
Vörös Géza

Az Egyetemi Könyvtár és a Gyűjtemény egy etem

A törvény és a csatlakozás megindítása 

Az 1922. évi XIX. törvénycikk a nemzeti nagy közgyűjteményeket, a 
Magyar Országos Levéltárat, a Magyar Nemzeti Múzeumot, az Országos
Magyar Szépművészeti Múzeumot, az Országos Magyar Iparművészeti
Múzeumot és bizonyos feltételekhez kötötten a budapesti királyi magyar
Pázmány Péter Tudományegyetem könyvtárát egy önkormányzati testben, az
Országos Magyar Gyűjtemény egyetem ben egyesítette. Mindezt nemcsak az új, a 
tervszerűséget és szakszerűséget előtérbe helyező állami tudománypolitika
indokolta, hanem az is, hogy ezáltal biztosítani lehet fennmaradásuk mellett
hatékonyabb működésüket és koncentrált kormányzati finanszírozásukat.1 Az
azonos típusú gyűjteményeknek - ez elsősorban a könyvtárak kapcsán merült fel
- az összevonása, vagy közöttük szoros együttműködés kialakítása által történő
fejlesztésre már korábban is történtek kísérletek a dualizmus, illetve a 
Tanácsköztársaság idején, de ezek különböző okok miatt nem valósultak meg.2

Az 1922. évi XIX. törvénycikk a Gyűjteményegyetem szervezetében
egyesítette volna az Egyetemi Könyvtárat is, de a törvény 10. §-a kimondta,
hogy ez csak úgy jöhet létre, ha az egyetem is hozzájárul. 1922. júliusában
Klebelsberg magához kérette az egyetem rektorát, Timon Ákost, hogy a 
törvénytervezettel kapcsolatban, mint az egyetem vezetőjével, megbeszélést
folytasson. Timon azonban arra hivatkozott, hogy az egyetemi tanács és a karok
véleménye nélkül nem bocsátkozhat érdemi tárgyalásokba. Klebelsberg azonban
a törvényt mihamarább be akarta terjeszteni a Nemzetgyűlés elé. A nyári
szünidő miatt az egyetemi tanács és a kari tanácsok összehívása igen nehézkes
lett volna, ezért Klebelsberg most nem kívánta törvényhozási úton véglegesen
rendezni az ügyet. Mint a törvényjavaslat 1922. július 26-án kelt indoklásából is

'T.Kiss, 1998. 30-31. o.
2 A dualizmus korszakában Szász Károly röpirata foglalkozott ezzel a kérdéssel. Szász
Károly: Közkönyvtáraink s az egy országos könyvtár. Bp., 1871., továbbá lásd még:
Tóth, 1955. 68-69. A Tanácsköztársaság időszakában is felmerült a három nagy könyvtár
(a Széchényi, az Akadémia könyvtára és az Egyetemi Könyvtár) valamilyen formában
történő egyesítése. Kőhalmi, 1959. 151-153. o.
3 ELTE Lt. 19/f 2. doboz (Gyűjteményegyetem - GYE) 4031/1927-28. 27-12-10
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kiderül, azért kellett a 10. §-ban a csatlakozáshoz az egyetem
hozzájárulását kikötni, hogy az egyetemnek könyvtárához kapcsolódó jogai ne
sérüljenek.4

Klebelsberg a rektor mellett az Egyetemi Könyvtár igazgatójának, Ferenczi
Zoltánnak is kíváncsi volt a véleményére, ezért számára is elküldte a 
törvényjavaslat szövegét. 1922. július 10-én kelt válaszlevelében Ferenczi
igazgatóként ugyanarra hivatkozva hárította el a törvénytervezettel kapcsolatos
észrevételeinek közlését, mint Timon, nevezetesen, hogy "a véleményadásának
joga az egyetemi tanácsot és az illetékes könyvtárbizottságot illeti, a mennyiben
a tanács a könyvtár ügyeiben a könyvtárbizottságot szokta meghallgatni (...) a 
törvénytervezet a tanácsnak volna leküldendő".5 Azonban, mint magánember,
megtette észrevételeit; bírálatai a törvényjavaslat azon részeit érték, melyek nem
voltak kapcsolatban az Egyetemi Könyvtárral (pl.: a Tanács hatáskörének
megállapítása, a tudományos tisztviselői státuszra csak bölcsészdoktori
fokozattal történő kinevezés, az áthelyezések és elbocsátások kérdése stb.).
Levelének végén a 10. §-sal kapcsolatban, mely az Egyetemi Könyvtárról
intézkedett, Ferenczi megismételte a fentiekben leírt álláspontját. így
Klebelsberg nem tehetett mást, meg kellett várnia az egyetem állásfoglalását.

1922. július 17-én küldte meg a kultuszminiszter a törvénytervezet szövegét
a karoknak, majd hamarosan, 1922. július 26-án már a Nemzetgyűlés 30. ülésén
be is terjesztette azt. Miközben folyt a karokon a törvényjavaslat megvitatása,
ezzel párhuzamosan zajlott annak nemzetgyűlési tárgyalása is. A javaslat 1922.
szeptember 1-én emelkedett törvényerőre. Az így felállított új önkormányzati
szervezethez, az Országos Magyar Gyűjteményegyetemhez az Egyetemi
Könyvtárnak a csatlakozásához már csak az egyetem beleegyezése hiányzott.

Az egyetem karai a törvényjavaslatról, majd annak elfogadását követően a 
törvényről 1922 őszén foglaltak állást. A Gyűjteményegyetemhez való
csatlakozást a hittudományi, az orvosi és a bölcsészettudományi kar elutasította.6

Ezzel szemben a jogtudományi kar 1922. szeptember 27-én, az 1922/23-as tanév
első rendes ülésén kétharmados többséggel a csatlakozás mellett foglalt állást,
melyen kimondták, hogy annak a "Magyary Géza nyilvános rendes tanár által
előterjesztett feltételek megvalósulásával kell létrejönnie". Ezen feltételek a 
következők voltak:

1. az egyetem tulajdonjoga a könyvtárra nézve a csatlakozás után
megmaradjon, a beszerzett könyvekre nézve is,

4 Klebelsberg beszédei, 1927. 112-113. o.
5 ELTE Lt. 19/f. 2. doboz (GYE) 22-7-10
6 ELTE Lt. 19/f. 2. doboz (GYE) 403 1/1927-28 27-12-10
7 ELTE Lt. 7/a-I. jegyzökönyvek (jkv.) 23. kötet 1922/23.
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2. a könyvtár költségvetésébe az eddigieknél nagyobb összeg
veendő fel, növelni kell a folyóirat-beszerzést,

3. az egyetem önkormányzata a belépés után is megmarad a könyvtárra
vonatkozólag,

4. a Gyűjteményegyetem Tanácsába meghívandó tíz egyetemi tag közül
ötről hétre növekedjék a tudományegyetemről meghívottak száma,

5. az Egyetemi Könyvtár ügyében felállítandó szaktanács mind a két
megbízott tagjának a tudományegyetemről kell mennie.

A kari tanácsi ülésen kimondták, hogy a Pázmány Péter
Tudományegyetemnek az Országos Magyar Gyűjteményegyetemmel mindezen
ügyek rendezésére egyezséget kell kötnie. Az ülésen indítványozták, hogy az
Egyetemi Könyvtár telekkönyvi betétlapjára az ingatlan tulajdonosaként a 
könyvtár helyett az egyetem jegyeztessék be. A csatlakozás kezelése a karok
ezen véleménynyilvánítása után került az egyetemi könyvtárbizottság elé.

A könyvtárbizottság és az Egyetemi Tanács állásfoglalása 

A könyvtári kérdésekben az egyetem tanácsadó testülete volt az 1901.
április 1-én 4524/1901. szám alatt életbeléptetett új ügyviteli szabályzat alapján
felállított könyvtárbizottság.8 A csatlakozás 1922. november 11-én került a 
könyvtárbizottság ülésén tárgyalásra.9 A bizottság Trikál József bizottsági tag, a 
hittudományi kar prodékánjának előterjesztésében tárgyalta a 
Gyüjteményegyetemhez való csatlakozás kérdését.10

Az előadó sérelmezte, hogy a kultuszminiszter nem a tárgyalás helyes
sorrendjét követte. Ez azt jelentette, hogy a könyvtárbizottság véleményének
meghallgatása alapján kellett volna dönteniük a karoknak, és az ügy ezután
kerülhetett volna az egyetemi tanács elé, így most ez nehézzé teszi a bizottság
állásfoglalását. Trikál a karok javaslatainak és a kari előadók jelentéseinek
alapján azt javasolta, hogy a bizottság mondja ki: "megfontolva Egyetemi
Könyvtárunknak egyetemünkkel való szerves kapcsolatát, ellenzi, hogy a 
budapesti egyetemi könyvtár a törvénnyel létesített Gyűjteményegyetembe
belépjen". Székely István bizottsági tag viszont jogi szempontú kétségeit
fogalmazta meg. Szerinte az Egyetemi Tanács a jelenleg meg nem szerezhető

Vértesy, 1973. 44-47.0.
9 ELTE Lt. 19/f. 2. doboz (GYE) 4031/1927-28. 27-12-10

ELTE Lt. 19/b. 1. doboz könyvtárbizottsági (kbiz.) ülések jegyzőkönyvei, 1922.
november 11,

ELTE Lt. 19/b. 1. doboz könyvtárbizottsági (kbiz.) ülések jegyzökönyvei, 1922.
november 11.

327



főkegyúri hozzájárulás nélkül a kérdésben jogérvényes határozatot nem
is hozhat. A hosszas megbeszélést követően kialakuló egyhangú határozatában a 
bizottság az Egyetemi Tanácsnak az 1922. évi XIX. törvénycikk 10. §-a alapján
történő feltétlen csatlakozást nem javasolta. Azonban a bizottság nem zárkózott
el a Gyüjteményegyetem szervezetébe való bekapcsolódástól. Javasolták, hogy
bizonyos feltételek és garanciák mellett, a kultuszminiszterrel és a 
Gyűjteményegyetemmel lefolytatott tárgyalások alapján új törvényes
intézkedéssel biztosított szerződéssel kössön egyezséget az egyetem a 
csatlakozásról. A tárgyalásokon való részvételre egy albizottság felállítását
indítványozták.

A csatlakozás ügye ezután már a karok véleménye mellett a 
könyvtárbizottság állásfoglalásával kiegészülve 1922. december 10-én tartott
Egyetemi Tanácsülés elé kerülhetett.12 Az Egyetemi Tanácsban a korábbi, szinte
egységes elutasító magatartással szemben éles vita bontakozott ki a kérdéssel
kapcsolatban.13 A csatlakozás mellett foglalt állást Notter Antal jogi kari,
Vámossy Zoltán orvoskari dékán, Mágocsy-Dietz Sándor bölcsészkari prodékán,
elutasító véleménye volt Pataky Arnold hittudományi dékánnak, Trikál József
hittudományi és Angyal Dávid jogi kari prodékánoknak. A csatlakozás ellen
emelte fel nagyon határozottan szavát a rektor, Bársony János is. Az ellentétes
véleményeknek egymás közelítésére tett kísérletet a bölcsészkar dékánja,
Siegescu József és az ügyben halasztási indítványra tett javaslatot. Azonban
szavazásra bocsátották a csatlakozás kérdését, ahol is Siegescu és Vámossy,
tekintettel karuk állásfoglalására, megváltoztatták korábbi véleményüket, így az
Egyetemi Tanács hét nem szavazattal két igen (Mágócsy-Dietz és Nottter)
ellenében kimondta, hogy nem óhajtja a csatlakozást. Az elutasító határozat
ellen Notter különvéleményt nyújtott be. Az Egyetemi Tanács 2843/1922. szám
alatt hozott döntését 1923. január 11-én terjesztette fel Klebelsberg Kunohoz, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez.

A kultuszminiszter válasza 

Az Egyetemi Tanácsnak a csatlakozást elutasító határozatát Klebelsberg
nem kívánta, mint végleges döntést elfogadni, ezért válaszában cáfolni
igyekezett az egyetem részéről felhozott ellenérveket.

" Sajnos az 1940 előtti egyetemi tanácsülési jegyzökönyvek megsemmisültek 1956-ban,
így az ott elhangzottakat és az elfogadott határozatokat az adott kérdéssel foglalkozó
egyéb források alapján próbáltam rekonstruálni.
l f ELTE Lt. 19/f. 2. doboz (GYE) 4031/1927-28. 27-12-10
14 ELTE Lt. 19/b. 1. doboz kbiz. ülések jkv.-i, 1924. április 29.
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A két fejezetből álló 5389/1923. elnöki szám alatt 1923. szeptember 20-án a 
tanácshoz intézett leiratában olyan kompromisszumos megoldásokat próbált
javasolni, melyek révén elhárulhatnának az Egyetemi Könyvtár csatlakozása
előtti akadályok.15

A csatlakozásnál a felmerült főkegyúri jog kérdését Klebelsberg
mellözhetőnek vélte, hiszen "ad abszurdum vinné az ügyet az, ha szüneteltetése
következtében képtelenné tennénk magunkat arra, hogy az élet folyton változó
követelményeihez alkalmazkodhassunk, ha közviszonyainkat abban az
időpontban kívánnánk megmerevíteni, amikor a főkegyúri jog gyakorlása
megszűnt".16

A leirat második részében Klebelsberg ismét kifejtette, hogy mely okok
vezették a Gyűjtemény egy etem létrehozásához, s miért látja elengedhetetlenül
fontosnak az Egyetemi Könyvtár csatlakozását is (pl. paralel könyvbeszerzések
elkerülése, gyűjtési körök tervszerű megállapítása, a könyvbeszerzések egységes
irányítása stb.). Az egyetemi autonómia megsértésének vádját azzal utasította
vissza, hogy akkor a könyvtárat az egyetem megkérdezése nélkül sorolta volna
be a Gyűjteményegyetem kötelékébe tartozó intézmények közé. A miniszter
megígérte, hogy a könyvtár telke, épülete, könyv-, kézirat- és metszetállománya
továbbra is, mint jogi személy az Egyetemi Könyvtár tulajdonában marad, és
ezek más közgyűjteményekbe nem lesznek áthelyezhetők. Klebelsberg
kijelentette, hogy hajlandó - hasonlóan az Akadémiához - a könyvtár számára is
szaktanácsot alakítani. Ennek az elnökön kívül tagja lenne a könyvtár igazgatója,
a Széchényi Könyvtár igazgatója és két, az egyetem által választott tag. A 
bizottság jelentős befolyást tudna gyakorolni főként a kezdő állásokra történő
kinevezéseknél. Klebelsberg azonban a Gyüjteményegyetemnél alkalmazott
koncepciójához híven az Egyetemi Könyvtárnál is ragaszkodott ahhoz, hogy
annak személyzete beleolvadjon a Gyűjtemény egy etem összlétszámába.

A könyvrendelések jogát továbbra is fenntartotta az Egyetemi Könyvtár
vonatkozásában az egyetemi tanárok számára, sőt hozzátette, hogy egy esetleges
csatlakozás esetén hajlandó ezt kiterjeszteni a Gyüjteményegyetem kötelékében 
lévő intézmények összes könyvtáraira is.

Leirata végén Klebelsberg ismét az egyezség megkötését javasolta, melynél
szerinte újabb törvényalkotásra nincs szükség, hiszen az 1922. évi XIX.
törvénycikk 10 §-ában fogalmazódnak meg az egyetem jogai, a konkrét
kérdéseket pedig a szervezeti, ügyviteli és fegyelmi szabályrendeletben kell

'MOL К 726 2. csomó 596/1923.
16 MOL К 726 2. csomó 596/1923.
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majd rendezni. Klebeisberg-mintegy a leiratának zárszavaként - hozzátette,
hogy: "e tudománypolitikai koncepcióban az Egyetem Könyvtárának a 
Gyűjteményegyetem keretébe való illesztése számottevő elem, s úgy érzem,
hogy viszont az egyetem részéről is igényelhetem tudománypolitikám iránt azt a 
bizalmat, melyet az Egyetemi Könyvtárnak a Gyűjteményegyetem igazgatásába
való átbocsátása involvál. Hiszen itt nem a miniszter bürokratikus befolyásának
növeléséről van szó, hanem egy intézménynek két önkormányzati testület között
való tervszerű megosztásáról."17

Viták az egyetemen a csatlakozásról 

A miniszteri leiratot az Egyetemi Tanács 1923. november 6-án tartott ülésén
véleményezésre megküldte a könyvtárbizottság részére.18 A könyvtárbizottság
1923. november 19-i ülésén a kultuszminiszter leiratának referátumára Székely
István bizottsági tagot, nyilvános rendes tanárt kérte fel, aki a megbízatást
elvállalta.19 A Bársony János prorektor elnökletével összeülő könyvtárbizottság
1924. április 29-én foglalkozott ismét a csatlakozás kérdésével.20

A bizottsági ülésen először felolvasták Klebelsberg leiratát, majd Székely
István, az ügy előadója ismertette referátumát. Ebben Székely úgy vélte, hogy a 
miniszteri leirat számos olyan pontokon tesz engedményt az egyetem felé,
amelynek révén a csatlakozás elképzelhetőnek tűnik. Hozzátette azonban, hogy a 
várható előnyök ellenére csak bizonyos, tárgyalások útján rendezett feltételek és
kikötések mellett történjék meg a csatlakozás. Ezután nagy vita bontakozott ki a 
bizottságban a Gyűjtemény egy etembe való belépést támogatók és az azt
elutasítók között. Pataky Arnold hittudományi kari prodékán szerint, bár a 
kultuszminiszter az autonómia és a vagyon kérdésében engedett, azonban úgy
látja, hogy a Gyűjteményegyetem még nem alakult ki véglegesen, ezért nem
szabad elsietni a csatlakozást. Fröhlich Izidor, nyilvános rendes egyetemi tanár a 
belépést csak novelláris úton való rendezéssel tudta elképzelni. Ferenczi Zoltán
könyvtárigazgató azon a véleményen volt, hogy bizonyos kompromisszumok
megkötésével, de a könyvtár anyagi helyzete szempontjából mindenképpen
előnyös lenne a csatlakozás. Mivel a megbeszélések nagyon hosszúra nyúltak,
így Siegescu József kérésére a tárgyalások folytatását 1924. május 13-ára
halasztották. A könyvtárbizottság ezen az ülésén hozta meg határozatát, mely

18 ELTE Lt. 19/f. 2. doboz (GYE) 4031/1927-28. 27-12-10
19 ELTE Lt. 19/b. 1. doboz kbiz. ülések jkv.-i, 1923. november 19.
20 ELTE Lt. 19/b. 1. doboz kbiz. ülések jkv.-i, 1924. április 29.
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megpróbálta figyelembe venni a különböző álláspontot képviselő
felszólalók kívánságait.21

A határozat értelmében a könyvtárbizottság azt javasolta az Egyetemi
Tanácsnak, hogy az alábbi hét pontban felsorolt feltételek alapján kezdje meg a 
csatlakozási tárgyalásokat a Gyűjtemény egy etem képviselőivel:22 1. Az
Egyetemi Könyvtárnak a Gyűjteményegyetemhez való belépését és annak
feltételeit törvényi úton szabályozzák. 2. Az Egyetemnek a könyvtárra, úgy az
épületére, mint az abban található minden ingó tárgyaira és felszereléseire
vonatkozó tulajdonjoga sértetlenül fenntarttatik, valamint a jövőben történő
mindennemű beszerzések is az egyetem tulajdonába kerülnek át, melyek más
intézeteknek vagy gyűjteményeknek nem adhatók át. 3.Az Egyetemi
Könyvtárnak évenként megállapítandó költségvetésébe lehetőleg a békebeli, de
legalábbis a békebeli javadalom 50%-ának megfelelő aranyparitásos összeget
kell felvenni. 4. Az Egyetemnek a könyvtárra vonatkozó önkormányzati
hatásköre sértetlen marad, annak a Gyűjtemény egyetembe való belépése után is.
A könyvtárigazgató jelölése az Egyetemi Tanács szuverén döntése marad. 5. A 
Gyűjtemény egyetem Tanácsába az egyetemi tagok közül nyolcat, az igazgató-
tanácsba legalább ötöt, a könyvtári szaktanácsba mind a két meghívott tagot az
egyetem delegálja. 6. A könyvtár személyzete a gyüjteményegyetemi státusuk
mellett az egyetem kötelékében is megmaradnak, a személyzet az Egyetemi
Tanács rendelkezése és elsőfokú fegyelmi hatósága alatt áll. Áthelyezésük más
gyűjteményhez vagy saját kérésük, vagy az Egyetemi Tanács hozzájárulásával
történhet. Az összlétszámba való beolvasztásnál ügyelni kell arra, hogy a 
könyvtár tisztviselői ne kerüljenek hátrányba a már korábban csatlakozott
intézetek alkalmazottaival szemben. 7. Az egyetem vagy a Gyűjteményegyetem
panasza alapján a magyar királyi Közigazgatási Bíróság hivatott mindazoknak a 
vitás jogi kérdéseknek az eldöntésére, melyek a magyar állam, illetve az
egyezséget kötő két fél között létrejövő jogviszonyban felmerülnek. Az
Egyetemi Tanács fenntartja magának azt a jogot, hogy ha az együttműködés az
egyetemre nézve károsnak bizonyul, meghatározandó időtartam múlva, vagy
bizonyos ciklusok végén a Gyűjteményegyetem kötelékéből a Közigazgatási
Bíróság döntésétől függetlenül kiléphessen.

Az Egyetemi Tanács a könyvtárbizottság állásfoglalását tárgyalás végett
megküldte mindegyik karnak. Elsőként a hittudományi kar hozta meg döntését
az 1924. december 19-én tartott kari tanácsi ülésén.23 Itt öt szavazattal három
ellenében kimondták, hogy fenntartva korábbi álláspontjukat, nem kívánják a 
csatlakozást. A bölcsésztudományi kar az 1925. április 3-án tartott II. rendkívüli

21 ELTE Lt. 19/b. 1. doboz kbiz. ülések jkv.-i, 1924. május 13.
22 ELTE Lt. 19/b. 1. doboz kbiz. ülések jkv.-i, 1924. május 23.
23 ELTE Lt. 19/f. 2. doboz (GYE) 4031/1927-28 27-12-10
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ülésén foglalkozott a kérdéssel. A kar az ügyet Szentpétery Imre nyilvános
rendes egyetemi tanár előadó előterjesztésében tárgyalta. A kari tanács
határozatában kimondta, hogy "a csatlakozáshoz a könyvtárbizottság javaslata
alapján hozzájárul, de a csatlakozás feltételei gyanánt a könyvtárbizottság
javaslatainak módosításával".25 Ezek a változtatások a 3., az 5., a 6. és a 7.
pontoknál voltak. A 7. pontban a kar azt az elképzelést támogatta, hogy a 
Gyűjteményegyetemmel kötendő egyezség érvénye egyelőre annak létrejöttétől
számított öt évre szólna, aminek leteltével akkor az újabb megállapítandó időre
megújítható, valamint, ha a Gyűjtemény egy etem szervezetében olyan változás
állna be, mely érinti a jelen egyezséget, úgy azt az Egyetemi Tanácsnak jogában
áll felbontani még a kikötött érvényességű határidő lejárta előtt is. Az orvosi kar
Nékám Lajos előadása alapján az 1925. április 20-án tartott ülésén tárgyalta a 
csatlakozás kérdését.26 A kari tanács tizennégy igen szavazattal kilenc ellenében
elfogadta a könyvtárbizottság véleményét és javaslatát. A jogi kar Szladits
Károly nyilvános rendes egyetemi tanár előadásában 1925. május 6-án tartott V.
rendkívüli ülésén foglalkozott a csatlakozás ügyével.27

A kari tanács határozatában kimondta, hogy támogatja a 
Gyűjteményegyetembe való belépést, de a könyvtárbizottság által kidolgozott
csatlakozási feltételeknek a némi megváltoztatásával. Ezek közül a legfontosabb
az volt, hogy "az Egyetemi Könyvtár csak egy bizonyos időre, mondjuk 5 évre
szóló lekötelezettséggel csatlakozzék a Gyüjteményegyetemhez".28 Az egyetem
karai közül a hittudományi kivételével az összes kar a könyvtárbizottsággal
egyetemben a lefektetett feltételek figyelembe vételével folytatandó csatlakozási
tárgyalások megindítása mellett foglalt állást.

Az ügy ezek után került az Egyetemi Tanács elé, ahol 1926. augusztus 31-én
Notter Antal nyilvános rendes egyetemi tanár előterjesztette a csatlakozásról
készített referátumát.29 Ebben kifejtette, hogy a miniszteri leirat tartalma
rávilágított arra, miszerint a csatlakozást az egyetem könyvtárához való jogainak
fönntartásával és ezt egy egyezségben való rögzítésével kívánja Klebelsberg
véghezvinni, amely tiszteletben tartaná az egyetem autonómiáját. Notter hat
pontban foglalta össze az Egyetemi Tanács számára határozati javaslatát: 1. Az
Egyetemi Könyvtár belép a Gyüjteményegyetembe, de minden jelenlegi
vagyona és majdani szerzeménye megmarad tulajdonában. A csatlakozás után az
Egyetemnek a könyvtárra vonatkozó jogait a kötendő egyezségben leírt
feltételek és kikötések révén biztosítják. 2. A belépés feltételeit tartalmazó

24 ELTE Lt. 8/a. jkv. 28. kötet 1922/23.
25

uo.
26 ELTE Lt. 19/f. 2. doboz (GYE) 4031/1927-28. 27-12-10
27 ELTE Lt. 7/a-I. jkv. 25. kötet 1924/25.
28 uo.
29 ELTE Lt. 19/f. 2. doboz (GYE) 4031/1927-28. 27-12-10
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szerződést a kultuszminiszternek kell jóváhagyni. 3. A szerződési feltételek
kidolgozására egy három tanácstagból álló bizottságot kell fölállítani, melynek
feladata lesz még a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériummal való
kapcsolatfelvétel is. 4. Felhatalmazást kell adni a rektor számára, hogy ha a 
kidolgozott szerződéstervezet elfogadható, akkor azt a Gyűjtemény egy etem
képviselőivel az egyetem nevében megköthesse, és a kultuszminiszterhez
felterjeszthesse. 5. A törvénynovelláról és a közigazgatási bírósági kikötésekről
az egyetem végleges állásfoglalását majd a felállítandó bizottságnak kell
kidolgoznia. 6. Az Egyetemi Könyvtár nevén lévő ingatlannak a telekkönyvben
az egyetem nevére történő átíratását egyelőre el kellene halasztani, annál is
inkább, mivel ez a csatlakozás ügyével összefüggésben nem áll.

Az Egyetemi Tanács Notter javaslatait hét igen szavazattal kettő nem
ellenében elfogadta. A csatlakozási tárgyalások lefolytatására létrehozott
bizottság tagjaiul Szentmiklósi Márton prorektort, Notter Antal jogi és Yolland
Artúr bölcsészettudományi kari prodékánt jelölték.30 Tanácsadóul közjogi
ügyekben Tomcsányi Móricot, magánjogi kérdésekben és a szerződés
elkészítésére Szladits Károly nyilvános rendes egyetemi tanárokat kérték fel.
Szladitsot azonban, betegségére való hivatkozással felmentették, és helyette
Zachár Gyula címzetes rendkívüli egyetemi tanárt kérték fel az ügyben történő
tanácsadásra.

Az egyetemi bizottság 1927. március 22-én tartott ülésén hallgatta meg
Zachár Gyula referátumát és szerződéstervezetét.31 Az ülésen résztvevő
Tomcsányi Móric és Pasteiner Iván könyvtárigazgató32 azonban azon a 
véleményen voltak - melyet a bizottság tagjai is osztottak -, hogy Zachár
előadványa nem alkalmas a Gyűjteményegyetemmel való tárgyalásra. A fenti
véleményeket az elnök, Szentmiklósi Márton is osztotta, és azt javasolta, hogy a 
Gyűjteményegyetem részéről a csatlakozásra létrehozott bizottsággal közvetlen
tárgyalásokat kezdjenek. 3 Az ügy itt tartott, mikor az 1927/28-as tanév elején az
Egyetemi Tanácsból kiváló bizottsági tagok helyére újak kinevezése történt

jUELTELt. 19/f. 2. doboz (GYE) 4031/1927-28. 27-12-10

" U0-
j2 Pasteiner Ivánt 1926. május 15-én nevezte ki Horthy Miklós az Egyetemi Könyvtár
igazgatójává. MOL К 726 9. csomó 3 11/1926.
" Szentmiklósi 1927. április 4-én írott levele Notter Antalhoz. ELTE Lt. 19/f. 2. doboz
(GYE) 4031/1927-28. 27-12-10
,4 A levéltári és könyvészeti anyagban nem találtam utalást az új bizottság személyi
összetételére. Közvetett adatok alapján csak az derült ki, hogy a bizottságban a 
csatlakozási tárgyalások ügyének új előadója Domanovszky Sándor lett.
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A csatlakozási tárgyalások 

Az egyetemen az Egyetemi Könyvtár csatlakozásáról folyó viták híre a 
Gyüjteményegyetemre is elért. Az Egyetemi Tanácsnak 1926. augusztus 31-én
hozott döntése, mely a csatlakozási tárgyalások megindítását és bizonyos
kikötések mellett az Egyetemi Könyvtárnak a Gyűjteményegyetembe való
felvételét kérte, a Gyüjteményegyetem 1926. december 9-én Hóman Bálint
elnökletével megtartott igazgató-tanácsi ülésén került szóba.35 Hóman
bejelentette, hogy értesülései szerint az Egyetemi Tanács egy bizottságot hozott
létre, hogy a csatlakozás ügyében tárgyalásokat folytasson a fenti feltételek
mellett a Gyüjteményegyetem Tanácsával. Ezért, mint az ügyben legközelebbről
érintett intézmény, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójaként Hóman
felhatalmazást kért az igazgató-tanácstól, hogy a kiküldött egyetemi bizottsággal
érintkezésbe léphessen. Az igazgató-tanács Hóman bejelentését tudomásul vette,
és engedélyezte számára, hogy az egyetemi bizottsággal a csatlakozás
kérdésében a tárgyalásokat megkezdje. Az igazgató-tanács határozata még
hozzátette, hogy amennyiben Hóman által "szükségesnek mutatkozik, Csánki és
Petrovics főigazgatók és Tangl Károly egyetemi tanár tanácstagok
közreműködésével bizottságilag tárgyaljon".36

Az Egyetemi Könyvtár csatlakozásának előkészítésére a 
Gyüjteményegyetem igazgató-tanácsa által kiküldött bizottság 1927. március 29-
én tartotta alakuló ülését a Szépművészeti Múzeumban." A bizottság elnöke, aki
egyben a Gyüjteményegyetem soros ügyvezető-alelnöki tisztségét is viselte,
Petrovics Elek, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója lett, tagjaivá Csánki
Dezső államtitkár, az Országos Levéltár főigazgatója, Tangl Károly egyetemi
tanár és Hóman Bálint, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója neveztetett ki.
A bizottságban az ügy előadójává Hómant választották.

A két fél közötti közvetlen tárgyalások Fináczy Ernőnek, az egyetem
rektorának a Gyüjteményegyetem vezetőségéhez címzett, az Egyetemi Könyvtár
és a Gyüjteményegyetem jogviszonyának tárgyában az egyetemen tartandó
értekezletre való meghívójával kezdődtek.38 A Gyüjteményegyetem igazgató-
tanácsának 602/1926. szám alatt adott felhatalmazása alapján Hóman Bálint vett
részt az 1928. január 12-én tartott értekezleten. A megbeszélésen a felek a 

33 MOL К 726 9. csomó 597/1926.
}в MOL К 726 9, csomó 602/1926.
57 MOL К 726 10. csomó 175/1927.
38 MOL К 726 12. csomó 21/1928.
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Gyűjtemény egy etem és a Pázmány Péter Tudományegyetem között az
Egyetemi Könyvtár csatlakozásáról szóló szerződéstervezetet fogadtak el,
melyet az egyetem készített el a múlt év végén.39 A hét paragrafusból álló
tervezet a karok és az Egyetemi Tanács által hozott határozatokra épült. Hóman
a szerződéstervezetet a tárgyalások alapjául elfogadta, de a Gyűjtemény egy etem
Tanácsához 1928. január 26-án az értekezletről készített jelentésében jelezte,
hogy annak néhány pontja tartalmával nem tud egyetérteni. A 
szerződéstervezet szövegét véleményezés céljából a bizottság többi tagja
számára is megküldte a Gyűjtemény egy etem Tanácsa. Ezek közül legjobban
Csánki Dezső által 1928. március 13-án Hómanhoz küldött válaszlevele foglalta
össze azokat az észrevételeket, melyek nem voltak elfogadhatóak a 
Gyűjteményegyetem számára.41

Csánki levelében kifogásolta, hogy az Egyetemi Könyvtár csatlakozása csak
kötött időtartamra szól, illetve, hogy az összetételében évről-évre változó
Egyetemi Tanács bizonyos esetekben kezdeményezheti a szerződés felbontását.
Nagy nehézségnek tartotta a könyvtári alkalmazottaknak a 
Gyűjtemény egy etemet alkotó intézetek tisztviselőinek összlétszámába való
beolvasztását, hiszen ez már az alakuláskor is számos panaszra adott okot. De
azt egyenesen elfogadhatatlannak ítélte meg, hogy egy esetleges kiválással a 
könyvtár a Gyűjtemény egy etemben szerzett új állásokat, melyek a jelenleginél
magasabb fizetési osztályúak, magával vihetne. Nem támogatta az egyetem által
kért kibővítését a Gyűjtemény egy etem Tanácsának és igazgató-tanácsának, mert
úgy vélte, hogy ez esetben ezen döntéshozási fórumokon az egyetemi tanárok túl
nagy befolyást szereznének az intézetek vezetőivel szemben.
Ellenvéleményének adott hangot az Egyetemi Tanács által kiküldött egyetemi
tanároknak a könyvtári tisztviselők fegyelmi ügyeiben való részvételére,
valamint a tudományegyetemi tanárok számára a könyvrendelések
lehetőségének a Gyűjteményegyetemhez tartozó intézmények könyvtáraira
történő kiterjesztésével kapcsolatban is.

Az egyetem részéről kidolgozott szerződéstervezetet a Gyüjteményegyetem
igazgató-tanácsa által felállított bizottság részletesen megtárgyalta, és azt több
lényeges ponton is elfogadhatatlannak tartotta (lásd a Csánki levelet). Az 1928.
március 27-én tartott főigazgatói értekezlet fő témája szintén az Egyetemi
Könyvtár csatlakozási kérdése volt.42 Itt az ülésen határozati javaslatot hoztak, és
egy új, módosított szerződés (tervezet) szövegét készítették el, melyet a 
Petrovics vezette bizottság dolgozott ki.

39 ELTE Lt. 19/f. 2. doboz(GYE) 4031/1927-28. 27-12-10
40 MOL К 26 12. csomó 52/1928.
41 MOL К 726 12. csomó 201/1928.
42 MOL К 726 12. csomó 247/1928.
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A határozati javaslatban gyakorlatilag ugyanazon aggályokat fogalmazták
meg a csatlakozás kérdésével kapcsolatban, melyekről már Csánki is írt
levelében, csak itt most pontos, részletes kifejtése történt meg ezeknek. A 
szerződés-tervezet tartalmával szemben fő ellenérvként ismét azt hozták fel,
hogy az "olyan mértékben tartja fenn az egyetem jogait és befolyását az
Egyetemi Könyvtár igazgatása tekintetében is, hogy a könyvtárt e szerint a 
Gyűjtemény egy etem nem egyedül igazgatná, hanem legfeljebb közös
igazgatásról lehetne szó".4 Sérelmezték, hogy az egyetem önmaga számára
jelentős befolyást kíván biztosítani a könyvtár igazgatójának kiválasztásában,
személyzetének beosztásában és áthelyezésében, a fegyelmi eljárások
lefolytatásában stb. Leginkább elfogadhatatlannak tartották ezeken kívül azt,
hogy " tudományegyetem tehát nemcsak mintegy félig adja át a 
Gyűjtemény egy etem igazgatása alá az Egyetemi Könyvtárt, hanem még ezt is
csak időről-időre, sőt időn kívül is lemondható szerződés formájában kívánja
tenni".44 így a főigazgatói értekezlet azt az álláspontot foglalta el a csatlakozás
kérdésében, hogy az csak oly módon történhet meg, ami csak olyan kikötéseket
tartalmaz, melyek az egyetemnek könyvtárához fűződő tulajdonjogából
szervesen következnek, de azon túl nem lépnek. A Gyűjtemény egy etem csak
valóságos és osztatlan igazgatása alatt kívánta a könyvtárt felvenni a kötelékébe.
Továbbá kikötötték, hogy a csatlakozás nem időleges, bármikor felmondható
jelleggel köttessék, hanem mint a többi, a törvény által egyesített négy nemzeti
nagy közgyűjteménynél, végleges módon történjék meg.

A Gyűjtemény egy etem igazgató-tanácsa 1928. április 24-én tartott ülésén
foglalkozott a csatlakozás ügyével.45 Itt Petrovics felolvasta jelentését, melyet a 
Klebelsberg és az általa vezetett bizottság közös megbeszéléséről készített.46

Bemutatták Klebelsbergnek az Egyetemi Tanáccsal való további tárgyalás
céljára kidolgozott egyezség-tervezetet, valamint a főigazgatói értekezletnek az
erre vonatkozó határozati javaslatát. A tervezetet a bizottsági ülésén a 
kultuszminiszter néhány kisebb módosítással elfogadhatónak ítélte. A 
megbeszélés végén Klebelsberg úgy intézkedett, hogy a csatlakozás ügyének
tárgyalására legközelebb az ő elnökletével a két fél meghívottai közös
értekezletre jöjjenek össze. Ezt a véglegesnek mondható egyezség-tervezetet

u v j .
4- MOL К 726 12. csomó 287/1928.
46 MOL К 726 12. csomó 282/1928.
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mutatta be Petrovics az igazgató-tanács ülésén (az egyezség-tervezet szövegét
lásd a mellékletben).

Az 1928. április 24-én a Szépművészeti Múzeumban megtartott
igazgatótanácsi ülésen Hóman, mint az ügy előadója, először az egyetem által
készített és az 52/1928. szám alatt iktatott szerződés-tervezetet ismertette. Ezt
követően az igazgató-tanács elnökeként Petrovics, aki egyszersmind a 
csatlakozást előkészítő bizottság elnöki tisztét is betöltötte, felolvasta a bizottság
247/1928. szám alatt hozott határozati javaslatát, törvényjavaslat-tervezetét és
egyezség-tervezetét. Az igazgató-tanács a felolvasott tervezeteket szakaszonként
részletesen megtárgyalta, majd a következő határozatot hozta. "Az Egyetemi
Könyvtár csatlakozásának előkészítése ügyében kiküldött gyüjteményegyetemi
bizottság eddigi eljárását tudomásul veszi, a tárgyalásoknak a bizottság
határozati javaslatában, egyezség- és törvény-tervezetében lefektetett elvek
alapján való további folytatásához hozzájárul, és amennyiben ily alapon a 
Pázmány Péter Tudományegyetem Tanácsával a megállapodás létrejön, a 
megállapodásnak az Országos Magyar Gyűjtemény egy etem Tanácsa nevében a 
bizottság által való elfogadására, Petrovics ügyvezető-alelnök részére pedig a 
szükséges aláírások eszközlésére felhatalmazást ad. Kívánatosnak tartja, hogy az
Egyetemi Könyvtár csatlakozása esetén az egyetemi könyvtári tisztviselők
létszáma a Gyűjtemény egyetembe való besorozása előtt megfelelően
arányosíttassék."48

Az igazgató-tanács által elfogadott egyezség- és törvényjavaslat-tervezetek
megbeszélésére Klebelsberg 1928. április 25-én egy értekezletet hívott össze,
melyen jelen voltak a két fél által a csatlakozás előkészítésére kiküldött
bizottságok tagjai.49 A tervezet általános jellegű megbeszélése mellett néhány
kérdés konkrétan is szóba került. A Gyűjteményegyetem képviselői kérték, hogy
bizonyos feltételek (az igazgató-tanács kibővítése, a könyvtári szaktanács
megalakítása és a közös fórum kijelölése) törvényi úton szabályoztassék. Az
egyetemi bizottság tagjai ezt elfogadták, de javasolták, hogy a csatlakozás
kapcsán felmerülő kérdéseket -részben törvénnyel, részben egyezség
megkötésével szabályozzák. A két fél megállapodott a tervezetek szövegében, de
egy fontos elvi kérdés függőben maradt, mely a csatlakozás időtartamáról szólt.
A tudományegyetem képviselői csak az ideiglenes (10 évre), s nem az állandó
jellegű csatlakozási feltételt tudták elfogadni.

MOL К 726 12. csomó 282/1928.
MOL К 726 12. csomó 288/1928.
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Azonban ennek ellenére az értekezleten a Gyűjtemény egy etem
részéről Petrovics Eleket, az egyetem részéről bizottságának előadóját,
Domanovszky Sándor nyilvános rendes egyetemi tanárt bízták meg, hogy
közösen dolgozzák ki a tervezetek szövegét.50 Ezeket 1928. május 1-ére
készítették el, melyet az egyetemi bizottságnak elfogadás végett az Egyetemi
Tanács elé kellett terjesztenie.

A csatlakozási tárgyalások kudarca 

A Gyüjteményegyetemnek és az egyetemnek az Egyetemi Könyvtár
csatlakozásáról folyó tárgyalások lefolytatására kiküldött bizottságok
megbeszélése alapján létrejött, ezt szabályozó törvény- és egyezségtervezetét az
Egyetemi Tanács is megtárgyalta. Az ügy előadója Domanovszky Sándor volt.

Domanovszky 1928. június 17-én tájékoztatta az eddigi megbeszélések
eredményeiről az Egyetemi Tanácsot.52 Kifejtette, hogy a bizottsági tárgyalások
folyamán a Gyűjteményegyetem részéről az eredeti egyezség-tervezettel
kapcsolatban több ponton is határozott ellenállás bontakozott ki, majd e 
kérdésekben ellenjavaslatokat fogalmaztak meg. így a csatlakozást törvény és
egyezségkötés által szabályozzák: "Az egyetemnek a Gyűjtemény egy etem
tanácsában való képviseletét, az Egyetemi Könyvtár szaktanácsának összetételét
és az egyetem panaszjogát novelláris törvénnyel kívánja megoldani, míg a többi
részletkérdés egyezségben fektettetnék le."53 Domanovszky az új, módosított
törvény- és egyezség-tervezettel kapcsolatban felmerült észrevételeit három
pontban foglalta össze. 1. Domanovszky szerint az egyetem jogait nem fenyegeti
veszély könyvtárára nézve a csatlakozás kapcsán, ha az e törvénytervezettel
valósul meg. Azonban úgy vélte, hogy mielőtt a belépés megtörténne, a könyvtár
személyzetének - a későbbi problémák elkerülése végett is - státusrendezését
végre kell hajtani. 2. Domanovszky a törvény szövegében pótolni javasolta azt a 
szóbeli megbeszéléseken elfogadott kitételt, hogy az egyetem rektorát
akadályoztatása esetén a Gyűjteményegyetem fórumain a prorektor helyettesíti.
Szintén kiegészítendőnek vélte az előadó a szaktanácsról szóló törvényi
rendelkezéseket. Nevezetesen azt, hogy a szaktanács összetételének
megállapításakor ne egyszerűen csak egyetemi tanár megnevezés szerepeljen,
hanem ehelyett: "köttessék ki, hogy ezt a személyt a Pázmány Péter
Tudományegyetem nyilvános rendes tanárai közül kell meghívni. 3. Az
egyezség 10 évig tartó hatályáról, és annak esetleges felbontásakor az Egyetemi

41 MOL К 726 12. csomó 288/1928.
>] a törvénytervezet szövege a MOL К 726 12. csomó 282/1928. iratkötegben található.
52 ELTE Lt. 19 'f. 2. doboz (GYE) 4031/1927-28. 28-6-17
53 ELTE Lt. 19 f. 2. doboz (GYE) 28-6-17
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Könyvtár személyzetének státusáról szóló új pontot kellene beszúrni az
egyezség tervezet 4. §-a után. Ezek a kiegészítések - vélte Domanovszky -
megvédik az egyetem jogait könyvtárához a csatlakozást követően is. Egyedül
csak a könyvtár tulajdonjogát nem sikerült rendezni, de Domanovszky szerint
ezzel ráér foglalkozni az Egyetemi Tanácsa a tervezet törvényerőre emelkedése
és az egyezség megkötése után is.

Az egyetemen folyó bizottsági tárgyalások közben a Gyüjteményegyetem
főigazgatói értekezlete kidolgozott egy új, a csatlakozás időtartamáról szóló 5. § 
pontot, melyet Klebelsberg 1928. november 7-én jóváhagyott.54 Az új, 5. § 
szövegezését Petrovics Elek 1928. november 10-én kelt levelében küldte el, az
egyetem rektorának Wolkenberg Alajosnak: "5. §. Ez az egyezség egyelőre az
alábbi §-ban említett törvényjavaslatnak a törvényerőre emelkedését követő 10
évig hatályos. Ennek az időnek lejárta után önmagától továbbra és végleges
hatályban marad, kivéve, ha a felek valamelyike azt továbbra nem hajlandó
fenntartani. Az utóbbi esetben a felmondást egy évvel a 10 évi határidő lejárta
előtt kell a másik féllel közölni. Az egyezség megszűnte esetén az Egyetemi
Könyvtárhoz beosztott személyzet kiválik az Országos Magyar
Gyűjteményegyetem személyzetének kötelékéből, és attól fogva kizárólag mint
az Egyetemi Könyvtár személyzete teljesít szolgálatot."55 Petrovics levelében
arra kérte Wolkenberget, hogy terjessze az új szöveget az Egyetemi Tanács elé, s 
ha az hozzájárul, akkor haladéktalanul értesítse őt, hogy a további szükséges
intézkedéseket megtehesse.

Az Egyetem Tanácsa 1928. november 21-én megtartott II. rendes ülésén
foglalkozott az Egyetemi Könyvtárnak a Gyűjtemény egy etem kötelékébe való
belépése ügyében kidolgozott egyezség-tervezet új, 5. §-ával. Az Egyetemi
Tanács úgy foglalt állást, hogy az 5. §-ban foglalt módosításokhoz nem tud
hozzájárulni. Az egyetem döntését és indoklását Wolkenberg 3666./1928/1929.
szám alatt 1928. november 28-án kelt levelében közölte a Gyüjteményegyetem
vezetőségével. Ebben kifejtette, hogy az Egyetemi Tanács azért döntött így,
mert bár látja azokat az előnyöket, melyek a Gyűjtemény egy etemhez való
csatlakozásból a könyvtár számára erednek, de "az alapítványi vagyonnak ily
irányú végleges lekötésétől" tartózkodnia kell.57 Ezt az érvet azzal támasztotta
alá, hogy ha az Egyetemi Tanács nem élne a felmondás jogával a csatlakozást
követő kilencedik év elteltével bármilyen okból kifolyólag, akkor a tizedik év
elmúltával a könyvtár végleg a Gyüjteményegyetem igazgatása alá kerülne. Ezt
az egyetem vezetése nem vállalhatja fel, hiszen bármikor jöhet olyan ok, ami a 

MOL К 726 13. csomó 569/1928.
LlO.

MOL К 726 14. csomó 1013/1928.
MOL К 726 14. csomó 1013/1928.
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könyvtárnak az egyetem kebelébe való visszatérését kívánja, ezért
szükségszerű, hogy "az Egyetemi Tanács ily módon rá lesz kényszerítve az
egyezség felmondására, még ha egyébként az akkori viszonyok szerint a közös
igazgatást bizonyos határozott ideig továbbra is helyesnek és célszerűnek
ítélné".38 A fentiek figyelembe vételével kérte Wolkenberg, hogy a kérdést ismét
vizsgálja meg a Gyűjtemény egy etem Elnöksége.

A rektor válaszlevelét a Gyűjtemény egy etem igazgató-tanácsa az 1928.
december 22-én tartott ülésén tárgyalta meg.59 A megbeszélésen elnöklő
Petrovics véleménye szerint az egyetem álláspontja a hosszabbítás kérdésében

olyan merev, ami kizár bármilyen kompromisszumos lehetőséget. Ezzel

szemben Domanovszky azon az állásponton volt, hogy ha lehetővé tennék a 

csatlakozás felmondását minden 10 éves ciklus végén, akkor minden

valószínűség szerint az egyetem ezt elfogadná. Végh Gyula, az Iparművészeti

Múzeum főigazgatója szerint a Gyűjtemény egy etem nem mehet bele ideiglenes

jellegű csatlakozásba, csak állandó érvényűbe, és ennek felmondását is csak

kivételes indokkal lehessen kérni. Csánki Dezső, az Országos Levéltár

főigazgatója osztotta Végh véleményét, a bizonyos időközökben ismétlődő

csatlakozást nem tartotta kívánatosnak, "mert ez a föltétel az intézet anyagi és

személyi ügyeinek vitelébe állandó bizonytalanságot vinne bele, meggátolná azt,

hogy az Egyetemi Könyvtár az Országos Magyar Gyűjteményegyetemnek

valaha is szerves részévé váljék, s általában olyan külön jogállást adna a 

könyvtárnak, amely az Országos Magyar Gyűjtemény egy etem egységét és

szervességét mindenkoron megbontaná."60 Az igazgató-tanács elutasította az

egyetem kérését.

A döntésről 1929. január 5-én levélben értesítette Petrovics Wolkenberget.

Ebben kifejtette, hogy az igazgatótanács a felmondási jognak a próbaidő eltelte

után bizonyos időközökben történő ismétlődését nem tartja elfogadhatónak,

hiszen a Gyüjteményegyetem az egyezség-tervezetben az egyetem részére az

"Egyetemi Könyvtár ügyeinek intézésében anyagi biztosítékot és olyan

különleges jogokat volt hajlandó nyújtani, hogy ezt meggondolva nem látja

lehetségesnek ezen felül még arra is módot adni a Tudomány Egyetemnek , hogy

a kapcsolatot időről-időre fenntarthassa vagy felbonthassa, s ezzel az Országos

Magyar Gyűjtemény egyetemhez csatlakozó Egyetemi Könyvtárhoz való

viszonyunkban állandó bizonytalanságot idézzen elő."61

59MOL К 726 14. csomó 1009/1928.
60 MOL К 726 14. csomó 1009/1928.
61 MOL К 726 14. csomó 1013/1928.
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A csatlakozás ügye előkerült a Gyűjteményegyetem Tanácsának 1929.
január 8-án a Magyar Tudományos Akadémián tartott teljes ülésén is.62 A 
Gyűjteményegyetem ügyvezető-alelnöki tisztéről leköszönő Petrovics két éves
vezetői ciklusát értékelő beszédében utalt az Egyetemi Könyvtár ügyében az
egyetemmel folytatott tárgyalásokra, melyeket utódjának, az Iparművészeti
Múzeum főigazgatójának, Végh Gyulának kell sikeresen befejezni. Az eddigi
megbeszéléseken - fejtegette Petrovics - csaknem minden problémát sikerült
megoldani, s csak egy, ám de lényeges elvi kérdést nem, nevezetesen, hogy "a
csatlakozás bizonyos próbaidő letelte után végleges legyen-e, mint ahogy mi
óhajtjuk, vagy pedig csak időről-időre kötendő megállapodástól legyen függővé
téve, mint a Pázmány Péter Tudományegyetem kívánná."63 Ez a nyitva maradt
kérdés várt megoldásra Végh ügyvezető-alelnöki periódusában, hogy a 
csatlakozási folyamat végre sikeresen befejeződjön.

Azonban a Tudományegyetem válasza szétfoszlatta az ebbéli reményeket.
Az egyetem álláspontját Wolkenberg Alajos rektor 1929. március 16-án
6680/1928/1929. szám alatt kelt levelében küldte meg.64 Ebben kifejtette, hogy
az Egyetemi Tanács a Gyűjtemény egy etemtől 1013/1928. szám alatt érkezet
átiratát, mely az új, a csatlakozás időtartamát szabályozó 5. § szövegét
tartalmazta, az 1929. február 28-án tartott IV. rendes ülésén tárgyalta meg. Ezen
az egyetem vezetősége az alábbi határozatot hozta, hogy "a közös igazgatás
előnyeinek kipróbálására készséggel hajlandó megfelelő - 10 éves - időszakot
elfogadni", de azt az egyetem is elvárja a másik szerződő féltől, "hogy ne
kívánja már most leszögezni, mi lesz tíz év múlva".65 Tehát az egyetem nem
fogadta el a végleges időtartamra vonatkozó csatlakozás feltételét. E vitás pont
helyett egy másik szövegezést ajánlott az Egyetem Tanácsa: "Ez az egyezség az
1929/1930. tanév kezdetétől számított tíz évi időtartamra szól, és ennek
elteltével hatályát veszti, hacsak a szerződő felek addig a jövő együttműködés
feltételeire nézve újabb megállapodásra nem lépnek."66 Ezen szempont
figyelembe vételével kérte Wolkenberg a Gyűjtemény egy etem Tanácsát a 
csatlakozás vitás kérdésének újra megfontolására.

Mivel a Pázmány Péter Tudományegyetem álláspontja nem közeledett a 
Gyüjteményegyeteméhez, s az elhúzódó tárgyalások folyamán kiderült, hogy a 
két fél saját szempontjai alapján további engedményeket nem tud adni, így a 
csatlakozási tárgyalások kudarcba fulladtak. Az üggyel kapcsolatban az utolsó,
1932. január 22-i bejegyzés, az idézett 1929. március 16-i Wolkenberg-levél

62 MOL К 726 14. csomó 28/1929.
63

 uo.
64 MOL К 726 15. csomó 230/1929.
65

UO.
66

uo.
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hátoldalán volt, a Gyűjtemény egyetem titkárától, Hegedűs Istvántól: "A
megegyezés kilátástalan lévén, az ügy tovább nem tárgyaltatott, ad acta
teendő."6,67

Epilógus

A Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter által létrehozott
Országos Magyar Gyüjteményegyetem hosszas tárgyalásokat követően nem
tudta magába olvasztani a Pázmány Péter Tudományegyetem Könyvtárát. Nem
valósult meg a kultuszminiszter azon célkitűzése, hogy a nemzeti nagy
közgyűjtemények közül, melyet az 1922. évi XIX. törvénycikkben is lefektetett,
az Egyetemi Könyvtár a Gyüjteményegyetem részévé váljon. A két intézmény
közötti szakítópróbát a csatlakozás állandó, végleges vagy ciklusonként
megújítandó jellege jelentette. Az Egyetemi Tanács nem vállalta azt a 
felelősséget, hogy a gyüjteményegyetemi koncepció elfogadásával "az egyetemi
könyvtár igazgatása végleg, vagyis minden időhatár nélkül maradna lekötve".68

A Gyüjteményegyetem Tanácsának véleménye viszont az volt, hogy " az időről-
időre való felmondás lehetősége állandó bizonytalanságot vinne be az Egyetemi
Könyvtárhoz való viszonyunkba, s nem szolgálná sem az ügy, sem a tisztviselők
érdekeit."69

Mivel a két félnek a hosszas tárgyalások során nem sikerült megegyezni, s 
érezhető volt, hogy ez egyhamar nem is fog bekövetkezni, ezért 1932. január 22-
én ad acta tették az ügyet. Sőt, mikor az új kultuszminiszter, Hóman Bálint az
1934. évi VIII. törvénycikkével átszervezte a Gyűjteményegyetemet Magyar
Nemzeti Múzeum néven, a törvény 3. §. első bekezdésében, az új nevű
önkormányzati szervezethez tartozó intézmények felsorolásánál már ki is hagyta
a szövegből az Egyetemi Könyvtár nevét.70

67

uo.
68 MOL К 726 14. csomó 1013/1929.
69 MOL К 726 14. csomó 28/1929.
70 Magyar Törvénytár, 1934. Bp., 1935. 59. o.
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A jegyzetekben használt rövidítések feloldása: 
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Könyvtár, vegyes iratok

ELTE Lt. 7/a-I. = Eötvös Loránd Tudományegyetem , Állam- és Jogtudományi
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ELTE Lt. 19/b. = Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, Egyetemi
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ELTE Lt. 8/a. = Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára,
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T. Kiss, 1998. = T. Kiss Tamás: Állami művelődéspolitika az 1920-as években.
Bp., 1998.
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I. Bp., 1962.
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Függelék

Egyezség tervezet 

!•§•
A királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem az 1922: XlX.t.c. §-a
alapján az ezen egyezség 5. §-ában említett törvényben és ezen egyezség 2-4.
§§-aiban foglalt jogfenntartásokkal és feltételekkel az Egyetemi Könyvtárt az
Országos Magyar Gyüjteményegyetem igazgatása alá bocsátja.
Az Országos Magyar Gyűjteményegyetem az 1922: XlX.t.c. 10. §-a alapján s az
ezen egyezség 5. §-ában említett törvényben és az ezen egyezség 2-5 §-aiban
foglalt jogfenntartásokkal és feltételekkel a kir. magyar Pázmány Péter Egyetemi
Könyvtára igazgatása alá veszi.

2.§.
a./ Az Egyetemi Könyvtárra vonatkozó tulajdonjog tekintetében az eddigi
jogállapot érintetlen marad. Az Egyetemi Könyvtárnak sem ingatlan vagyona [:
telek, épület :], sem ingó vagyona [: könyv-, folyóirat-, újság-, kézirat-, 
metszetgyűjtemény anyaga, emléktárgyai és felszerelése stb.:] nem olvad be az
Országos Magyar Gyüjteményegyetem vagyonába. Ingóságait az Országos
Magyar Gyüjteményegyetem Tanácsa ( sem ) más Közgyűjteménybe át nem
helyezheti, ( sem állandó kiállításra át nem engedheti.)
b./ Az Egyetemi Könyvtár eddigi gyűjtési körének fenntartásával általános és
egyetemes tudományos könyvtárként fejlesztendő.
c / Az Egyetemi Könyvtár részére beszerzendő minden ingóság, valamint az
ingatlan beruházások is a könyvtári tulajdon állományát gyarapítják.

з.§.

a./ A kir. magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára első
tisztviselőjét [: igazgatóját :] s többi személyzetet megilletik mindazok a jogok,
amelyeket részükre az 1922: XlX.t.c. biztosit.
b./ Az Egyetemi Könyvtár első tisztviselőjét [: igazgatóját :] a 
Gyüjteményegyetem Igazgató-tanácsa jelöli s jelölését közli Tudományegyetem
Tanácsával, melyet a jelöléssel szemben vétójog illet meg. Azt, akinek személye
ellen a Tudományegyetem Tanácsa vétójoggal élt, nem lehet többé jelölni. Ha a 
Gyüjteményegyetem Tanácsának jelölésével szemben a Tudományegyetem
Tanácsa két ízben élt vétójoggal, a harmadik jelölést a Gyüjteményegyetem
Tanácsa nem tartozik a Tudományegyetem Tanácsával közölni, hanem azt
egyenesen a miniszterhez terjeszti fel.
c / Az Egyetemi Könyvtárhoz beosztott tisztviselők ellen a kir. magyar Pázmány
Péter Tudományegyetem Tanácsának kívánságára a fegyelmi eljárást megelőző
vizsgálat megindítandó.
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dV A kir. magyar Pázmány Péter Tudományegyetem rektora által a 
beíratáskor a mindenkori szabályok szerint szedett könyvtári díjakból az
Egyetemi Könyvtári Alapba átutalandó összegek az Egyetemi Könyvtár javára
fordítandók azzal a határozott rendeltetéssel, hogy azok az egyetemi oktatás
szempontjait szolgáló, közelebbről évenként az Egyetemi Tanács által
megállapítandó tudományos célokra fordíttassanak.
е./ A kir. magyar Pázmány Péter Tudományegyetem tanárainak az a joga, hogy

az Egyetemi Könyvtárnál könyvrendeléseket kezdeményezzenek, teljes

épségben fennmarad és kiterjesztetik a mindenkori pénzügyi helyzet keretein

belül az Országos Széchenyi Könyvtárra, a Magyar Nemzeti Múzeum, az

Országos Levéltár, a Szépművészeti és Iparművészeti Múzeum

szakkönyvtárainak gyűjtési körébe eső könyvek beszerzésére is. Ugyanazon jog
illeti meg a Gyűjtemény egy etem tisztviselőit az Egyetemi Könyvtár
tekintetében, de azoknak, akik nincsenek vezető állásban, kívánságukat az
intézet [: Tár :] vezetője utján kell előterjeszteniök.
ÍJ A jelen egyezség életbeléptétől számított 6 hónapon belül az Országos

Magyar Gyűjtemény egyetem Tanácsának Szervezeti Ügyviteli és Fegyelmi
Szabályrendelete ezen egyezségnek megfelelően kiegészítendő.

4.§-
A kir. magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Könyvtárának mai egész
személyzete az Országos Magyar Gyűjtemény egy etem státusába a 7000/1925.
M.E. számú rendelet 2. §-a és a 9000/1927. M.E. számú rendelet 12. §-a
értelmében a kinevezés időpontja szerint megfelelő helyre sorozandó be.

5-§.
Ezen egyezség érvényességéhez a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter
jóváhagyása szükséges.
A Gyüjteményegyetem Tanácsának a kir. magyar Pázmány Péter Tudomány
egyetem kiküldöttjével való kiegészítéséről, - az Egyetemi Könyvtári Szaktanács
összeállításáról és az Egyetemi Könyvtárra vonatkozó jogviszonyból kifolyólag
felmerülhető vitás jogi kérdések elintézéséről a Vallás- és Közoktatásügyi
Miniszter törvényjavaslatot terjeszt az országgyűlés elé.
Ez az egyezség az előző bekezdésben említett törvényjavaslatnak egyben
törvényerőre emelkedésével egyszerre lép hatályba.
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