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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.5Az alagsori raktár 1943-ban légópincévé alakult, a folyóiratokat ládába
csomagolták6és 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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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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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.

305

A FOLYÓIRATOK TITKOS ÉLETE. AZEGYETEMIKÖNYVTÁR PERIODIKA GYŰJTEMÉNYE

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 305



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.11A 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 Hetilap12című 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,
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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.14A 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
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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.“16Pasteiner 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.17Nem 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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17  Magyar Bibliofil Szemle P 20662 1924. 1.évf. 3-4.sz. Könyvtári élet rovatban az Egyetemi Könyvtárról
228. l.
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