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Az Egyetemi könyvtár szerepe a XV11I-X1X. 
század érmészetében

1927-ben Stöhr Géza tanulmányt irt a budapesti tudományegyetem classica archaeologiai 
tanszéke éremtárának történetéről. A tanulmány bevezetőjében arra utal. hogy az eredetében 
nagyszombati éreingyűjtemény régi katalógusairól addig nem esett szó és úgy véli, referátuma 
érdeklődésre tarthat számot. Tanulmányában a hazai éremtan művelői számára valóban új 
forrásanyagot te tt hozzáférhetővé azzal az egyetem alapítási helyéről származó három érem
katalógussal. amelyekben Fischer Lipót görög, ógörög, római családi és császári érmeket írt 
le. illetve egyik füzetben teljesen a magyar királyság érmészetével foglalkozott. A leírt érmek 
képezték az egyetemi éremgyűjtemény alapját.

A tanulmány szerint az egyetem éremtárának további szaporulatát az a gyűjtemény 
jelentette, amely a hajdani pesti pálosoké volt és II. József alatt (1786-ban) az egyetemi könyv
tárnak adatott át. Majd Winkler Mihály gondosan összeállított és a kor tudományos szín
vonalán álló adományát említi. A gyűjtemény leíró lajstroma különben így hangzik : „Cata- 
logus Numorum et aliorum Monumentum auctore R. Rdo. L>. Micháele Winkler Canonico 
Honorario Quinque-Eeclcsicnsis Regiae Scientiarium Universitati Hung. Anno 1804 donatum." 
Ezután már csak a múlt század 30-as és 40-es évek eseményeit érinti röviden a tanulmány szer
zője.1

Ügy véljük, hogy az egyetemi éremgyűjtemény történetével foglalkozó tanulmány meg
jelenési- után több mint három évtizeddel sem lesz érdektelen ha Stöhr Géza adatait az Egye
temi Könyvtár kézirattárában található forrásanyagok alapján kiegészítjük.2

Az egyetemi érem- és régiségtár kialakulásában és fejlődésében jelentős állomásnak tekint
hetjük, hogy e kettős tudományág 1777-ben tanszéket kajxrtt az egyetemen. A tanszék könyv
tárosi állással volt egyesítve. Ezt támasztja alá az 1779-ben kiadott „Instituta Bibliothecae 
Regiae Universitatis Budensis” is ; eszerint a budapesti Egyetemi Könyvtár 1779. évi irat
tárában található szabályzat szerint az oklevéltanban, címertanban, pecséttanban valamint 
a régiségek és az éremtan ismeretében járatos őrök egyúttal e tárgyak rendkívüli tanárai is 
az egyetemen (2. ábra).

A szabályzat a praefectusok figyelmét pedig arra hívja fel. hogy gondjuk ne csak a könyvek 
beszerzésére korlátozódjék ; kéziratok, érmek, feliratok szintén a könyvtár gyűjtőkörébe tar
toznak „melyek révén a történelem és mindenféle honi tudomány művelhető megvilágítható 
és kiterjeszthető”.

Az institúciónak ezek a rendelkezései arra engednek következtetni, hogy az Egyetemi 
Könyvtár valamiféle szerepet töltött be a hazai érmészetben. elsősorban az egyetemi érem
gyűjtemény kialakításában.

Feltevésünk helyességét alátámasztja az is, hogy ebben az időben szerte a világon a nagy 
nemzeti könyvtárak gazdag éremgyűjteménnyel rendelkeztek, sőt a párizsi Bibliothéque Xatio- 
nale-ban egyik jelentős szervezeti egység ma is az érem és régiségek osztálya. A könyvtár 
érmészeti közleményei pedig e tudományág számottevő forrásmunkái.1* Nálunk, Magyarországon, 
az 1798-ban alapított keszthelyi könyvtárban található napjainkban is értékes éremgyűjtemény.

A budapesti Egyetemi Könyvtár keletkezésének ideje egybeesik a nagyszombati egyetem 
alapításával (1635). Az egyetemet 1777 őszén a budai várba helyezték á t : a jog- és bölcsészeti 
kar. a könyvtár, a természettani. természetrajzi és éremgyűjtemény, a csillagda és a tápintézet

* Stöhr Géza, A Budapesti Tudományegyetem Class. Archueol. tanszéke éremtárának története. 
Az Orsz. Magy. Régészeti Társ. Évkönyve. II. évf. 1923 1926. Bp. 1927. Franklin Társ. 319 — 325. lap.

* A jelen sorok írójának sportéreintörténeti kutatása során kerítitek kezébe azok az adatok, amelyek 
kétségtelenül bizonyítják az Egyetemi Könyvtár szerepét az érmészetben. A sportéremtörtéuész az éremtan 
eddigi tapasztalatai alapján végzi munkáját, felhasználja a bevált módszereket.esetleg új adatokkal gyara
pítja az eremtani irodalmat. Ez utóbbit tesszük tanulmányunkkal. A kutatások során adott útmutatásért 
Tóth Andrásnak, a képekért Karáth Józsefnek mondok köszönetét.

* Fritz .\fHkmi, Handbuch dér Bibliothckswissenschaft. Wiesbaden, 1955. O. Harrasovitz. 326. lap.
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a főgimnáziummal a várpalotába került.4 Az ugyancsak 1777 őszén felállított érem- és régiség- 
tani tanszék első tanárául Schönvisner István kapott kinevezést. (Schönvisnert ugyanennek 
az évnek áprilisában nevezték ki könyvtári másodőrré.)5

A császár reformjai a közigazgatási szervezetben nem maradtak hatás nélkül és az országos 
kormányszéknek Budára történő áthelyezése az egyetem „eltávolítását” tette  szükségessé a vár
palotából, ilyenformán 1784-ben a könyvtár az egyetemnek ekkor már közel harmincezer

l

2 3

kötettel rendelkező nagybecsű intézete — a ferencrendiek Barátok terén levő kolostorába 
került0 (1. ábra).

1 Pauler Tivadar. A ltudajx-sti Magyar kir. Tudományegyetem története. Bp. l&SO. Magy. Kir. 
Egy. Könvvnv. 118. lap. . . . .

* SzentpiUry Imre, A Bölcsészettudományi Kar története 1635 1935. Bp. 193a. Kir. Magy. I-.g)\ Ny. **
** MiU Sándor, A budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem Könyvtára. Bp. 18Í>6. Magy. Kir. 

Egy. Ny. 3. és 4. lap.
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A rendház épületének egyik részét nagyteremmé alakították át. A nagyterem szomszéd
ságában két olvasószobát is berendeztek, ezek egyikében állították fel a régiség- és éremgyűjte
ményt. Az átalakítások miatt csak 1786 nyarán használhatták a könyvtárat az olvasók.1

Ebben az esztendőben került az Egyetemi Könyvtárba a feloszlatott pálosrendiek érem- 
gyűjteménye, melyet Stöhr tanulmánya mint az egyetemi éremtár szaporulatát említi.* Ennek 
a gyűjteménynek jegyzéke a könyvtár kézirattárában ma is megtalálható. Klenchus Numorum. 
ex abolito Pestiensi Monasteris Paulinorum ad Bibliothccam Regiae l'niversitatis Pesticnsis 
translatorum. 1786. E. K. 175 A/b. (3. ábra).

Stöhr szerint az „egész gyűjteményt, úgy látszik, Schönvisner gondosan átnézte akkor, 
amidőn az egyetemi könyvtárosságtól megválva, az egyetem katedrájára került és a gyűjte
ményt átvette”. Ezzel a következtetéssel ellentétben megállapítható, hogy Schönvisner 1777-ben 
(tehát egy évtizeddel a szóban forgó éremgyűjteménynek a könyvtárba történő kerülése előtt) 
lett az egyetem tanszékének tanára ; az egyetemi könyvtárosságtól j>cdig meg sem vált. A volt 
pálosrendi éremgyűjtemény nyilvánvalóan azért került az Egyetemi Könyvtárba, mert az 
érmek gyűjtését egyúttal könyvtári feladatként tekintették, ugyanakkor a könyvtár egyik 
őre (és éppen Schönvisner) az éremtanban tudományos jártassággal bírt, nem utolsó sorban 
jK-dig, mert az egyetemi éremgyűjtemény a könyvtári épületben (a két olvasószoba egyikében) 
volt elhelyezve. Ha elfogadnánk Stöhr állítását, arra a következtetésre jutnánk, hogy az egyetem 
és az Egyetemi Könyvtár éremgyűjteménye már ebben az időben is két különálló gyűjtemény 
volt.

Schönvisner folyamatos könyvtárosi működését és az éremgyűjteménynek könyvtári 
elhelyezését bizonyítja a kézirattárban őrzött és Schönvisner saját kezeírásával 1790-tőí gon
dosan vezetett „Inventarium” és néhány jelentősebb éremről készült nyilvántartási lap ; az 
„Inventarium Musei antiquitatum ac rerum rarioruin . . (E. K. G. 175.) még az éremgyűjte
mény tárolásának helyét is tartalmazza (4. és 5. ábra).

Az érem elő- és hátlapját szinte művészi formában rajzolták a nyilvántartási lapra. E. K. 
Föl. 56. (6. ábra).

A könyvtár és az éremgyűjtemény legszorosabb kapcsolatát alátámasztják a könyvtár 
irattárában ebből az időből származó iratok is. 1780. február 21-én például a helytartótanács 
Kazzay (az eredeti iratban így) debreceni gyógyszerész éremgyűjteményére hívja fel a könyvtár 
figyelmét, majd az egyetemi senatus a leiratot a könyvtárosoknak adta át, hogy „azok véle
ményezzék, mit tartanak közülük megvásárolhatónak”.* Egy ugyanez évi november 14-i 
senatusi leirat közli, hogy „Lakits és Pray távoztával (Bretschncider Henrikre) bízatván rá 
a könyvtár vezetése, a senatus úgy döntött, hogy a könyv- és éremtár leltárának átvétele az 
orvosi és bölcsészeti dircctorok előtt történjék meg”. Az 1782. február 18-án érvénybe léptetett 
tíizrendészeti szabályzat szerint periig „az egyik könyvtári őr az éremtár őre is legyen”.

Schönvisner Istvánt tudományos érdemeiért 1794-ben az Egyetemi Könyvtár igazgatójává 
nevezték ki,10 a régiség- és éremtan tanárává és könyvtári másod őrré (tehát ismét kettős állásra) 
Katanchich Péter kapott kinevezést."

A következő adatunk — ezt Stöhr ugyancsak említi Winkler Mihály adománya 1803- 
ban. Az érmeket Schönvisner 300 Et-ra becsülte és miután azokat Stipsich tanár (könyvtári 
másodőr) a helytartótanácstól tényleg át is vette (1804-ben), az egyetemi magistratus az ado
mányozónak köszönetét szavazott.12

Az Egyetemi Könyvtárnak az érmészethen elfoglalt jelentős szereltét alátámasztja Szé
chényi Ferenc elhatározása is, ő az alapítólevélben könyvtárát és éremgyűjteményét legcél
szerűbben az Egyetemi Könyvtárban látta fdálJíthatónak. Feltételül szabta azonban, hogy 
gyűjteményeit az egyeteméivel ne egyesítsél: és ha az egyetemet máshová helyeznék, ajándéka 
a helytartótanács helyén maradjon. A gyűjtemények őre. Írnoka és szolgája jx*dig az egyetem, 
könyvtárigazgató felügyelete alatt maradjon.12 Ez az országos Múzeum felállításáig így is volt. 
sőt a fizetéseket továbbra is az egyetemi alap terhére fizették."

T Pauler Tivadar, i. in. 292. lap.
' Stöhr Géza, i. ni. 323. lap.
* Kazay Sámuel énemgyűjteményét eredetileg Jankovich Miklós akarta megvenni, az egyetemi érem

tár is megszerezhette volna, végül a versenyből a debreceni kollégium került ki győztesen. Borzsák István : 
Budai Pzsiás és klasszika-filológiánk kezdetei. Bp. 1955. Akadémiai K. 91. lap.

10 Pauler Tivadar, i. m. 441. lap.
11 Uo. 395. lap.
u Uo. 449. lap.
•* Uo. 439. és 440. lap.
>* Török János, Hazánk. Pest. 1858. I. 152-154. lap.



Az 1804. június 25-én megtartott egyetemi közgyűléssel összefüggően Pauler Tivadar 
egyetemtörténete azt említi, hogy „az egyetem nagy szabadalomleveleit, jogarait, nevezetesen 
a rektorit, az éremtárral és néhány értékesebb kódexszel a francia ellenséges hadsereg köze
ledtével Eszékre szállították.14 Ebből arra következtethetünk, hogy a tanszéken kialakult 
egyetemi éremtárról van szó. ugyanis az Egyetemi Könyvtár kézirattárában ilyent bizonyító 
feljegyzést az ott levő éremgyűjtcményről nem találunk, az Inventariumban sincs feljegyzés 
az áttelepítésről. Sőt egy korabeli kézirat azt bizonyítja, hogy 1807-ben a könyvtári éremgvüjte- 
mény Winkler Mihály 129 db éremhagyatékával bővült.

És most lapozzunk a rendszeresen, gondosan vezetett Inventarium végére. A megsárgult 
363. lap ad feleletet arra, hogy mi történt az Egyetemi Könyvtár úgy vélem, legalább egy 
évtizeden keresztül önálló — éremgyűjteményével.

A könyvtár igazgatója az egyetemi tanács rendelkezésére a 14 492 darabból álló érem- 
gyűjtemenvt végül is 1817. augusztus 5-én Weszerle professzornak, az érem- és régiségtant 
tanszék vezetőjének adta át (7. ábra).

Az egyetemi éremgyűjtemény aztán tovább bővült és az 1849 végén készült lajstromok 
szerint egész állapota (így) 15 600 darab volt.19

Az abszolutizmusnak a magyar tudományos életben érezhető hatása az egyetemi érem
gyűjteményben úgy jelentkezett, hogy a több mint két évszázados gyűjtemény darabjait a liécsi 
császári éremtár részére kiválogatták.

Az Egyetemi Könyvtárban ma már 19 újkori érem található. Az elmondottak azonban 
azt bizonyítják, hogy a közel három és egynegyed százados múltra visszatekintő tudományos 
intézmény a XVIII —XIX. században jelentős szerepet töltött be az érmészetben : feladatának 
tekintette az érmek gyűjtését és feldolgozását, a kutatók számára biztosította azok hozzáfér
hetőségét. Schönvisner Istvánt, a magyar éremtan megalapítóját pedig — aki 1794 1818
között könyvtári igazgató volt méltán vallhatja magáénak az Egyetemi Könyvtár a leg
kiválóbb vezetői Pray György és Toldy Eerenc — között.

Keresztényi József

J . Keresztényi: L'auvre de la Bibliothéque de l'UniversiU de Budapest dans la ntnnistna- 
tique au AT 111’ et XIX* sileles. -  En 1927, une étude a été publiée par G. Stöhr sur l'histoire 
du cabinet de médaillcs institué prés de la chain* d’archéologie classique de PUniversité de 
Budapest. Mérne trois décades aprés la publication de l'étude, il n’est pas sans intérét de compu
ter les données de Stöhr. en puisant largo ment dans les documents du département des manus- 
erits de la Bibliothéque de PUniversité. Dans la constitution et le développemcnt du cabinet 
de médailles et de la collection archéologique, une éta]>e hnportante est marquée par Pan 1777 
date de la création d'une chain* d’archéologie classique á PUniversité. Selon le document portant 
le titre «Instituta Bibliothecae Reium Universitatis hudensis*.publié en 1779,á lachaired’archéo
logie classique, le poste de conservateur de la Bibliothéque a été adjoint. Cette disposition nous 
IK-rmet de eonclure qu'un certain röle avait été confié á la Bibliothéque de PUniversité dans la 
numismatiquc hongroise, en premier lieu dans la constitution de la collection de médailles de 
PUniversité. la- premier professeur de la chaire de numismatiquc et d’archéologie classique fut 
J. Schömviser, qui occupa aussi le poste de conservateur en second á la Bibliothéque de PUni
versité. Suivant les données contemporaines, en 1777, la collection de médailles de PUniversité 
a été logée — lors du transfert de PUniversité de Nagyszombat au cháteau-fort de Buda - dans 
le palais royal, et plus tárd. en 1784. dans les locaux du monastérc des franeiscains sur Barátok 
tere. Ua collection a été augmentée ]>ar le versement de la collection de Pordre des ermites de 
Saint Paul. dissous en 1786. á celle-ci. fait qui a été relévé dans l’étude de Stöhr commc une 
augmentation de la collection de PUniversité. Le catalogue de cette collection se trouve encore 
aujourd’hui au département des manuserits de la Bibliothéque de PUniversité. Stöhr émit 
Popinion que la collection de Pordre des ermites de Saint Paul a été rc\ue par Schömviser, 
en sa qualité de professeur de Puniversité. mais, aprés qu’il avait déjá quitté son poste de con
servateur en second de la Bibliothéque de l'Université. II pent étre relévé toutefois, que Schön- 
wiser a été nőmmé en 1777 déjá professeur de la chaire de numismatique et d’archéologie classi
que et il n’a jamais renoucé á son poste de conservateur de la Bibliothéque de l’Université; 
qui mieux est. par reconnaissance pour son activité scientifique, en 1794. il a été nőmmé directeur

'* f a  liter Tivadar, i. m. 32Í*. lap.
14 t'j Magyar Miiwmn. I’cst. 1850. I. 302. lap.

7
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de la Bibliothéque de TUniversite. La collection de l'ordrc des ermites de Saint Paul a été trans
feree, de toute evidence, a la Bibliothéquc de l’Univcrsité parcc quo la collection des médaillcs 
a été considérée conime rent rant dans 1'oeuvre de la Bibliothéquc, et a plus forte raison, car 
pun des conservateurs de la Bibliothéquc (et précisément Schömviser) ctait spécialistc de numis- 
matiquc, cn derűiére analyse enfin, parce que la collection a été conscrvéc dans les locaux de 
la Bibliothéque. Si l’on entrait dans les vues de Stöhr. on devrait ahoutir a la conclusion que la 
collection de médaillcs de l’Univcrsité d ’unc part et celle de la Bibliothéquc <le l'Université 
d 'autre part, étaient des collections séparées. I/activité ininterrompue de Schömviser en sa 
qualité de conservateur de la Bibliothéquc de l’Université et 1'installation de la collection des 
médaillcs dans les locaux de la Bibliothéquc sont documentées par «l'Inventarium» et quelques 
fiches d’inscription établies sur des médaillcs de ccrtaine importance, rédigées soigneusement 
depuis 1790 par Schömviser de sa propre main. L'existence d'un étroit rapport entre la Biblio
théque et la collection de médaillcs est appuyé par d’autres documents datant de cette époque 
et conservés aux archives de la Bibliothéque, ainsi que par d’autres données historiques con- 
temporaines. Sur les 363 feuilles jauuies de d ’Inventarimm, établi soigneusement, une réponse 
est trouvée mérne sur le sort de la collection — autonómé, á notre avis, pendant au moiusune 
décade — de la Bibliothéque de l’Univcrsité : sur l'ordrc du conseil de l’Univcrsité, la collection 
de 14.492 pieces a été remise, le 5 aoút 1817, entre les mains du professeur Weszerle. titulaire 
de la ehaire de numismatique et d'archéologie classique a l’Université. La collection de médaillcs 
s’enriehit de plus en plus et, d’aprés l'état dressé vers la fin de 1849, elle a compté 15.600 pieces. 
Coniine partout dans la vie scientiíique, l’ére de l'absolutisnie n’était pas sans répercussions 
mérne sur la collection de médaillcs de l’Université non plus. Une selection a été opérée dans la 
collection deux fois séculaire en faveur de la collection du cabinet imperial de médaillcs de Vienne. 
On ne trouve actucllemcnt a la Bibliothéque de l’Université que 19 médaillcs de l’áge modenie. 
Les données examinees ci-dessus démontrent cependant qu'aux W ill*' et XIX1' siécles cette 
oeuvre de science, qu'est la Bibliothéque de l’Univcrsité, d’un passé plus de trois fois séculaire, 
avait joué un róle capital dans la numismatique.

Trouvailles de monnaies
Litiératurc
Compte rendu de l'activité de la Seetion Numistmliquc de la SoeiéU Hongroise d' ArchMogie, 

d'Hisioire des lieaux-Arls el de Numismatique
Résumis j  rangúi $
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