásuk. 

Tanári körözési listák sajnos ma már egyáltalán nincsenek, mint ahogyan a beszer-
zendő periodikákra tett ajánlati levelek sem. Ez a szokás még az 1960-as években is élt
nemcsak a folyóiratok, hanem a könyvek esetében is.
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7 Szovjet Irodalom. A Szovjet Írószövetség lapja. 1988. 7., és  8. sz.  EK jelzete: P 20800 
8 Szilágyi Sándor könyvtárigazgató vette az első, Remington típusú írógépet az Egyetemi Könyvtár szá-

mára 1897-ben. Ld.: T-V. (1561-1944) 421. l.
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Digitalizálás – gyűjtemények és katalógusok

A jelenkor nagy reményeinek megtestesítője a digitalizálás, már-már vallásos áhítattal em-
legetik, mint olyan megoldást, ami végképp megszabadítja a kutatókat a fáradságos cé-
dulázás, listázás, aprólékos rendszerezés minden nyűgétől. Az Egyetemi Könyvtár
folyóiratainak szolgálati katalógusáról is készült digitális pillanatfelvétel 2011-ben, amelyet
azonban kellő segédletek és átalakítás nélkül nem bocsáthatunk a felhasználók rendel-
kezésére. További probléma, hogy nagyobb állománytestek áttekintéséhez egyszerre több
lapot is meg kell nyitni, ami viszont csak nagyképernyős géppel biztosít kellő felbontást,
megfelelő minőségű olvashatóságot.. A felvételek természetesen nem tudják visszaadni
az eredeti matéria minden részletét, így például a vízjeleket, a kézírások radírozásait és
az átjavításokat. Jelenleg erre sem személyzet, sem pénzügyi fedezet nincsen, így az ol-
vasóknak meg kell elégednie az IKR rendszer nyújtotta információkkal. Megjegyzendő,
hogy a retrospektív feldolgozásnak köszönhetően folyamatosan egészülnek ki a rekor-
dok, s tárnak fel egyre pontosabb, bonyolultabb adatstruktúrákat, ezért a bibliográfiai
információkat tekintve az internetes felületen elérhető OPAC egyenrangú a szolgálati
katalógussal. A periodikák olvasók számára nem látható  élete továbbra is a szolgálati
katalógus géppel ill. kézzel írott bejegyzéseinek segítségével követhető nyomon.

A naptárgyűjtemény egyik darabjáról készített kéziratos felvétel, amelynek bal szélén láthatók az eredeti
kötetbe fűzés nyomai. Az áthúzott jelzet mellett az új raktári szám az 1980-as évek elejéről. 
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A szolgálati katalógus egy lapja. A 19. sz.-tól mostanáig tartalmaz kézírásos bejegyzéseket.  A folyóirat
többször helyet változtatott egyetemi könyvtári pályafutása során, mire megállapodott a P 814-es számon,

nagyjából az eredeti fizikai helyére térve vissza.
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jövendő kollégáknak...
Számítógéppel készült katalóguslap 2012-ből, a jobb felső sarokban szolgálati bejegyzéssel a mostani és a

jövendő kollégák számára...

Fizikai szempontból a kutathatóságnak nem a köttetés hiánya az elsődleges akadálya,
hanem az idők során keletkezett károk, állagromlás, a hírlapok mérete miatti problémák.
Ezért ezeknek a digitalizálása az egyik legelső feladat, mert ezzel az állagmegóvásnak is
eleget tehetünk. A könyvtár minden lehetséges módon részt vesz a digitalizálási pályá-
zatokban is, hogy a könyvtár gyűjteményei mielőbb elérhetők legyenek az interneten is.
A folyóirat állomány nagyszabású digitalizálás keretében valósulhat meg jobb pénzügyi
feltételek és a többi nagykönyvtárral való együttműködés eredményeként, szem előtt
tartva a hálózati könyvtárakban fellelhető értékes időszaki kiadványok példányait is.
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Periodika gyűjteményünk sajátosságai

Mielőtt röviden áttekintjük az Egyetemi Könyvtár folyóirat gyűjteményének fontosabb
részeit, tisztáznunk kell, hogy valójában mit is értettek időszaki kiadvány alatt a kezdeti
időkben és hogyan változott e fogalom tartalma a műfaj története során. Az un. röpívek,
amelyek közül két 16. századi darabot az Egyetemi Könyvtár is őriz9, s a kézírásban ter-
jesztett rövid, levélformátumú tudósítások ma már csak a legszélesebb értelmezésben
tekinthetők a mai periodikák, ill. hírlapok valódi elődeinek.10

A napi- és hetilapok elterjedésének, a tudományos írásokat közlő periodikák meg-
jelenésének igazi évszázada a 17-18. század, ennek a termésnek jelentős darabjait sikerült
az Egyetemi Könyvtárnak összegyűjtenie, főleg a külföldi címek tekintetében.11 A Ratio
Educationis nyomán iskolai értesítők, naptárak, névsorok tömege jelent meg az időszaki
kiadványok között.  A kezdeti műfajkeveredések a 19. század közepére tisztultak le mar-
káns ismertetőjegyekkel, addig bizony a könyvtárosoknak sem volt könnyű eldönteni,
hogy mit nem lehet könyvként nyilvántartani. Többnyire az egyetlen kapaszkodót annak
az ígérete jelentette, hogy egy adott mű nem tekinti lezárt egységnek önmagát, hanem a
jövőben is megjelenni szándékozik. Ebből következett, hogy szép számmal kerültek
olyan címek is a periodikák közé, amelyek összállománya egyetlen év vagy kötet, sokszor
csak néhány lapból álló „évi jelentés”. Különösen sok ilyen került a könyvtár birtokába
az abolíció következtében, ill. a szerzetesrendek 2. világháború utáni feloszlatásával is.

A 19. századi szellemi áramlatok terjedésével, azon igény tömegessé válásával, hogy a
természettudományos eredmények azonnal alkalmazhatók legyenek a hétköznapi életben,
megindult az enciklopédikus folyóiratok sora. (Magyar nyelven a legismertebb a Vasárnapi
Újság, de pld. a Hetilap12 című pesti újság is az „encyclopedicus tartalmú folyóirat” alcímet
kapta, tartalmát tekintve érdekes eklektikusságban tárgyalva a közgazdászatot, kereskedel-
met, háziipart.) A specializálódás megindulása a század közepén nemcsak a folyóiratféle-
ségek gyors növekedésével járt, hanem az időszaki kiadványok típusai is egyre
szerteágazóbb formákat öltöttek. A melléklapok, társlapok, testvérlapok burjánzásának, az
egyetemek és tudós társaságok tudományos publikációinak a szakok szerinti alsorozatokra
bontásának ideje ez, nem kis fejtörést okozva a katalogizáló könyvtárosoknak.

A periodika állomány nagyságának alakulása viszonylag szerény kezdetek után nagy
lendülettel indult növekedésnek. A nagyszombati korszakból kevés maradt a könyvtár bir-
tokában, de a 19. században nagy erővel igyekeztek pótlólag beszerezni tudományos folyó-
iratokat és kiegészíteni a hiányokat. Az egyetem Budára költöztetését megelőző időkből,

306

9 Említésüket ld.: SZALÁDY Antal: A magyar hírlap-irodalom statistikája 1780-1880-ig. Bp., Lampel J.
Kkh.1884.  XIX., 248 l. Ferenczy József  bevezetője IV. l.   

10 A témát bőségesen tárgyalja a hazai és a külföldi szakirodalom, itt csak az állomány szempontjából
legfontosabb jellemzőket emelem ki. 

11 PAJKOSSY Györgyné: A két Mercurius Gallobelgicus Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, 1970. (1971.)
V. kötet, 239-248. l.

12 EK jelzete: P 70.060 állomány: 1845-1848.
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valószínűleg Kempelen Farkastól származó feljegyzés szerint a könyvtárnak alig van anyaga
orvostudományi és természettudományi művekből, folyóiratokkal pedig e témákban egyál-
talán nem rendelkezik.13

Pray György 1785-ös jegyzéke már 13 kurrens/előfizetett folyóiratot sorol fel és
ezek között már több természettudományi témájú is van. 1877-ben már 193 szakfolyó-
iratunk van, 1899-ben 340, ami nem tartalmazza az évkönyveket, naptárakat, schematiz-
musokat stb. 1884-ben 800 féle hírlap és 1101 folyóirat van a könyvtár birtokában. Barbul
Jenő, aki 1899-től folyóirattárosként dolgozott a könyvtárban, 1902-ben kiadta a folyóirat
katalógust. Ebben 586 magyar és 1522 „idegen“ hírlapot, hetilapot, folyóiratot, egyéb
időszaki kiadványt sorol fel, vagyis 18 év alatt több mint 200 periodikával gazdagodott
a könyvtár állománya.14 A növekedéshez az is hozzájárult, hogy a beszerzéseknél előre
vették a folyóiratokat és a sorozatokat, monográfiákra csak a fennmaradó pénzből köl-
töttek. Az első. világháború és a trianoni döntés miatt keletkezett hiányokat 1931/1932-
ben igyekeztek pótolni, ekkor nagyobb mértékben tudott nőni az állomány.

A korai időkben, a könyvekhez hasonlóan, ahol fizikailag is jól elkülöníthető cso-
portokat, különleges gyűjteményrészeket képeztek – régi könyvek, ritkaságok stb. - a pe-
riodikák esetében is igyekeztek érvényesíteni ezt az elvet az elhelyezésben, de egy idő
után az állomány növekedésével a legfontosabb szempont az adott cím mérete lett.

Kézzel készített felvétel, jól látszik a naptárgyűjteményben kapott jelzete, a cédula jobb és bal felső
sarkában az új beosztásakor kapott raktári számmal.
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13 Egyetemi Könyvtár évkönyvei III. kötet 1966. 334 l. EK jelzete P 21326 TÓTH András: Az Egyetemi
Könyvtár története a szerzetesrendek feloszlatása korában (1773-1790) 101 – 148.l

14 A magyar folyóiratok címjegyzéke, ill. História 1984. 5-6. sz. Barbul Jenő életrajza

A FOLYÓIRATOK TITKOS ÉLETE. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR PERIODIKA GYŰJTEMÉNYE

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 307



Az Egyetemi Könyvtár a szakfolyóiratok gyűjtésének fontosságát a kezdetektől felis-
merte, s minden módon igyekezett beszerezni a legrangosabb anyagokat. Így került a
birtokába a két legrégibb európai tudományos folyóirat egy-egy sorozata, a Philosophical
Transactions of  the Royal Society  és a Journal des savants. 

A Journal des sçavans első kötetének címlapja 1665-ből, a kötéstábla belső oldalán a váci kegyesrendi
könyvtár címkéjével. 

és ugyanez a folyóirat háromszáz évvel később. Az Egyetemi Könyvtárban található példány számára
rosszul kezdődött a 21. század, mert 2004-ben a takarékossági kényszerintézkedések következtében

előfizetése megszűnt.
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A korai természettudományos folyóiratok jelentős mennyiségű természetfilozófiai
írást tártak az olvasók elé, a 17. és 18. század természettudományi felfedezései és az ipari
forradalom korának technikai vívmányai nyomán.  Ezeknél is megfigyelhető a műfaji ke-
veredés – nagyon sok tanulmány teológiai, filozófiai szempontból közelíti meg a reáltu-
dományok és az orvostudomány kérdéseit, mellőzve a hosszas levezetéseket és
matematikai bizonyításokat. A minden szakra, műfajra kiterjedő gyűjtés következtében
több ritkasággal, Magyarországon egyedül fellelhető folyóirattal rendelkezik a könyvtár.
Dezsényi Béla kiadványában már 5 ilyen cím szerepel. További 5 folyóirat, amit a szerző
eltűntként, elveszettként jelöl meg a könyvében, az idők során előkerült a raktár más ré-
szeiről ill. utólag pótolták az eltűnt példányt a Népkönyvtári Központtól.

A 18. század egyik legértékesebb szaklapjának, a Journal der Physik első évfolyamának címlapja és
tartalomjegyzéke. A szerzők között olyan nevekkel, mint Tiberius Cavallo, Erasmus Darwin, Joseph

Priestley, Henry Cavendish.
Itt publikálta kutatásainak kezdeti eredményeit Newton és Einstein is. A folyóirat jelenlegi címe Annalen

der Physik, az Egyetemi Könyvtár 1990-ig gyűjtötte.
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A gyarapítás jelenlegi helyzete

Az Egyetemi Könyvtár a 18. századtól a kötelespéldányszolgáltatásnak, a nagyszámú ha-
gyatéknak és a külföldi tudományos intézményekkel, egyetemekkel folytatott kölcsönös aján-
dékozásnak köszönhetően folyamatosan képes volt gyarapítani a periodika állományát, s
arra törekedett, hogy a fontos tudományos lapok teljes körét megszerezze. Ennek a szem-
pontnak az előtérbe helyezésével, az Országos  Magyar Hírlaptár indulása után (1884) csak
nagyon megválogatva gyűjtötték a napilapokat és a hetilapokat, a szakfolyóiratok előfizetéseit
viszont növelték. A lendületes fejlődést az első világháború szakította meg, előbb az angol
és francia, majd az olasz és más folyóiratok beérkezése is megszűnt. 15A hagyatékok közül,
amelyek pedig a könyvtár egyik fontos gyarapítási forrását jelentették,  nem egy elkerült az
országból. Amikor Goldziher Ignác magánkönyvtárát, benne az igen gazdag európai és ame-
rikai orientalisztikai folyóirat gyűjteménnyel a Palesztinai Nemzeti Könyvtár megvásárolta,
a Magyar Bibliofil Szemle ezekkel a szavakkal kommentálta. „Bármennyire örvendetes is,
hogy tudósaink könyvtárai méltók a külföld tudományos érdeklődésére, mégis sajnálhatjuk
magánkönyvtáraink e vándorlását.“16 Pasteiner Iván igazgató 1929-ben döntő lépésre szánta
el magát, a beszerzésre fordítható pénzeket - a könyvvásárlást teljesen háttérbe szorítva –
folyóiratok és sorozatok évfolyamainak és köteteinek pótlására használta fel. Megjegyzendő,
hogy emiatt óriási adósság keletkezett a könyvtár költségvetésében, ami miatt a kurrens pe-
riodika rendelések számát vissza kellett szorítani. A 2. világháború kezdetekor a cenzúra
miatt ütközött nehézségekbe a külföldi sajtótermékek gyűjtése, bár a kormányzat tett bizo-
nyos engedményeket a könyvtárnak. Hivatalosan megszervezett és irányított nemzetközi ki-
adványcsere csak a háború után, az 1950-es évek elejétől létezett, de a hasonló intézmények
és a könyvtár között intenzív ajándékozás folyt, amely során értékes és ma már ritkaságnak
számító darabok kerültek az állományba. Amíg nem jön létre a központi könyvtár alá rendelt
valóságos egyetemi könyvtári hálózat, addig az egyetem folyóiratvagyona, amelynek külö-
nösen a 18-19. és kora 20. századi tudományos értéke, összetétele unikális még a közép-eu-
rópai régió vonatkozásában is, zárt szigetecskékre bomlik és a kutathatósága nagyban sérül.
Különösen a már nem kurrens, lezárt anyagoknál megfontolandó az állományegyesítés annak
érdekében, hogy az egyetem valamelyik nyilvános könyvtári szolgáltató pontján álljon az ol-
vasók rendelkezésére, a tudományos feldolgozáshoz szükséges apparátussal együtt.

Az Egyetemi Könyvtár periodikáival kapcsolatos publikációk
és kutatási lehetőségek

Az Egyetemi Könyvtár folyóirat gyűjteményéről számos kisebb nagyobb tanulmány kelet-
kezett, de a többi gyűjteményünkhöz képest elmarad a kutatási lehetőségektől. Nemcsak a
művelődéstörténet szempontjából lenne fontos az állomány feldolgozása, hanem sok egyéb
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15 EK Évk. II. k. Izsépy cikk
16 SIKABONYI Antal szerkesztő Magyar Bibliofil Szemle P 20662 1924. 1.évf. 3-4.sz. Könyvtári élet

rovatban az Egyetemi Könyvtárról 238. l.
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szakterület mellett az információkutatók is remek terepet találhatnak benne az újkori tudo-
mányos hálózati kapcsolatok felderítésére, az információterjedés matematikai modellezésére.
A nyelvészek, a kommunikációs szakemberek a magyar sajtónyelv átalakulását elemezhetik
máig tartó változásain keresztül. Ezek a munkák hozzájárulnak az időszaki kiadványok ter-
mészetrajzának jobb megértéséhez és jövőbeli szerepük prognosztizálásához. Egy ekkora
és ilyen gazdag tudományági palettát felvonultató gyűjtemény mindig tartogat meglepetése-
ket.  „A régi állomány átkutatása közben mindig fedeznek fel ismeretlen régi könyveket…
és sok érdekességet fognak előhúzni a kincskeresők a könyvespolcok mélyéről” – írta Fe-
renczy József.17 Nem hagyható figyelmen kívül az új elektronikus publikálási modellek meg-
jelenése és fejlődésük, mert ezek sokszor visszahatnak elődeik nyomtatott élettörténetére is.
A tudományos információk közreadása, keringési ideje felgyorsul, szerteágazik, majd újra
egyesül - ma már lehetetlenség egyszerű sémákban követni az útjukat. Régen inkább a kiadói
és piaci megfontolások játszottak közre folyóiratok részekre, alsorozatokra tagolásában. Ma
sokkal inkább egyfajta információterjesztési és -mozgatási útkeresés húzódik meg az elekt-
ronikus műfajok változatainak létrehozása mögött. A régi állományok elemző feltárása, tu-
dományos feldolgozása nélkül azonban nem tudjuk teljes valójában bemutatni az Egyetemi
Könyvtár periodikagyűjteményét.
Az alapos előkészítéssel és tervezéssel végzett digitalizálás segítheti az egyes gyűjteményré-
szekhez való könnyebb hozzáférést. Költségesebb, a jelenleginél fejlettebb  műszaki eljárásokkal
(pld. röntgenscanner alkalmazásával) pedig egy-egy ritkaságot, fizikailag sérülékenyebb darabot,
amelynek tanulmányozása kézi használattal már nem lehetséges, tehetünk közzé és kelthetjük
fel egy szélesebb közönség érdeklődését az állomány iránt. Mindenképpen kívánatos az egye-
temi oktatás színvonala szempontjából is, hogy akár  nyomtatott, akár elektronikus formában
az Egyetemi Könyvtár folyóiratgyűjteménye újra bekerüljön az ELTE szellemi műhelyeibe,
használata, kutatása legyen része a hallgatók évközben kiadott feladatainak, az európai felső-
oktatás gyakorlatának megfelelően.  Ez lehetne a kivezető út a jelenlegi helyzetből annak érde-
kében, hogy ez a különleges értékeket magában foglaló gyűjtemény ismét gyarapodásnak
induljon, s  méltó módon hagyományozódjon a következő nemzedékekre.

Summary
Secret life of  journals. The University Library's periodical collection

The article gives a short review of  the periodical collection’s history, as well as  the physical
location, some important facts and problems with preservation, possibilities of  researching.
Highlights some peculiarities, development of  materials, shows examples from the main cat-
alogue of  journals’ wandering inside the building. The paper draws attention to the need to
explore the collection not only it’s great value of  our national wealth, but also because of  its
role in university scholarly practice.
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BIBOR MÁTÉ JÁNOS
könyvtáros ELTE Egyetemi Könyvtár

CZINKI-VIETORISZ GABRIELLA
könyvtáros ELTE Egyetemi Könyvtár

FABÓ EDIT
könyvtáros ELTE Egyetemi Könyvtár

KAKASY JUDIT
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KAZIMÍR EDIT
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KNAPP ÉVA
könyvtáros, irodalomtörténész ELTE Egyetemi Könyvtár

PÁLFI ÉVA
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SZABÓ PANNA
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