
KAZIMIR EDIT

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE A PESTI NAPLÓ HASÁBJAIN
(1850–1875)

„Mi követünk Kemény Zsigmond,
Mind igaz, amit ő mond.
Akármilyen a kabátja,
Deák Ferenc a barátja”

(kortesnóta, a Pesti Naplóból)

1850 februárjában Toldy Ferencet megbízták az Egyetemi Könyvtár igazgatásával. Ezzel
elkezdődött Toldy igazgatóságának második, Toldy haláláig tartó fejezete. Ez egyben az
Egyetemi Könyvtárnak az a rendkívül fontos korszaka, amely felölelte a szabadságharc
bukása után a könyvtári élet újrakezdésének legfontosabb eseményeit, a korszerű könyv-
tári tevékenység minőségi értelemben történő újra értelmezésének kísérleteit, ezek ese-
ménytörténetét, az Egyetemi Könyvtár (a továbbiakban EK) működésével szembeni
legfontosabb belső (egyetemen, szakmán belüli) és külső elvárások megfogalmazódását,
valamint az erre adott első állásfoglalásokat és vitákat. 

Mindez pedig az 1848/49 után érthetően rendkívül érzékeny és óvatos, de ugyanak-
kor lassan mégis magára találó hazai sajtó közreműködésével, segédletével zajlódott, amely-
nek egyik meghatározó orgánuma, a Pesti Napló volt (a továbbiakban P. N.), amely
kitartóan és elszántan követte az EK belső életének jelentős eseményeit, véleményformáló
fórumot biztosítva a könyvtár ügyeiben tájékozódni, illetőleg tájékoztatni kívánó feleknek
egyaránt. A kérdések, mint minden sajtótermék vizsgálata esetében ezúttal is változatlanok:
mit és hogyan közvetít a sajtó, milyen gyakorisággal és – ha megállapítható – kinek a fel-
kérésére vagy megbízásából teszi. A dolgozat ezekre a kérdésekre kereste a választ.

Az 1850-es dátum tehát egyaránt köthető a P. N. indulásához és a Toldy vezette
egyetemi könyvtár tevékenysége újrakezdéséhez, míg az 1875-ös év önmagában pusztán
az új könyvtárépület átadása okán is meghatározó esztendőnek, korszakhatárnak tekint-
hető. E korszak sajtó történéseiben pedig egy negyed évszázadnyi egyetemi könyvtári
fejlődéstörténet sajtólenyomata is kitapintható.

A P. N. évfolyamainak átolvasásakor arra törekedtem, hogy lehetőleg minden az
EK-ral magával, a könyvtár tevékenységével, ill. munkatársaival kapcsolatos információt
összegyűjtsek. A vizsgált időszakban 89 olyan cikket, híradást találtam, amely az EK-ról
szól, vagy a munkatársak tevékenysége révén hozzá köthető. Ez a szám ahhoz viszo-
nyítva, hogy más magyarországi könyvtárakról (akadémiai, múzeumi) ugyanebben az
időszakban mennyi szó esik, meglehetősen magas.

Adataim kevés kivétellel főként a „Fővárosi és vidéki újdonságok” című rovatban
jelentek meg, amely Kemény Zsigmond szerkesztősége alatt kapja a Pesti Napló majd ké-
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sőbb „Különfélék” rovatcímet. Mindaz azonban, ami e kevés kivételhez sorolható az vi-
szont többségében a címlapon, a tárcarovatban megjelenő „állapotjelentés”, amely hol
csupán tájékoztató jellegű, hol figyelemfelkeltő, közvéleményt felrázó szándékot sejtet. 

A dolgozat tárgyához illő „dramaturgiai egység” megteremtéséhez – úgy tűnik – el-
engedhetetlen annak a helynek, térnek a felidézése, amelyről egyik – másik jelentésben rész-
letesen is szó lesz; az EK akkori olvasóterméről. Idézzük fel, hogyan ír id. Szinnyei József
1876-ban a MKSz lapjain az új könyvtárpalota felépítése előtti olvasótermi viszonyokról:

„Midőn 1780-ban a ferencziek zárdájának előrészét könyvtárrá alakították át lebont-
ván a folyosó és czella –falakat s az így alakult nagytermet körül karzattal látták el, a falak
mellett mind a földszint, mind a karzaton nyílt szekrényeket alkalmaztak. Ezen szekré-
nyek tölgyfából készültek és nemcsak alakjuk volt díszes, de beosztásuk is igen czélsze-
rűnek bizonyult, mert készítésüknél fő figyelmet a könyvek alakjára fordítottak s ez
nálunk különösen fontos volt, mivel a könyvtár a klastromoktól elkobzott könyvgyűjte-
ményekből alakult és így igen gazdag foliánsokban. […] Ami a terem megvilágítását illeti
arról is gondoskodva volt, mert a teremnek fölül és alól összesen 20 ablaka volt. A könyv-
terem hossza 37 méter és 48 centiméter, szélessége 13 méter és 86 centiméter volt és a
belépőnek imposans tekintetet nyújtott, míg később a biztonsági oszlopok és a gyara-
podást magokba foglaló újabb, festetlen és különféle alakú szekrények valóságos raktárrá
nem silányították. A falakat a földszinten 30, a karzaton 28 théka vette körül, melyek
ismét polczokra (gradus) oszlottak, a thékák római számmal, a polczok a–h betűkkel voltak
megjelölve; a könyvek beosztásánál is ezen jegyek használtattak [ … ]

A jelen század elején, míg a könyvek egyes sorban álltak és a szaporodás jelenték-
telen volt, az olvasók száma pedig csekély, ezen berendezés megfelelt a czélnak és a 23
foliáns kötetű betűrendes katalógus jól kalauzolta az illető tudósokat. De már az ötvenes
években, midőn a Frank-könyvtár 14 ezer kötetét szintén a nagy teremben helyezték el,
és a gyarapodás miatt a könyveket a polczokon három sorba kellett rakni, a rend felbom-
lott, még pedig legelsőben a betűrendes elhelyezés vált lehetetlenné. Ekkor Reguly könyv-
tárőrnek azon jó gondolata támadt, hogy a magyar könyveket külön válogatta és szakok
szerint külön szekrényekben betűsorban állította fel, s noha itt is az örökös rend-felbom-
lással kellett küzdeni mégis könnyebb volt az áttekintés. Kezelést még inkább megnehe-
zítette az 50 ezer kötetre terjedő Balogh-könyvtár, mely külön thékákban betűrendben
helyeztetett el, azonban úgy, hogy még a czédulázás után sem lehetett használni a rak-
társzerű elrendezés miatt, melyen a hely szűke miatt nem lehetett segíteni. (21–22. p.)”

Az 1850 és 1875 közötti időszakban összesen 4 u. n. állapotjelentés jelent meg a P.
N.–ban, amelynek szerzői Láner Ferenc (1806–1853, jogi doktor, ügyvéd, egyetemi
tanár), egy álnév mögé rejtőző ismeretlen, Szász Károly (1829–1905, ref. püspök, az Aka-
démia másodelnöke), aki a cikk megírásakor ideiglenesen Pest vármegye kerületi tanfel-
ügyelője volt, de mind előtte, mind utána fontos állami hivatalt töltött be, és Pulszky
Ferenc (1814–1897, politikus, régész, műgyűjtő), aki ez időtájt Magyar Nemzeti Múzeum
igazgatója volt.
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Az első ilyen jelentés az 1852. május 14.-i, 635. számban jelent meg Láner Ferenc
egyetemi jogtanártól, A Magyar K. Egyetemi Könyvtár állapotjának kimutatása címet viseli és
– mint ezt Láner fontosnak tartotta előrebocsátani – „tudós Toldy Ferencz könyvtári
főnök úr” egyetemi tanácshoz beadott hivatalos jelentésén alapul. A cikk által rögzítet-
teknek jelzés értékük van. A Bach-korszak második évében ugyanis minden bizonnyal
„üzent” az a mondat, amellyel Láner indított: „Magyar egyetemünk könyvtára gyarapo-
dását és virágzását illetőleg érdemesnek tartjuk […] ezen könyvtár jelen állapotjának is-
mertetését adni.” Ezt követően tudósít az 1849-es állapotokhoz viszonyított
gyarapodásról (összesen 1096 kötet és 520 db), közli, hogy a gyarapodás „készpénzérti
vétel által eszközöltetett”, de nem mulasztja hozzáfűzni, hogy a „legbecsesebb munkák
a magas kormány és egyéb pártfogók adakozásából gyűltek be.” István volt nádor mellett
egyedüli magyarként azonban csak az 1851 júliusában elhunyt Fejér György apátot említi,
„ki, még kevéssel halála előtt, nemcsak minden kéziratait, hanem minden kinyomtatott
munkáinak meglévő példányait adományozá könyvtárunknak oly meghagyással, hogy ez
utóbbiak eladatván vagy másokért becseréltetvén, Egyetemi Könyvtárunk (melynek ő
hajdan érdemdús főnöke vala) gyarapítására fordítassanak.” Az egyéb pártfogók adako-
zása lényegében a hazai írók által az EK-nak adott ingyen példányadományait jelentette.
Vélhetően szintén vétel általi gyarapodáshoz jutott a könyvtár az árveréseken jutányosan
beszerzett szláv és német irodalmi művekkel, amelyeknek beszerzését az időközben fel-
állított német és szláv tanszékek igényei tették szükségessé. (A cikk felállításról beszél,
de a német tanszék esetében inkább a tanszék újraszervezéséről lehetett szó, hiszen a
német tanszék 1784-ben alakult, míg a szláv tanszéket valóban 1849-ben alapították.) 

A továbbiakban Láner fontos forgalmi adatok ismertetésére is sort kerít: 1851-ben
a könyvtárat 11. 120 olvasó kereste fel. (Ez utóbbi adatot Tóth András az Egyetemi Könyv-
tár története c. művében (207. p.) szintén megemlíti az alábbi formában: 1849/51 /!/ 11.
120 olvasó, tehát a tanévre vonatkoztatva) 

A könyvtár kölcsönzött is, és míg 1847/49 (!) táján 1.320 volt a kölcsönzött kötetek
száma, addig Láner 1850/51-re vonatkozóan már 1855-ről tesz említést (Tóth Andrásnál
1885 kölcsönző szerepel!) de a kölcsönzők köre mindössze az egyetemi tanárokra és a
Magyar Tudós Társaság tagjaira terjedt ki. 

A jelentés megemlíti ugyanakkor, hogy a nyilvános olvasószoba mellett 1850-től egy
külön, u. n. lectorium privatum-ot, tanári olvasótermet alakítottak ki, amely rendkívül vonzó
szolgáltatással állt a tanárok szolgálatára, amennyiben „…az egyetemi tanárok számára
naponkint, ünnepnapokat sem véve ki (!) […] 52 folyóiratok és hírlapok folytonosan ki-
tétetvék, melyeknek számaik vagy füzetei, vagy 14 napi kitétel után kellő ellenőrség mel-
lett haza is adatnak ki az illető tagoknak.”

Utoljára a jelentéstevő az EK személyzetéről számol be: „…[a személyzet] a főnö-
kön (Bibliothecae praefectus) kívül áll 1 első könyvtári őrből; 1 másod őrből; 1 első könyvtári
tisztből; és egy u. n. könyvtári famulusból”. Az új könyvekre fordítható [éves] összeg
pedig 2000 frt.
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Ebben a jelentésben a „hivatal” tájékoztat, a legszükségesebbek hangzanak el kerülve
minden személyes tónust, de a jelentés egy működő / működni kívánó, gyarapodó in-
tézményről szól.

1866-ban augusztus 11.-én, szombaton (4894. sz.) a „Tárcza” rovatban egy cikk je-
lenik meg az EK-ról, amelyet aláírás helyett álnéven jegyez szerzője három háromszög
alakú csillaggal. Gulyás Pál a Magyar írói álnévlexikon szerzője művének Egyéb jelek c. feje-
zetében mindössze egyetlen olyan szerzőről tud, aki három csillaggal jegyezte cikkeit és
a P. N. munkatársa volt, Emődy Dávidról, de az általa használt alakzat nem azonos az
újságcikket háromszög alakban záró szerző „kézjegyével” . Az írás címe: Könyvtári alaprajz
és még valami. Szerzője a főváros távlatait tekintve is egyértelműen legnagyobb olvasókö-
zönséggel rendelkező könyvtáraként hivatkozik az EK-ra, szintén a közfigyelmet kívánja
ráirányítani az intézményre, úgy vélekedve, hogy annak állapota és fejlődése közérdekű,
„… társai között [akadémiai és múzeumi] legtöbb érdekkel bírhat…” Csak összehason-
lításképpen; egy korábbi 1859-es P. N. híradás (2820.sz.) szerint a könyvtár 1858 októ-
berében mintegy 94. 636 kötettel rendelkezett, amely adathoz az akkori szerkesztő az
alábbiakat fűzte hozzá: „A birodalomban csak négy főiskola bír nagyobb könyvtárral, u.
m. a bécsi 149 ezer, a paviai 130 ezer, a prágai 120 ezer és a páduai 120 ezer kötettel.” A
könyvtár az ország első és egyben a birodalom 5 legrangosabb intézménye.

A cikkíró e közérdeket alátámasztandó a könyvtár nyitva tartására hivatkozik első-
ként, miszerint:

„… egész éven át (augusztust, szeptembert, ünnep- és vasárnapokat, meg a nagy
hetet, mint szünidőket kivéve) a közönségnek tudományszerzés, önmívelődés végett na-
ponként délelőtt (9–12, déleste 4–7) összesen 6 óra folytán nyitva áll.” (Ezidőtájt sem az
akadémiai, sem pedig a múzeumi könyvtár nem említhető ebben a vonatkozásban ver-
senytársként)

Meggyőző adatként, egyben érvként is szánja az 1865/66-os tanév (könyvtári év
is!) forgalmi adatait is, midőn 26. 535 olvasásról (kölcsönzést nem számítva bele!) számol
be, mindkét terem forgalmát egybe véve. A legjobb hónapban 3. 823 olvasó látogatta a
termeket, legkevesebben 1. 205-en júliusban olvastak, „középszámítással” 112-en. Hogy
még nagyobb nyomatékot kölcsönözzön szavainak a 25 évvel az előtti állapotokat idézve
büszkén jelenti ki , „ugyanazok legfőbbike, az egész könyvtári évre eső [látogatószám]
4–5 ezret tett, így alig valamivel többet, mint most egy hónapi…”

Számba véve a kitüntető érdeklődés mögöttes kiváltó okait, 4 pontot emel ki:
1.) az országgyűlést, amelyet 1865. dec.14-én nyitottak Pesten, s amely 1868. dec.9.-

ig ülésezve a fővárosba vonzotta az egyetemi polgárokat, különösen joghallgatókat, 
2.) az 1864. januárjától megnövekedett nyitvatartási óraszámot, amely évente 337

órával gyarapította a nyitvatartási órák számát, 
3.) a könyvtári személyzet lelkiismeretességét, áldozatos, ügyes és pontos mun-

káját (!!), egyszóval a könyvtárosok könyvtártiszti erényeit (Szenessy Zsigmond urat
külön kiemelve!) 
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Végezetül:
4.) a nyomtatott címmutatók nyújtotta használatban is megmutatkozó előnyöket,

úgyis mint a Jogi és államtani czímmutató-ét, melyet az olvasók rendszeresen forgattak. Ön-
kénytelen némi sürgetés is kihallható kérdéséből: „Írhatjuk-e ezt jövő évre az Orvossebészi
és természettudományi czímmutatóról?

Az érvek egyúttal indokul is szolgálnak a továbbiakhoz, azaz a cikk eredeti szándéka
szerint a korabeli állapotok rögzítéséhez, amelynek célja, hogy fel- és a közvélemény elé
tárja, mi minden akadálya van még a fejlődésnek. Az, ahogyan nekifog a csupa kérdésként
megfogalmazott anomáliák felsorolásának, rendkívül beszédes abban az értelemben, hogy
elárulja, hogy a cikk szerzője rendkívül óvatos, korántsem akar ajtóstul rontani a házba,
jelzi, hogy tisztában van az épülettel kapcsolatos, jogosan támasztott igények kimondásá-
nak kényes voltával s a korabeli politika által unos-untalan felhozott ellenérvét „Nem most
van ennek az ideje” szinte pajzsként használva, előrebocsátja, hogy bár szólhatna róla, de
nem teszi. Utal az 1864. jan. 1. óta – állítása szerint – évente felmelengetett, ugyancsak
rendkívüli érzékenységeket keltő kérdéskörre, „az olvasóközönséggel érintkező hangya-
szorgalmú tisztviselők […] jogos igényeire” is, de ezúttal erről is hallgatni fog.

Amit érzése szerint meg lehetett fogalmaznia jogos kifogásként, azt „rejti el” a feltett
4 kérdésben, utalva

1. a könyvtár közvetlen környezetében tapasztalható áldatlan állapotokra és méltatlan
viszonyokra:

„Miért kell éppen az Egyetemi Könyvtár épületének bemeneténél holmi ronda, un-
dorító alakokkal, lépcsőkön üldögélő még az utat is elzáró koldus asszonyokkal, jobbra,
balra a folyosó kövezetén, kivált nyári bőségben dísztelenül ébren, vagy hortyogva elte-
rülő, füstös drótosokkal, rongyos utcai csavargókkal az olvasó- és könyvtári közönségnek
egy nap, mint más nap találkozni?”

2. a könyvtártisztek és általában a személyzet által végzett munka megterhelő, gya-
korta értelmetlen, felesleges voltára, kis odafigyeléssel megváltoztatható feltételeire: 

„Miért kell a könyvtártisztnek azon könyvekért, melyek a nagyteremben, ennek be-
menete fölött a karzaton vannak, a termen végig a Barátok templomáig, s onnan feljutván
a karzatra ennek hosszában vissza a bemenet fölötti karzatig, könyvállásig, innen meg-
találván a kívánt könyvet vissza ismét ugyanazon karzat hosszában a Barátok templomáig,
majd végre itt a földszintre érvén, az egész termen újra végig gyalogolni, s a keresett
könyvet az olvasónak csak ezen ide-oda lótás-futás (híjában tett 200 lépés) után kézbe-
síteni.

Ha az ember maga elé képzeli a terem adottságait – ahogy Szinnyei is leírta – s a
benne uralkodó viszonyokat, akkor érezheti át igazán a jogosságát a fentiekben ábrázoltak
áldatlansága miatti háborgásnak.

3. a könyvtár épületben uralkodó egyéb tarthatatlan állapotokra:
„A könyvporozást a szolga, egymaga lévén, meddig lesz még kénytelen magában a

könyvtárban teljesíteni, s ezáltal a port egyik könyvről a másikra kergetni? Mert annyi
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bizonyos, hogy ily porozás mellett, az utcáról repülő porfelleg miatt legtöbbnyire csukott
ablakoknál, alig megy ki a könyvtárból több por, mint amennyit a porozó elnyel.”

4. a könyvtárral kapcsolatos általános hivatali részvétlenségre, közömbösségre:
„Általában meddig fog még a könyvtár nélkülözni oly dolgokat, melyeknek létrehozása

csekély vagy éppen semmi költségbe sem kerül, de amelynek létre jötte ezrekkel gazdagítaná
a könyvtárt, vagy ezreket biztosítana annak, s ezért életbe lépésök, napról-napra halogatás
helyett, minél gyorsabb intézkedéseket kíván. Így hát minden rendben volna, ha a rosszul
értett és rosszul alkalmazott takarékossági düh, itt is új bajoknak nem vetné el ”

És ezzel lényegében zárul is a cikk. Szerzője minden bizonnyal nem a hivatal, (bárkire
/ bármire is vonatkoztatjuk a fogalmat) mellett álló személy, ezt kizárja a cikk szenvedélyes,
már-már számonkérő hangja. A könyvtár ügyei iránt érzett érzékenységből azonban min-
denképpen következtethetünk arra, hogy a könyvtárat használó, annak viszonyait belülről
ismerő, a könyvtár iránt elkötelezett személyről van szól. Ha visszafogott is a mód, s ha
nem is teljes a szóvá tenni kívántak listája, a szándék egyértelmű, a köz figyelmét felrázni,
ráírányítani az ország legfontosabb könyvtárának szomorú állapotára.

A korszak harmadik állapotrajzot is adó, de egyben a kialakult magyarországi könyv-
tári helyzetet is felmérni kívánó cikksorozatát Szász Károly jegyzi. (P. N. 1871 decem-
berében 285–286. sz.) Az EK-ra vonatkozó a III. rész tehát egy cikksorozat része,
amelynek címe Közkönyvtáraink s az egy országos könyvtár és a tárcarovatban jelent meg,
azaz címlapon. A cikk az egyes intézmények feladatkörének, Szász Károly kifejezésével
„jellemének” meghatározását tartja szem előtt, de legalább ennyire kötelességének érzi,
hogy az alapvető hiányosságokra rámutasson: 

„Csak figyelem ébresztésül jegyzem ide, hogy a bécsi udvari könyvtár évek hosszú
sora óta 19. 000 frt. évi dotációban részesül. Vajjon három könyvtárunknak [egyetemi,
akadémiai, múzeumi] nincs-e annyi szüksége, mint amaz egynek?” Röviden visszautalnék
Láner már ismertetett jelentésére, amely az EK esetében akkor mindössze 2. 000 forintnyi
éves dotációról tett említést. De megemlíthetem azt a rövid hírt is, amely későbbről,
1862-ből való és Pauler Tivadar szavait idézi P. N. augusztus 9. -i, 3749. számában „Míg
a külföld irodalmi gyúpontjain gazdag könyvtárak kellően felszerelt intézetek és gyűjte-
mények könnyítik a haladásnak munkáját, nálunk, hol még egyetemi könyvtárunk is Mária
Therézia korában kiszabott évi járuléka lejjebb szállítva, csak a jelen század negyedik év-
tizede óta emeltetett jelentékenyebb összegre, [a magyar tudósok] nagyrészt önmagukra
és saját erejükre utaltattak.”

Szász mindenek előtt kijelöli az EK helyét, mint Bibliotheca universalis-ét, megfogal-
mazza rendeltetését, mint egyetemi és közkönyvtár és ugyan folytatná lendületesen to-
vább, de azonnal és elkerülhetetlenül beleütközik abba az immáron komolyan aggasztóvá
duzzadt problémahalmazba, amit a legnagyobb forgalmú könyvtár épülete képvisel.
Ugyan még megjegyzi: „Magáról a könyvtár helységéről nem szólok; szomorú ének
volna.” De aztán mégiscsak kibukik belőle a mondandó az ország első könyvtárában ta-
pasztalható minősíthetetlen viszonyokról:
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„A nagyterem a fenyegető bedőlés ellen ingadozó oszlopokkal támogatva; a szek-
rények és állványok még létrával is nehezen elérhető magasságig tornyosulva; a karzat
szűk, gyönge s rajta a keskenysége miatt alig megtámasztható létrán a fölmenetel és
megállás életveszélyes, mert az egyensúlyból a legparányibb kibillenés nem a karzatra,
hanem az alsó talajra lökné az illetőt. De a nyomorúságon csak egy új könyvtárépület
segít, ami pedig – az ismeretes pör elvesztése után a ferencrendiekkel szemben – ismét
beláthatatlan távolba van elodázva; s pedig múlhatatlanul meg kellene történnie, ha nem
akarjuk, hogy egyszer a világra szóló botrány bekövetkezzék; egy országos könyvtár összedőlése.
[…] A terem mellett a második szoba is megnyittatott, s azon kívül egy rekesz helyiség,
az őré az egyetemi tanárok s akadémiai tagok számára dolgozóhelyül, de ahová na-
gyobb tolongáskor mások is betódulnak, s alig utasíthatók ki. Ez nehezíti a felügyeletet
és az ellenőrzést. – És minő helyiségek ezek az olvasdák. Sötétek, alacsonyak, romlott
légűek. Ha tele vannak (mint rendes órákban mindig és folyvást) kiállhatatlan bennük
a meleg, a fojtó lég, a felemésztett éleny azót-salakjától. Mikor az órának vége, s az
üresen maradt terembe lépünk, csaknem leverő szag üt meg. Az ablakokon még csak
egy ventil sincs.”

A tér ugyanaz, amelyről Szinnyei is beszámol később, a kép azonban , mintha még
érzékletesebb és lehangolóbb lenne, a hang pedig kifejezetten szenvedélyes. De Szász
Károly tudja, vissza kell térnie a tárgyilagos, higgadt, érvelő tónushoz, hiszen ennek az
írásnak nem ez az elsődleges célja, hanem a könyvtárnak, mint a közkönyvtárak legegye-
temesbikének definiálása, feladatkörének, jogosítványainak kijelölése.

Szász meghatározza a négy kar számára feltétlenül beszerzendő műveknek (alap-
munkák, kútfők, nagyobb monográfiák) a sorát kiemelve, hogy az egyetem a képzés
során különösen a theológiai és az orvostudományi kar esetében fokozott felelősséggel
kell, ellássa feladatát. 

A theológiai szakirodalomra vonatkozóan két fontos kitétellel él: e kettő szakiro-
dalmának teljes körűnek kell lennie és nem szabad csupán a katolikus érdekeket szem
előtt tartani, mondván: „különösen a philologia sacra, a bibliatudomány, az egyháztörté-
nelem mezején, a protestáns tudomány vívmányait szintén nem nélkülözhetik, a többi
ágakban pedig, különösen a polemikában s az egyházjogban, érdekükben áll tudni, mi
mondatik és mi történik az ellentáborban. Különös lett volna, ha Pázmány, kire annyi
hivatkozás történik, ignorálta volna a protestáns theológiai irodalmat.”

Az orvosi szak esetében az alapművek lehetőség szerinti teljessége mellett a speciális
ismereteket közvetítő szakirodalom esetében is előírja e teljességre való törekvést.

„Itt nemcsak a gyógyszertan, a sebészet, szemészet, szülészet, hanem az alaptudo-
mányokban, tudniillik leíró-, táj-, hasonlító- és kórbonctan s a fiziológia összes körében
megjelenő nagy és illusztrált munkák megszerzendők, úgy a tanulókra, mit a tanárokra
való tekintetből, mert azoknak nagyobb számban való megszerzését még vagyonosb or-
voskari tanártól sem követelhetni.” Ugyanez vonatkoztatható a szakmai folyóiratokra és
az egyetemek, akadémiák évkönyveire.
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Az összes egyéb szak esetében feladatul szabja, hogy a beszerzések a másik két
könyvtárral összhangban történjenek. Eközben tételesen érinti a jogtudományra, termé-
szettanra, vegyészetre, természetrajzra, nyelvészetre, történelemre, magyar irodalomra,
klasszika filológiára és az egyéb modern filológia tárgykörébe tartozókra vonatkozókat
gondosan körbejárva és mérlegelve a három könyvtár közötti munkamegosztásból az
EK-ra háruló feladatokat.

Szász esetében a mindenkori hivatal ügyeiben jártas, a szakmát jól ismerő s a könyv-
tár fontosságának maximálisan tudatában lévő szakember nyilatkozik. Ha el is ragadja
kissé a hév, mindössze a könyvtár dotációjával kapcsolatosan esik ki egy kissé a tárgyilagos
szemlélő szerepéből (ld. a fenti idézetet a bécsi Egyetemi Könyvtár dotációjáról) és a
párhuzam, amelyet megvon, ad némi jogosultságot a dolognak.

1875. január 24.-én, vasárnap (19. sz.) Fővárosi könyvtárak címmel Pulszky Ferenc ír
összefoglaló jelentést. Bevezetésében szándékairől ezt írja: „Az év végével [1874] meg-
vizsgáltam nagyjából az akadémiai, országházi, egyetemi és műegyetemi könyvtárak ál-
lapotát azon célból, hogy egyrészről rendezési viszonyaikról tudomást szerezzek
magamnak, és azon nehézségekkel megismerkedjem, melyek azok rendezésénél felme-
rülnek, másrészről oly egyetértést hozhassak létre, mely meggátolná, hogy ugyanazon
könyvek szükség nélkül több helyütt országos költségen vétessenek meg. Ezen vizsgálat
nyomán a következő eredményre jutottam:…” 

A könyvtárak helyzetét vázolva az EK helyzetét ítéli a legtarthatatlanabbnak [!]: 
„Ellenben az Egyetemi Könyvtár nincs rendezve, cédula katalógusa csak egyhar-

madában kész, s minthogy ez is különböző rendszer szerint készült, nem is megbízható.
Marmont tábornagy raguzai herczeg magyarországi utazása például nem Marmont, sem
nem Raguza alatt jegyeztetett be, hanem Marechal lap alatt. Aligha kevesebb munkába nem
kerül egy új katalógus készítése, mint a létezőnek kiigazítása, erre azonban a mostani személyzet: egy
főkönyvtárnok, két segéd, két szolga, két rendszeres és harmadfél rendkívüli díjnok, éppen nem elegendő
(A szerző kiemelése). Ennyi megbírta a munkát a század elején, midőn a könyvtár alig
bírt 30–40 ezer kötetet, holott most 150. 000 -et meghaladja. Akkor alig tévedett nyolc–
tíz tudós és egyetemi hallgató naponként az olvasó szobába, most folyvást megtelik min-
den szék, sőt állva is olvasnak délelőtt, délután, úgyhogy az olvasóknak könyvekkel való
kiszolgáltatása s a könyvek helyreállítása, a kikölcsönzött könyvek nyilvántartása, a kau-
ciók beszedése és visszaadása, a bekötés ellenőrzése s az accessiók bejegyzése a személy-
zetnek csaknem összes idejét foglalja el.”

Óhatatlan, hogy ne gondoljon az ember a Toldy Ferencet követő könyvtárigazgató,
Horvát Árpád és a felettes hatóságok közötti kibontakozó vitára a könyvtár rendezésének
mikéntjét illetően. Horvát sokat emlegetett csökönyösségéhez minden bizonnyal hoz-
zájárult a fentiek ismerete s a szakmáját európai szinten is alaposan ismerő, elkötelezett
könyvtárigazgató, nem is igen választhatott mást, minthogy kötötte az ebet a karóhoz,
és ameddig tehette, ellenállt a könyvtárrendezés felgyorsítása felülről sürgetett módjának.
Míg a másik felettes felet vélhetően nyomasztotta a ránehezedő teher, a vele szemben
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támasztott rendkívüli társadalmi elvárás, hogy mielőbb használhatóvá tegye a könyvtár
állományát, mi több sikerrel levezényeljen egy nem is akármilyen költözést, berendezke-
dést az új épületbe. Pulszky jelentése egészen pontosan vázolja milyen nehézségek várnak
a költöztetést irányítókra és azt is félreérthetetlenül leszögezi, hogy az akkori személyzet
ennek végrehajtására segítség nélkül nem képes: 

„A tapasztalás be fogja bizonyítani, hogy az áthelyezés a mostani személyzet mellett
fél év alatt sem eszközölhető s legalábbis még egy őr , ki egyébiránt is systematisálva van, de ki-
nevezve nincs, továbbá egy szolga volna kinevezendő, ha azt akarjuk remélni, hogy három hónap
alatt be lehessen végezni az új felállítást. Hogy az Egyetemi Könyvtár egészen rendbe
jöjjön, és rendeltetésének megfeleljen, szükséges volna egy könyvtárnok, két őr, két segéd,
négy szolga, s a lajstromozás alatt a szükséges díjnokok. Ez a méltányos követelések mini-
muma, nem is említve a könyvtári tisztviselők nyomorult fizetését, melynél a távírászoké
nagyobb.”

Külön kitér a Frank-féle könyvtár (Frank Ignác jogtudós hagyatéka) rendezetlen
sorsára, amely ez időtájt már több évtizedes történet és sürgetően döntésre vár. A könyv-
tár beszerzéseit illetően sem rögzít vigasztaló a képet. Az „országos segélyen” kívül s a
beiratkozási díjakból származó bizonyos százalék jelentik a könyvtár bevételét, s mint
az már lenni szokott a karok ebben az időben is kellő nagyvonalúsággal tették túl magukat
a könyvtárral történő egyeztetés, az ésszerű gazdálkodás kötelezettségén.

Pulszky esetében vitathatatlan szaktekintély, mai szóval élve kulturpolitikus foglalt
állást. A cikk hangvétele tárgyilagos, szakszerű, de nem nélkülözi a kritikai élt sem, mi-
nősítve a katalógus csekély színvonalát, megnevezve az egyetemi tanácsot, a rektort és a
minisztériumi szakosztályt is, mint nem minden tekintetben kellő gondossággal eljáró
feleket, óva intve attól, hogy a szükséges személyi és egyéb feltételek nélkül, azaz a „mél-
tányos […] minimum” biztosítása nélkül három hónap alatt elrendeljék a könyvtárnak
az új épületben való felállását. Személyes hang mindössze egyetlen jelzőben érhető tetten.
Mindezekre feltétlenül szükség van, mondja Pulszky: „hacsak nem akarjuk, hogy az egész
gyönyörű könyvtár tökéletesen használhatatlanná váljék.”

A négy jelentéssel kapcsolatban egyelőre nyitott maradt a kérdés, hogy ki milyen
felkérésre írta meg a maga beszámolóját? Eltér-e és, ha igen, miben Láner jelentése Tol-
dyétól, ki rejtőzik a három csillaggal jegyzett írás mögött, a lap szerkesztősége vagy va-
laminő egyéb fórum, társaság állhat-e megrendelőként az egyes felkérések mögött? 

A fent említett négy jelentés mellett tekintélyes mennyiségű egyéb fontos hír jelenik
meg az EK-ról a lapban. 1858. augusztus 25.-én nekrológban vesz búcsút az újság Reguly
Antaltól, akinek korai halálával kapcsolatban a cikk írója az alábbiakat tartja fontosnak
megemlíteni: „Azonban mind tudományos vizsgálatainak összeállításán, mind az Egye-
temi Könyvtárban való hivatalában folyvást tevékeny volt, s hihető, hogy tudományos
munkája már közel állott a befejeztetéshez. A közelebbi hónapok alatt kettőztetett szor-
galommal dolgozott mind művén, mind pedig az Egyetemi Könyvtárban elhelyezett
Frank-féle igen becses könyvtár rendbe szedésén. Hihető, hogy a testi erejéhez túlhajtott
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munkásság sietteté korai halálát.”(1858 augusztus 25., 2561. sz.) Nemcsak a nyelvészt,
az összehasonlító philológust méltatja, hanem a földrajztudóst is, aki „az orosz kormány
urali tudományos orgánumainak földrajzi munkálatait kijavítá, kiegészíté. Reguly sok
olyan pontot jelölt meg az Ural térképén, mik előtte orosz térképeken hiányoztak”. 1866-
ban a tárczarovatban három egymást követő számban ifjabb szentpétery Kun Pál (kol-
légiumi tanár) méltatja Reguly Antal hagyományai című cikkében az életművet.

Az újság rendszeresen beszámol a könyvtár és ferencesek közötti telekvitáról, a leg-
fontosabb statisztikai adatokról, sőt ez utóbbi esetében K-k „statisztikusunk”-ra (vélhe-
tőleg Keleti Károlyról van szó, aki ebben az időben rendszeresen közölt a sajtóban
különböző statisztikákat) hivatkozva a főkönyvtáron túl a hálózat egyéb könyvtárainak
gyarapodására is kitér, úgy int a papnövelde, a fűvészkert, a csillagda vagy az orvosi kar
esetében (1860. július 7., 3121. sz.)

Beszámol a lap azokról a legfontosabb hallgatói folyamodványokról is, amelyeknek
célja a célszerűtlen rendszabályok megszüntetésére tett javaslatok megtétele (1863. ok-
tóber 28., 4111. sz.) valamint felidézi a dicső könyvtáros elődök emlékét is Cseles Már-
tonét, Fejér Györgyét, Kaprinay Istvánét és Pray Györgyét (1855. február 1., 1468. sz.,
1865 július 2. és 5.-én, 4561. és 4563. sz.) 

Állandó, visszatérő témája a cikkeknek a könyvtárosokkal való méltatlan bánásmód,
így az 1867. február 10.-i, vasárnapi számnak is, amelynek lábjegyzetében az alábbiak ol-
vashatók: „más fővárosokban; pl. Bécsben, melyre némely jóakarói a hazai ügynek, oly
örömest hivatkoznak, az egyetemi könyvtár tisztviselői délutánra felváltják egymást, a
sokkal téresb, tisztább, s azért bizonyára egészségesb levegővel ellátott olvasó-helyisé-
gekben. Miért nem utánozzuk ebben Bécset? Valóban szánandó és könyörületre méltó
a magy. Kir. Egyetemi könyvtár mostani tisztjeinek sorsa, és pedig annál inkább, mert
még a feljebb léptetés reménye is, el van tőlük ragadva.”

Az egyes könyvtártisztek szép- vagy szakírói tevékenysége szintén nem kerüli el az
újságíró figyelmét. Sőt, Egervári Potemkin Ödön, az EK díjnoka majd később könyv-
tártisztje, egyébként pedig színész, drámaíró, szakíró esetében olyan személyes momen-
tumokra is kiterjed, mint a pesti kir. katonai törvényszék ítélete, amelyet Egervári az
1849. évi magyar hadsereg feloszlatásának okai c. munkájáért kapott, s amelynek értelmében
kétheti börtönre ítélték, hetenként négynapi magánbörtönnel, amelyet később egy hétre
mérsékeltek, vagy egy az 1871-es évből való cikk, melyben Egervári nyílt levélben fordul
a lap olvasóihoz, hogy eltűnt fia hollétének tisztázása ügyében segítséget kérjen. (1862.
október 18., 3806. sz., 1871. szeptember 1., 201.sz.) De drámaírói és kiadói tevékenységét
is bemutatja a lap az olvasók figyelmébe ajánlva Egervári Magyar honvéd törzstisztek albuma
c. művét (1870. június 2. 125. sz.)

Hasonló figyelem övezi Márki József, bölcseleti és jogi doktor, egyetemi könyvtárőr
tevékenységét is, akinek címmutatója megjelentetéséhez az olvasóközönség támogatását kéri
a szerkesztőség (1864. október, 4398. sz.) és beszámol Márki fordítói tevékenysége (Horácz
levelei) mellett annak „közmívelődési képes hetilap”-járól is, az Aranykürt-ről. (5042. sz.)
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Szintén Márki József  munkáját dícséri az a hír, amely a 1869. március 20.-i számban
a Magyar Királyi Egyetemi Nyomda kiadványa és a Czímmutató a magy. K. egyetem s Pest
város könyvtárainak magyar, német, latin s franczia nyelven írott jogi és államtani összes műveihez
címet viseli. A mű megjelenése kapcsán írja a cikk szerzője jogos büszkeséggel:

„Most tudjuk már, tudja a nagyközönség, hogy mije van, mily kincse fekszik a Magy.
Kir. Egyetemi Könyvtárban a jogi és államtudományi irodalomból és mi hiányzik még.
Mindkettő szüksége: amaz, hogy a fél évezreden át napvilágra jutott s említett könyvtá-
runkban megőrzött jog- és államtani elmetermékeket hasznunkra fordíthassuk; emez,
hogy azt, aminek hiányával a leglátogatottabb közolvasó intézetünk van, lehető leggyor-
sabban megszerezzük. A nagyszorgalmú szerző, mint tudjuk, említett könyvtárakban
ugyanazon nyelveken írott egyéb szakbéli munkák címeinek írását is megkezdette s a te-
mérdek munkának csaknem felét (a XIX. századot be is fejezte) azonban a mindenhon-
nan útjába tolakodó részvétlenség, közhasznú hazafias tervének teljes kivitelét
lehetetlenné tette.”

A Frank-féle könyvtár ügyét a lap szinte folyamatosan napirenden tartja a vizsgált
időszakban, s a gyűjtemény sorsával (1853 / 1082. sz., 1854 / 1259. sz., 1358. sz., 1857/
2867. sz., 1858 / 2619. sz, 1871 / 281. sz. és 1874 / 49. sz. 1875 / 1226. sz.) 8 alkalommal
is foglalkozik a hírlapíró. Az eredeti szándék szerint „egy nagyobbszerű városi közkönyv-
tár” alapját képezte volna a gyűjtemény, de még a Frank Ignác halálát követő ötödik
évben is, a new yorki kereskedelmi könyvtár alapításának hírével kapcsolatban is csak a
pesti gyűjtemény sorsának megoldatlansága jut eszébe a P. N. cikkszerzőjének. Csak 24
évvel Frank Ignác halála után sikerül végre megállapodni, egy olyan megoldásról, amely
„a könyvtár örökös és feltétlen átadását [határozza el] a Magyar Kir. Egyetemi könyvtár
birtokába”.

1869. június 23.-án,(142. sz.) külön cikkben foglalkozik a lap „néhai Dr. Balogh Pál
könyvtárával” (orvos, barlangkutató könyvgyűjtő, állatvédő, akinek hátrahagyott 50.000
kötetes kötetes könyvtára az EK-állományát gazdagította) felsorolva annak jelesebb da-
rabjait és megemlítve a kultuszminiszternek a gyűjtemény megvételéhez nyújtott anyagi
segítség nyújtását. De helyt ad az újság a hiányokat feltáró, a könyvtár rendezetlen álla-
potával foglalkozó s a különösen az egyetemi hallgatókat sújtó szűkös példányszámból
eredő kritikai megjegyzéseknek is. (1870. november 4., péntek, 266. sz.) 

„Azon sokféle hiányok közt, melyekkel egyetemünk évenkénti rectori beköszöntő
beszédek ellenbizonyításai dacára is oly bő mérvben bír, egyik legfőbb az Egyetemi
Könyvtár rendezetlen állapota. Valóságos szánakozással tekintheti az ember a tudomány-
szomjas ifjúságot, midőn most, az őszi esős napokban tömötten megtölti azon két olva-
sótermet, melyek a kényelem legszerényebb igényeinek sem képesek megfelelni. Ha az
ember látja e szorongásig megtelt szűk és egészségtelen termeket, valóban csodálkozhatik
ifjaink buzgalmán, melyet még ily viszonyok sem tudnak csökkenteni. Még nagyobb baj
aztán az, hogy még arról sincs gondoskodva kellőleg, hogy a szükséges tankönyvek ele-
gendő számban meglegyenek. Gyakran a legkeresettebb tudományos művek ki vannak
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kölcsönözve, vagy csak egy példányban találhatók, s így a szegényebb egyetemi hallgatók,
kik az egyetemi könyvtár jótékonyságára vannak utalva, egészen meg vannak fosztva a
haladás lehetőségétől.”

Hasonló gondossággal ír a lap a kinevezésekről, jutalmakról, jubileumokról pl. Toldy
esetében „tudományosság terén szerzett érdemeiért kapott királyi tanácsosi „cím ado-
mányozásáról ( 1862. október 3., 3793. sz.), a későbbi Toldy- jubileumok előkészületeiről
és eseményeiről az 1871-es esztendőben (1871 / 76. sz., 89. sz., 96. sz. 98. sz., 171.sz.
246. sz., 252. sz., 258. sz., 260. sz., 261. sz., 262. sz., 263. sz.,) 1871. november 15.-én
(263.sz.) az öven éves pályajubileumot ünneplő Toldyt köszöntendő Jókai Mór figye-
lemreméltó nyílt levélben méltatja Toldyt, visszaidézi azt az időt, amikor az Eppur si mouve
c. regénye megírásához Toldytól kért segítséget és azt mondja: „Akkor élt már bennem
az óhajtás, hogy ha kész lesz e művem, s Te beleegyezel, ötven éves pályád jubileumán
Neked ajánljam azt.” 

Áttekintve az időközben elhalt pályatársak (Vörösmarty Mihály, Garay János, Bajza
József, Nagy Ignác, Kazinczy Gábor, Czakó Zsigmond és Széchenyi István) során ek-
képp méltatja Toldy szerepét: „Te egyedül jöttél át velünk az ígéret földére, harcolni az
életre vágyó nemzetnek, tudjuk, hogy ott is kell tovább.”

Az 1874. január 1. száma a Reform c. lapra hivatkozva már Toldy könyvtárnokságról
való lemondásáról és Horvát Árpád könyvtárigazgatói posztra való jelöléséről tudósít.
De hasonlóan fontos eseményként, a köz figyelmére mindenképpen érdemes hírként
megemlíti az egyetem és a nagyszombati papnövelde közötti 1723 óta tartó pörös eljárás
lezárásának részleteit: „a hontmegyei bozóki uradalomra vonatkozó pör mintegy 6. 000
hold erdő és 16 helységurbériségére, mely vagyont eddig is a papnövelde bírta, de az
egyetemnek 7. 404 váltóforint haszonbért fizetett. A pöregyesség szerint az egyetem
alapja kap 117. 500 frt. névértékű urbéri kötvényt, a nagyszombati papnöveldéé marad
az erdő és 52. 000 frt. úrbéri kötvény. Az egyetem ez alkuval jól járt...”

Az 1875-ös év augusztusában még Toldy Irodalmi kézikönyvének kiadásáról lehet
olvasni friss hírt, októberben, hogy a hivatalos lap (Budapesti Közlöny) megkezdte az
EK számára kiadott ügyviteli utasítás közlését és a P. N. így idéz belőle: „A könyvtár
kétféleképp használtatik, u. m.

1.) a könyveknek az olvasóteremben olvasása, és 2.) könyveknek kikölcsönzése által.
Könyvek a kézikönyvtárból csak a nyitvatartás utolsó negyed órájáig adatnak ki. Az utolsó
fél órában mind délelőtt, mind délután a közönség kívánatai azon könyvek iránt szedet-
nek össze, melyek nem a kézikönyvtárban, hanem a belső termekben tartatnak, úgy hogy
a reggel kívántak aznap délután, a délután kívántak pedig másnap reggel vehetők át. A
könyv – kikölcsönzés napi óráját félévről félévre az igazgató határozza meg.” (1975 ok-
tóber 22., 242. sz.) 

December 10.-étől azonban már Toldy halálhíre, a nekrológ, a pályaképek, a vissza-
emlékezések, méltatások teszik ki a legfontosabb híreket. Az újság közli a hivatalos orvosi
boncleletet (284. sz.), tudósít a Kisfaludy Társaság emléküléséről, melynek Toldy meg-
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alapítója és elnöke volt (285. sz.), beszámol az emléktábla állításról (285. sz.) ír a lipcsei
Illustrierte Zeitung-ban megjelent „beható tanulmányról”, melyet Kertbeny ír a lap felké-
résére Toldyt méltatandó (292 sz.), közli Budapest főpolgármestere Kammermayer Ká-
roly kir. tanácsos nyílt levelét Toldy özvegyéhez (296. sz.), ismerteti azt a királyi
intézkedést, amellyel Ferenc József  „legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy
dr. Toldy Ferencz családjának azon 1976.-ik évre elirányzott 4. 000 frt.-nyi országos tisz-
teletdíjból […] 2. 000 frt. kiszolgáltassék…” (1976 / 5. sz.), közzéteszi a Természettu-
dományi Társulat pályakérdését, amelyet a társulat Toldy emlékének szentel, közli
Greguss Ágoston előadásának szövegét Toldy emlékezete című írását. (1876/31–32. sz.) is-
merteti Toldy könyvtárának fontosabb, értékesebb darabjait valamint a hagyatékozó szán-
déka szerinti döntést, mely szerint a gyűjtemény az Akadémia tulajdonába kerül (1876 /
56. sz). Említést tesz a gyász és a visszaemlékezés valamennyi apró eseményéről (1876
/ 59., 64., 68., 70., 90., 99.,) Említésre érdemesnek ebben a sorban már csak a bécsi cs.
és kir. udvari könyvtár Toldyról megemlékező első őre tűnik. Faust Pachler, akinek sze-
mélyében egy a magyar nyelvet beszélő, magyar irodalmat, pl.Vörösmartyt, Aranyt for-
dító és a magyarsággal szimpatizáló szakember fogalmazza meg emlékbeszédében
nagyrabecsülését, amelyből a P. N. azt a gondolatot ragadja ki, miszerint érdekes Pachler
úrnak „levelében nyilvánított ama nézete, hogy nemzetünk a világon a legközönyösebb
irodalmának terjesztése iránt. Sajnos régi és igaz dolog.”

A P. N. e negyedszázad alatt folyamatosan ébren tartotta az EK ügyei iránti közér-
deklődést, közüggyé tette a könyvtár és általában a könyvtárak ügyeivel való törődést,
tudatosította a gyűjtemények közötti munkamegosztás fontosságát egyszóval közép-
pontba állította a művelődést s az ennek helyet adó intézményeket. Tette mindezt abban
a szellemben, amelyet Deák így fogalmaz meg egy Keményhez intézett levelében 1861.
október 19.-én:

„Tanulnunk kell, s művelnünk a tudományok minden szakát, művelnünk a népnek
minden osztályát, mert korunkban csak azon nemzetnek van biztos politikai jövendője,
mely komolyan törekszik az általános műveltség színvonalára emelkedni és azon előre
haladni […] Minden percz tehát, melyet tanulásra, minden fillér, mit a tudományoknak
s azok közlönyeinek pártolására fordítunk, egyszersmind a haza oltárára tett áldozat.” 

Felhasznált irodalom:

1.) Jónás Károly: Pártpanoptikum: 35 választás 265 párt Magyarországon: 1848–1990.
Budapest: Interart, 1990.

2.) Klimes Szmik Katalin: Horvát Árpád Néhány szava az Egyetemi Könyvtár rendezése
ügyében. Szilágyi Sándor igazgató kinevezésének előzményei in: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei
9–24. p.

3.) Szentpétery Imre: A Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története. 4. köt.
A bölcsészettudományi Kar története 1635–1935. Budapest: Egy. Ny. 1935.
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4.) Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest: Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztők Egyesülése 1980–81.

5.) Vegyes Közlemények [Szinnyei József] A budapesti tudomány-egyetemi könyvtár végleges
rendezése…in: MKSz, 1. (1875) 260. p.

6.) Tóth András – Vértesy Miklós: A budapesti Egyetemi Könyvtár története (1561–
1944)= Historia Bibliothecae Universitatis Budapestiensis 1561–1944. Budapest: Egyetemi
Könyvtár, 1982

7.) Deák Ferenc levele Kemény Zsigmondhoz in: Kemény Zsigmond levelezése. Budapest:
Balassi; ELTE, 2007, 217. levél, 351–352. p.

Az EK-ról, ill az EK munkatársairól a P. N.-ban megjelent cikkek kronologikus
listája:

Megjegyzés: Bár a szándék egy lehetőségig teljes lista összeállítása volt, a most elkészült lista
nagy valószínűséggel még sem lesz teljesnek tekinthető. Ez a tény pedig abban leli ma-
gyarázatát, hogy egyrészt olyan hatalmas volt az átnézendő számok mennyisége,hogy óha-
tatlanul könnyen megeshetett, hogy a szem átsiklott egy két rövid híren, amelynek a címe
talán nem nagyon volt túl árulkodó, másrészt viszonylag sok volt az elszámozott, eldatált
példány, noha az EK lelkiismeretes könyvkötője igyekezett jelezni, javítani, pótolni a meg-
felelő, adatokat. Problémát okozott továbbá az is, hogy nehezen lehetett azonosítani, hogy
a dátum és számadatokban tapasztalható ugrások abból fakadtak-e, hogy nem jelent meg
egy-egy példány, vagy csak az EK állományából hiányzott a megfelelő szám. Különösen
igaz ez azokra a számokra, amelyeknél egy azon napon esti szám is megjelent. 

A szöveget igyekeztem teljes formában közölni, kivéve, ha annak tartalma, fontos-
sága és / vagy hossza ezt nem tette lehetővé vagy nem indokolta. Utóbbi esetekben rövid
tartalmi összefoglalót készítettem.

1852. május 14. / 635. sz., péntek
„A Magyar Egyetemi Könyvtár állapotjának kimutatása. Dr. Láner Ferencz egyetemi

jogtanártól.
Magyar egyetemünk könyvtára gyarapodását és virágzását illetőleg érdekesnek tart-

juk , tudós Toldy Ferenc könyvtári főnök úr (az egyetemi tanácshoz beadott) hivatalos
jelentése után ezen könyvtár jelen állapotjának ismertetését adni. – Ugyanis említett
könyvtárunk 1849-ki év végén állott; 71534 kötetből és 2908 vegyes tartalmú iratokbul,
mikhez azóta járultak:

honi irodalmunkat illető 244 kötet; és 266 vegyes darab
külföldi irodalmat illető 712 kötet; és 294 vegyes darab
becsesebb kéziratokból 10 kötet; és
István volt nádor és cs. kir. főherczeg nagylelkű adakozásából nyert 130 kötet

Összesen 1096 kötet és 520 db
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Közhasznú könyvtárunk ezen gyarapodása nagy részben készpénzérti vétel által
eszközöltetett ugyan, de a legbecsesebb munkák a magas kormány és egyéb pártfogók
adakozásából gyűltek be. Ez utóbbiakból hálás elismeréssel kell említenünk boldogult
Fejér György apát nagyhírű és tudományú hazánkfia adakozását, mint ki még kevéssel
halála előtt, nemcsak minden kéziratait, hanem minden kinyomtatott munkáinak meglévő
példányait adományozá könyvtárunknak oly meghagyással, hogy ez utóbbiak eladatván
vagy másokért becseréltetvén, Egyetemi Könyvtárunk (melynek ő hajdan érdemdús fő-
nöke vala) gyarapítására fordítassanak. Honi íróink legnagyobb része ingyen példányokkal
kedveskedett. Végre magyar irodalmunk kiegészítésére szükséges s eddig hiányzó mun-
kák kiegészítésére, újabb egyéb munkák ez ízben nagyobb számmal szereztettek meg,
nagy részben szokottnál jutányosabb áron árveréseken is. Ezek mellett a német és szláv
irodalomra is kellő gond fordíttatván, miután ezek számára is egyetemünkben külön tan-
székek állítattak fel.

Ami könyvtárunk használatát illeti: ez is évről évre folytonosan gyarapodott s élén-
kebb lőn, miután nyilvános olvasótermünket egyik könyvtári tisztünk mindennapi pontos
feljegyzése szerint az 1851- dik év lefolyta alatt 11120 olvasó látogatá; otthoni használatra
ezen kívül, felsőbb rendeletek folytán, a kívánt nem csak egyetemünk minden tagjának
(tanároknak) hanem a Magyar Tudós Társaság tagjainak is folyvást kiadattak. Ezen hasz-
nálat is növekedett annyira, hogy noha 1847–1849-ig 1320 kötet adatott ki használatra
az ily kölcsönzött munkák száma 1850 és 1851-ben már 1855-re rúgott. Mindezekhez
járult 1850-ben egy külön lectorium privatum v. i. olvasóterem az egyetemi tanárok számára
naponkint, ünnepnapokat sem véve ki, nyitva álló, hol 52 külön folyóiratok és hírlapok
folytonosan kitétetvék, melyeknek egyes számaik vagy füzeteik 14 napi kitétel után kellő
ellenőrség mellett haza is adatnak ki az illető tagoknak. 

Egyetemi könyvtárunk tiszti személyzete a főnökön (Bibliothecae praefectus) kívül áll:
1 első könyvtár őrből, 1 másod őrből, 1 első könyvtári tisztből (primarius officialis), 1 másod
tisztből és egy u. n. könyvtári famulusból. Új könyvek beszerzésére mintegy 2000 frt. p.
p. fordíttatik.”

1853. február 17. / 882. sz.
– „Garay János koszorús költőnk itt-ott elszórva megjelent dolgozatainak összesze-

désével foglalkozik. Reméljük, miként vállalkozó kiadóink kapva kapnak majd az alkal-
mon irodalmunk egyik jeles bajnokának összegyűjtött műveit közrebocsáthatni, s
vétkeznénk a közönség ellen, ha azt hinnők felőle, miként nem sietend, ezen élvezetes
olvasmány újólagos napfényre hozatalának tényező rugója lenni.” 

1853. február 24. / 888. sz.
– „Garay János ünnepelt költőnk Szent Lászlója olyan pompás kiadásban jelent meg,

hogy ha a példányok mind elkelnének is, a költségek levonása után, több lapok szerint,
alig maradna föl valami szerzőnek írói díj fejében. Garay dolgozatai szükségtelenné tesznek
minden ajánlást, mindamellett hisszük, miszerint a közönség ezen körülménynél fogva is
annál nagyobb lelkesedéssel pártfogolandja összes műveinek tervezett kiadását.”
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1853. március 18. / 907. sz. 
– „Garay János ünnepelt költőnk összes műveire több barátai előfizetést hirdetnek.

Költőnk hazafiúi részvétet igénylő folytonos betegeskedése s műveinek belbecse elég
ösztön arra, hogy előfizetőinek száma végtelen legyen. Az összes gyűjtemény nagy, nyol-
cadrét alakban vagyis a nemzeti könyvtár (Vörösmarty, Kisfaludy stb.) kettős hasábú
hosszú negyedrét alakjában, mintegy 70–80 ívnyire terjedően fog megjelenni a költőnek
Barabás által rajzolandó élethű arcképével . Az előfizetési díj 5 pfr., melyet azonban tet-
szés szerint két részletben is lehet letenni. A bolti ár 7 pfr. leend. Azon tisztelt előfizetők,
kiknek a Szent László című költemény, bár 1000 példányaiból már nem jutott, ez alka-
lommal eszközlendő új kiadással fognak kielégíttetni. A kiállítást Müller Emil nyomdája
minden kitelhető csínnal eszközlendi s olynemű késedelem, mely a Szent László közelebbi
szétküldésében, a szerző hibáján kívül eső körülmények miatt, vala észrevehető, egyál-
talában nem hátráltatandja a munka megjelenését, miről, miután az egész ügyvezetést a
még most is beteg költő iránti barátságból fölvállalnám, a t. közönséget biztosíthatom.
[…] Az ívek és a pénzek egyedül alulírotthoz küldendők. Terézváros, Valero utca 1. szám.
(kisdedóvó képezde). Előfizetést e lapok szerkesztősége is elfogand.”

Megjegyzés: nincs aláírva sem valódi, sem álnév
1853. március 22. / 910. sz.
– A címoldalon Ney Ferenc tollából Garay János költeményei címmel Garayt méltató

cikk jelenik meg, amelyben a szerző „irodalmunk egyik legjelesb bajnokának” nevezi
Garayt.

1853. április 7. / 922. sz., csütörtök
– „Garay János költeményeinek érdekében. A t. c. előfizetők kényelmének tekinte-

téből, van szerencsém jelenteni, hogy a kissé távol eső lakásom okozható kényelmetlenség
elkerülése végett az aláírási ívek az előfizetési pénzekkel együtt Müller Emil nyomdatu-
lajdonos úrhoz is (Szevita tér, Sziklay-ház) beküldhetők, ki azoknak elfogadására késznek
nyilatkozni szíveskedett. Pesten, április 5. 1855. Ney Ferenc.”

1853. május 10. / 949. sz., kedd
– Újabb híradás Ney Ferenctől az előfizetési ívek és pénzek ügyében
1853. május 21. / 958. sz., szombat. 
– A „Tudomány és irodalom” c. rovatban méltató kritika jelenik meg Toldy Ferenc

Magyar chrestomathia c művéről G. aláírással.
1853. június 20. / 990. sz., szerda
– „Garay János öszves költeményei, mint halljuk, még nem adatnak sajtó alá, mert

a beérkezett előfizetési ívek száma mindeddig csekély. Ha azt a jelenleg súlyos betegség-
ben is sínlődő koszorús költő művei iránti hidegségnek és részvétlenségnek kellene tu-
lajdonítanunk, valóban elszomorodánk; azonban örömmel szeretjük hinni, hogy ezen
késedelem oka nagy részben az előfizetési határidő rövidségében rejlik, s ezért mind a
kiadók, mind a beteg költő, mind az olvasóközönség szoros érdekében fognának csele-
kedni, ha a határidő meghosszabbítanák.”
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1853. július 3.-án / 994. sz., vasárnap
– A „Tudomány és irodalom” c. rovatban ismertetés jelenik meg Toldy Ferenc A

magyar nemzeti irodalom története c. művétől (1. és 2. kötet)
1853. július 14. / 1003. sz., csütörtök
– „Garay János művei ügyében. Múlt június 15.-én telt le az előfizetési pénzek be-

küldésének második határideje, s íme még most sem jelentkezett annyi előfizető, hogy a
kibocsátott ívek értelmében a munka nyomtatását megkezdhetném! Sajnos és szomorító
körülmény. Nem volna tehát már annyi részvét, annyi rokonszenv, annyi felebaráti ke-
gyelet hazai közönségünkben íróink egyik legjelesbike iránt, hogy összes költeményeinek
megjelenését lehetővé tenni akarná? Garay írói érdeme, műveinek jelessége annyira el
van ismerve, hogy ez érdekben figyelmeztetni irodalmunk barátait annyi volna, mint mű-
ízlésük s műveltségük fejlettsége iránt kételyt támasztva őket meggondolatlanul sérteni
akarni. Csak a részvét, a rokonszenv, a felebaráti szeretet húrjait óhajtanám nemes keb-
lükben visszhangoztatni. – A jeles író, kinek szellemi munkásságát több év óta súlyos
betegség tétlenségre kárhoztatja; a koszorús költő, kinek a múltról zengett dicső éneke
megifjítja, lelkesíti a jelent; a szenvedő ember, kinek szellemi ereje hosszú, talán igen
hosszú időre megtörve, megbénítva, tétlenségben vesztegelni kénytelen, ne találjon-e
annyi részvevő meleg kebelre széles e hazában, melyek emberbaráti vonzalma némi el-
ismerést nyújtson a múlt munkásságáért, némi vigaszt a jelenre, némi támaszt és gyámolt
a jövőre? Nem, nem! Kell lenni még annyi lelkességnek, annyi magasztosabb emberi ér-
zelemnek irodalmunk mindenrendű pártolóiban, hogy ne hagyják segély nélkül elbukni
e lelkes munkást most, midőn segélyre.”

1853. szeptember 13. / 1052. sz., kedd
– „Az Egyetemi Könyvtár, a ferencrendiek épületében f. hó 16.-án fog ismét meg-

nyittatni a közönségnek.”
1853. szeptember 25. / 1064., vasárnap
– Ney Ferencnek, mint kiadónak a felhívása a novemberi vásárra ígért Garay összes

művei ügyében.
1853. október 22. / 1086. sz., szombat
– Ney Ferenc Figyelmeztetés-e: „…Végre különös örömömre szolgált. irodalombará-

tokkal tudathatni, hogy Weisz B. Ferenc nagykereskedőúrnak már régebben közzétett
nagylelkű ajánlatához nemeslelkű részvevőkül Bohus-Szőgyény Antónia ő nga és t. cz.
Szentgyörgyi Horváth Edmund úr csatlakozni méltóztattak. …”

1853. október 23. / 1082. sz., vasárnap
– „Frank egyetemi tanár gazdag könyvtárát azon kikötéssel hagyta Pest városának,

hogy az a közönség használatára felállítassék. A végrendelet hatályba lépése óta sem egy-
két hónap telt el. A végrendelkező akaratát rég teljesíteni lehetett volna. A városház min-
denesetre bír elég helyiséggel e könyvtár számára, s az még mindeddig rejtve őriztetik. E
könyvtár a közönség sajátja. A nemes város a hagyomány elfogadásával a végrendelet
teljesítésének kötelességét is elvállalta.”
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1853. nov. 9. / 1100. sz., szerda
– „Búcsúszózat Garay János hamvaihoz s felhívás az elhunytnak mindenrendű ba-

rátihoz. Garay János nincs többé! Ezt harsogtatják hírlapjaink hazaszerte, s az irodalom
minden őszinte barátja fájlalással viszonozza; Garay nincs többé!! Szájról szájra jár a
gyászhír, a magaslelkű író, a hazafi- és keresztény- költő, a sokat és sokáig szenvedett
ember gyászos elhunytáról. Érzi a veszteséget mindenki, kinek irodalmunk nemesebb
fejlődése szívén fekszik, s az ország és hajdani társországok minden zuga, hol magyar
ember él, hol a hazai költészetnek csak egy méltánylója is lakik, visszhangoztatja a fáj-
dalmas szózatot! Garay nincs többé!!

Igen, ő nincs többé. November 5.-én szenderült át egy jobb létre a Dalok kedves
troubadourja, a Legendák éneklője, az Árpádok lelkes dalnoka, Szt. László ihletett költésze!
Ő nincs többé; de itt van szelleme; velünk és köztünk mulat magasra emelkedett lelke.
Még hangzik füleinkben bájoló szerelmi dala, még emeli szívünket magasztos honfiúi
éneke, még lelkesíti, buzdítja keblünket keresztény érzelmeinek hathatós hangzata. El-
némult a hárfa, melyen szentebb érzelmeit zengedezé, elnémult a lant, melynek lágy fu-
vallata annyi gyöngéd húrt, annyi szende érzeményt viszhangra költe kebleinkben. Ők
elnémultak. És elnémult az ajak, mely a barátság, szeretet s magasabb tisztult érzület
annyi diadalmas hangját szólá ki a hideg részvétlen világba. Kiesett kezeiből a toll, mely
minden érzetet, minden erényt, mik az ember keblét díszítik, az emberi életet szépítik,
azon toll, mely mindezeket dicsőíté, kihullt a megboldogultnak a kezéből. De az igék,
melyeket a tollal feljegyzett, tovább is élnek kebleinkben, s élni fognak nemzedékeken
és nemzedékeken át. Nem múlandó a szózat, mellyel bennünket felvillanyza; a költészet
benső érdeme helyet mutat neki a maradandóság oszlopán!

Igen, barátaim, honfitársaim! Garay elhúnyt, Garay nincs többé. De itt vannak
művei, melyeket közörökül hátrahagyott számunkra. A művek – a legközelebb megjele-
nendők – alkotják legszebb, legmaradandóbb emlékét. Szegény elköltözött barátom! Te
nem élvezhetéd már azon örömet, hogy összegyűjtve lásd megjelenni annyi fáradalmad,
annyi átvirrasztott éj, egy élet munkájának gyümölcseit. Nem élvezhetéd az örömet, hon-
fitársaid részvétlensége miatt! Mert ha kellő időre gyűltek volna össze a részvétnek és
pártolásnak cseppjei, az áldásos harmat hamarabb felvirágoztatandá műveidnek dús bok-
rétáját, gyorsabban felsarjadoztatandá a hatalmas pálmát, melynek koronáján hírneved
ragyog, melynek árnyában önnyugtatva megpihenhetél, s most nem kellene sírba szálla-
nod anélkül, hogy magaddal vidd fáradalmaid, éjnapjaid diadalmi ereklyéjét. Camoens a
hajótörésből megmentvén hallhatalan munkáját, úszva emelé azt a tenger hullámai fölé,
egyik karjával saját életét mentve bátor evezésse. Te is átszellemült Barátom, hajótörést
szenvedtél az élet szirtjein, te is küzdöttél az élet vad hullámaival, s míg ezeken keresztül
úszni törekedvén, életedet, családod életét egyik karoddal fentartani igyekvél, másik ka-
roddal magasra emeléd műveidet, s megmentéd azokat nekünk, a hazádnak. De Camo-
enst a részvétlenség fagyos keze nem hagyá felüdülni! Dicsőítés környezé hírnevét, de
végperceit is nélkülözés, szenvedés keseríté. Te is boldogult Barátom, partot értél annyi
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hányattatás után, de végpillanatidat nem vidámítá meg hazád méltó elismerésének mo-
solya. Tassót ünnepélyesen koszorúzák meg akkor, mikor már a templom lépcsőin a hal-
doklás szellője lengett halántéki körül. Téged is megkoszorúzott a lelkesült tömeg, a
közelismerés, de a koszorú hideg vala, a méltó részvét napsugára nem melengeté virágait.
S most, hogy sírba szállsz, koszorút tesznek hatodra, örökzöld hervadhatatlan koszorút,
de kihalt belőle az életnedv, mely harmatcseppé gyűlve felette, az itt maradottak, árva,
édes Tiéid számára felmutatná az életápoló vigasz szivárványszíneit!

Meddig tart még a részvétlenség e jeges merevsége? Ki hinné, hogy Garay összes
műveire gyűlt előfizetők közt a főnemesség soraiból ekkorig alig 25 név olvasható? S
mégis úgy van. Ki hitte volna, hogy Pesten, a fővárosban negyven előfizetőt sem bírjunk
összehozni? S fájdalom mégis úgy van. Azt hívém, hogy nemzeti irodalmunk ezen kincse
egyetlen magán könyvtárból sem fog hiányzani. S íme csalódtam.

Mit ér gyászolni, sajnálkozni, száz meg százszor ismételgetni; Garay nincs többé.
Üres beszéd minden szóbéli nyilatkozat. Itt tenni kell. Vegyétek meg a munkáit, s alkos-
satok ezáltal méltó emléket feledhetetlen nevének!

Ő nincs többé; de itt van a könyve, melyet fáradalmasan gyűjtött össze, s mentett
meg az élet viharai hullámharcai közt. Ő nincs többé, de itt van a családja, melytől azon
vigaszt is sajnáljuk-e, hogy elmondhassa: mikép a férj és atya önfeláldozó munkája, szel-
lemét a világba kilehelő szózata őt legalább a sanyar és nélkülözéstől megmenté? Óh ha
így volna, úgy ne higgy nekik. Te jobblétre költözött szellem, ha mondják: Béke hamva-
ival! Ne higgy nekik, mert jeges az ajak, mely ezt hangoztatja, hideg a kebel, mely búcsú-
sóhaját küldi utánad. Miképp is nyugodhatnának békében hamvaid, ha szellemednek
látnia kell, miképp hagyják el azokat, kiket te kénytelen itt hagyál! Ha látnod kell, hogy
egy levélkét sem akarnak szakítani sírkoszorúdból, melyet ápoló kebel melegével újabb
életvidor virággá fejlesszenek.

Igen, Barátim! Mindenek előtt szükséges, hogy az elhunytnak művei pártolásával
élő emléket állítsunk, valamint általok ő maga emelt magának enyészhetetlen emléket.
Szükséges, hogy ez élő emlék által a holtnak árva családját élni segítsétek! Ezt téve, gon-
dolkodhattok élettelen kőből faragott emlékről is, melyet sírjára tegyetek méltó testvéréül
Kisfaludy Károly sírkövének.

Ha ezt teszitek, akkor be lesz bizonyítva, hogy szelleme él bennetek, hogy műveinek
lelkét elfogadtátok kalauzul, kísérőül az élet rögös útjain. Ha így teendetek, köztünk
marad ő, s a szózat: Garay nincs többé! – el fog hangzani, mint karvaly karmai közt hal-
dokló galamb nyögése – el fog oszlani, mint tavaszi köd. S követendi a nemes öntudat
magasban járó napjának derűje, új örömhang váltandja fel a gyász igéit széles e hazában:
Garay János él, mert velünk van szelleme! Pest, nov. 6.-án 1853. Ney Ferenc.”

1853. november 10. / 1101. sz., csütörtök
– „Garay Jánosról a bécsi Lloyd. A fenn címzett lap oly helyesen fogja fel az elhunyt

költő irodalmi becsét és viszonyát a mostani költők többségéhez, hogy az illető szavakat
jónak látjuk egész terjedelemben közleni. A Lloyd így szól: »Garay tetemes idő óta Lenau
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szomorú állapotába sülyedt volt, s lelke végre kitört a borús koponyából és jobb hazába
sietett. Sok jeles művet hagy maga után, melyek számára emléket biztosíthatnak az utó-
kornál. Az élet küzdelmeiben sok bajt szenvedett, s nem ritkán a legszükségesebbekért
is küzködnie kellett. Míg a fiatalabb költőnemzedék hazudott titáni erővel terpeszkedék,
s gyenge mivoltát hivalkodó magaviseletével prométheuszi előkelőséghez igyekvék föl-
csigázni, Garay mindig – dacára kitűnő tehetségének – legszerényebb természetességében
maradt, sohasem akarván több lenni, mint más ember. Mélyen fogják őt meggyászolni,
és sírját örökzöldekkel díszítendik. De látván a hálás megemlékezést, látván a könnyező
szemeket, soknak eszébe fog jutni Nodier Károly szomorú nyilatkozata: ki gyanítaná a
részvét ily kitűnő nyilatkozatai mellett, hogy szegény ördög voltam?«”

1853. november 22. / 1111. sz., kedd
– Címlapon Vachott Sándor verse: Garay emlékezete címmel
1853. november 26. / 1115. sz., szombat
– Rövid hír, amelyet „Garay János költőnk iránti kegyelet”-ből írtak az esztergomi

növendék papság képviselői valamint a P. N. méltatása e gesztusról
1853. december 6. / 1123, kedd
– „Garay árváinak felsegélésére” Komáromból egy ezüst frt.-ot küldött egy híve a

szerkesztőségbe, melyet a szerkesztők a takarékban gyűjtöttekhez tettek
1853. december 10. / 1126. sz., szombat
– A „Tudomány és irodalom” c. rovatban megjelentetik Toldy egyetemi előadásaiból

a 6.-nak a szövegét A Magyar költészet története címmel.
1853. december 11. / 1127. sz., vasárnap
– A „Tudomány és Irodalom” c rovat: Jeles íróink csarnoka XI. Garaynak szentelt

sorozat!
Megjegyzés: Előzményei, ha voltak, mikor jelentek meg?
1853. december. 22. / 1136. sz., csütörtök
– Újabb hírek a Garay emlékére indult országos közadakozás újabb eseményeiről

Dobos vidékéről
1853. december 23. / 1137. sz., péntek
– Ney F. levélben tudatja az árvák javára rendezett győri jótékony koncert ese-

ményét
– megjelenik a Garay összes díszkötésben
– Magyar-Óvárról Szulzer Antal és Lőw Lipót Garay sírkövére adakozik
1853. december 28. / 1140. sz. szerda
– Ismeretlen mezei gazda adománya a Garay árvák javára Kemenesaljáról.
1854. május 20. / 1259 sz., szombat
– „Halljuk miként a Frank-féle könyvtár ügyében történt valami, t. i. valakinek agyá-

ban a gondolat villant meg, hogy a könyvtárt a Nemzeti Múzeum épületében kellene föl-
állítani. Külön vagy a nemzet könyvtárába olvasztva? Erre nincs válaszunk, mert magunk
sem tudjuk. A terv minden esetre nagyon szerencsétlen. Ha már nem lehetünk olyan
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boldogak, mint a londoniak, mint a párizsiak, mint Amerikának minden népes városa,
hogy több nyilvános könyvtárral, és pedig a város minden részében bírjunk, legalább ne
nehezítsük a létezőhöz juttatást az által, hogy a központtól távolra vigyük. Ha már a vá-
rosban nincs annyi hely, hol e könyvtár kényelmesen elférjen, mit nem hihetünk, várjunk
hát addig, míg az ipariskola épülete felemelkedik, s ott állítsuk fel e könyvtárt, mely mag-
jává váljék egy nagyobbszerű városi közkönyvtárnak.”

1854. szeptember 15. / 1354. sz., kedd
– „Az Egyetemi Könyvtár olvasó szobája f. hó 14.-én ismét megnyittatott s de. 8–

12, du. pedig 2–4 óráig nyitva áll az olvasni akaróknak.”
1854. szeptember 20. / 1358. sz., szerda
– A new yorki kereskedelmi könyvtárt alapító társulat újabb könyvtár alapításának

hírével kapcsolatban a P.N: újra felveti a Frank-féle könyvtár kérdését:
„Vajjon mikor írhatjuk valahára mi azon örvendetes hírt, hogy Pest városa a híres

jogtanár Frank Ignác által a közönség javára már öt év előtt hagyományozott jeles könyv-
tár megnyittatása iránt intézkedéseket kezdett.”

1855. február 1. / 1468. sz., csütörtök
– A „Tudomány és irodalom” c. rovatban Jelesb íróink csarnoka XXXIX. címmel

Toldy Ferenc tollából pályarajz jelenik meg Fejér Györgyről, amelyben többek között az
alábbiakat írja:

„…1824-ben az Egyetemi Könyvtár igazgatójává neveztetvén, ismét Pestre telepe-
dett, hol egész haláláig szakadatlan írói munkásságot fejtett ki. Szerteágazó volt ez e ko-
rában is, mert adott hittudományi deák és magyar, adott bölcsészeti műveket: előtérbe
mindazonáltal a hazai történet lépett, melynek ápolására új állása által érezte magát hiva-
tottnak. Egy fedél alatt Hevenesi, Cseles, Kaprinai és Pray megbecsülhetetlen kézirati
gyűjteményeikkel, s egy gazdag könyvtárral, melynek becse mindeddig koránt sincs mél-
tányolva, egy nagy, egyetemes magyar oklevéltár eszméjét fogalmazta…”

1855 / 1567. sz., június 1., péntek
– „A pesti kir. egyetem felöli statisztikai jegyzetek folytatásául a P. Lloyd illető cik-

kének igen becses adatai nyomán ezennel mi is feljegyezzük azon örvendetes tapaszta-
latot és jelenséget, hogy a t. i. pesti kir. egyetem nyilvános könyvtárát látogatók száma
évenkint nagyobbodik, mert míg az 1851/2 iskolai év alatt a könyvtár jótéteményeivel
élők száma 10. 785-t tett, e szám a jövő évben már 11. 422-re emelkedett, s míg az 1853-
ik év első három hónapja alatt 3. 717-en látogaták meg az Egyetemi Könyvtár olvasó-
termeit, ez év ugyanazon hónapjaiban az olvasók összes száma 4. 698-t tett. Ez az
olvasási vágy még inkább fogna terjedni, ha a birodalom többi országainak közintézeti
könyvtáraira nézve a könyvek hazavihetését illető s 1849. nov. 20. és 1854. jún.12-kén
kelt miniszteri kibocsátványa a pesti kir. egyetem könyvtárára nézve is hatályba lépend.
A 73. 905 kötetre menő és 3802 miscellaneát számláló könyvtár 1852/3 évben 1734 kö-
tettel s 515 miscellaneával szaporodott”
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1855. augusztus 21. / 1633. sz., kedd
– A Tudomány, irodalom, művészet c. jelentés III. részében az EK-ról szóló rövid pasz-

szus található:
„Az egyetemi könyvtár Toldy Ferenc igazgatása alatt, ámbár évenkinti dotátiója 1000

pengő forintból áll, mindinkább tökélyesbűl; régóta megürült őri állomásai betöltettek,
az elsőt közismeretes utazónk Reguly Antal végleg tartotta meg, a másodikat Cseri József
könyvtári tiszt nyerte el.”

1856. augusztus 19. / 1960. sz., kedd
– Jelentés A pesti tudományegyetem 1855/56-os tanévéről, amelynek III. részében a szerző

könyvtári állapotokról is beszámol:
– „Az egyetem legnyomósabb intézeteinek egyike, könyvtára elhelyezése körül vég-

határozat még nem kelt; mind a mostani épület, mind a mellette lévő udvartelek, a fe-
rencieknek lévén átengedendő, azon tervezet, hogy az új építmény az utóbb érintett
telken emeltessék kivihetetlenné vált. Azonban minden esetre a könyvtár rendeltetéséből
szükségképp folyó követelménynek tartjuk, hogy az egyetem többi épületjeitől távol ne
essék, minthogy attól nagymértékben használhatósága tételeztetik fel. A rendszerinti
1000 pengő forinton felül, még a német birodalmi és jogtörténet tanítására szükségelt
könyvek megszerzési költségei külön rendeltettek ki. A megürült könyvtártiszti állomásra
Nagy Iván érdemesíttetett.”

1857. április 2. / 2163. sz. , csütörtök
– „A pesti község és a kincstár közt alkudozások vannak folyamatban egy nagy te-

lekre nézve, mely a Főherceg–Sándor utcában fekszik, melyen a kincstár az Egyetemi
Könyvtár részére alkalmas épületet akar állítani, mivel a mostani könyvtár épületet más
célra szándékszik fordítni. A közelebbi tanácsülésben elhatározták a nevezett teleknek
átengedését 30. 000 pfton.”

1857. december 5. / 2867 sz., szombat
– „Jövő héten a Frank-féle könyvtár a városházától a Ferenc téren lévő Egyetemi

Könyvtárba fog szállíttatni. A városházánál eddigi helye az adóhivatal terjedelmesebbé
tételére fordíttatik.” 

1857. december 10. / 2870 sz., csütörtök
– „S íme a sors a kellő percben a legszebb alkalommal kínál meg bennünket, a hazai

tudományosság számára igen kedvező feltételek alatt a legjelesb orientális [Hammer –
Purgstall-féle] magán könyvtárt megszerezhetni … De e három intézet (a magyar aka-
démia, nemzeti múzeum és egyetem) egyike sem tett tudtunkra komoly lépést ama
könyvtárnak megszerzésére.”

1858. augusztus 25. / 2561 sz., szerda
– Nekrológ, Reguly halálát követően nem szerepel kinek a tollából
– „A hazai tudományosságot ismét pótolhatatlan veszteség érte. f. hó 23.-án esti hat

órakor múlt ki Buda mellett, az Isten hegyen tüdőelvérzésben. Élte 40-ik évében fosztott
meg bennünket a halál e becses élettől, melynek munkásságától oly sok szépet joggal
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várhatánk, s mely e várakozásokat kétségtelenül teljesítette volna. – Oroszországi nagy
útja után, melyre még fiatalon, hazai tudományosságunk s főleg nyelvészetünk tekinte-
téből vállalkozott, kisebb nagyobb mértékben folyvást gyöngélkedő egészségű volt, s en-
nélfogva utazása eredményeinek összeállításán nem munkálkodhatott azon eréllyel,
tűzzel, mely úti vállalatát jellemezte. A test nem vala többé képes a tevékeny és erős lé-
leknek oly hű szolgálatot tenni. Azonban mind tudományos vizsgálatainak összeállításán,
mind az Egyetemi Könyvtárban való hivatalában folyvást tevékeny volt, s hihető, hogy
tudományos munkája már közel állott a befejeztetéshez. A közelebbi hónapok alatt ket-
tőztetett szorgalommal dolgozott mind művén, mind pedig az Egyetemi Könyvtárban
elhelyezett Frank-féle igen becses könyvtár rendbeszedésén. Hihető, hogy a testi erejéhez
túlhajtott munkásság sietteté korai halálát. Minden, aki tudományosságunk iránt részvéttel
van, sőt minden hazafi mély fájdalommal veszi a gyászhírt. – Kétszeres szükségünk lett
volna rá most, midőn a külföld tudósai áltanokkal igyekeznek egy inváziót tenni ellenünk,
be akarván bizonyítani, hogy csak a latin és a germán származású nyelvek bírnak civilizáló
erővel, és hogy az altai nyelvek családja nem alkalmas eszköze a tudománynak, felvilá-
gosodásnak. Reguly Antal nyelvészetünk egyik kitűnő hőse lett volna munkája által. Őt
az utazások az eredeti forrásokhoz vezették, s kétségtelen, hogy nyelvészetünk ügye szá-
mos felvilágosítást fog köszönni neki az eddig készen lévő, majd napfényre kerülendő
munkája után. Ő nem érhette meg a diadalt, munkálkodása érdemlett méltánylatát, de
azok holta után sem maradhatnak ki; nem érhette meg, hogy a M. Akadémia azon szebb
korát, midőn hajdani munkálkodását folytatván, a tudományos törekvéseknek ismét szé-
lesebb tér fog nyílni; akadémiánk egy újabb jelesét vesztette el benne. Utazásának ered-
ménye, illetőleg az altai népfajok nyelvének tanulmánya azonban nemcsak
nyelvészetünkre nézve lesz hasznos, nemcsak az összehasonlító philológiát viendi
előbbre, hanem a földrajzot is, mint tudományt fejleszté, amennyiben az orosz kormány
urali tudományos orgánumainak földrajzi munkálatait kijavítá, kiegészíté. Reguly sok
olyan pontot jelölt meg az Ural térképén, mik előtte orosz térképeken hiányzottak. Az
általa készített térkép az orosz kormány költségén jelent meg. Ez iránt érdemét kellőleg
méltánylotta és a tulajdonjogot részére követelte két év előtt tartott értekezésében b.
Reden, Reguly barátja és tisztelője. Ezen kívül számos ismerősei, barátai, kiket ritka mí-
veltségű sympathicus egyénisége, finom társalgása elbájolt s a felsőbb körök is, melyekben
mindig őszinte szívességgel látott vendég volt, fájdalommal fogják venni a jeles művelt
és tisztes férfiu korai halálát. A temetés 26.-án, du 5 óra a Zöldfa utcában 25 sz. alatt
lévő szállásáról indul. Béke porainak!”

1858. november 3. / 2619 sz., szerda
– „Pest város községtanácsa a Frank-féle könyvtár zeneműveit mintegy 200 db-ot s

ezek közt Mozart és Beethoven több keringőjét a Budapesti Zenedének ajándékozta”
1859. július 9. / 2820. sz., péntek, 
– „A pesti Egyetemi Könyvtár az 1856/57.-i iskolai év végével 70. 875 könyvet bírt,

mely szám az 1857/58.-i iskolai év végéig 80. 955 kötetre szaporodott. A Frank-féle
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könyvtár is itt állítván fel, azért a múlt év okt. elején az egyetemi könyvtár épület 94. 636
kötet könyvnek adott helyet. A birodalomban csak négy főiskola bír nagyobb könyvtárral,
u. m. a bécsi 149 ezer, a paviai 130 ezer, a prágai 120 ezer és a paduai 120 ezer kötettel. A
pesti egyetemi könyvtár az államtól 1000 frt.-ot húzott, mely összeg 2000 frt.-ra lett
emelve, s a könyvek beszerzésére fordítandó. E könyvtár nyilvános olvasóteremmel is
bír, melyet az 1857/58.-i iskolai évben 10. 314 olvasó látogatott. Meglepő azonban, hogy
míg az 1858. év első hónapjában 1. 594 olvasó nyitott be a terembe, addig a jelen év
ugyanazon öt hónapja alatt, csak 5. 424 fordult ott meg. Mi ennek az oka? A tudomány-
szomj enyhült-e meg, vagy tán az ifjúságot más valami vonja el a tudományos könyvek
mellől?”

1860. július 7. / 3121. sz., szombat
– „K-k statisztikusunk a pesti egyetemi könyvtárról közöl érdekes adatokat. Elő-

adása szerint az 1857/58-diki tanév végén a főkönyvtárban volt 69. 498 kötet és 7921
darab, kézirat 1576 kötet, a papnöveldében 9624 kötet, a fűvészkerti gyűjteményben 257
kötet, a csillagászatiban 1410 kötet, az állatgyógyászatban 140 kötet, az egyetem egyes
karjainál 600 kötet; 

1858/59-ben szaporodott a főkönyvtár 1186 kötettel és 646 darabbal, a fűvészkerti
gyűjtemény pedig 49 kötettel, a Frank-féle városi könyvtárban 13. 681 kötet és 358 darab,
összesen tehát rendelkezik az egyetem 98. 021 kötet könyvvel és 8. 925 darabbal. A cikk
azon méltó óhajtással végződik, vajha gondoskodnának már valahára nagyobb olvasó-
termekről s hoznának be kényelmesebb és hasznosabb kikölcsönzési rendszert.”

1861. április 13. / 3350. sz., péntek
– „Reguly Antal m. akad. tag, jeles tudósunk és híres utazónk sírja mind ekkorig jel-

telen levén, annak egy a tudós és a hazáért sokat fáradó honfi érdemeihez méltó sírkővel
való földíszítésére a következő lelkes honleányok s honfiak:

Bohus-Szőgyényi Antónia 50 frt., Bohus-Vásárhelyi Júlia 20 frt., Semsey Albert 10
frt., Semsey Éva 10 frt., Szirmay Ádámné 10 frt., Gyürky-Vay Erzsébet 40 frt., Dánielné
10 frt., Bory-Németh Amália 10 frt., Forray-Brunszvik Júlia 20 frt., Brunszvik Teréz 10
frt., Prónay Ida 5 frt., Aczél Sándorné 20 frt., Korizmics László 10 frt., Lukács Móricz
10 frt., báró Eötvös Józsefné 10 frt., báró Eötvös Dénes 10 frt., Rosty Pál 10 frt., össze-
sen 265 frt.-ot adakoztak.”

1862. augusztus 9. / 3749. sz., szombat
– Idézet Dr. Pauler Tivadarnak, az egyetem rektorának emlékbeszédéből, amelyet

1862. június 25.-én mondott az egyetem ujjá alakításának 82.-ik évfordulóján: 
„És mily körülmények közt, mily segédeszközökkel fejték ki (híres tudósaink) tevé-

kenységöket? Míg a külföld irodalmi gyúpontjain gazdag könyvtárak kellően felszerelt
intézetek és gyűjtemények könnyítik a haladásnak munkáját, nálunk, hol még Egyetemi
Könyvtárunk is Mária Therézia korában kiszabott évi járuléka lejjebb szállítva, csak a
jelen század negyedik évtizede óta emeltetett jelentékenyebb összegre, nagyrészt önma-
gukra és saját erejükre utaltattak.”
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1862. október 3. / 3793. sz., péntek
– Részlet Dr. Pauler Tivadar jogtudor, rektor október 1.-én mondott leköszönő be-

szédéből:
„Nem kevésbé fontos bizonyságot nyújt e tekintetben könyvtárunk olvasóinak je-

lentékeny szaporodása; mert míg 1. 835 / 36-ban 4. 539, 1845 / 46-ban 6. 586, és 1855
/56-ban 10. 180 olvasó látogatta könyvtárunkat; s így azoknak a száma évtizedenként,
azoknak a száma évenként 2. 000, illetőleg 2500 emelkedett, 1860/61-ben 13. 941, az idén
pedig 18. 212 olvasója volt. Mi annál örvendetesebb tünemény, minthogy 1848 előtt a
bölcselkedési előkészítő s mérnöki folyamokkal együtt ifjúságunk száma a mostanival föl-
ért, nevezetesen pedig 1835/36-ban 1582-ből állott, miért is méltán mondhatá egy könyv-
tárnokunk, hogy az egyetem ezen intézete »egykor tán nem is gyanított virágzásban van«
Hogy ezen intézet használhatása könnyíttessék, az olvasóhelyiségeknek a könyvtárnok
által indítványozott nagyobbítását melegen pártoltuk és a házi kikölcsönzésnek kiterjesz-
tését egyetemi polgárainkra, azoknak becsületérzetére ható föltételek alatt szorgalmaztuk,
és habár e tekintetben indítványunknak nem mindenben megfelelő felsőbb válasz érkezett,
mégis a könyvkölcsönzés egyetemi tanár kezessége mellett megengedve lőn.”

1862. október 18. / 3806. sz., szombat
– „Potemkin Ödönt Az 1849 évi magyar hadsereg feloszlatásának okai c. munkájáért a

pesti cs. kir. katonai törvényszék kétheti börtönre ítélte, hetenként négynapi magánbör-
tönnel; Neuwirth tábornok e büntetést egy heti börtönre szállította. Laufert, mint kiadót
ugyanazon törvényszék 10 napi házibörtönre s 100 frt. bírságra ítélte, mely utóbbiból a
tábornok a 10 napot elengedte”

1863. július 29. / (nincs számadat!), szerda
„Pasquich János, a m. kir. egyetemi csillagász és tanár 1829. évi végrendeletében ro-

konai halála után az egyetemnek 8000 váltóforintot hagyott tudományos célokra, amely
összeg 1848-ban az egyetem birtokába jutván, kamatjai a legutóbbi évtizedben az Egye-
temi Könyvtár gyarapítására fordíttatni javasoltattak, de ezen indítvány felsőbb helyen
jóvá nem hagyatván, a kamatok a tőkéhez adattak. Jelen évtől kezdve azonban, az egye-
temi tanácsnak legfelsőbb helyen jóváhagyott javaslata szerint kamatjai az egyetemi ifjú-
ság számára hirdetett pályakérdések jutalomdíjaira fordíttatnak…”

1863. szeptember 17./ 4076. sz., csütörtök
– „A magyar királyi Egyetemi Könyvtár ügyében illető helyen javaslatba hozatott, egy

külön könyvtárépület emeltetése az egyetem tulajdonába tartozó régi fűvészkert telkén.
Egy régebbi tervvel, mely szerint a Hatvani utcában lévő orvosi egyetem lett volna a könyv-
tár számára berendezendő, most fölhagytak, s ezen épületet el akarják adni, miután nem
lenne elegendő az egész könyvtár – melyhez a Frank-féle gyűjtemény is tartozik – fölvéte-
lére. Egy nagyszerű könyvtári épület által fővárosunk azon része minden esetre sokat nyerne
díszben, s valahára megnyílnék a nagyközönség számára a tudományos kincsek forrása,
mely a mostani helyiségekben csaknem egészen el van zárva. Óhajtjuk, hogy ezen már több
ízben fölmerült, de mindég ismét elejtett terv, most már valahára tetté váljon.”
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1863. október 28. / 4111. sz., szerda, 
– „Azon források közt, melyből a helybeli egyetemen tanuló ifjúság tudományát

merítse, első helyen az u. n. nagy Egyetemi Könyvtárnak kellene állnia. Mivel azonban
ez részint a célszerűtlen rendszabályok miatt, részint elegendő alapítvány hiányában, cél-
jának hiányosan felel meg, a lelkes egyetemi polgárok f. é. november 1.-én reggeli 9 óra-
kor nagygyűlést fognak tartani dísztermünkben, hol is az út, melyen e bajon segíteni
lehetne, illetőleg a folyamodvány, mely benyújtandó lesz meg fog állapíttatni, és a képvi-
selők, kik a fiatalság ezen fontos ügyében eljárjanak meg fognak választatni. Óhajtandó,
hogy testületi lépéseiket siker koronázza!”

1864. január 3. / 4165. sz., vasárnap
– „Oroszhegyi Józsa Konstantinápolyból a »K. K.« - nek a következő örvendetes hírt

írja, mely bár valósulna: A Corviniára nézve egy ismerősöm azon hírrel lepett meg, hogy a
szultán ő felsége a Magy. Tud. Akadémiát azon kegyességben részesíti, miszerint ama híres
nemzeti könyvtár maradványait Pestre küldendi, kényelmesebb lemásolhatás végett…”

1864. április 12. / 4246. sz., kedd
– „A magy. kir. helytartótanács az egyetemi ifjúság folyamodványa következtében

elrendelte, hogy a magy. kir. Egyetem Könyvtára a kor igényeinek megfelelőbben ren-
deztessék be, s a személyzet szaporíttassék. Örömmel regisztráljuk e hírt.”

1864. május 4. / 4265. sz., szerda
– „Toldy Ferenc úr, a pesti egyetem bölcsészeti karának dékánja a magyar udvari

kancellár meghagyásából a Szent István-rend százéves alapítási évfordulójának megtar-
tandó ünnepélyére ezen rendnek rövid, okadatolt történetét megírta.”

1864. október 14. / 4398. sz., péntek
– „Márki József  tudor, m. kir. egyetemi könyvtártiszt, volt képezdei tanár, a Sürgöny

tárcájában Címmutató megjelenését jelzi, melyet az egyetemi könyvtár összes magyar és
francia, s az e században nyomott német és latin könyveihez készített. Nevezett hazánkfia
cikkében tüzetesen kifejti, minő előnyei vannak, egy ily címmutatónak, mely Európának
valamennyi könyvtáránál meg van, hogy mennyire szükséges és mennyire hézagpótló ily
lajstrom, azt pedig mindenki érzi, kinek könyvtárral dolga van. Üdvözöljük tehát e szük-
séges művet, ajánlanunk úgy is felesleges.”

1864. november 24. / 4432. sz., csütörtök
– „Márki József  tudor egyetemi könyvtártiszt Címmutató-ja, mely az Egyetemi

Könyvtár lajstromát foglalja magában, a már közöltük rend szerint előfizetési áron, igen
olcsón megszerezhető. A címmutató 15 szakra oszlik, egy-egy (2–4 íves) szak ára csupán
csak 20 kr. Midőn e jutányos árat közzé tesszük, felszólítjuk a közönséget, siessen párt-
fogásával létrehozni e közhasznú művet.”

1864. december 17. / 4451. sz., szombat
– „Márki József  tudor, egyetemi könyvtártiszt előfizetést hirdet Horátz levelei című

fordítmányára. A mű 12 ívnyi lesz. Előfizetési ára 1 frt. Beküldési határidő 1865. január
15. Szerző lakása Kecskeméti utca 5.-ik szám.”
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1865. február 10./ 4495. sz., péntek 
– „Az Egyetemi Könyvtárban többféle üdvös újítás történt. Az olvasóterembe gáz-

csöveket vezettek s a délutáni olvasási órák estére tétettek át. A hétfői napokon sincs
már szünet, hanem e helyett is az augusztusi vagy nagy szünethez még szeptembert is
odacsatolák. Végre panaszkönyvet is nyitottak a közönség számára.”

18..(a dátum- / számadat hiányzik!
„Volt magyar kir. egyet. tanár, bold. Frank Ignác, dús könyvtárát, mint tudjuk Pest

városának hagyományozta, oly rendelettel, hogy az a közönség használatára állítassék fel
mentül elébb. A tisztelt nevű hagyományozó s alapító halála óta több év telt el, s még
nem tudjuk a t. város gondoskodott-e már e könyvtár közhasználatra bocsájthatása felől.
A gazdag könyvtár még mindig ládákban hever? A sz. írás szavai szerint nem kell a gyer-
tyavilágot a véka alá rejteni.”

1865. június 13. / 4546. sz., kedd
– „Az Egyetemi Könyvtárban búvárkodóknak kedves lesz azon hír, hogy Márki Jó-

zsef  tdr., könyvtártiszt könyvjegyzékével már annyira haladt, hogy a jogi könyvek soro-
zatát már közelebbről sajtó alá adja. Úgy hisszük felesleges ajánlanunk e sorozat
megszerzését.”

1865. július 2. / 4561. sz., vasárnap
– „Meghívó néhai Fejér György prépost, kir. tanácsos, s a m. kir. Egyetemi könyvtár

Igazgatója felett MDCCCLXV évi július III. délutáni 5 órakor az egyetem nagy díszte-
mében a dicsőültnek hivatali utódja, dr.Toldy Ferenc kir. tanácsos, egyetemi rendes tanár
és bölcsészkari dékán által tartandó emlékbeszédre.”

1865. július 5. / 4563. sz., szerda
„Egyetemünk tegnap ülte egykori könyvtárnoka Fejér György emlékét, mire különös

alkalmat az adott, hogy tegnap volt Fejér halála napjának évfordulója. Az emlékbeszédet
Fejérnek az Egyetemi Könyvtár igazgatói tisztében utódja, Toldy Ferenc tartá az egyetem
nagyobb dísztermében nagyszámú közönség előtt, melynek soraiban több kitűnőséget
is volt alkalmunk látni. Ez emlékbeszéd azon kegyelettel hallgattatott végig, melyet az
ünnepelt férfiú, s az oly érdemes szónok minő Toldy megérdemelnek.”

1866. április 21. / 4801. sz., szombat
– „Az egyetemi könyvtári helyiség zárfalának hatóságilag elrendelt lerombolása ügyé-

ben f. hó 20.-án d.u. 4 órakor a helyszínén a magy. kir. helytartótanács egy küldöttségének
vezetése alatt szemle és vizsgálat fog tartatni, mire az egyetem rectorának a hatósági in-
tézkedés elleni felfolyamodványa adott okot. 

(Hisszük, hogy ezen hivatalos szemle nem fog a közbiztonság méltó igényeinek hát-
rányával végződni.)”

1866. augusztus 11. / 4834. sz., szombat
– A Tárca rovatban megjelent cikk; Könyvtári alaprajz és még valami címmel. Három

csillag zárja aláírás helyett háromszög alakban.
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– „A pesti Barátok terén elnyúló Egyetemi Könyvtár már fekvésénél s használatra
kész állapotban lévő irodalmi termékeinek számánál fogva a főváros területén találtató
nyilván(os)könyvtárak között nemcsak jelenleg, hanem alkalmasint még a jövőben is so-
káig, tagadhatatlanul legnagyobb olvasóközönségre számíthat, sokkal nagyobbra, mint
akár a Felduna-parton az akadémiai, akár az országúton a múzeumi.

E szempontból tekintve a dolgot, most midőn az iskolai tanfolyammal az Egyetemi
Könyvtár olvasótermei is bezárattak, korszerűnek véltük, imént nevezett intézetről, mint
olyanról, melynek állapota és haladása a t. közönségre, különösen a könyvtári olvasókra
nézve társai között legtöbb érdekkel bírhat holmi emlékezetre és figyelemre méltót el-
mondani.

Újabb, de mégis már kétéves helytartótanácsi rendelet következtében a magy. kir.
Egyetemi Könyvtár egész éven át (augusztust, szeptembert, ünnep- és vasárnapokat,
meg a nagy hetet, mint szünidőket kivéve) a közönségnek tudományszerzés, önmívelődés
végett naponként délelőtt (9–12, déleste 4–7) összesen 6 óra folytán nyitva áll.

Az imént bevégzett könyvtári év alatt (1865.-ki oct. 1.-től f. é. júl. 31.-ig) ugyanazon
intézet olvasótermeiben 26. 535 olvasás történt. Legtöbb (3. 823) január, legkevesebb
(1. 205) július hónapokra esik, egy-egy napra pedig, középszámítással, 112 jut.

Az itt közlött számok örvendetes magasságát csak akkor ítélhetjük meg voltaképpen,
ha tudjuk, illetőleg visszaemlékezünk, hogy mintegy 25 évvel ezelőtt ugyanazok legfőb-
bike, az egész könyvtári évre eső 4–5 ezret tett, és így alig valamivel többet, mint most
egy hónapi, a januári. Hátha még azt is figyelembe vesszük, hogy amaz időkben az olvasás
csupán tudományos könyvekre és érettebb koru egyénekre nem szoríttatott? Csak tavaly
és harmadévre is az olvasások addig legnagyobb mennyisége 18. 000-ren túl nem emel-
kedett. Fentebbi öszletnek, a 26 ezresnek előállítása, melybe – közbevetőleg megjegyezve
– a biztosíték mellett kikölcsönzött könyveknek hasonlag tetemes száma betudva nincsen,
kétségkívül nem egy oknak tulajdonítható, ha nem többnek. Ily okok:

1., hogy az egyetemi polgárok, különösen a joghallgatók, ez idén részben az ország-
gyűlés alkalmából, nagyobb részben sereglettek össze;

2., hogy az olvasási idő 1864-ki január 1.-je óta évenként 337 órával szaporodott;
3., ide járul azon hivatali buzgóság, lelkiismeretesség, ügyes, pontos eljárás, mely

tiszti erényeket a könyvtári személyzet illető tagjai, különösen a fennforgó, a könyvtár
helyiségeiben történt olvasásokat tekintve, Szenessy Zsigmond úr, mint f. é. január 1.-je
óta alkalmazott díjnok, kifejtettek;

4., a nyomott s már mintegy 300 kézen járó Jogi és államtani címmutató (Írhatjuk-e ezt
jövő évre az Orvossebészi és természettudományí címmutató-ról? Meglátjuk. A közönség, főleg
az egyetemi polgárok, valamint ezt, úgy a többit is, óhajtva várják.) Oly élénk forgalom
és pezsgés a tudományok forrásai körül, mint minőre az előbbiekben bemutatott 26 és
fél ezret haladó olvasás enged következtetni, méltán megérdemli, hogy az intézetet, mely
által az eszmék világának e terjedése lehetővé lesz, némely tökélyesbülési feltételeiben is
rövid vizsgálat alá vegyük. Az épületről, melyben az isten tudja hány (közhit szerint 104
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ezer kötet) munka lett helyezve, és amelynél célszerűbbet s szebbet csakugyan lehetett
volna már régen emelni, nem szólunk, azon ismert, bizonyos politika bölcsészei által leg-
biztosb mentőhorgonyul minduntalan előrángatott érvnél fogva: »Nem most van ennek
ideje« ; az olvasóközönséggel érintkező hangyaszorgalmú tisztviselők azon jogos igénye-
iről is hallgatunk, melyeknek kielégítését ugyanazok 1864-ki január 1-je óta, évenként, a
már fentebb említett, a hazai művelődés érdekében hozott 337 idő- és munkaáldozatért,
mindeddig csupán csak reménylik, de nem mellőzhetjük a következő kérdéseket:

1., Miért kell éppen az Egyetemi Könyvtár épületének bemeneténél holmi ronda,
undorító alakokkal, lépcsőkön üldögélő még az utat is elzáró koldus asszonyokkal, jobbra,
balra a folyosó kövezetén, kivált nyári bőségben dísztelenül ébren, vagy hortyogva elte-
rülő, füstös drótosokkal, rongyos utcai csavargókkal az olvasó- és könyvtári közönségnek
egy nap mint más nap találkozni?

2., Miért kell a könyvtártisztnek azon könyvekért, melyek a nagyteremben, ennek
bemenete fölött a karzaton vannak, a termen végig a Barátok templomáig, s onnan fel-
jutván a karzatra ennek hosszában vissza a bemenet fölötti karzatig, könyvállásig, innen
megtalálván a kívánt könyvet vissza ismét ugyanazon karzat hosszában a Barátok temp-
lomáig, majd végre itt a földszintre érvén, az egész termen újra végig gyalogolni, s a ke-
resett könyvet az olvasónak csak ezen ide-oda lótás-futás (híjában tett 200 lépés) után
kézbesíteni.

E kérdést valamely bölcs az által akarta megfejteni, hogy úgymond, eképp a tiszt
kisétálja magát; mintha éppen akkor volna a sétálásnak ideje, midőn az olvasó, ki talán
pár óranegyedre vagy még rövidebb időre jött a könyvtárba, anélkül is türelmetlenül vá-
rakozik. Egy 10 forintos, mindjárt az említett nagy terembe bemenetnél alkalmazott lép-
csővel segítve volna a dolgon.

3., A könyvporozást a szolga, egymaga lévén, meddig lesz még kénytelen magában
a könyvtárban teljesíteni, s ezáltal a port egyik könyvről a másikra kergetni? Mert annyi
bizonyos, hogy ily porozás mellett, az utcáról repülő porfelleg miatt legtöbbnyire csukott
ablakoknál, alig megy ki a könyvtárból több por, mint amennyit a porozó elnyel.

4., Általában meddig fog még a könyvtár nélkülözni oly dolgokat, melyeknek létre-
hozása csekély vagy éppen semmi költségbe sem kerül, de amelynek létre jötte ezrekkel
gazdagítaná a könyvtárt, vagy ezreket biztosítana annak, s ezért életbe lépésök, napról-
napra halogatás helyett, minél gyorsabb intézkedéseket kíván.”

1867. február 10. / 5042. sz., vasárnap
– „A fővárosi olvasóközönség különösen az ennek magvát képező tudományegye-

temi polgárság a Barátok terén magát szerényen meghúzó múzsák hajlékát már a jelen
olvasási év négy hónapja alatt is, okt. 1-től jan. 31.-ig, szép számmal és példás buzga-
lommal látogatta. Ugyanis említett évnegyed folytán, annak olvasó helyiségeiben, mely
két középnagyságú szobából áll, nem kevesebb, mint 12. 326 olvasás történt. E számból
oktoberre esett 625, (mely hónapban még tanintézeteink ifjai, tudva lévő okokból, nem
voltak együtt) novemberre: 2982; decemberre: 3370; januárra 4339. Két utóbb nevezett
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hónapban 34 nap volt, melyeken csupán esténként 100-an, 119-en állott az olvasások
száma s egész naponként 160–170 körül; de nem egyszer meghaladta a 190-et sőt 200-
at. Azon könyvhasználatokról, melyek a könyvtár helyiségein kívül, ugyanazon tudomá-
nyos intézet műveinek kikölcsönzése folytán történtek, kellő adatokkal nem bírván, hall-
gatunk, de nem tévedünk állítván, hogy a könyvhasználatok e második neme
mennyiségére nézve, az elsővel egyenes arányban áll. Vajha ily arányban állana az anyagi
jutalom is, melyben az illető könyvtártisztek annyi erő- és időáldozatukért részesülnek!
3–4 vagy 5 száz forintnyi díj elég lehetett volna tisztviselőknek azon időkben, midőn a
könyvtárt egész évben látogatták annyian, mint most egy hónap alatt, s midőn a forint
csakugyan forint volt, meg midőn említett könyvtártiszteknek, jóllehet hivatalos teendőik
különben sem igen fárasztották ki őket, mégis minden héten, mint maguknak az egyetemi
polgároknak, pihenésre egy nap engedtetett, sőt hivatalos napjaikon is, délestennen 4 óra
után, noha akkor az olvasóterem levegőjét sem rontotta egyszerre 100 ember, részint ki-
gőzölgés és főleg lehelés által, részint járás-keléssel a nyugvó port felverve, szabadba me-
hettek és friss léget szívhattak.”

{Megjegyzés a cikkben *-gal megjelölt lábjegyzetként:
„más fővárosokban; pl. Bécsben, melyre némely jóakarói minden hazai ügynek oly

örömest hivatkoznak, az egyetemi könyvtár tisztviselői délutánra felváltják egymást, a
sokkal téresb, tisztább s azért bizonyára egészségesb levegővel ellátott olvasóhelyiségek-
ben. Miért nem utánozzuk ebben Bécset?}”

„Valóban szánandó és könyörületre méltó a magy. kir. Egyetemi Könyvtár mostani
tisztjeinek sorsa; és pedig annál inkább, mert még a feljebb léptetés reménye is, hivatali
üresedés esetén, el van tőlük ragadva.”

1867. február 13. / 5044. sz., szerda
– „Egyetemünk könyvtára közelébb becses ajándékot kapott a francia kormánytól

t. i. I-ső Napoleon levelezéseinek nagy kiadását, mely, noha 20 vastag kötet, még mindig
nem egészen teljes. (F. I.)”

1867. október 8. / 5240. sz., kedd
– „A magy. kir egyetem 100. 000 kötetből álló … [ a szöveg hiányos], mely folyó hó

elsejétől kezdve, naponkint délelőtt 9–12-ig délután 4–7-ig a t. olvasóközönségnek nyitva
áll, a lefolyt iskolai évben 26. 823 olvasó látogatta meg és 43. 817 darab könyvet használt.”

1868. január 9. / 5311. sz., csütörtök
– „Potemkin Ödönnek Turzó János című öt felvonásos eredeti drámáját a Nemzeti

Színház bíráló választmánya még ezelőtt pár évvel előadásra ajánlotta; ez azonban fele-
dékenységbe merült, míg nem legközelebb maga a szerző a n. színházi intendáns urat
annak átolvasására személyesen felkérvén, amit ő szíves készséggel teljesített is, a darabot
a N. Színház műsorozatába vétette s előadását meghagyta.”

1868. február 16. / 5344. sz., vasárnap
– „Illetékes helyről értesülünk, hogy a hírlapokban az Egyetemi Könyvtárnak a

Ganz-féle házba elhelyezéséről fölmerült hírek alaptalanok.”
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1869. március 20. / 5680. sz., szombat
– „Irodalom. A m. kir. Egyetemi Nyomdában megjelent: Címmutató a magy. k. egyetem

s Pest város könyvtárainak magyar, német, latin s francia nyelven írott jogi és államtani összes műveihez
Egybeírta és rendezte Márki József  tdr magyar kir. egyetemi könyvtártiszt. Második füzet
XVIII–XV. Századbeli könyvek (A XIX. századbeli munkák II. függelékével) Buda, 1869,
8r 460 lap. E nagy fáradsággal összeállított munkát hármas tartalma még érdekesbé s
haszonvehetőbbé teszi. Ugyanis van két tárgy (rendszeres és bővebb betűrendes) meg
egy betűrendes név (szerző) mutatója. Most tudjuk már, tudja a nagyközönség, hogy
mije van, mily kincse fekszik a magy. kir. Egyetemi Könyvtárban a jogi és államtudományi
irodalomból és mi hiányzik még. Mindkettő szüksége: amaz, hogy a fél évezreden át nap-
világra jutott s említett könyvtárunkban megőrzött jog- és államtani elmetermékeket
hasznunkra fordíthassuk; emez, hogy azt, aminek hiányával a leglátogatottabb közolvasó
intézetünk van, lehető leggyorsabban megszerezzük. A nagyszorgalmú szerző, mint tud-
juk, említett könyvtárakban ugyanazon nyelveken írott egyéb szakbéli munkák címeinek
írását is megkezdette s a temérdek munkának csaknem felét (a XIX. századot be is fejezte)
azonban a mindenhonnan útjába tolakodó részvétlenség, közhasznú hazafias tervének
teljes kivitelét lehetetlenné tette.”

1869. április 27. / 95. sz., kedd
– „A pesti Egyetemi Könyvtár ezentúl naponkint délelőtt 9–12-ig és délután 5–7-

ig van nyitva.”
1869. június 23. / 142. sz., szerda
– „Néhai Dr. Balogh Pál könyvtára. Pár hét előtt említve volt, hogy a kultuszminister

úrnál lépések tétettek Balogh Pál könyvtárának megszerzésére s az összes sajtó pártolólag
szólalt fel e közérdekű tárgyban. Mint halljuk ő excellenciája azóta már el is határozta
volna magát a megvételre, azonban nem úgy, mint eredetileg tervezve volt, hogy az összes
gyűjtemény az Aradon létesülendő lyceum számára vétessék meg, hanem hogy az – szük-
ség szerint – a M. T. Akadémia, a Múzeum és a nevezett lyceum könyvtáraiba osztassék
be. Annál inkább örvendhettünk ez intézkedésnek, mivel magunknak is volt alkalmunk
a könyvtár becséről meggyőződni. Balogh Pál gyönyörét abban találta, ha könyveiben
búvárkodhatott, s e gyönyörének feláldozta majdnem összes vagyonát. Nem volt jelen-
tékenyebb könyvárverés vagy könyvtáreladás külföldön, hogy ő annak kíválóbb részét
meg ne szerezte volna. Nincs talán oly szakma, mely e könyvtárban képviselve ne volna.
Az elhunyt tudós encyklopedikus műveltségéhez mérten, könyvtára is változatos; mind-
azonáltal vannak egyes ágai a tudománynak, melyeket leginkább kedvelt s melyek a
könyvtárnak is legbecsesb részét képezik. Így a természettudományok, útleírások s tu-
dományos (különösen angol) folyóiratok. Ez utóbbiak közt látható az Edinburgh review
valamennyi évfolyama, mi nagy ritkaság. A latin klasszikusok szinte értékes kiadásokban
lelhetők fel. Ott van Batthyányi Kázmér könyvtárának egy része is, gyönyörű kötésekben,
ott I. Napóleon afrikai expedíciója, nagyszerű illusztrációival együtt s Konstantinápoly
leírása képekkel, mely utóbbi műnek csupán előfizetési ára 1. 300 frank volt. Ezrekre
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mennek a nagy quart és folió kötetek, a tudomány minden ágából, melyeknek nagy része
a tudomány fejlődésének históriájára nézve fontosak, s melyeknek némelyikét alig lehetne
most bármi áron is megszerezni. A filozófia, történelem, jog és szépirodalom (többnyire
angol, francia és német művek) szintén bőven vannak képviselve. Láttunk ezen felül nagy
terjedelmű herbariumot, melyet egy német fűvésztanár éveken át gyűjtött és rendezett,
úgy szinte pár ezerre menő rézmetszetgyűjteményt, melyek szerfelett becsesek és kere-
settek. Terünk nem engedi, hogy e könyvtárt, melynek létrehozásán Dr. Balogh Pál év-
tizedeken át fáradozott, kimerítően ismertessük, de azt hisszük, hogy ezen rövid vázlat
is elégséges annak kimutatására, mely nagybecsű gyűjtemény az, mely kérdésben forog.
Végül azt akarjuk még megemlíteni, miszerint az ár oly olcsóra van szabva, hogy minden
kötet egyre másra, csak huszonöt krajcárba kerül. Ez oly csekély ár, milyen még, tud-
tunkkal, elő nem fordult, s tán nem is fog előfordulni soha. A kultuszminister úr nagyobb
hasznot alig tehetett volna nyilvános könyvtárainknak, mint midőn e nevezetes gyűjte-
mény megszerzésére segédkezet nyújtott.”

1870. június 2. / 125. sz., kedd
– „Egervári Ödön t. előfizetőit értesíti, hogy az általa kiadandó Magyar királyi honvéd

törzstisztek albuma az Atheneum társulat nyomdájában sajtó alatt levén f. é. június közepe
táján elkészül. A t. előfizetők várakozása a kiállítás és a díszes tartalom által kárpótolva leend.”

1870. július 8. / 153. sz., péntek
– „A magyar k. honvédtisztek albuma Egervári Ödöntől megjelent. Ötvenegy arc-

kép és életrajz van benne. A kiállítás egészen albumszerű. Finom velin papíron van nyom-
tatva, a fametszetek jobbára igen sikerültek s a díszes kiállításhoz mérve a 3 frtnyi bolti
ár valóban csekély. Ajánljuk olvasóink figyelmébe.”

1870. november 4. / 266. sz., péntek
– „Azon sokféle hiányok közt, melyekkel egyetemünk évenkénti rectori beköszöntő

beszédek ellenbizonyításai dacára is oly bő mérvben bír, egyik legfőbb az Egyetemi
Könyvtár rendezetlen állapota. Valóságos szánakozással tekintheti az ember a tudomány-
szomjas ifjúságot, midőn most, az őszi esős napokban tömötten megtölti azon két olva-
sótermet, melyek a kényelem legszerényebb igényeinek sem képesek megfelelni. Ha az
ember látja e szorongásig megtelt szűk és egészségtelen termeket, valóban csodálkozhatik
ifjaink buzgalmán, melyet még ily viszonyok sem tudnak csökkenteni. Még nagyobb baj
aztán az, hogy még arról sincs gondoskodva kellőleg, hogy a szükséges tankönyvek ele-
gendő számban meglegyenek. Gyakran a legkeresettebb tudományos művek ki vannak
kölcsönözve, vagy csak egy példányban találhatók, s így a szegényebb egyetemi hallgatók,
kik az egyetemi könyvtár jótékonyságára vannak utalva, egészen meg vannak fosztva a
haladás lehetőségétől.”

1871. március 28. / 72. sz., kedd
– „Toldy-jubileum. Tegnap délelőtt Pozsony megye első alispánjánál, Bittó Kálmán

úrnál küldöttség jelent meg, kérve őt, karolná fel és tenné magáévá a Toldy-jubileum esz-
méjét, s hathatós befolyásával lelkesítené a megye intelligentiáját. Az alispán úr nemcsak
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személyes részvétét s megjelenését ígérte meg meleg szavakban, hanem azt is kijelentette,
hogy rajta lesz, miszerint ezen ünnepély minél több lelkes pártolót és barátot nyerjen.
Nem kevesebb részvétet mutattak általában a megyei tisztviselő urak, kik közül felemlít-
jük Olle Lajos m. alispánt és Bacsák Pál főjegyzőt; azonfelül Pozsony város intelligentiája
is egész hévvel buzgólkodik ezen úgy érdekében.”

1871. április 1. / 76. sz., szombat
– „A Toldy-ünnepély Pozsonyban nagy érdekeltségeket keltett fel. Márc. 30.-án tar-

tatott e tárgyban az első értekezlet, melyre a megyei tisztviselő karból, valamint a város
más intelligens köréből igen sokan gyűltek össze. Az értekezlet 86 tagból álló bizottmányt
választott, mely az ünnepélyt rendezi. Az ünnepély napjául április 23.-át tűzték ki, s Pest-
ről is bizonyára számos író fogja ez alkalommal fölkeresni az ős koronázási várost, mely
Toldy megtisztelésében az összes magyar irodalmat akarja megtisztelni.”

1871. április 18. / 89. sz., kedd
– „Pozsonyban a Toldy-jubileumot rendező bizottság f. hó 15.-én délután Bittó Kál-

mán I. alispán elnöklete alatt tartott értekezletén megállapította a f. hó 23-án tartandó
jubileum programmját. A dalárdai nyitány után fog az elnöki beszéd következni Bittó
Kálmán részéről, kit akadályoztatása esetében Bacsák Pál főjegyző helyettesítend; erre
következik Toldy életrajzának előadása és irodalmi működésének méltatása; Azt Vutko-
vich Sándor gymn. tanár, emezt Samarjay Mihály főreáltanodai h. igazgató vállalta ma-
gára; ezeket követi egy alkalmi költemény felolvasása és Szeberényi Lajos részéről a
zárbeszéd s a dalárda záréneke. Az ünnepély az egyháznak e célra feldíszített termében
fog megtartatni, hová belépti jegy mellett bocsátatik a közönség. Az nap 8 órakor a
Zöldfa vendéglőben estély rendeztetik”

1871. április 26. / 96. sz., szerda
– „Az ünnepély befejezése után, melyről tegnap esti lapunkban jelentést tettünk

Toldy tisztelői este 8 órakor a Zöldfához címzett szállóban lakomára gyűltek össze. A
pohárköszöntők sorát az ünnepélyrendező bizottság elnöke Bittó Kálmán úr nyitotta
meg éltetve az ünnepelt írót, kit a szónok már ifjú korában is ismert és így tanúja volt
azon lelkesítő befolyásnak, melyet Toldy Ferenc Bajza, Vörösmarty és mások társaságá-
ban gyakorolt. Hosztinszky várostanácsos Toldy félszázados irodalmi működésének el-
ismerésére emelte poharát. Toldy István atyja nevében köszönetet mondott a
megtiszteltetésért s kiemelte, hogy atyja személyében tulajdonképpen az irodalmat ün-
neplik, melynek fejlődése és sikere nagyrészt a nemzet lelkesülésétől függ. Szeberényi
Lajos az írót éltette, ki a hazának több derék fiút nevelt. Tumka a honvédségre s a magyar
akadémiára mondott pohárköszöntést. Váry Á. a királyt s a királynét éltette, kiknek az
irodalom is sokat köszönhet. Ezen kívül éltették még a törvényhozást, a képviselőket,
Pozsony város lakóit stb. …”

1871. április 28. / 98. sz., péntek
– „A Toldy-ünnepély céljára a Kisfaludy Társaság-nál eddigelé a következő adako-

zások folytak be:” 
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Megjegyzés: Adománylista Gyulay Páltól, Jókain át, Vámbéry Árminig, aki csak szá-
mít. A 122. sz.-ban a listát újabb adományozók neveivel folytatják.

1871. július 27. / 171. sz., csütörtök
– „Toldy Ferencről írtuk, hogy az egyetem bölcsészeti kara veterán írónk jubileuma

tárgyában előterjesztést tett a kormányhoz. Mint utólag értesültünk, ez előterjesztés a
kormánytól, Toldy Ferenc javára a következőket kéri: 1. hogy Toldy nagy fontosságú írói
működése érdekében, az egyetemi könyvtár-igazgatói teendőktől felmentessék; 2. hogy
4. 000 frt. évi személyi pótlékban részesítessék, rendes fizetésén felül; 3. hogy udvari ta-
nácsosnak neveztessék ki. Ehhez csak azt említjük fel, hogy ilyesminek egyetemünkön
már van praecedense. 1848 előtt Horváth Istvánnak az egyetem bölcsészeti kara két ezer
pengő frt. személyi pótlékot kért, s azt az országgyűlés meg is szavazta.”

1871. július 31. / 174. sz., hétfő
– „A m. kir. egyetem nagyságos rectorává a tegnap történt választásnál dr Toldy Fe-

renc úr választatott meg 15 szavazattal egy szó ellenében.”
1871. szeptember 1. / 201. sz., péntek
– „Eltűnt ifjú. Egervári József  15 éves, dús szőke hajú, csinos, szabályos arcvonású,

világos kékszemű, (rövidlátó, szemüveget szokott viselni), öltözete : fekete kalap, fekete
nyári felöltöny, sárga nadrág s ugyanilyszínű mellény; Iszer Gyula Pest Stáció utcai ke-
reskedéséből, hol tanonc volt, aug. hó 30.-án reggel 8 órakor minden gyanítható ok nélkül
eltávozott, s azóta holléte nem tudatik. Aki megtudná a fiú hollétét, felkéretik, hogy azt
annak elkeseredett atyja, Egervári Ödönnel, Pest Nyár utca 26. sz., mihamarabb tudatni
szíveskedjék.”

1871. október 25. / 246. sz., szerda
– „A Kisfaludy Társaság Toldy ünnepélye nov. 12.-én d. e. 11 órakor lesz az akadé-

mia dísztermében. A program a Fővárosi lapok szerint ez: Horváth Mihály, mint az ünne-
pély elnöke, az ülést megnyitván, küldöttséget indít a félszázados íróhoz, s a megjelenőt
üdvözli; Greguss Ágost átadja neki az arany tollat és arany érmet (mire Toldy valószínűleg
beszélni fog; Szász Károly költeményt olvas föl tiszteletére; végül az elnök berekeszti az
ülést. A meghívott vendégek, küldöttek stb. lenn, a hölgyek pedig a karzaton fognak ülni.
Akik ez ünnepre 3 vagy 10 frt.-t írtak alá azonnal átvehetik bronz és ezüst érmeiket Arany
Lászlótól, ki az ünnepély emlékkönyvét is minden aláíró részére, mihelyt a mű megjelen,
ki fogja osztani.”

1971. november 1. / 252. sz., szerda
– „A Toldy-ünnepélyen, melyet a Kisfaludy Társaság nov.11.-n rendez a nemzeti

dalkör s a pesti kegyesrendi gymnasium dalárdája is közreműködik több dalt adván elő.
Az aranytollat, melyet ez alkalommal Toldynak átnyújtanak Laky pesti aranymíves ké-
szíti.”

1871. november 3. / 253. sz., péntek
– „A Toldy-ünnepély céljainak fedezésére a Kisfaludy Társaság-nál újabban a kö-

vetkező adományozások folytak be; …” 
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Megjegyzés: Hunfalvy Jánostól Lenhossék Józsefen, Szilágyi Sándoron, a kegyes-
renden át Horváth Czirillig, aki számít.

1871. november 7. / 258. sz., kedd
– „A Toldy-ünnepélyen a Természettudományi Társulat szintén küldöttségileg fogja

magát képvíseltetni, melyben Stoczek József, Than Károly és Szily Kálmán elnökökön
kívül Lengyel Béla, Petrovits Gyula, báró Eötvös Loránd és Karlovszky Zsigmond urak
fognak részt venni.”

1871. november 9. / 258. sz., csütörtök
– „A Toldy-ünnepség kiadásainak fedezésére …” 
Megjegyzés: Az adakozók között Nagy Iván, Pauler Tivadar, Tanárky Gedeon, Krisa

János stb.
1871. november 12. / 260. sz., vasárnap 
– A tárcarovat méltatást közöl Toldyról
– Az egyetemi tanács tisztelgő látogatást tett Toldynál
– újabb adományok listája az ünnepély költségeinek fedezésére
Megjegyzés: rossz helyre kötve!
1871. november 13. / 261. sz., hétfő
– A P. N. első oldalon (tárca-rovat) számol be az előző napi ünnepség lefolyásának

részleteiről. Hosszasan méltatja Toldy érdemeit. Leírja a lakomán zajlottakat és a fák-
lyásmeneten történteket. (az egyetemi ifjúság köszönti T. I.-t) Végül közli az uralkodó
közleményét, miszerint Toldy a Lipót rend lovagkeresztjét kapja érdemei elismeréséül.

1871. november 14. / 262. sz., kedd
– „A Toldy-jubileum Vácott is fényesen ünnepeltetett, a siker legnagyobb mérvben

Blumenfeld Ignác II.-éves bölcsészet hallgató úrnak Pestről köszönhető, ki a magyar iro-
dalomból tartott jeles előadást. A Merkur kereskedelmi kör ez alkalommal elhatározta
Toldy Ferencz arcképének megszerzését a kör helyiség számára.”

1871. november 15. / 263. sz., szerda
– Eppur si mouve regényét Jókai Mór Toldy Ferencnek ajánlá és pedig a következő

sorokkal, melyeket Toldyhoz intéz: 
„Kedves barátom! Midőn jelen regényem írásához fogtam Tehozzád fordultam le-

gelőbb is az úttörők korszakának hősei felől útbaigazítást kérni, Te oly szíves voltál, hogy
míg egyrészt nagybecsű utasításodat meg nem tagadtad, úgy másrészt megígérted, hogy
e művemet figyelemmel fogod kísérni.

Akkor élt már bennem az óhajtás, hogy ha kész lesz e művem s, Te beleegyezel,
ötven éves pályád jubileumán Neked ajánljam azt. Te szíves voltál ezt elfogadni; míg én
részemről nem tudhattam azt, hogy ez az általam nyújtott tiszteletjel, mennyire utolsó
helyen fog állni azon emlékek között, mikkel Téged ez örömünnepen a nemzet és a trón
elhalmozand: nem csak az emlékek magas becse miatt, de leginkább az én művem saját
gyarlóságainál fogva.

Mert azokat én jól ismerem.
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Legtöbb regényem ellen azt vetik, hogy igaz történetnek meg lehet, hogy hű, de re-
génynek nem valószínű. Jelen művem tárgyánál küzdöttem legtöbbet e nehéz váddal és
érzem, hogy nem háríthattam el azt. Lehet, hogy regényem meséje igaz, hogy alakjai va-
lóban éltek; de indokolni elhihetővé tenni életüket éppoly nehéz, mint volt ez élet.

A martyrokról írhatunk legendát, a hősökről eposzt, a tündérekről mythoszt; de
martyr, hős, varázsló regénytárgy nem lehet.

És még is az volt.
Senki sem hiszi el már, hogy egy eszményi célnak, melynek mi mostaniak már csak

jól jutalmazott epigonjai vagyunk, egykor földre tiport óriásai voltak.
Én még együtt éltem néhánnyal e bevégzett alakok közül, kik egymás után letűntek,

s feljegyeztem magamnak, hogyan tűntek le.
Vörösmarty meghalt – szegényen – idegbénultan.
Garay meghalt – szegénység és feszített munka miatt férfikorában második gyer-

mekké válva. 
Bajza meghalt – szegényen – lelke halálával messze megelőzve teste összeomlását. 
Nagy Ignác meghalt – szegényen – éveken át félholt idegekkel folytatva nehéz

munkáját.
Kazinczy Gábor lánglelke rogus volt neki, melyen megégett, de tűzhely nem melyről

melegedett volna. 
Czakó meghalt – ifjan, kétségbe esve, öngyilkosul.
Széchenyi meghalt – óriási lelkében találva önellenségére, ki legyőzte őt.
A Kisfaludiak, Kazinczy Ferenc, Kölcsey, Katona akkor tűntek el, midőn én még

gyermek voltam. A Magyar utcai rongyos ház, Széphalom düledező falai, a kecskeméti
kis ház még nem rég elbeszélhették, hogyan éltek, hogy haltak meg?

Annyi dicső közül Te jöttél át velünk az új korszakba magad. A szellemi ígéret földét
keresők Józsuéja. Te tudod egyedül, mit szenvedtek a mi Mózeseink? Te tudod, mi volt
az puszta? S az a negyven évig vándorlás a pusztában?

Te tudni fogod, hogy ezek a hitetlen mesék, amik regényem alapját képezik, ha nem
valószínűek is, de megtörténtek. Hogy regényem hősének alakja nem egy ember volt
ugyan; de tíz. Hogy e szenvedések, e lemondások, e csalódások Katona, Kisfaludy Károly,
Kazinczy emléklapjai, s a kitartás, a hűség, katasztrófa megannyi dicsőé!

Hasztalan küzdöttem regényem alapeszméjével, bevallom. Gyönge volt ecsetelésem,
hogy végbement, szent harcot valószínűvé tudja tenni a jelenkor olvasója előtt. Nincsenek
meg a viszonyok, nincsenek meg az indulatok többé, amik azt létrehozták. Más ország,
más város áll a régi helyén; a múltkor érzelmei felfoghatatlanok. Ami negyven év előtt a köl-
tőnek álma volt, az most teljesedésnek induló valóság, az igaz történetre, mit a negyven év előtti
korról leírtam, azt mondják ma, hogy ez csak az én álmom.

Hála az égnek, hogy ez így van!
De én tartoztam e gyönge kísérlettel azon dicsők emlékének, kiknek magas alakjai

az időben és távolságban egyre növekednek. Nem tudta tollam őket fényesebbé tenni,
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de tartozott a hódolattal szent emlékeiknek, s a próféták szent sírjánál nem kérdik az ál-
dozótól, hogy mit hozott?

És tartoztam a kísérlettel azoknak, kik csüggedést érzenek a megkezdett mű folyta-
tása alatt, kik félelemmel tekintenek a sötét jövőbe; Nézzétek! Így küzdének azok, kik e
művet megkezdék; ilyen sötét vala a múlt!

Te egyedül jöttél át velünk az ígéret földére, harcolni az életre vágyó nemzetnek,
tudjuk, hogy ott is kell tovább. Engedd meg, hogy az egész elmúlt irodalmi hőskor esz-
ményében e csekély, de őszinte nyilvánítását antistseink iránti hódolatomnak, Teneked
ajánlhassam.

Tedd túlsúlyként jó szándékomat a gyönge kivitel fölé, s tartson meg Téged az ég,
kit annyian szeretünk, s tarts meg Te engem baráti szívességedben, ki legőszintébben
szeret. Jókai Mór.”

1871. december 6. / 281. sz., szerda
– „Egy kis felvilágosítás. Pár nap előtt néhány lap bizonyos beküldőnek felszólalása

folytán azon közleményt hozta, hogy a mintegy húsz év előtt a híres jogtudós Frank által
Pest városának ajándékozott becses könyvtár valamely padláson hever, miután az sehol fel
nem található. Van szerencsénk az illető felszólaló megnyugtatására s azok részére kiket az
ügy érdekel, biztos kútforrás után kijelenteni, hogy a mintegy 14. 000, jobbára jogi műveket
tartalmazó értékes és nagybecsű könyvtár már húsz év óta a magy. k. tud. Egyetemi Könyv-
tárban egy külön osztályban van, nagyobb rendben elhelyezve, mint maga az Egyetemi
Könyvtár, miről az illető egyszeri látásra meggyőződhetik Egyébiránt nincs kétségünk
benne, hogy nemcsak a felszólaló, de az egész egyetemi ifjúság már 20 év óta folyvást hasz-
nálja és olvassa a Frank-féle könyveket. Miután pedig a Frank-féle jogi művek legnagyobb
része már az Egyetemi Könyvtárban is meg van, úgy hisszük, csak örömet szerezne a város,
ha ezen kitűnő könyvtár kezelésének gondjától annak máshova helyezése által az Egyetemi
Könyvtár tisztjeit felszabadítaná. Azon kérdésre pedig, nem volna e hajlandó a város ne-
vezett könyvtárt az újon alakult egyetemi olvasókör részére átengedni, szintén kijelenthet-
jük, hogy a város az adományozó intentiójának megfelelni akarván, azt egy magánkörnek
át nem engedheti, ellenkezőleg, mihelyt annak áthelyezésére alkalmas helyiséget találand,
mely ügyben már tudomásunk szerint a kellő lépések megtétettek, azt egy városi nyilvános
közkönyvtár alapjául, a nagybecsű könyveknek megfelelő, célszerű helyre viendi át.”

1871. december 12. / 285. sz., kedd
– Szász Károly cikksorozatot jelentet meg Közkönyvtáraink s az egy országos könyvtár

címmel a tárcarovatban. Az I. és a II. rész az akadémiai könyvtár helyzetéről számol be,
míg a III. részben az Egyetemi Könyvtárról szól;

– „Áttérek most az Egyetemi Könyvtárra s igyekszem a már elkülönített specialitá-
sok után annak körvonalait is kitűzni.

A magy. kir. Egyetemi Könyvtár a leginkább egyetemes (Bibliotheca universalis) mind
a három könyvtárunk között. Rendeltetése, első vonalban, az egyetem tanárai és tanulói,
azon túl az összes közönség szolgálatára állani, minden tudományszakokban.
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Engedtessék meg egy kis kitérést tennem az Egyetemi Könyvtár helyiségére, ami
egyik főfontosságú tekintet a közönség használatára rendelt könyvtárnál általában, kü-
lönösen pedig olyannál, melynek oly népes, természetes közönsége van, mint az Egye-
temi Könyvtárnak az egyetem tanárai és tanulói .

Magáról a könyvtár helységéről nem szólok; szomorú ének volna. A nagyterem a
fenyegető bedőlés ellen ingadozó oszlopokkal támogatva; a szekrények és állványok még
létrával is nehezen elérhető magasságig tornyosulva; a karzat szűk, gyönge s rajta a kes-
kenysége miatt alig megtámasztható létrán a fölmenetel és megállás életveszélyes, mert
az egyensúlyból a legparányibb kibillenés nem a karzatra, hanem az alsó talajra lökné az
illetőt. De a nyomorúságon csak egy új könyvtárépület segít, ami pedig – az ismeretes
pör elvesztése után a ferencrendiekkel szemben – ismét beláthatatlan távolba van el-
odázva; s pedig múlhatatlanul meg kellene történnie, ha nem akarjuk, hogy egyszer a vi-
lágra szóló botrány bekövetkezzék; egy országos könyvtár összedőlése. Szólnom kell itt
csupán az olvasóteremről, mely a naponként növekvő szükségletnek távolról sem felel
meg. 1848 előtt az Egyetemi Könyvtár olvasó szobájának látogatói évenként 5–6, 8 ezerre
mentek. E szám a hatvanas évek elején már 15–18 ezerre emelkedett. 1867/68-ban 30
ezer volt. 1868/69-ben októbertől kezdve február végéig, tehát a téli félév alatt 20 ezer
látogatója volt az Egyetemi Könyvtár olvasószobáinak. Újabb adataim nincsenek, csak
általánosságban tudom, hogy a szám nem fogyott, inkább növekedett. Előbb pedig csak
egymaga állt e könyvtár a közönség rendelkezésére, most – újabban csak – osztozik a
múzeumi és akadémiai könyvtárakkal, melyeknek szintén ezerekre mennek használóik.
Örvendetes gyarapodás s jele az időnek, melyet szívesen kell tudomásul vennünk. Ez
okból az Egyetemi Könyvtár olvasó helye bővíttetett is. A terem mellett a második szoba
is megnyittatott, s azon kívül egy rekesz helyiség, az őré az egyetemi tanárok s akadémiai
tagok számára dolgozóhelyül, de ahová nagyobb tolongáskor mások is betódulnak, s alig
utasíthatók ki. Ez nehezíti a felügyeletet és az ellenőrzést. – És minő helyiségek ezek az
olvasdák. Sötétek, alacsonyak, romlott légűek. Ha tele vannak (mint rendes órákban min-
dig és folyvást) kiállhatatlan bennük a meleg, a fojtó lég, a felemésztett éleny azót-salak-
jától. Mikor az órának vége, s az üresen maradt terembe lépünk, csaknem leverő szag üt
meg. Az ablakokon még csak egy ventil sincs. 

De hadd térjek vissza tárgyam fonalához. Az Egyetemi Könyvtárban, mint köz-
könyvtáraink legegyetemesbikében, s egyébiránti rendeltetésénél fogva is:

1. Mindazon szakokban, melyek az egyetemen, annak négy fakultásában, a tanszékek
által képviselve vannak, meg kell lenni (az alább megjelölendő megszorításokkal) a fon-
tosabb alapmunkáknak, kútfőknek, nagyobb monográfiáknak, mely utóbbiak a tudomány
haladásait s mindenkori jelen állását egyes szakokban teljesen felölelik és felmutatják. Ki-
váló figyelmet s aránylagos teljességet igényel különösen két szak, melyekre a másik két
könyvtár igencsak mellékes figyelmet fordíthat, az egyetem ellenben, – mint tanintézet
– hivatva van éppen azon két szakban is tudományosan képzett egyéneket adni a hazának.
E két szak: a theologiai és az orvostudományi.
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a, A theológiai, mely (jelenleg legalább még, bár csak katolikus) magyar királyi egye-
temünk egyik fakultását képezi, s mint irodalmi szak sem a múzeumi, sem az akadémiai
könyvtárban nem levén, itt kell teljes mértékben képviseltetnie. Bátor vagyok itt megje-
gyezni, s valóban nem a felekezetiesség téteti velem ez észrevételt, hogy a theológiai
könyvkészletnek, nézetem szerint, a protestáns hittani irodalomra nézve is a kor színvo-
nalára kell emeltetnie, s azon folyvást fenntartatnia, már csak a katolikus theológusok
érdekéből is, kik, különösen a philologia sacra, a bibliatudomány, az egyháztörténelem me-
zején, a protestáns tudomány vívmányait szintén nem nélkülözhetik, a többi ágakban
pedig, különösen a polemikában s az egyházjogban, érdekükben áll tudni, mi mondatik
és mi történik az ellentáborban. Különös lett volna, ha Pázmány, kire annyi hivatkozás
történik, ignorálta volna a protestáns theológiai irodalmat.

b, Az orvosi szakban, mivel az egyetem van hivatva tudós és készült orvosokat ké-
pezni, az orvosi tudomány jelen óriási haladásai, s minden speciális irányokban szintoly
részletes fejlettsége, mint elméletileg egészen új alapokra fektetett volta mellett, az egye-
tem könyvtárának különösen gazdagnak kell lenni. Itt nemcsak a gyógyszertan, a sebé-
szet, szemészet, szülészet, hanem az alaptudományokban, tudniillik leíró-, táj-, hasonlító-
és kórbonctan s a fiziológia összes körében megjelenő nagy és illusztrált munkák meg-
szerzendők, úgy a tanulókra, mit a tanárokra való tekintetből, mert azoknak nagyobb
számban való megszerzését még vagyonosb orvoskari tanártól sem követelhetni. Az or-
voskari folyóiratok nevezetesebbjei szintén tartandók, az új fölfedezések, kísérletek stb.
ezekben levén találhatók rendesen, valamint az orvosi akadémiák s nevezetesb társulatok
évkönyvei s egyéb kiadások.

E két szaknál, ismétlem, a lehető teljesség kívántatik, a más két könyvtárban ezek
alig s tüzetesen éppen nem lévén képviselve. Ellenben

2. a többi tudományok alap és kútfő munkái beszerzésénél már kívánatos, hogy a
folytonos tekintet legyen a két másik könyvtár szerzeményeire (vagy meglévő kincseire),
s ahelyett, hogy azok által múlhatatlanul megszerzetteket vagy már bírtakat (drágábbakat
kivált) másodszor is megszerezzen, inkább másokra fordítsa figyelmét s költségét.

Kiváló figyelmet érdemelnek mégis:
a, a jogtudományiak, mint amely szak az egyetem legfontosabb s leglátogatottabb fa-

kultásáé, s melyre nézve a tanulóknak a tudomány minden segédeszközeivel kellően kell
ellátva lenniök.

b, a természettani, vegyészeti és természetrajzi szakok, megjegyezve, hogy – kivált az utóbbi
ágból – a tisztán leíró (descriptiv) s képes, nagyobb művek a Múzeum reszortjába tar-
tozván, (I. 4.) kétszeri megszerzésük felesleges volna.

c, a nyelvészet, mint tudomány, leginkább az akadémiai könyvtárban levén képviselve
s lehető teljességben tartva, itt e szak leginkább a szűkebb értelemben vett lingvisticára,
tehát a szótári és nyelvtanító munkákra szorítkozhatik.

d, a történelem is mellőzheti itt a forrásművek és kútfőművek nagy részét, s szo-
rítkozhatik a feldolgozott munkákra, a kútfők az akadémia körébe esvén. A hazai tör-
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ténet azonban, mely már most is lehető teljességben van meg, folyvást a teljességben
tartást igényli.

e, szintúgy a magyar irodalom, mely eddig is gazdagon van képviselve, lehetőleg ki-
egészítendő, az irodalomtörténet azonban, főleg az új és jobb kézi- és tankönyvekre szorí-
tandó, miután a monográfiák megszerzése e szakban is az akadémiát illeti. (Mellesleg
legyen itt megjegyezve, hogy az egyetemes irodalomtörténet még önálló tanszékkel nem
bír egyetemünkön, amelynek hiányán bizony ideje volna már segíteni!)

f, a klasszika filológia , mint az egyetem azon szaka, mely hivatva van a hazai közép-
és felső tanodáknak tudományos philológ tanárokat képezni, annál kíválóbb figyelmet s
aránylagos teljességet igényel, mert az a már két könyvtárnál nem lép annyira előtérbe.
Így különösen a szorosb értelemben vett klasszikus nyelvek, a régibb irodalomtörténet,
ideértve az e szakbeli monográfiákat is, a klasszikusoknak jegyzetekkel ellátott jó kiadásai
valamint jeles fordításaik, lehető teljességben tartandók.

Végre
g, Az új népek irodalmának klasszikusaikban teljesen kell képviselve lenniök, a köz-

műveltség, az ízlés terjesztése érdekében, ideértve azon segédmunkákat is, melyek azok-
nak tudományos kritikai és széptani felfogását előmozdítják. E szak az, melyben egyetemi
könyvtárunk a legtátongóbb hézagokat mutatja fel, jóllehet e szak, mely a két másik
könyvtár tüzetes céljaink kívül esik, csak nem kizárólag ide van utalva.

Ami illeti még a művek tárgyalási módját, vagy úgyszólva belső formáját, tekintettel
kell lenni az Egyetemi Könyvtárnak a tanulók szükségletére, s azért

3. minden az egyetemen képviselt tudományszakban a jó és jeles tan- és kézikönyvek
gazdag tárával kell bírnia. Kiváltképpen a német nyelven írottakban, miután az angol és
francia, fájdalom, még most is elég kevéssé olvasott nyelvek nálunk. A főbbeket, folyvást
kézen forgókat 2 sőt 3 példányban is szükséges megszerezni, az egy példányban létel sok
panaszra ad alkalmat méltán.

4. Magától értetik, hogy minden szakból u. n. felütő munkákkal, úgy enciklopédiák,
atlaszok, stb.-vel e könyvtárnak is kellően el kell látva lennie.

Ezekben véltem a három könyvtár jellemét kijelölhetni, körét talán igen is nagy rész-
letességgel körvonalazhatni. A m. nemzeti múzeumi: tisztán magyar könyvtár (mellékesen
egyéb gyűjteményeinek magyarázó könyvtára); az akadémiáé a tudománynak, mint ilyen-
nek előbbvitelére rendeltetett, de amellett jellemzetesen magyar nyelv és irodalmi s ma-
gyar történelmi célzatú; az egyetemi, amennyiben a más kettő által födözve nincs,
egyetemes jellegű.

Ily sok és nagy levén a szükséglet, nem csoda, ha az eddigi csekély, aránytalanul cse-
kély erőkkel, könyvtáraink annak eddigelő távolról sem felelhettek meg.

A Nemzeti Múzeumunk könyvtára, főcéljára, a hungarikákra nézve, már alapítása
(a Széchenyi könyvtár) úgy későbbi nevezetes járulékai (a Horváth István- és Jankovich-
féle gyűjtemények) s végre, ha nem is egész pontossággal, de még is nagy részben befolyó
köteles példányok által aránylag még teljesebb, bár itt is sok itt-ott a pótolni való. Annál
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szegényebb, sőt mondhatom szégyenletesen szegény, egyéb gyűjteményeinek nélkülöz-
hetetlen segédül s kiegészítésül szolgálandó mellékkönyvtárának speciális szakaiban.

Hasonlók a hézagok a más két könyvtárnál is, annyival nagyobbak, minél több tu-
dományszakra terjed ki azok köre. De e hézagokat részletezni s kipótlásuk s általában a
fedezet iránt számbeli javaslatot tenni nem célja a jelen dolgozatnak. Csak figyelem éb-
resztésül jegyzem ide, hogy a bécsi udvari könyvtár évek hosszú sora óta 19. 000 frt évi
dotációban részesül. Vajjon három könyvtárunknak nincs-e annyi szüksége, mint amaz
egynek? S kivált az első években, míg hézagaik pótoltatnak.”

1872. január 16. / 12. sz., kedd
– „Toldy Ferenc évdíja. A P. N. mai országgyűlési rovata bevezető cikkében az mon-

datik, hogy ha gr. Lónyay indítványa értelmében Toldy Ferenc részére a 4. 000 frt-ot,
úgy szavazzák meg, hogy Toldy nyugdíja egészítessék ki ez összegre: ez nem lesz kitün-
tetés Toldyra nézve, hanem egyenest megterheltetés, minthogy Toldy úgyis tetemesebb
nyugdíjra tarthat számot, s így ha azt 4.000 forintra kiegészítik is, nyugdíjaztatását ren-
delvén el, megfosztják jelenlegi nagyobb jövedelmétől. E közléssel ellentétben lapunk
barátja arra figyelmeztet bennünket, hogy – mint gróf  Lónyaynak általunk is közölt be-
széde mutatja – a miniszterelnök úr nem azt indítványozta, hogy Toldy nyugdíja 4. 000
forintra emeltetvén, veterán tudósunk egyéb jövedelmeitől, névszerint az egyetemi ta-
nárságtól is elessék. Hanem Lónyay csak azt indítványozta, hogy Toldynak azon nyugdíja,
melyre, mint egyetemi könyvtárnok tarthatna igényt, egészíttessék ki a mondott összegre,
ellenben egyetemi tanárságát ezúttal is megtartván, azon könyvtárnokinál jóval teteme-
sebb jövedelmet, melyet tanári minőségében élvez, ezentúl is megtarthassa.”

1872. február 4. / 28. sz., vasárnap
– „Felhívás a hazai gymnasiumok igazgatóságaihoz. Ráth Mór úr a Toldy-ünne-

pély alkalmával 14 rendbeli kiadványaiból 475 példányt (mintegy 2000 kötet) bocsát-
ván a Kisfaludy Társaság rendelkezése alá oly végből hogy e könyveket a hazai
gymnasiumoknak a magyar irodalom tanulmányában kitűnő s egyszersmind szegény
tanulói között Toldy -jutalom néven kiossza: van szerencsém a Kisfaludy Társaság
megbízásából ezennel felhívni a magyar korona területén működő gymnasiumok tisz-
telt igazgatóságait, szíveskedjenek a vezetésökre bízott ifjúság ama jelesbjeinek jutal-
mazása iránt, kik a magyar költészet, szónoklat, irodalomtörténet jutalmazása iránt
kitűntek, egyszersmind pedig szegények, ajánlataikat f.é. április végéig alulírott titkár-
hoz Budára beküldeni.

A Kisfaludy Társaság ez ajánlatok alapján kijelöli a jutalmazandókat s kihírdeti mind-
nyájok névsorát a megítélt könyvek jegyzékével együtt , az adományozó Ráth Mór úr
pedig akként intézkedik, hogy az illetők igazgatóságuk útján, még az idei tanév folyamá-
ban megkaphassák a nekik odaítélt példányokat.

Kelt Budapesten a Kisfaludy Társaságnak 1872 évi január 31.-én tartott üléséből.
Greguss Ágost mint a Kisfaludy Társaság titkára.”
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1872. augusztus 1. / 176. sz., csütörtök
– „Tudori felavatás. Az egyetemen, mint a M. P.-ben olvassuk, tegnap kegyeletes je-

lenet folyt le, melyet azért is emelünk ki különösen, mert veterán tudósunk Toldy Fe-
rencnek úgyszólva családi ünnepe volt. Ugyanis Toldy László úr, Toldy Ferencz fia, ki
mint az egyházrend tagja a bécsi Theresianumban a magyar nyelv és történet tanára volt,
s ki legújabban a boldogult gr. Barkóczy unokájának és örökösének nevelője lett, a ca-
nonjogból a szabályszerű szigorlatok letétele után tudorrá avatott föl. A fölavatás után
Toldy Ferencz a promovealandóknak atyja, ki mint rector a fölavatásnál elnökölt, igen
meleg, érzékeny szavakat intézett – a fölavatásnál szokásos latin nyelven – fiához, ki el-
érzékenyülve fogadta az atyai szavakat.”

1873. február 20. / 42. sz., csütörtök
– „A ferencrendiek a tulajdonukhoz tartozó s a Barátok terén lévő kert területéből

az egyetemi könyvtári épület céljaira 600 négyszög ölet ingyen engedtek át a kormánynak.
E telek tulajdonjoga iránt a szerzet és az egyetem között hosszas per folyt, amelyet az
előbbi minden fórumon megnyert s így a szerzet hazafias tényt követett el akkor, midőn
nagy értékű tulajdonának tekintélyes részét közcélra felajánlá.”

1873. március 11. / 58. sz., kedd
– Aranykürt. Márki József  tdr. szerkesztése alatt „alsóbb iskolai tanulók, népnevelők

és közpolgárok számára egy közmívelődési képes hetilap indult meg Aranykürt cím alatt.
Az első számot egy férfi és egy oroszlán képe díszíti. Az arcképre némelyek azt akarták
fogni, hogy Szende Béla honvédelmi miniszter, mások, hogy Tanárky Gedeon, sőt akad-
tak olyanok is, kik, ha az arc szakállas nem volna, hajlandók lettek volna abban Deák Fe-
rencre ismerni. Pedig mindnyájan tévedtek, mert az arckép alatt ez áll: Trefort Ágoston.
Ebből láthatjuk, hogy a hasonlatosság a csalatkozásig hű. Hogy az oroszlán képe híven
tünteti-e föl a sivatagok királyát, azt nem merjük eldönteni, mert a fenevad épen ordító
félben lévén, felfele nyújtott fejéből csak a szakállát lehet látni.”

1873. május 2. / 101. sz., péntek
– „A Ferenciek tere is be fog valahára épülni. A tanács mai ülésében a középítészeti

bizottság javaslata folytán jóváhagyta az új Egyetemi Könyvtár épület terveit. Ezen épület
a Reáltanoda utca és a Ferenciek tere sarkán fog emeltetni.”

1874. január 1./ 1 sz., csütörtök
– „Az egyetemről. Toldy Ferenc az egyetemi könyvtárnokságról lemondott, helyébe

a Reform híre szerint az egyetemi tanács Horváth Árpádot ajánlja a kormánynak. A könyv-
tár az új rendszernek megfelelőleg egészen át fog szerveztetni s nevezetes, új vételekkel
fog gyarapíttatni. A régi könyvtári épületbe befalazott kőfaragvány-régiségek pedig átté-
tetnek a Nemzeti Múzeumba. Az egyetem s a nagyszombati papnövelde között 1723
óta folyamatban lévő, a hontmegyei bozóki uradalomra vonatkozó pör tegnap Eszter-
gamban egyesség útján kiegyenlíttetett. Vonatkozik e pör mintegy 6. 000 hold erdő és
16 helység urbériségére, mely vagyont eddig is a papnövelde bírta, de az egyetemnek évi
7. 404 váltóforint haszonbért fizetett. A pöregyesség szerint az egyetem alapja kap 117.
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500 frt. névértékű urbéri kötvényt, a nagyszombati papnöveldéé marad az erdő és 52.
000 frt urbéri kötvény. Az egyetem ez alkuval nevezett lap szerint jól járt s végül a lap
megjegyzi, hogy Trefort miniszter rendeletet bocsátott ki, mely szerint ezentúl zsidó jog-
tudorok is letehetik a kánonjogi vizsgát s viselhetik a juris utriusque doctori címet.”

1874. január 13. / 9. sz., kedd
– „Toldy Ferenc f. hó 2.-án Budapesten kir. kézirattal a budapesti Egyetemi Könyv-

tár igazgatóságától saját kérelmére fölmentetett és helyébe dr. Horváth Árpád egyetemi
tanár és könyvtári első őr neveztetett ki a rendszeresített illetményekkel a nevezett könyv-
tár igazgatójává.”

1874. február 28. / 49. sz., szombat
– „A városi Frank-könyvtár ügyében Budapest közgyűlése által kiküldött bizottság

február 22.-i ülésében Királyi Pál előadása s többek (köztük Toldy Ferenc) támogatása
következtében határoztatott, hogy a könyvtár örökös és feltétlen átadását a m. kir. Egye-
temi Könyvtár birtokába a közgyűlésnek ajánlani fogják. E mind a városra mind a két
könyvtárra nézve előnyös határozat közvetlenül ugyan a föntnevezetteknek, közvetve
azonban az m. kir. Egyetemi Könyvtár új igazgatója, Horváth Árpád úrnak köszönhető,
úgy mint, aki a küszöbön álló könyvtári költözködés előtt királyi urat s általa a közgyűlést
említett Frank- könyvtár iránti intézkedésre fölkérte.”

1874. március 9. / 56. sz., hétfő
– „Csere az Egyetemi Könyvtár és a Múzeum között. Mint a hivatalos lap jelenti, a

vallás- és közoktatási miniszter megengedte, hogy a budapest m. kir. Egyetemi Könyvtári
épületbe befalazva volt, illetőleg annak udvarán elhelyezett műrégiségek; egy feliratnélküli
római dombormű; a békásmegyerei római ara és három darab, I. Mátyás idejéből való
márványemlék végleg a M. Nemzeti Múzeum tulajdonába menjenek át s érettük a M.
Nemz. Múzeum könyvtárából a budai Chronika 1473-ik évben nyomtatott kettőse, s a
Constitutiones Inklyti Regni Hungariae doublettje és a Bornemisza Péter prédikációi 1., 2.,
és 3. kötetének kettőse adassék cserébe a budapesti m. kir. tudományegyetemi könyv-
tárnak.”

1875. január 24. / 19. sz., vasárnap
– A tárcarovatban Fővárosi könyvtárak címmel Pulszky Ferenc ír összefoglaló jelentést.

Bevezetésében szándékairől ezt írja: 
„Az év végével [1874] megvizsgáltam nagyjából az akadémiai, országházi, egyetemi

és műegyetemi könyvtárak állapotát azon célból, hogy egyrészről rendezési viszonyaikról
tudomást szerezzek magamnak, és azon nehézségekkel megismerkedjem, melyek azok
rendezésénél felmerülnek, másrészről oly egyetértést hozhassak létre, mely meggátolná,
hogy ugyanazon könyvek szükség nélkül több helyütt országos költségen vétessenek
meg. Ezen vizsgálat nyomán a következő eredményre jutottam: [ …]”

– Az EK helyzetét ítéli a legtarthatatlanabbnak:
„4. Ellenben az Egyetemi Könyvtár nincs rendezve, cédula katalógusa csak egyhar-

madában kész, s minthogy ez is különböző rendszer szerint készült, nem is megbízható.
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Marmont tábornagy raguzai herczeg magyarországi utazása például nem Marmont, sem
nem Raguza alatt jegyeztetett be, hanem Marechal lap alatt. Aligha kevesebb munkába
nem kerül egy új katalógus készítése, mint a létezőnek kiigazítása, erre azonban a mostani
személyzet: egy főkönyvtárnok, két segéd, két szolga, két rendszeres és harmadfél rend-
kívüli díjnok, éppen nem elegendő. Ennyi megbírta a munkát a század elején, midőn a
könyvtár alig bírt 30–40 ezer kötetet, holott most 150. 000-et meghaladja. Akkor alig té-
vedett nyolc–tíz tudós és egyetemi hallgató naponként az olvasó szobába, most folyvást
megtelik minden szék, sőt állva is olvasnak délelőtt, délután, úgyhogy az olvasóknak
könyvekkel való kiszolgáltatása s a könyvek helyreállítása, a kikölcsönzött könyvek nyil-
vántartása, a kauciók beszedése és visszaadása, a bekötés ellenőrzése s az accessiók be-
jegyzése a személyzetnek csaknem összes idejét foglalja el. A könyvtár használatban lévő
lajstromának elrendezése most egészen mechanikus a számozott szekrények s ezekben
polcok szerint úgy, hogy amint a könyvek az új helyiségekbe át fognak vitetni, hol a szek-
rények nagysága különbözik a régi szekrényekétől, a zavar kikerülhetetlen, sőt vizsgála-
tom nyomán állíthatom, hogy az áthelyezés maga nem eszközöltethetik biztosan a
mostani személyzet csekély száma mellett, úgy hogy a hivatalnokok és szolgák szaporí-
tásának szükségessége múlhatatlanul beállt, hacsak nem akarjuk, hogy az egész gyönyörű
könyvtár tökéletesen használhatatlanná váljék. Úgy látszik az egyetemi tanács és rektor,
sőt a minisztériumban levő szakosztály is, nem méltatták elég figyelemre azon nehézsé-
geket, melyekkel egy nagy cédulakatalógussal nem bíró könyvtárnak áthelyezése jár, hol
egy felelős tisztviselőnek a régi helyiségekben a könyveknek a polcról való levételénél és
zárt ládákba leendő behelyezésénél, egynek az új épületben a ládák felnyitásánál s a köny-
vek kivételénél őrködnie kell, míg a harmadik az új felállítást őrzi ellen, mit díjnokokra
bízni nem lehet, kik nem állandó tisztviselők s nincsenek felesketve, ki végezze ez alatt
az új accessiók beíratását s egyéb könyvtári munkákat? A tapasztalás be fogja bizonyítani,
hogy az áthelyezés a mostani személyzet mellett fél év alatt sem eszközölhető s legalábbis
még egy őr , ki egyébiránt is systematisálva van, de kinevezve nincs, továbbá egy szolga volna kinevezendő,
ha azt akarjuk remélni, hogy három hónap alatt be lehessen végezni az új felállítást. Hogy
az Egyetemi Könyvtár egészen rendbe jöjjön, és rendeltetésének megfeleljen, szükséges
volna egy könyvtárnok, két őr, két segéd, négy szolga, s a lajstromozás alatt a szükséges díjnokok.
Ez a méltányos követelések minimuma, nem is említve a könyvtári tisztviselők nyomorult
fizetését, melynél a távírászoké nagyobb. Az áthelyezés előtt szükséges volna még, hogy
a Frank-féle könyvtár sorsa is végkép eldőljön. Frank, mint tudva van, a városnak ha-
gyományozta könyveit, a város ezeket az egyetemnél téteményezte le. Ezeket külön föl-
állítani, lajstromozni és kezelni alkalmatlan, és időt, erőt minden ok nélkül emésztő,
szükséges volna tehát felszólítani a várost, vegye vissza e könyvtárt, vagy adja egészen
át az egyetemnek, hogy az a nagy könyvtárba beolvasztathassék. Minthogy továbbá az
Egyetemi Könyvtár az országos segélyen kívül, mely a könyvtárigazgató rendelkezése
szerint adatik ki, bír még egy külön jövedelemforrással, a beiratkozási díjak bizonyos szá-
zalékával, melyből az egyes karok tanárai teszik a megrendeléseket a könyvtárigazgató
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tudta nélkül, sokszor történik meg, hogy oly könyvek hozatnak meg, melyek a könyv-
tárban már léteznek. E részben a karok figyelmeztetendők volnának, hogy az ezen alap-
ból történt megrendelések mindig előbb a könyvtárnokkal közöltessenek, mielőtt a
rendelés megtörténik, nehogy szükség nélkül sokszor drága duplumok szereztessenek.”

1875. március 3. / 50. szám, szerda
– „A fóthi Garay-ház díszes emléktáblája e tavaszon fog ünnepélyesen behelyeztetni.

Az emléktáblára vésendő vers Szász Károly műve és így szól: 

A fóthi Garay-házra

Mily fény áradoz itt e kicsiny kunyhó üregében, 
Mit kápolnává szentel, ím a kegyelet?
A koronás szentnek, daliás Lászlónak alakja
Az lebeg itt folyvást, dalnoka álmaival

A Vácvidéki lap a költőnek még a következő másik művét is közli, mely szintén ez
alkalomból készült:

A koronás szentnek daliás Lászlónak alakja
Itt lebegett késő dalnoka lelke előtt.
Költészet s hagyomány fénnyel tölté be a házat,
Mit kápolnává szentel, ím, a kegyelet.

1875. június 5. / 126. sz., szombat
– „A Frank-féle könyvtárt a város tudvalevőleg az Egyetemi Könyvtárnak ajándé-

kozta, a közoktatási miniszter ezért köszönetet nyilvánít a városnak és kijelenti, hogy a
hagyományozó neve és a város tette az Egyetemi Könyvtárban meg lesznek örökítve.”

1875. július 3. / 149. sz., szombat
– „Nyilvános könyvtáraink. A fővárosban három nyilvános könyvtár van, mind-

egyike olvasóteremmel a közönség részére. Ezek az egyetemi, a múzeumi és az akadé-
miai könyvtárak. Jelenleg azonban az egyetemi már hetek óta a költözködés miatt az új
épületbe van zárva s csakis a télen vagy jövő tavasszal fog megnyílni. Az akadémia
könyvtárában szünetet tartanak júl. 1.-je óta, s e szünet tart egész szeptember végéig. E
szerint most az egész főváros területén csak is a múzeumi könyvtár áll az olvasók ren-
delkezésére.”

1875. augusztus 11. / 182. sz., szerda
– „Nyilvános könyvtárak Budapesten. A múzeumi könyvtár aug. 15.-től október 1.-

ig zárva lesz. Miután pedig az akadémiai be van zárva, az egyetemi meg a hurcolkodás
folytán csak télen nyílik meg, a fővárosban egyetlen egy közolvasóterem sem lesz.”
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1875. augusztus 14. / 185. sz., szombat
– „Toldy Ferenc veterán tudósunk agg napjaira sem pihen. Irodalmi kézikönyvéből,

mely még máig is versenytárs nélkül áll, második kiadást rendezett sajtó alá. E kiadás,
mint halljuk, tetemesen bővítve van, s 4–5 kötetnyi terjedelemben fog megjelenni. A
munkát a Franklin-Társulat adja ki.”

1875. október 22. / 242. sz., péntek
– „Az Egyetemi Könyvtár számára kiadott ügyviteli utasítást ma kezdi közölni a hiva-

talos lap; a könyvtár használatáról szóló pontokból idézzük a következő határozatokat:
A könyvtár kétféleképp használtatik, u. m.

1., a könyveknek az olvasóteremben olvasása, és
2., könyveknek kikölcsönzése által. Könyvek a kézikönyvtárból csak a nyitva tartás

utolsó negyed órájáig adatnak ki. Az utolsó fél órában mind délelőtt, mind délután a kö-
zönség kívánatai azon könyvek iránt szedetnek össze, melyek nem a kézikönyvtárban,
hanem a belső termekben tartatnak, úgy hogy a reggel kívántak aznap délután, a délután
kívántak pedig másnap reggel vehetők át. A könyv-kikölcsönzés napi óráját félévről fé-
lévre az igazgató határozza meg.”

– Többek között Dr Toldy Ferencet is méltatja:
„A bölcsészkarban Dr. Toldy Ferenc rendes tanár, a tudományosság terén szerzett

érdemeiért királyi tanácsosi ranggal ruháztatott fel, azon fölül könyvtárnoki félfizetésének
teljes kiegészítését és a magyar történet egyes szakaszaiból előadási jogosítványt nyert.”

1875. december 10. / 282. sz., péntek
– Címlaphírként megjelenik Toldy halálhíre. A P. N. rövid pályaképet ad, megemlítve

többek között könyvtár igazgatói tevékenységét, majd leírja halálának körülményeit.
1875. december 11. / 283. sz., szombat
– A tárcarovatban meleg hangú nekrológ jelenik meg. A szerző méltatja Toldy írói

munkásságát, akadémiai tevékenységét, Kisfaludy társaságbeli érdemeit, önzetlen iroda-
lomépítő és pártoló tevékenységét.

„Mint ember: a jóság és gyöngédség maga. Páratlan népszerűsége, melyre valódi ér-
demeket tett, a tisztelet és a kitüntetések ezer neme, mellyel élete folyamában elhalmoztatott,
nem tették rideggé vagy rátartóvá. A legszerényebb kezdő bátran kopogtathatott ajtaján;
biztos lehetett benne, hogy bátorító tanácsot, nyájas szavakat kap a »jó öreg Toldytól« . Saj-
nálni lehet, hogy az ifjabb írói nemzedék oly tartózkodó irodalmunk veteránjaival szemben;
íróink nem ismerik egymást. Akiket Toldy ismert, mindazokkal szíves és előzékeny, min-
denütt finom és gyöngéd, mindig kedves és elnéző. Toldy gyöngye volt a társadalomnak.
Sírkövére minden magasztalás helyett ezt lehetne felírni; Csak barátai voltak …”

1875. december 11./ 283. sz., szombat
– „Toldy Ferencz elhunyta mély és általános fájdalmat keltett; a gyászhír már kora dél-

előtt villámsebesen terjedt el az egész fővárosban. Az akadémia palotáján, az egyetemi épü-
leten, a városházán gyászlobogókat tűztek ki. Az akadémia holnap délben 12 órakor összes
ülést tart Toldy elhunyta tárgyában. Az akadémia elnöksége intézkedett, hogy az elhunyt
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tudós hűlt tetemei az akadémia palotájának oszlopcsarnokában szenteltessenek be. Innét
fog a koporsó vasárnap délután fél 4 órakor az örök nyugalom helyére vitetni. A temetésen
az egyetemi ifjúság testületileg vesz részt, a tanárjelöltek, kik lelkesítő, páratlan avatottságú
és buzgalmú tanárukat siratják, koszorút tesznek a koporsóra; az írók és művészek köre
babérkoszorúval tiszteleg a magyar irodalom Nestora, kincstárnoka hantjainál.…”

– Részletesen beszámol a cikkírója Toldy végső óráiról, majd így folytatja:
„Legutolsó foglalkozását egy pályamunka képezte. Toldy 55 éves írói pályáján so-

hasem vett részt pályázaton: legújabban az akadémia díjat tűzött ki Révai Miklós életrajza
és írói működésének méltatására. A 70 éves aggastyán, hét száz munka szerzője hozzá-
fogott legelső pályamunkájához. Ekkor ragadta el a halál.” 

– Végezetül ismerteti az újság a családi gyászjelentést is.
1875. december 11. / 283. sz., szombat
– „A Magyar Tudományos Akadémia ma délben Toldy Ferenc elhunyta alkalmából

felette látogatott összes ülést tartott, melyen az igazgatósági tagok közül Majláth György
országbíró; Haynald Lajos kalocsai érsek és Szőgyény Marich László voltak jelen.”

1875. december 12. / 284. sz., vasárnap
– „Toldy Ferencz temetése a fővárosi közönség nagyszerű részvét nyilvánítása lesz.

Az akadémia elnöksége maga intézkedett, hogy a temetés a nagy tudóshoz méltó fénnyel
menjen végbe; az Enterprise des pompes funébres részéről ma délelőtt már megtörtének az
első intézkedések a ravatal felállítására; a gyászmenet nem csak a résztvevők fényes állá-
sánál, hanem a külső kiállításnál fogva is imposans lesz. Az Enterprise leggazdagabb hat-
fogatú díszkocsiját fogják használni, az egész személyzet új egyenruhákban teljesíti a
szolgálatot. A requiem legujabb intézkedések szerint nem hétfőn, hanem kedden lesz és
pedig reggel 10 órakor az egyetemi templomban.”

– Az újság közli az orvosi boncleletet is:
„Középfoku tüdőlégdag. (Emphisema alveolare) A jobboldali szívgyomrocs szenvedő

tágulása, falzatának sorvasztása a hájszövet túltengése által. A szívizomzat hájas elfajulása.
A vesék körülírt szemcsésedése és sorvadása. Heveny tüdővizenyő. Dr. Scheuthauer
Gusztáv sk.” 

– Újabb apróhírként megemlíti, hogy Toldy utolsó levelét Ráth Mór kiadóhoz in-
tézte, akitől többek között katonai munkákat kért.

1875. december 14. / 285. sz., kedd
– „Toldy Ferenc emléke. A Kisfaludy Társaság, mely Toldy Ferencben elnökét és

alapítóját veszette el a nagy csapás fölötti fájdalmának már legközelebbi ünnepélyes köz-
gyűlésén kifejezést fog adni. Az akadémia Gyulay Pál gyászbeszédével májusban ünnepli
a nagy halott emlékezetét; szépirodalmi intézetünk pedig már február 6.-án. Emlékbeszéd
tartására a tagok megállapodása szerint, mint a Fővárosi L. közli, a társaság titkárát, az el-
hunytnak tanár társát Greguss Ágostot fogják felkérni, ki 1871-ben Toldy írói működé-
sének ötvenéves jubileumán a társaság nevében oly kitűnő szónoklattal üdvözölte a
boldogultat.”
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– Ugyan ebben a számban:
„Emléktábla Toldy Ferencnek. A volt budai tanács már régebben egyhangúlag el-

határozta, hogy az ünnepelt író szülőházát (a Toldy Ferenc utcában) emléktáblával fogja
megjelölni. Akkor, mint a P. Journal írja, Hofhauser budai építész ki is jelentette, hogy a
saját költségén kiállítja az emléktáblát; sőt a magyar akadémia már a szöveg szerkeszté-
séről is gondoskodott, de az emléktábla, nem tudni mi okból, még most sincs meg.”

1875. december 15. / 286. sz., szerda
– A P. N. ismerteti annak a három olasz részvéttáviratnak a szövegét, amelyet Lónyai

Menyhért az akadémia elnöke kapott valamint Trefort Ágoston levelét Toldy özvegyéhez.
1875. december 22./ 292. sz., szerda
– „Toldy Ferenc arcképe és életrajza január hó folytában a világszerte elterjedt lipcsei

Illustrierte Zeitung-ban fog megjelenni. Nevezett lap Kertbenyt, érdemes írónkat egyenesen
fölszólítá egy beható tanulmány megírására annál inkább, mivel már előbb Toldy saját
közlése nyomán dolgozott ki egy bő életrajzot az általa annak idején közrebocsátott Un-
garns Männer der Zeit című munkában.”

– Toldy emlékére Nagybányán a kath. templomban gyászistentisztelet tartatott.
1875. december 24./ 294. sz., péntek
– Budapest város főpolgármestere, Kammermayer Károly kir. tanácsos nyílt levele

Toldy özvegyéhez.

Die Geschichte der Universitätsbibliothek Budapest im Pesther Tagebuch.
1850–1875

Zusammenfassung

Als führende Tageszeitung der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts schenkte die Pesti
Napló (Pester Tagebuch 1850–1939) besondere Aufmerksamkeit kultureller Fragen, inner-
halb dieser schien die Lage der ersten und ältesten Bibliothek des Landes, der Universi-
tätsbibliothek eine besondere Schwerpunktsfrage zu sein. So ist es kein Zufall, daß die
Zeitung die Universitätsbibliothek bewußt in den Mittelpunkt gestellt hat, und zahlreiche
ihrer Kurzberichte und Zeitungsartikel befaßten sich mit ihr. In vier sogenannten „La-
geberichten” versucht die Zeitung zwischen 1850–1875 die Aufmerksamkeit der Öf-
fentlichkeit für die Universitätsbibliothek zu erwecken und die Leser über die ernsthaft
traurige und miserable Lage der Bibliothek auf  den laufenden zu halten. Insgesammt
mehr als 80 verschiedene Zeitungsartikel sind das Ergebnis dieses journatistischen En-
gagements, in denen die Spuren einer wichtigen und maßgebenden Epoche der Univer-
sitätsbibliotheksgeschichte und des damaligen ungarischen Bibliothekswesens sich dem
Leser zeigen.
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