
TÓTH ANDRÁS 

Az Egyetemi Könyvtár Fejér György igazgatósága alatt 
(1824—1843) 

A reformkor mozgalmas évtizedei az Egyetemi Könyvtár felett szinte 
nyomtalanul múltak el : a könyvtár életében lényeges szervezeti és tudomány
politikai változás nem történt. Ennek a viszonylagos változatlanságnak okát 
elsősorban abban találhatjuk meg, hogy az egyetem s a vele szoros kapcsolat
ban álló könyvtár állami intézmény volt s így közvetlenül az államigazgatás 
szerveinek ellenőrzése alatt állt. Míg az irodalmi és politikai arénában az évek 
múltával szabadabban érvényesülhetett a haladó erők játéka, addig az egye
temi életet szigorú és konzervatív ellenőrzés alatt t a r to t ta az államhatalom. 
Ez az ellenőrzés, amely minden állami területen érvényesülni igyekezett, 
különösen szigorú volt az oktatásügyben : az államhatalom, saját jövője 
érdekében, az utolsó percig kézben óhajtotta tar tani a jövő nemzedék nevelé
sének irányítását. 

Az 1806. évi második Ratio Educationis egyik legfontosabb célja az volt, hogy 
az osztrák és magyar egyetemeken azonos oktatási rendet, rendszert és módszert hono
sítson meg. A napóleoni háborúkat követő szentszövetségi reakció egyre inkább arra, 
törekedett, hogy a magyar ifjúságot a külföldi egyetemek látogatásától távoltartsa. 
A felsőoktatás célját iUetően pedig 1813-ban királyi rendelet szögezte le, hogy az egye
temeken nem kell tudósképzést folytatni ; az egyedüli cél a hivatalnokképzés lehet. 
S hogy ezeknek a hivatalnokoknak az államrendszer hű kiszolgálóinak kellett lenniök, 
— az természetes.1 

Az egyetemi nevelési rendszerben — mint ezt az egyes karok története részleteiben 
is mutatja — ez az irányzat merev és hosszúéletű volt, s azon a belpolitikai átalakulás 
nem változtatott. Erre csupán egyetlen példa : amikor 1834-ben az egyetemi filozófiai 
oktatás kérdésének rendezése került sorra, az összes használatban levő egyetemi és vidéki 
akadémiai tankönyvet az egyetem elnökének kellett felküldeni, aki azokról összesítő 
véleményt mondott. E véleményben utalt a filozófia egyetemes tudományos jelentőségére, 
a vallással való kapcsolatára, valamint — s itt ez a fontos ! — az állampolgári nevelés 
terén való jelentőségére. Óva intett, „nehogy az az üdvös tudomány — melynek a józan 
észtől megkívánt támaszát a vallás minden időben élvezte s melyre a világi államhatalom 
legfőbb oszlopként mindig örömmel támaszkodott — céltalan szőrszálhasogatássá, üres 

1 SCHNELLER Is tván: A magyar nemzeti egyetem keletkezéséről (1790/91, 1825, 
1848.; Erdélyi Múzeum. 1899. 487—503, 547—560. 1. 

A tanulmány elsőrendű forrásanyaga : 
a) az Egyetemi Könyvtár kézirattárában levő könyvtári irattár (Jelzet : EK) ; 

kialakulatlan irattári rendszere következtében időrend, ill. rektori szám (R.) szerint 
idézve. Az irattár 1778 —1857. évi iktatókönyve (jelzete : EK. ikt.) az iratok sokszor 
pontatlan lajstromozása mellett krónika-szerepet is betölt : az iktatás mellett sokhelyt 
rövid eseménytörténetet is nyújt. 

b) Az egyetem rektori hivatalának irattára (Rekt.), amely az 1956. novemberi 
levéltári tűzvész miatt nem volt teljes egészében feldolgozható. 

c) A helytartótanács Departamentum literario-politicum&nak iratanyaga (Htt . 
Lit. pol.), fons és positio (f. és p.) szerint idézve. 
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elrrefuttatáseá váljék, vagy éppen az állam céljaira káros képtelenséggé fajuljon el." 
Enrek — mordja a szakvélemény — legbiztosabb ellenszere a főiskolai oktatás mód-
szeiének, illetve a tankönyveknek szigorú ellenőrzése és uniformizálása.2 

Az egyetemi tanácsnak akkor sem volt elsőrendű kötelessége, hogy a 
könyvtár súlyát, tekintélyét szakmai szempontból növelje. Ez a könyvtár 
igazgatójának feladata volt. Kezdetben a tanács részéről mutatkozott ezen 
a területen bizonyos jóindulatú hajlandóság, az igazgatóval való viszonya 
azonban fokozatosan elhidegült, s a kérdés hatalmi jellegűvé vált. A tanács 
formailag mereven ragaszkodott hivatali tekintélyének fenntartásához, s így 
szembekerült az egyre merevebb ellenállást tanúsító igazgatóval. Mivel pedig 
a tanács kinevezett, teljesen a kormányszervektől függő tagokból állott, 
egyre kevesebb remény nyílt arra, hogy a könyvtár életét új utakra lehessen 
terelni. Sajnos, ilyen igény — egyes kisebb részletkérdésektől eltekintve — a 
könyvtár részéről sem nyilvánult meg. 

F E J É R György utódja, TOLDY Ferenc a következő fél évszázad folyamán 
ugyanolyan, sőt hosszú ideig sokkal nehezebb politikai körülmények között 
vezette a könyvtárat, — mégis komolyabb eredményeket tudott elérni, 
szakmai és politikai területen egyaránt. Milyen belső és külső okok játszottak 
szerepet abban, hogy az ez irányú fejlődés F E J É R György korszakában elmaradt 
— erre a kérdésre próbálnak választ adni az alanti sorok. 

F E J É R György kinevezésének körülményei nem mentesek bizonyos poli
tikai érdekességtől. A könyvtárigazgatói szék SCHŐNVISNER István halála óta 
(1818) betöltetlen volt. Az ügyeket a két őr intézte: az 1788 óta könyvtáros 
SCHWARTNER Márton és az 1801-ben kinevezett VESZERLE József.3 Előbbi 
egyúttal megbízott igazgató is volt. Az igazgatói állásra 1822-ben hirdették 
meg a pályázatot.4 Kilencen nyújtották be a pályázatot ; ezek közül négy 
római katholikus pap volt (Kiss Pál, nevelő az EszTERHÁZY-családnál, SZENT-
IVÁNYI József apát, K E I L Ignác és B IELIK János lelkészek), két főiskolai oktató 
(SZŰTS István filozófiaprofesszor és GEDEON László jogakadémiai tanár), 
valamint NAGY Antal budai cenzor. Pályázott még a két működő könyvtárőr 
is. A helytartótanács és a kancellária első helyen ScHWARTNERt, utána sor
rendben SzŰTSöt és VESZERLÉt jelölte. ALAGOVICH Sándor rozsnyói püspök, 
udvari tanácsos azonban SCHWARTNER protestáns volta miatt vétót jelentett be. 
Erre FERENC király kikérte MAJLÁTH Ignác gróf és NÁDASDY Mihály gróf 
későbbi bécsi kamarai elnök véleményét. Mindketten azon a véleményen 
voltak, hogy tudományos érdemei alapján SCHWARTNER lenne a legalkalma
sabb igazgató, azonban kinevezése a katolikus klérus ellenérzését keltené 
fel, mivel e „katholikus országos tanintézet" igazgatói állására számos más 
katolikus jelölt is pályázott. De kinevezése politikai szempontból is meg
fontolandó lenne, mivel „a protestantizmusnak amúgyis mindinkább terjedő 
antimonarchikus irányzata" miatt a szabadságharcok történeti forrásanyagát 
nem szabad protestáns igazgató kezére bízni. Veszedelmes lenne, ha SCHWART
NER, — aki különben kitűnő historikus —az így teljesen szabadon használt 
forrásanyag alapján oly jellegű műveket alkotna, amelyekből az ifjúság „a 
megelőzőleg végbement forradalmak kedvező" képét kapná. 

2 H t t . Li t . pol. 1834. f. 8. p . 4. 
3 A személyzeti v iszonyokra 1. E K passim, va lamin t F E J É R Georgius : História 

Academiae Scicntiarum Pazmaniae archiepisccpalis. Buda , 1835. 180—1. 1. 
4 W E R T H E I M E R E . : Fejér kineveztetése a pesti egyetemi könyvtár prefektusává 

(1822). I rod tö r t . Közi . 1896. 431 — 433. 1. 
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Mindketten a pályázók mellőzésével F E J É R György kinevezését ajánlot
ták, aki ScHWARTNERéhez hasonló tudományos érdemekkel rendelkezik, s 
ugyanakkor katolikus pap is. MAJLÁTH még politikai szempontból is meg
indokolja javaslatát : F E J É R mint győri tankerületi főigazgató túlságosan 
kedvez a magyar nyelvi oktatásnak és a magyar irodalomnak. Ezzel keresztezi 
a német ós latin nyelv terjedését célzó legfelsőbb elképzeléseket. Az 1822. július 
21-én kelt királyi resolutio F E J É R mellett döntött , anélkül azonban, hogy neki 
a kanonoki kinevezést is megadta volna, ami F E J É R régi vágya volt, s ame
lyet MAJLÁTH is ajánlott javaslatában. 

F E J É R kinevezése politikai szempontból a maradi erők kettős sikere 
volt : mellőzték a protestáns ScHWARTNERt, s elmozdították a magyarérzelmű 
FEJÉRt a győri tankerület éléről. A könyvtárnak sem volt hasznára a döntés : 
F E J É R nem volt született könyvtáros, nem szívesen jöt t el Győrből. Kanonoki 
kinevezésének elmaradása tüskét hagyott a szívében. 

Lelkiállapotát legjobban mutatja a kinevezést követően az uralkodóhoz intézett 
kérvénye,5 amelyben kifejtette, hogy ezt a tisztséget — amely különben is teljesen az 
egyetemi tanácstól függ — nem kérte és nem kívánta ; becsületesen jelzi, hogy „csak 
névlegesen, de nem lélekből lettem könyvtárigazgató s a számomra rendelt tollat ezzel 
kiütötték kezemből". Győrből való elmozdításának politikai hátterét — a felterjesztés
ben mondottakból ítélve — nem ismerte, s így teljesen értetlenül állt az intézkedéssel 
szemben. Még hosszú évek múlva, 1835-ben is keserűen jegyezte meg magáról egyetem
történetében, hogy ,,a királyi egyetem könyvtárának élére parancsolva igazgatja azt 
1824 óta."6 

Az évszám nem téves : valóban csak két évvel kinevezése után, 1824 
végén foglalta el új hivatalát. Utódja megérkeztéig nem volt hajlandó elhagyni 
tankerületót. Csupán november 18-án jelentette, hogy átvette a könyvtár igaz
gatását, — személyzeti szempontból sokkal kevésbé kényes helyzetben, 
mint ez 1822-ben történt volna, mivel SCHWARTNER időközben meghalt.7 

A könyvtár beosztott tisztviselőivel egész igazgatósága alatt soha nem 
volt nézeteltérés, azonban a rektort illető rossz előérzete bevált : egész igaz
gatóságát az első perctől kezdve megrontotta az egyetemi tanáccsal, illetve 
a rektorokkal való éles küzdelem. 

F E J É R György nem volt ún. „könnyű" egyéniség. Egyik modern életrajzírója8 

jellemének alapvonásaiként a szókimondó egyenességet, a diktátori hajlamot, az indula
tosságot és a csökönyösségét jelölte meg. Alaptulajdonságainak egészséges kiélésére az 
akkori közélet nem sok lehetőséget nyújtott. Egyházirodalmi munkássága terén sem 
kísérte sok siker : a század elején dogmatikai elveit a janzenizmus vádja érte, s attól 
kezdve kénytelen volt az orthodoxia mezejére, ül. a történelem és a népszerűsítő tudo
mányos tevékenység bástyái mögé vonulni. Bár úttörő tudományos munkásságát el
ismerték, mégis számos esetben kapott komoly bírálatot ; a tudománypolitikában sem 
jutott komoly irányító szerephez. Maradt az egyetemi terület, amelyen inkább közéleti 
szempontból rossz tulajdonságai virágoztak ki, — nem egyszer a könyvtár kárára, 
amelyhez különben is csak a tudomány és irodalom szeretete s nem könyvtárosi lelkesedés 
kötötte. 

A könyvtár életét ebben a korban két szabályzat határozta meg : a 
már említett 1806. évi Ratio Educationis, ill, az 1779. évi könyvtári szabályzat. 

B Ht t . Lit. pol. 1822. f. 11. p. 24. 
6 F E J É R i. m. 190. 1. 
7 Ht t . Lit. pol. 1824. f. 11. p . 16. és f. 8. p. 200. SCHWARTNER halálára EK. ikt. 

p . 365. 
8 ZSTDI János : Fejér György. Bp. 1936. 
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A Ratio Educationis vonatkozó rendelkezései9 általános jellegűek : röviden 
utalnak a könyvtár hivatására (alapos tudományos nevelés), a személyzettel 
kapcsolatos képzettségi igényekre, valamint azokra a megkötésekre, amelyek 
a beszerzés terén az egyetemi tanács és a karok érdekeit védik, szemben az 
akkor praefectusnak nevezett igazgató egyéni elképzeléseivel. 

Az 1779. évi könyvtári szabályzat10 néhol már túlságosan részletekbe 
menően írta elő a könyvtár és a könyvtárosok életét. Igen magas mércét 
állított a könyvtárosok elé, s számos olyan országos bibliográfiai-tájékoztató 
feladatot írt elő számukra, amelyek még napjainkban sem valósultak meg. 
Magasröptű művelődóspolitikai feladatok kitűzése mellett azonban azonnal 
jelentkezett az ezeket szinte eleve lehetetlenné tevő bürokratikus szemlélet is. 
A 13. § a könyvtárigazgató és az egyetem viszonyát illetően kifejtette, hogy 
mint az egyetem egyéb intézményei, — a könyvtár is az egyetemi tanács 
irányítása alatt áll. „Éppen ezért véssék emlékezetükbe az igazgatók,11 hogy 
nemcsak hogy semmit nem cselekedhetnek a könyvtár ügyében saját belátásuk 
szerint és a tanács tudta nélkül (kivéve amit ezen intézmény szabályai kifeje
zetten megengednek), hanem a tanács rendelkezéseit, utasításait ós parancsait 
készséggel ós tisztelettel végre kell hajtaniok. Ha bármi új vagy jelentős 
kérdés merül fel, arról ők maguk ne döntsenek, hanem írásban tegyenek jelen
tést a tanácsnak és kérjék határozatát ." 

Ez a teljes alárendeltség nem felelhetett meg az erőszakos és makacs 
természetű új igazgatónak, aki korábbi posztján a közvetlen és állandó ellen
őrzéstől mentesen működött. Az ellentétek az egyetemi tanáccsal azonnal 
hivatalba lépése után kirobbantak, s kisebb megszakításokkal nyugdíjazásáig 
tartottak.1 2 

Pestre érkezése után még egy évvel is azon folyt a vita közte és a tanács 
között, ki előtt tegye le az esküt (a tanács vagy az elnök előtt?), s hogy mennyi
ben tartozik a könyvtárigazgató a tanács fennhatósága alá. F E J É R a Ratio 
Educationis 268. §-ra hivatkozott, amely a könyvtárigazgatóról szólva nem 
tesz említést a tanácsi függésről. Kijelentette, hogy csak az egyetem elnöke 
előtt hajlandó esküt tenni. Ugyanekkor mentesítését kérte a könyvtár gazda
sági ügyeivel való foglalkozástól, valamint a tanács kicsinyes támadásaitól. 
A jövőre utalva kérte, hogy az igazgató ne függjön oly szigorúan a tanácstól, 
mivel „a jó futónak nincs szüksége ösztökére", s mivel ez a kicsinyes beavat
kozás nem egyeztethető össze a tudomány szellemével, „az emberségnek és 
jóakaratnak azzal a szellemével, mely oly igen illik e tudományos testülethez."1* 

A kérdésben jogi szempontból az egyetemi tanácsnak volt igaza: a Ratio Educa
tionis mellett érvényben volt a könyvtári szabályzat is, amely a tanácstól va ló függést 
előirta. Jóllehet ebben eskütételről nem volt szó, a kívánt igazgatói esküt F E J É R elődei 
is letették. S igaza volt a tanácsnak abban is, hogy F E J É R gyakorlatilag egyáltalán nem 
akart egyetemi esküt letenni. Ez egyéni hiúságát sértette, másrészt pedig ellenkezett 
— bizonyos fokig szintén hiúságérzetében gyökerező — tudománypolitikai elveivel. 

4 Ratio Educationis publicae totiusque rei literariae per Regnum Hungáriáé et Pro-
vincias eidem adnexas. Buda 1806. Sectio I. caput I. § 267 — 269. 283 — 5. 1. 

10 E K 1779 okt. 10. A terjedelmes utasítás nyomtatásban még nem jelent meg. 
Ismertette BRÜCKNER János : A jozefinista kultúrpolitika és az Egyetem i Könyvtár 
(1780—1784). Magy. Könyvszle. 1956. 113—4. 1. 

11 A szabályzat kibocsátásakor kát igazgató állt a könyvtár élén. (BRÜCKNER 
i. m. 117. 1.) 

12 Röviden 1. TÓTH András : A pesti egyetemi könyvtár a modern fejlődés útján. 
Tanulmányok Budapest múltjából. XI . köt. Bp. 1956. 243-244. i. 

13 Az eskü-vitára Htt . Lit. pol. 1826. f. 8. p. 10. 
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Ö magát „királyi könyvtáros"-nak, a könyvtárat „királyi" könyvtárnak tartotta, — 
tehát nem csupán egyetemi, hanem (az akkori helyzetnek gyakorlatilag megfelelően) 
országos, állami intézménynek. Másrészt határozottan leszögezte azt a bizonyos fokig 
modern könyvtár szervezési alapelvet, hogy „könyvtárhoz egyáltalán nem illik a köz
hivatali ügyintézés s az a földkerekségen sehol nincs szokásban".14 Véleménye szerint 
az egyetemtől való függés funkcionális szempontból nehezíti meg a könyvtár működését. 
Ebben igaza volt : az egyetemi tanács sokrétű és kicsinyes beavatkozása valóban annak 
az államgépezetnek volt egyik nem jelentéktelen fogaskereke, amelyben „az egyoldalú 
dogmatismus szövetkezett az alantjáró, atyáskodó policziális állameszmével, hogy el
torzítsa az egyetemet".15 Az viszont, hogy az egyetemnek mindvégig nem sikerült őt az 
eskü letételére kényszeríteni, — kitűnően jellemzi a korszak korlátolt, kicsinyes szigort 
mutató, azonban félmegoldásokkal évekig eljátszadozó közigazgatását. 

ÉEJÉRnek a gazdasági ügyintézés terén tanúsított merev álláspontja súlyos 
hátránnyal járt a könyvtár számára. Már az igazgatói szék elfoglalásakor elutasította 
az egyetemi tanácsnak azt a javaslatát, hogy az általános, akkor ún. „generatim" át
vételt egy részletes szakleltározás kövesse, s hogy e leltári tevékenység eredményeként 
egy nyomtatott katalógus lásson napvilágot. Ezzel az akkori magyar tudományos életet 
egy jelentős segédeszköztől fosztotta meg. (Amikor később TOLDY Ferenc tett hasonló 
javaslatot beiktatása alkalmával, már az egyetemi tanács helyezkedett elutasító állás
pontra.) Hasonlóképpen merev volt a beszerzés gazdasági lebonyolítását illetően is. 
Az egyetemi pénztárat csupán kifizetőhelynek tekintette, s a tanács beleszólását teljesen 
el akarta hárítani. A tanács erre a másik túlzásba esett, s fokozatosan elvileg is teljesen 
kivette az igazgató kezéből a beszerzés irányítását. 

Fejérnek még akkor is kevés lehetősége lett volna a könyvtár helyzetének 
normalizálására, ha nem tanúsít ily merev álláspontot, ha komolyabb szak
értelemmel rendelkezett volna, ha nem foglalta volna el idejének nagyrészét 
a tudományos és közírói tevékenység és az egyetemi tanáccsal való nézet
eltérések sorozata. A könyvtár személyzeti helyzete katasztrofális volt. 
SCHWARTNER halála után az I. őri állást 1823-ban VESZERLE József addigi 
II . őr kapta meg ; őt 1827-ben a magyar történeti tanszékre nevezték ki. 
Ekkor KROBOT János bölcsészetkari igazgató javaslatot t e t t a professzori és 
őri állás összekapcsolására, azonban sem ez a javaslat nem került megvalósí
tásra, sem a meghirdetett pályázatra jelentkezők közül nem neveztek ki 
senkit könyvtárőrré. 1837-ben újból szóba került a két őri állás betöltése, 
azonban az eredmény újból elmaradt. Az állások betöltésére csak 1848-ban, a 
magyar minisztérium hivatalbalépése után került sor.16 A felelősségteljes 
könyvtári munka dandárát így két írnok (cancellista) lát ta el, mégpedig az 
egyik álláson 1822—1841 közt SCHÖNHER Ferenc, a másikon a már szintén 
F E J É R előtt kinevezett BIANKÓVICH János. Mindketten 1841-ben mentek 
nyugdíjba. BIANKOVICH helyére ekkor CSERY József, ScHÖNHERére pedig 
DŐRY József lépett. Az 1840/41 tanévben ideiglenesen írnokként működött a 
könyvtárban REGULY Antal is.17 A könyvtár egyetlen szolgája eleinte P INTÉR 
János, illetve a 30-as évek közepétől BARTALICS Imre voltak. A könyvtári 
személyzet érdekeiről való „gondoskodás" mértékére jellemző, hogy az 
egyetem — hasonlóan a ferencesrendhez — elvileg helytelenítette a családos 
szolgák alkalmazását, mivel a gyermekek lármája zavarja az egyetem csendjét.18 

" R e k t . 1831/47. 
15 SCHNELLER, i. m. 494. 1. 
16 F E J É R , i. m. 180—1. 1. TOLDY Ferenc feljegyzése a könyvtár tisztviselőiről 

MTA Kvt . MSS. Tört. 4r. 41/23., valamint Htt . Lit. pol. 1827. f. 8. p. 122., 1828. f. 8. p. 
137., Rekt. 1838/10. és EK 1837. dec. 21. Ekkor már úgy merül fel a kérdés, hogy van-e 
egyáltalán őrökre szükség. 

17 EK 1823/108. R., Htt , Lit. pol. 1822. f. 11. p. 29 (EK 1823/47), EK 1841. szept. 
14., EK ikt. 449. és Rekt. 1842/223. 

18 H t t . Lit. pol. 1820. f. 8. p. 91., EK 1825/37, 1826/231, Rekt. 1837/179. 
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A könyvtár F E J É R igazgatósága alatt tehát őrök nélkül, csupán írno
kokkal dolgozott. így nem csodálható, ha az eredmény nem volt valami 
csillogó. 

Az anyagi helyzet sem volt sokkal vigasztalóbb, bár erről a területről 
több pozitívumról számolhatunk be. A könyvtár pénzbeli ellátása F E J É R 
igazgatóságának kezdetén valóban nyomorúságos volt. MÁRIA TERÉZIA évi 
500 (konv. ért.) forint beszerzési hitelkeretet állapított meg ; az összeg később 
400 ft-ra csökkent, s csupán a század elején emelkedett újra 500 ft-ra. Az összeg 
felét az egyetemi alap, másik felét az Egyetemi nyomda viselte. Ez az összeg 
— tekintettel az egyre emelkedő méretű könyvtermelésre — a reformkor 
elején már elégtelennek bizonyult. F E J É R első nagyobbszabású hivatali tény
kedése a dotáció emeléséért vívott küzdelem megnyitása volt. 

1826 májusában tette meg első ilyen irányú felterjesztését, amelyben jelezte, hogy 
1000 ft-ra lenne szükség, hogy „a könyvtár meg tudja védeni királyi becsületét". Ugyan
alikor felpanaszolja a köteles-példányszolgáltatás rendszertelenségét is. A helytartó
tanács pár héttel hamarabb indította meg a hasonló célú eljárást s az Egyetemi Nyomdá
hoz kérdést intézett : nem tudná-e vállalni a könyvtár eddiginél erősebb anyagi támo
gatását. A nyomda a könyvtári dotáció felemelését csupán az iskolakönyvek árának fel
emelése útján vélte megvalósíthatónak. A helytartótanácsi számvevőség a dotáció emelése 
mellett foglalt állást. A javaslat azonban lassan járta meg a hivatalos utat ; csupán 
1830. január 19-én jelent meg a határozat, amely 1000 konvenciós értékű forintban 
szabta meg a könyvtár évi átalányát. A könyvtár részére még mindig hiányzó összeg 
előteremtésére a rendelkezés a duplumárverések újból való megtartását javasolta. Az 
átalányt teljes egészében az Egyetemi Nyomda alapjából kellett kifizetni. Az anyagi 
helyzet javulása azonban nem volt sokáig üröm nélkül való : 1831-ben — nem kis mér
tékben azért, mert a tanács és az igazgató viszonya egyre romlott — a tanács úgy rendel
kezett, hogy az átalányból csupán az egyetemi házipénztáron keresztül történhetik 
kifizetés. Ez a szerzeményezés fokozott ellenőrzését, egyúttal bürokratizálását jelentette.19 

Az átalány felemelésével azonban még korántsem oldódtak meg a könyv
tár beszerzési nehézségei, elsősorban azért nem, mivel a tanács állandóan és 
kicsinyes módon beleavatkozott a beszerzés menetébe. A jogalapot erre a 
fentemlített helytartótanácsi rendelet azon szakasza adta meg, amely elő
írta, hogy a könyvtári beszerzés terén a közönséges és könnyen hozzáférhető 
értekezéseket háttérbe kell szorítani a nagyobb jelentőségű művek mellett. 
(Ezt az alapelvet — amely nem ismeretlen a rosszul dotált könyvtárakban — 
később TOLD Y Ferenc oda módosította, hogy a segédkönyvtár fejlesztésére 
fordította a viszonylag nagyobb összeget.) 

F E J É R György az adott lehetőségek között eleinte széleskörű szerzeményezésre 
törekedett. Az 1824-ben megindult nemzetközi egyetemi kiadványcsere mellett20 bel-
és külföldi könyvesboltokkal állott összeköttetésben ; sőt : külföldön utazó barátait 
is felhasználta a beszerzés lebonyolítására.21 Azonban már az első évektől kezdve el
követte azt a hibát, hogy az egyetemi tanács megkerülésével közvetlenül a helytartó
tanácshoz fordult bizonyos számlák kifizetése ügyében, amivel magára haragította a 
senatust.22 1831-re a helyzet ezen a téren annyira elmérgesedett, hogy az egyetemi 
tanács a beszerzés felülvizsgálatára bizottságot küldött ki a könyvtárba. A tanács elő
zetesen összeállította a vonatkozó, 1785—1826 közt kelt utasításokat, amelyekből a 
bizottság világosan megérthette, hogy az egyetem a beszerzés irányítását továbbra is 

19 Az átalánykérdésre : Ht t . Lit. pol. 1822. f. 11. p. 25, 1826. f. 11. p. 20, és 28 
EK 1830/25. R. jan. 19. (itt a Htt . 1515. sz. rendeletének másolata), valamint Rekt. 
1831/146, 130a. 

20 Varsóval EK 1824. ápr. 8., Béccsel uo. 1824. dec. 30. 
21 EK 1827 s. d. RTJMY Károly levelei a bécsi vásárlásokról. 
22 Htt . Litt. pol. 1825. f. 11. p. 15. 
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kezében óhajtja tartani. A bizottság jelentése23 F E J É R egy felterjesztéséből indult k i , 
amelyből megállapítható, hogy F E J É R beszerzési politikája nem volt elvtelen : kifejtette, 
hogy a szerzeményezés bürokratikus rendszere gátolja a tudomány fejlődését, mivel 
a kari igényeknek csak nagy késedelemmel lehet eleget tenni. Elvileg lehetetlen, hogy a 
beszerzés terén végső fokon oly hivatalnok döntsön, ,,aki e tudományos intézmény hely
zetét nem ismeri s egyáltalán nem tudja, mik a hiányok, mik a szükségletek", ő a be
szerzés terén folyóiratrecenziókra és egyéb bírálatokra támaszkodott, valamint (a ki
fogásolt Bulletin Universel esetében is!) a szakprofesszorok véleményére. Felterjesztésé
ben nyomatékosan felhívta a figyelmet a folyóiratokra ; ő — mint gúnyosan utalt 
a múltra — szívesen lemondana azok átvizsgálásáról, mint ezt SOHÖNVISNER meg is te t te . 
De ,,nincs végzetesebb egy könyvtárra, mint ha könyvtárosa elhanyagolja". 

A bizottság jelentésében bevallotta, hogy a februári hideg idő miatt nem tudott 
alapos vizsgálatot tartani ; mégis — engedelmesen követve az utasításokat — azt 
javasolták, hogy a könyvtár igazgatóját még szorosabban az egyetemi fegyelem alá kell 
rendelni, s utasítani kell, hogy az ügyiratokat ne mint „királyi könyvtáros", hanem 
mint ,,a tudományegyetem könyvtárának igazgatója" írja alá. A helytartótanács is az 
egyetem szájaíze szerint döntött : F E J É R Györgyöt a beszerzés és a katalóguskészítés 
rendszertelensége és engedetlen magatartása miatt megrovásban részesítette. 

Szakmai vizsgálat helyett kicsinyes formaságok — ez jellemezte a bizott
ság munkáját s ezzel együtt az egyetemi tanácsot is. S ez rányomta bélyegét 
a beszerzés további menetére is. Jóllehet az 1831-ben mutatkozó adósságokat 
a helytartótanács kiegyenlítette, a nehézségek továbbra sem szűntek meg. 
Hiába intették az igazgatót a hivatali út megtartására, a hitelkerethez való 
ragaszkodásra, F E J É R javíthatatlan maradt. 

1833-ban újra túllépte a hitelkeretet. Ekkor az egyetemi házipénztár részletes 
elszámolást készített az új átalányösszeg engedélyezése óta történt könyvtári kifize
tésekről. Ebből négy éves időszakra jó képet nyerünk a könyvtár ellátottságáról. A ki
mutatás szerint 1829. november 1 és 1832. október 21 közt az engedélyezett évi 1000 
(összesen 4000) konv. ért. ft. terhére — ami 10 000 valutáris értékű ft-nak felelt meg — 
mintegy 8600 val. ért. ft-ot fizettek ki. A maradvány 1400 val. ért. ft., ami már önmagá
ban sem elegendő az 1832/33. évi 2500 val. ért. ft. átalány fedezésére. A házipénztár 
azonban több ízben fizetett ki az egyetemi nyomda részéről átutalt összegtől függetlenül 
is számlákat, összesen közel 3200 val. ért. ft. összegben. Ezzel már a következő évi hitel
keretet is túllépték 1800 val. ért. ft-tal. A könyvtárnak tehát semmilyen követeinivalója 
nincs; az egyetemi tanács semmilyen számlát ne fizessen ki a könyvtár részére. A könyv
tárigazgató — amint egy másik irat megjegyzi — számos könyvet saját elképzelése szerint, 
az egyetemi tanács tudta és beleegyezése nélkül szerzett be. Ezért p. o. 1834-ben egyes 
számlák kifizetését kifejezetten elutasította az egyetemi tanács.24 Hitelkerettúllépés 
esetén az egyetemi tanács az összeget rendszeresen levonatta a következő évi átalányból ; 
sőt, 1839-ben a könyvtárnak vissza kellett fizetnie az 1829/30. évre tévesen kétszeresen, 
konv. és val. értékben kifizetett átalányt. Ekkor már odáig fajult a „szerzeményezési 
vita", hogy a tanács teljesen egy karközi bizottságra bízta a beszerzés elvi irányítását is. 
A könyvtárigazgató saját elképzelése szerint egyáltalán nem vásárolhatott könyvet saját 
intézménye számára. F E J É R is teljesen elutasító álláspontra helyezkedett ; ő, aki koráb
ban oly fontosnak tartotta a folyóiratokat, bizonyos egyházi folyóiratok beszerzésével 
kapcsolatban keserűn jegyzi meg, hogy„bármit határozzanak is, keveset törődöm vele!" 
Majd 1842-ben kereken megtagadta az engedelmességet, amikor a tanács a bonni egyetemi 
kiadványok kari cenzúrázását rendelte el : az ügy, mint mondta „a könyvtárra tartozik,, 
nem az egyetemi tanácsra".25 

A k ö n y v t á r évt izedeken keresztül súlyos a n y a g i helyzete kínkeserves belső 
megoldásokat t e t t szükségessé. I smere tes , hogy a k ö n y v t á r b a a szerzetes
rendek I I . J Ó Z S E F a l a t t t ö r t é n t felosztása a lka lmáva l számos másod- és többes-
pé ldány kerü l t be . Szinte te rmészetesen szü le te t t meg így egy k ö n y v t á r i és 

23 A régibb rendeletek, rövid tartalmi kivonatokkal Rekt. 1831/47. Ui. a bizott
ság jelentése. A Bulletin Universel megrendelésére EK 1830/30. R. ápr. 27. 

2 4 Htt . Lit. pol. 1833. f. 11. p. 4., Rekt. 1833/235, EK. 1834/94R. ápr. 12. 
25 Rekt. 1836/235, 1837/65, 81, 1838/5, 1839/122, 1840/107, 1842/105. Ht t . Li t . 

pol. 1839. f. 11. p. 7a. 
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tudományos szempontból eléggé nem hibáztatható elképzelés : a másod
példányok árverésének gondolata. Az első ilyen árverés 1787-ben volt ; ezt 
követték az 1788—1790., 1795—97. és 1806. évi árverések. Az első években 
FEJÉRnek is el kellett indulnia ezen az úton : már 1826-ban javasolta az új 
árverés megtartását. A helytartótanács engedélye alapján az árverés november 
9-én megkezdődött ; hogy viszonylag milyen kevés eredménnyel járt (jóllehet 
ősnyomtatványok is kalapács alá kerültek!) mutatja az összegszerű eredmény. 
Az összes bevétel 1729 ft. volt ; ebből F E J É R — ismét előzetes egyetemi 
engedély nélkül — megvette ALMÁSSY Ferenc núbiai és egyiptomi vonatkozású 
könyvgyűjteményét 1500 ft-ért. A maradékon borítótáblákat készítettek a 
gyűjteményhez. Erősen vitatható, hogy vajon helyesen cselekedett-e az 
igazgató akkor, amikor közel kétéves átalányának megfelelő összeget adott ki 
egyetlen szakterület előmozdítására.26 

A kötelespéldányok területén sem kapott a könyvtár rendszeres támoga
tást . 1780 óta, amikor a könyvtár a kötelespéldányjogot megkapta, állandó 
az ez irányú panasz. Ha akárcsak egy futólagos pillantást is vetünk a könyv
tár régi kötelespéldány-nyilvántartásaiba, könnyen megállapíthatjuk, hogy a 
szolgáltatás rendszertelen volt. Az országban ekkor mintegy 50 nyomda műkö
dött27 s jóllehet a beérkezett műveknek a teljes könyvterméssel való összeegyez
tetése megfelelő éves bibliográfia híján nem végezhető el, — jól látható, hogy 
Pest és Buda kivételével rendszeresen kevés város szerepel ezekben a nyilván
tartásokban. Még a leggyakrabban talán Kassa, Pozsony, Nagyszombat és 
Székesfehérvár neve olvasható. Azonban sok volt a panasz a pesti és budai 
nyomdákra is : még az Egyetemi Nyomda sem volt ez alól kivétel. Súlyosbí
to t ta a helyzetet, hogy az állami szervek még az országgyűlési nyomtatványok 
rendszeres könyvtári beszolgáltatását sem tették lehetővé. Ebben a kérdésben 
1840-ben történt igen jellemző intézkedés. F E J É R György arra hivatkozott, 
hogy az ország egyetlen közkönyvtára ezt a dokumentumanyagot — amelynek 
előzményei megvannak, amelyeket beszerezni nem tud, s amelyekre volta
képpen joga van — nem nélkülözheti. Az átalányt felemésztik a folytatások, 
kiegészítések, folyóiratok, napilapok kb. 700 ft. erejéig ; könyvkötésre mintegy 
évi 100 ft. megy el. A maradék 2000 ft-ból nem telhetik erre az anyagra. Fel
panaszolta, hogy a kötelespéldányügy amúgyis szervezetlen ; a cenzorok 
nem gondoskodnak a könyvtárakról, a nyomdák még a szerzői tiszteletpéldá
nyokat sem adják le, a helytartótanácshoz beadott példányok az ellenőrzés 
hiánya miatt rendszeresen eltűnnek. A könyvtárra rossz fényt vet mind itthon, 
mind a külföldön, ha még a hazai nyomtatványokat sem tudja rendszeresen 
gyűjteni. A helytartótanács — jellemző „nagylelkűséggel" — egy esetben 
engedélyezte egy ilyen számla kifizetését, azonban az országgyűlési nyomtat
ványok kötelespéldányjellegét elvileg nem ismerte el, s általában nem intéz
kedett a kötelespéldányügy rendezése felől.28 

26 Az 1787—1797. években tartott árverések nyomtatott katalógusai különböző 
alcímekkel Catalogua librorum címmel a könyvtárban Gc 1013. jelzet alatt. Kéziratos 
árverési katalógusok : EK MSS J. 39 — 1796-ra, J . 69. — 1796, 1797 és 1806-ra, J . 71. 
— 1795-re. Az 1826. évi árverés jegyzőkönyvei uo. J. 69. B. jelzet alatt. A von. irat
anyag 1826-ra : EK1826. jan. 3. éss. d., E K i k t . 385. és Htt . Lit. pol. 1827 f. 11. p. 
5., 34. Az első árverési katalógust VÉRTESY Miklós ismertette (A könyvtáros. 1957. 1. sz.). 

27 A köteles-példánynyilvántartások EK MSS J. 37, 44, 50, 139. A nyomdák 
számára FITZ József : A nyomdászattörténet korszakai. Magv. Könyvszle. 1958. 8. 1. 

28 EK 1840/155R. jun. 16. alatt a htt . 14803. sz. rendelete, ül. Ht t . Lit. pol. 
1841. f. 11. p. 3. 
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A beszerzési nehézségek miatt a könyvtár csak igen lassú mértékben 
gyarapodott. Ezt a legjobban láthatjuk, ha összevetjük az 1819. és 1845. évi 
állományszámlálások adatait. 

Központi Fiókkönyv
könyvtár tárakkal 

1819 45 587 56 879 
1845 54344 69 186 

Negyedszázad alatt tehát 8757 kötet volt a gyarapodás,29 ami évi 
320 kötetnyi, igen gyenge mértékű szaporulatnak felel meg. Ha ehhez még 
hozzászámítjuk, hogy az árverés során a könyvtár duplumállománya fogyat
kozott, igazat kell adnunk FEJÉRnek, aki egy akkor megjelent útleírásra 
hivatkozva így kiáltott fel : „At vereor tum, ne infernalis Angelus, dum 
Pestinum reviserit, magis clamet : Die Universitätsbibliothek im Francis-
caner Kloster ist sehr mangelhaft."30 

Csupán a szerzeményi naplók, kötelespéldány-nyilvántartésok és a korabeli 
könyvteimés apiólékos, hosszadalmas egybevetésével lehetne adatszerűen megállapítani, 
hogy vajon a könyvtár az adott anyagi és személyzeti lehetőségek mellett milyen mérték
ben tudott eleget tenni kötelességének. Azonban a könyvanyag globális ismerete alapján 
is megállapíthatjuk, hogy FEJÉRnek igaza volt, amikor azt állította, hogy a könyvtár 
komoly foimában utoljára a feloszlatott szerzetesrendek anyagával gyarapodott. 

Különösen gazdag volt már ekkor is a könyvtár kéziratos anyagban : 
kb. 1400 kéziratos egységet őrzött. Ezen a téren értékes anyaggal gyarapodott 
az állomány 1825-ben, amikor az egyetemi tanács a könyvtárnak adta át 
KATANCHICH volt könyvtárőr és professzor műveinek kéziratait.32 

Sajnos, rendszeres forgalmi statisztikát ebben az időben a könyvtárban 
még nem vezettek. így csupán TOLD Y későbbi feljegyzéseiből tudjuk megállapí-
tami, hogy az 1835/36-i tanévben p . o. 4539 volt az olvasók száma. A helyben 
olvasók körének összetételére sincsenek adataink, csupán a kölcsönzési naplók 
bejegyzései alapján következtethetjük, hogy túlnyomórészt az egyetemi 
hallgatóságból, professzorokból, kisebb mértékben a két főváros értelmiségi 
rétegéből tevődhetett össze. 

Az egyetemi professzorok könyvtárhasználatával kapcsolatban is több 
esetben merült fel nehézség. F E J É R György a múlt szomorú tapasztalatai, 
valamint az egyetemmel való rossz viszonya következtében igen merev volt a 
kölcsönzés területén. 1829-ben új kölcsönzési rendet dolgozott ki, s ezt a 
könyvtár kapujára is kifüggeszttette. Ebben tudtul adta, hogy a kölcsönzést 
csak a professzoroknak engedi meg, két hónapra, az egyetem elnökének 
írásbeli engedélyére. Kéziratos anyagot az egyetem tanárai sem kaphatnak 
kölcsön. A folyóiratok használata terén is voltak problémák. Szokás volt 
ugyanis, hogy az újonnan érkezett külföldi folyóiratokat — amelyeknek 

29 TÓTH A. i. m. 253. 1. Tévesek azok az adatok, amelyeket F E J É R i. m. 180. 1. 
(84 000 kötet a tanszéki könyvanyagon kívül!) valamint az 1830. évi Status praesens 
Regiae Literarum Universitatis Ungaricae, quae Pesihini est c. kiadványban (60 000 kötet) 
olvashatunk. A biztos alapot a ScHWARTNER-féle 1819. évi, ill. a ToLDY-féle 1845. évi 
állományszámlálások nyújtják. (EK megf. évek.) 

30 F E J É R kérvényeiben kétszer is lapszám szerint idézi a Zeriels des infernalischen 
Schauspieldirektors Heise auf die Oberwelt c. Leipzig, 1830. megjelent műnek 110. 
lapját, ahol a könyvtárra vonatkozó megjegyzés olvasható. 

3 1 F E J É R i. m. 180. 1. 
32 EK ikt. 381. 
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értékét csekély számuk még növelte is — a professzorok nem a könyvtárban 
olvasták, hanem körözés útján kapták meg. Számos esetben tűntek el az egyes 
számok ; így az egyes évfolyamok csonkák, értéktelenek lettek. Az egyetemi 
tanács ezen a bajon a nyugtázás bevezetésével akart segíteni, természetesen 
sikertelenül. A kölcsönadott könyvek visszaszolgáltatásával kapcsolatban is 
állandó volt a nézeteltérés a könyvtár és a tanács között.33 

Ezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy a könyvtár nem szívesen 
hajtotta végre azt az 1839-i nádori, Ül. helytartótanácsi rendeletet, amely 
szerint a Tudós Társaság tagjainak ugyanolyan feltótelek mellett kellett 
kölcsönözni, mint a professzoroknak. Közel három évig tar to t t a könyvtár 
húzódozása, amíg végül 1841 decemberében a helytartótanács formális 
parancsot adott ki azzal, hogy a kölcsönzési kedvezmény csupán a fővárosban 
lakó akadémikusokra vonatkozik. A rendelet úgy intézkedett, hogy mind a 
professzoroknak, mind az akadémikusoknak csak térí t vényre lehet kölcsö
nözni s legfeljebb két hónapi időtartamra.34 

Az egyetemi „könyvtárhálózat" ebben a korban csupán két önálló és jelentősebb 
könyvtárból állott : a csillagvizsgáló és az állatorvosi intézet könyvtáraiból. Ezekről 
a könyvtárakról a központi könyvtár külön állományjegyzékeket vezetett, s állomá
nyukat külön tüntette fel. A két könyvtár állománya 1819-ben 11 293, 1845-ben 14 842 
kötet volt. Ez az anyag azonban a központi katalógusban nem szerepelt. Nézeteltérésekre 
adott okot, hogy a központi papnevelde könyvtárának egyik része jogilag az Egyetemi 
Könyvtár tulajdona volt. A szeminárium rektora tiltakozott a könyvtári tisztviselők 
ottani működése ellen azzal, hogy illetéktelenül könyvtári bélyegzőt ütöttek a szemi
náriumi könyvekbe is. Panasza alapján az egyetemi tanács elrendelte, hogy a könyv
tárról a tulajdonjogi viszonyoknak megfelelő jegyzéket kell készíteni.35 

A könyvtári belső munka egyéb területei felől kevés adattal rendelkeztünk. A be
szerzés után az újonnan állományba vett könyveket vagy a vételi, vagy a kötelespél
dánynaplóba vezették be. A könyvtár ekkor egyetlen teljes betűrendes katalógusa egy 
25 vaskos kötetből álló jegyzék volt, amelybe — megfelelő helyek kihagyásával— az-
első két-három betűig elmenő betűrend szerint vezették be a műveket. Az ide való be
jegyzésből állott a „feldolgozó" munka. A régi szakcímtárak szintén kötetesek voltak, 
azonban jelentőségük, használatuk csekély volt. A kézirattár anyagát illetően csupán 
a KAPRiNAY-gyüjtemény anyagáról készült ebben a korban katalógus. A könyvanyagot 
a nagy könyvtárteremben, kétsorosán (később már háromsorosan) helyezték el, elvileg 
szak szerinti csoportosításban. Ez természetesen — ha meg is könnyítette a szak szerinti 
tájékozódást — nehézzé tette a könyvek hozzáférhetőségét. 

A könyvtár épületén már ebben a korban megindult az a rongálódási 
folyamat, amely később, a század második felében szinte lehetetlenné te t te 
a könyvtári munkát. A könyvtárépület állapotát F E J É R György 1835-ben 
kiadott egyetemtörténetében rendkívül pontosan ír ta le.36 A könyvtár ekkor 
a régi ferences rendház elülső traktusát foglalta le ; az emeleti részen 15, a 
földszinten 13 ablak tagolta a homlokzatot. A két utcai bejárat közül a déli a 
könyvtáré, a templom melletti a rendházé volt. A nagy könyvtárterem 19 öl 
5 láb (kb. 37,5 m) hosszú, 7 öl, 7 láb, 22 hüvelyk (kb. 16,1 m) széles volt 
(összterülete kb. 607 m2). Belső falát márvány borította. Boltozatos kiépítés 
helyett oszlopok tar tot ták a mennyezetet. A felső és alsó ablaksor között 
galéria húzódott, azonban ez oly alacsony volt, hogy az alsó könyvespolcoktól 
csak 2 lábnyi távolság választotta el. A könyvanyag 30, egyenként 13 láb 6 

33 EK ikt. 404—5., Rekt. 1837/319., EK 1843/45. R. febr. 23. 34Htt. Lit. pol. 1839. f. 11. p. 2a., 1841. f. 11. p. 15. és EK 1841/29 R. dec. 29. 35 Rekt. 1836/115. 
36 FEJÉR i. m. 180. 1. 
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hüvelyk (kb. 4,3 m) magas földszinti és 28, egyenként 11 láb (kb. 3,5 m) 
magas emeleti könyvespolcon nyert elhelyezést. A polcok szélessége változó 
volt, mélységük általában 2 láb (kb. 63 cm). A könyveket akkor kétsorosán 
helyezték el. A galéria és az északi részen fekvő irodahelyiségekbe a teremből 
lépcső vezetett fel. A terem végén két szekrényben a ZICHY grófnő ajándékából 
származó angol és francia könyveket őrizték. Az ablakközökben is szekrények 
álltak, különben a terem ekkor még üres volt. A terem melletti két szoba 
közül egyikben a segédkönyvtár és az őrök munkahelye, a másikban az 
olvasók foglaltak helyet. 

Az épület állapota már ekkor sem volt kielégítő. 1823-ban, 1824-ben, majd 1841-
ben komoly javítási munkálatokat kellett végeztetni a beomlással fenyegető nagyterem 
mennyezetének alátámasztásával.^ 1828-ban a könyvtári lakások nagyobb javítására 
került sor, 4500 ft. összeg erejéig. Állandóak voltak a könyvtár szekrénygondjai. 1838-ban 
új polcok kérelmezésekor már azzal érvelt a könyvtár, hogy a könyvek háromsorosan, 
nedves falak mellett állnak, ,,kitéve a romlás veszélyének". Néha évekig húzódott egy-
egy polc elkészítése, mivel minden 200 ft-nál nagyobb összeg engedélyezése a helytartó
tanácstól függött. A könyvtár épületének a fejlődő városképbe való beilleszkedésére 
mutat, hogy 1835-ben megtörtént az épület előtti gyalogjáró kikövezése.37 

Nehézséget okozott és a belső munka normális menetét gátolta a könyvtári 
lakások kérdése. 1784-ben, amikor a könyvtár a volt ferences rendházban berendez
kedett, a könyvtárigazgató és a két őr részére utaltak ki hivatali lakást az épületben. 
Ekkor az igazgató és az I. őr a II. emeleten, a II . őr az I. emeleten kapott szállást. Idő
közben a természettudományi múzeum és a botanikus kert igazgatói, ill. az Institutum 
Geometricum is befészkelték magukat az épületbe, s egyes könyvtári szobákat elfoglaltak, 
így 1841-re F E J É R György az egyik őri lakásba szorult személyzetével (inas és szakácsnő) 
együtt. Az épületben rajta kívül még BIANKOVICH kancellista lakott, azonban közös 
lakásban a könyvtárszolgával. Bonyolította a helyzetet az is, hogy a ferences rend 
állandóan arra törekedett, hogy ha már az egész épületet nem is tudja visszaszerezni, 
egyes szobákat el tudjon foglalni. 1827-ben ez irányú kísérletük nem sikerült : a hely
tartótanács ekkor a leghatározottabban elutasította kérésüket azzal, hogy a rendtagok 
— korlátozott számban — csupán parochiális szolgálatot teljesítenek. A rendfőnök 
kérvényét a felső hely „megfelelő kioktatás végett" küldte vissza. Nagyobb siker
rel járt 1841. évi kísérletük. Ekkor már oly rossz volt a viszony F E J É R és az egye
temi tanács között, hogy a senátus urai nem álltak kellő eréllyel a könyvtár ügye 
mellé. A rendház ekkor két szobát megkapott, éppen azokat, amelyekben F E J É R ingó
ságai álltak.38 

Személyzeti és beszerzési nehézségek, kicsinyes technikai gondok, a 
makacs igazgató és a bürokrata egyetemi tanács állandó vitája töl töt ték ki 
F E J É É György igazgatóságának két évtizedét. Erről tanúskodnak azok a 
dokumentumok is, amelyeknek alapján a könyvtár egészéről nyerhetünk képet, 
s ugyanakkor megláthatjuk, melyek voltak a könyvtár életének legfontosabb 
problémái. 

F E J É R György vitákkal telt igazgatósága folyamán három olyan korszak 
figyelhető meg, amikor ezek az ellentétek a szokottnál is jobban kiéleződtek : 
1831-ben 1837—38-ban, majd 1842/43-ban. Ezekben az években — a részlet
kérdések mellett — a könyvtár egészének ügye foglalkoztatta az érdekelteket, 
s így az írásos anyag mélyebb betekintést enged a könyvtár életébe. 

Ff 
37 A belső és külső javításokra : Htt . Lit. pol.1824. f. 8. p. 24., f. 11. p. ad 1., 

1826. f. 8. p. 137., 1827. f. 8. p. 170., 1830. f. 11. p. 3., 1831. f. 11. p. 26., 1835. f. 8. 
p. 114a, 160a, 1838. f. 11. p. 8a. Rekt. 1834/302, 1835/93, 1838/21. 

38 A ferencesekkel való vitára részletesen TÓTH A. i. m. 244. 1., valamint Uő. : 
Haladás és reakció küzdelme az Egyetemi Könyvtár új épülete körül. Magy. Könyvszle. 
1955. 44. 1. (az 1827. évi adat azóta került elő'!), valamint Ht t . Lit. pol. 1827. f. 11. p . 
ad 3., 1841. f. 11. p. 9a, Rekt. 1841/107, 184, 199, 344, 346, 365, 366. 

2* 



276 Tóth András 

1831-ben — a beszerzési gondok kellős közepén — F E J É R hosszú felter
jesztésben közvetlenül a nádornak adta elő a könyvtárral kapcsolatos pana
szait. Elsősorban a könyvállomány hiányosságát vázolta. A legveszedelmesebb 
jelenségnek azt tar tot ta , hogy a nagy forráskiadványok és enciklopédikus 
művek rendszeres kiegészítéséről nem tud gondoskodni. A beszerzés gyengéit 
mutatja, hogy míg az abolició után a könyvtár mintegy 40 000 kötetet szám
lált, azóta mintegy 10 000 kötettel gyarapodott. Az abolíciós könyvanyag 
sem csak a könyvtárnak jutot t : tekintélyes mennyiség jutot t abból a pozsonyi 
és a pesti papneveldének is. A köteles-példányszolgáltatás rendszertelen. 
A budai német hírlapokat a könyvtárnak pénzen kell megvásárolnia. A könyv
anyag állapota katasztrofális ; a könyvtár nem kapja meg az évente szükséges 
polcokat ; kéziratait félszázados porréteg borítja. „Mily nagy különbség ez a 
Nemzeti Múzeum kézirattárának ragyogó tisztaságával szemben!" A kézirattár 
anyagát is ki kellene már egészíteni : a legutóbb kiemelték ebből a gyűjte
ménybői a városi kiváltságlevelek gyűjteményét, s ez komoly veszteséget 
jelentett. Az őri állások üresek ; pedig az olyan jeles tudósok után, mint 
WAGNER, CORNIDES, SCHÖNVISNER, SCHWARTNER, KATANCHICH, igen nagy 
űr maradt hátra, — a tudományos kutatás és a könyvtári bibliográfiai tevé
kenység szempontjából egyaránt. Nem mellőzhető a könyvtári munka szín
vonalának ellenőrizetlensége sem. (Itt nyilván arra kell gondolnunk, hogy az 
igazgatónak, bokros tudományos munkássága mellett, nem jutot t ideje a két 
irnok technikai munkájának ellenőrzésére!) Az átalány kiutalása, értékválto
zása körül is állandóak a nehézségek: így p. o. egy Bécsből megrendelt értékes 
egyháztörténeti forrásgyűjteményt át kellett engedni a váci püspöknek. 
A Bulletin Universel megrendelésének engedélyezését oly sokáig halogatta az 
egyetemi tanács, hogy végül 150 ft-ot kellett ráfizetni. Ugyanígy történt az 
Österreichischer Beobachter megrendelésekor is. 

„Mindig az igazat mondtam, csak jogosat követeltem" — fejezte be 
felterjesztését az elkeseredett igazgató. A kérdés a nádornál és a helytartó
tanácsnál süket fülekre talált : a hivatali út megkerülése miatt egyszerűen 
visszaküldték azt a könyvtárba, s vizsgálóbizottság kiküldésére utasították 
az egyetemi tanácsot. A vizsgálóbizottság jelentése alapján a tanács F E J É R 
Györgyöt a könyvtári belső rend és ügyvitel szigorúbb ellenőrzésére szólította 
fel. 

F E J É R azonban nem adta fel a küzdelmet. Pár hónap múlva újabb 
levéllel fordult, újból közvetlenül a helytartótanácshoz. Ekkor is az anyagi 
gondok álltak a felterjesztés központjában. F E J É R ekkor az egyetemi házi
pénztár merev, lélektelen eljárását panaszolta fel, s az üzleti becsületre hivat
kozva kérte bizonyos adósságok soronkívüli kiegyenlítését. A szekrények, 
olvasótermi férőhelyek elégtelensége ebben a felterjesztésben is szerepelt. 
Kérése ekkor sem talált meghallgatásra.39 

A könyvtár általános helyzete a későbbi évek -során sem javult lényeges 
mértékben. így p. o. amikor 1837 végén, a téli sötétség beálltával az igazgató 
— többek között — azt kérte, hogy az egyetemi tanács szerezzen be lámpákat, 
mivel másként a délutáni nyitvatartási: nem tudja biztosítani ; a tanács a 
kérést azzal utasította el, hogy a könyvtárat sötétedéskor be kell zárni.40 

39 Az EK 1831 iratok között a két eredetben visszaküldött felterjesztés, valamint 
EK 1831/47. R., Htt . Lit. pol. f. 11. p. 17. 

4 0 Rek t . 1837/291 és EK 1837. nov. ]4. 
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1838 nyarán újból kísérletet te t t F E J É R a könyvtári helyzet legégetőbb 
kérdéseinek orvoslására. Erre közvetlen okot az egyetemi tanáccsal való 
újabb vitája adott. F E J É R levélben személyesen a rektorhoz fordult, aki ezt a 
levelet tanács elé vitte. Ebben F E J É R részletesen ismertette eddigi könyvtár
igazgatói tevékenységét. Kifejtette, hogy minden jószándókú törekvése 
kezdettől fogva hajótörést szenvedett az egyetemi tanács megnemértésén. 
Ezért volt kénytelen több ízben közvetlenül a helytartótanácshoz fordulni. 
Az egyetemi tanács — véleménye ázerint — akkor követte el a legsúlyosabb 
hibát, amikor a beszerzés technikai és elvi lebonyolítását kivette a könyvtár
igazgató kezéből. Munkáját egyedül különben sem tudja ellátni. „Hivatali 
ügybuzgalmával bármely más országban megérdemelt volna egy kis elismerést. 
Azonban a magyar királyságban élünk! Ez elegendő! A mi szolgálatunk 
jutalma az állandó keserves szorongatás és ellenkezés!" Az egyetemi tanács a 
vádakat visszautasította, azonban annyi látszateredmónye mégis volt a 
felterjesztésnek, hogy a helytartótanács — elsősorban a személyzeti hiányokat 
figyelembe véve — javaslattételre szólította fel az egyetemi tanácsot. 

A tanács SZILASSY, FRANK és DÉÖEN professzorokat bízta meg a jelentés meg
tételével, akik hangsúlyozták, hogy a könyvtár külső rendje mintaszerű. (Ez egyéb 
adatokból megállapíthatóan annak köszönhető, hogy a könyvtár 1831 óta több ízben 
kapott egy-két könyvszekrényt.)41 A vizsgálat így elsősorban a katalógusokra irányult. 
A bizottság megállapította, hogy a jelzetek több helyen rosszak, a Benedekrendnek 
a század elején visszaadott anyag a katalógusokban sokhelyt szerepel. A bizottság véle
ménye szerint ilyen változások keresztülvitelére a két irnok elégtelen. Erre azonban 
F E J É R nem is hagy nekik időt, éppen a külső rend érdekében. A bizottság két főfoglal
kozású, nem-professzor könyvtárőr kinevezését javasolta. (Ez korai jelentkezése a fő
foglalkozású szakkönyvtáros iránti igénynek!) A bizottság általános állományrevíziót 
is szükségesnek tartana ; ez kötetenként 2 percet számítva, 600 napot venne igénybe. 
Ezt köve ően új helyrajzi napló elkészítését is ajánlotta. 

Az egyetemi tanács F E J É R véleményét is kikérte. F E J É R kifejtette, hogy 
ő 1824 óta „a piszokból bizonyos ékességre" emelte fel a könyvtárat , a tanács 
viszont elhanyagolja az őrök kinevezését, őt magát hűtlenséggel vádolja és 
zaklatja. A bizottság véleményét nem fogadta el ( s ezzel — nyugodtan mond
hatjuk — évekre elodázta az őri kinevezéseket!). A tanács persze erre F E J É R 
ellen fordult, s kifejtette a helytartótanács előtt, hogy F E J É R állításai a 
szerzeményezést illetően nem helytállóak, a beszerzés terén egyoldalú és a 
könyvanyagot nem őrzi kellő gondossággal.42 

Természetes, hogy ezek után az őri kinevezések elmaradtak ; s nem 
meglepő az sem, hogy hamarosan bekövetkezett a végleges szakítás F E J É R 
és az egyetemi tanács között. F E J É R már 1838-ban „biztonságosabb elhelyezés 
érdekében" visszakérte az egyetemi irattárban elhelyezett végrendeletét. 
1841-ben, amikor az igazgatói lakást a ferencesek kapták meg, már komoly 
formában felmerült lemondási szándéka. Ezt keserühangú levélben jelentette 
be, azonban a könyvtár iránti ragaszkodásból utódja kinevezéséig vállalta az 
ügyek intézését. Levelének hangjából arra lehet következtetni, hogy F E J É R 
nem gondolt komolyan a lemondásra ; a helytartótanács azonban komolyan 
vette a bejelentést, s az egyetemi tanácsot helyettes kinevezésére utasította, 
SZABÓ Al. János teológiai kari dékán személyében. F E J É R a könyvtárkulcsok 
átadásának megtagadásával válaszolt. Az egyetemi tanács erre összeszedte az 

41 FEJÉR i. m. 180. 1. és az 1845. évi állományszámlálás és leltár (EK 1845. év.) 42Rekt. 1838/11, 209, EK. 1838. aug. 14. 
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eltelt húsz év minden FEjÉR-ellenes argumentumát, és a helytartótanácsnál 
tiltakozott F E J É R eljárása ellen. A kancellária 1843. március 21-én felmentette 
FEJÉRt, s a könyvtár igazgatásával ToLDYt bízta meg.43 A magas államigazga
tás azonban még ezután sem tud ta megbocsátani F E J É R Györgynek, a külön
ben elismert és köztiszteletben álló tudósnak az állami hierarchiával kapcsolatos 
lázongásait : 1848 tavaszán 630 ft. illetéktelenül felvett illetményt fizettettek 
vele vissza. A bürokrácia hosszú évek múltával sem felejtett.44 

Nehéz feladat előtt állunk, ha fel akarjuk állítani F E J É R György könyv
tárigazgatóságának mérlegét. Kétségtelen, hogy a könyvtári munka területén 
az egyébként kitűnő historikust és tanügyi szakembert sok felelősség terheli. 
Nem volt vérbeli könyvtáros, a könyvtár vezetését parancsszóra vállalta ; 
de nem volt érzéke a politikához és a diplomáciához sem. Nem tudot t bele
kapcsolódni a kor irányító eszméibe, s így a könyvtár és a közélet aktív 
kapcsolatát sem tudta létrehozni. Az egyetemi tanáccsal való viszonya a 
diplomatikus belátás legkisebb elemét is nélkülözi. 

Azonban legalább ugyanolyan felelősség terhelte az egyetemi tanácsot is, 
amely F E J É R ténykedését kizárólag adminisztratív szempontból bírálta el, 
s egyáltalán nem vette észre azokat a pozitívumokat, amelyek — egész igaz
gatói működését tekintve — kétségtelenül fennállottak. Nem segítette az 
átalány felemelésével, az őri kinevezésekkel s több kisebb javaslat megvalósí
tásával kapcsolatban. A tanács annyit látott , hogy F E J É R nem te t te le az 
egyetemi esküt, s hogy a szerzeményezés irányítását a saját kezébe akarja 
venni. Különösen rossz volt a viszony Fejér és az egyetemi házipénztár 
vezetője, PÁLMA Elek között, akinek a személyileg állandóan változó tanács 
mellett a legtöbbet kellett bajlódnia a könyvtár ügyeivel, s aki végül is hosszú 
felterjesztésben foglalta össze a könyvtárigazgató összes „bűneit". A hely
tartótanácsban FEJÉRnek nem voltak támogatói; így fent kivétel nélkül 
mindig az egyetemi tanács szája íze szerint intézték el a vitás kérdéseket. 

A könyvtár szakmai szempontból kielégítő működéséhez pedig elenged
hetetlenül szükséges lett volna az egyetemi tanáccsal való — kölcsönös jó
indulaton alapuló — együttműködés, ami egyértelmű lett volna a könyvtári 
szükségletek lehető kielégítésével. Ha a könyvtár igazgatója és a tanács elvi 
és tudománypolitikai szinten szorosabbra fűzi kapcsolatait, a könyvtár bizto
san lépést tudot t volna tar tani a megúj uló magyar tudományos élet fejlődésével 
s talán arra is lehetőség nyílt volna, hogy a politikai szempontból előnytelen 
egyetemi függésen — ha másutt nem, a beszerzés területén - lazítani tudjon. 

ANDRÁS TÓTH : DIE] BUDAPESTER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK UNTER 
DER LEITUNG DES HISTORIKERS GYÖRGY FEJÉR (1824—1843) 

Über die Universitätsbibliothek verstrichen die Jahrzehnte der Reformzeit spur
los.' Der Alltag der Bibliothek änderte sich kaum. In den Jahren in denen die sozialen 
und politischen Reformen in Ungarn vom Grund aus durchgeführt wurden, erfuhr die 
Organisation und Wissenschaftspolitik der Bibliothek nur einen unbedeutsamen Wandel. 

Der Grund zu dieser verhältnismässigen Beständigkeit war, dass die Universität 
sowohl wie die ihr unmittelbar untergeordnete Bibliothek unvermittelt von der Staats
verwaltung politisch kontrolliert wurde. 

43 Rekt. 1838/31, 1841/210, 346, 367, 373, 1842/85, 137, 157, 159, 168, 187, 249, 
1843/80, 100, 133., Ht t . Lit. pol. 1843. f. 8. p. 97a, EK 1843. ápr. 18., EK ikt. 451., vala
mint TÓTH A. 12. jz-ben idézett mű i. h. 

44 VKM Közokt, 1848. f. 14. p. 2. 
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In der Literatur und Politik gewann die fortschrittliche Auffassung mit der Zeit 
immer mehr an Beden, doch konnte dieselbe die streng konservative Aufsicht, die die 
Staatsverwaltung über die Universität ausübte, nicht durchdringen. Am strengsten war 
die Kontrolle gerade im Unterrichtswesen, dem oblag, eine „zuverlässige" neue Gene-
iation zu erziehen. 

Demzufolge hatte der Universitätsrat weder ein politisches, noch fachliches Inter
esse an der Entwicklung der Bibliothek. Der Direktor der Bibliothek, dessen Aufgabe 
es gewesen wäre, auf die Zeitmässigkeit zu achten, stand jedoch, im Gegensatz zu seinem 
Nachfolger, dem Begründer des modernen Bibliothekswesens, Ferenc TOLDY, nicht 
auf der Höhe seines Postens. Als Historiker und als Fachmann der Unterrichtsverwaltung 
erwarb F E J É R entschiedene Verdienste, der Wahrnehmung der wesentlichen Aufgaben 
einer Bibliothek stand er jedoch fremd gegenüber. Auch waren die Beziehungen zwischen 
ihm und dem Universitätsrat von Anfang an wenig befriedigend. Beiderseits wurde es 
zu einer Frage der Autorität und der Macht. 

Der Universitätsrat bestand zur Zeit völlig aus Personen die von der Staatsorgani
sation abhängig waren. Die im Leben einer Bibliothek, vom Standpunkt der Wissenschaft 
so sehr wichtige Zeitmässigkeit musste damals als unerreichbar bezeichnet werden. 

F E J É R war kein berufstüchtiger Bibliothekar ; die Leitung übernahm er nur nach 
öfterem Drängen. Den wahrhaft einzigen Verdienst als Direktor der Bibliothek erwarb 
er, indem er den Rahmen der Anschaffungen ausdehnte. Es fehlte ihm auch an politischem, 
wissensebaftpolitischem und diplomatischem Sinn. Mit den leitenden Ideen der Zeit 
konnte er nicht Schritt halten und somit unterblieb die zwischen Bibliothek und öffent
lichem Leben so wichtige Zusammenarbeit. 

Die Verantwortung hiefür trägt jedoch der Universitätsrat im gleichen Masse. 
Derselbe überprüfte die Waltung des Direktors ausschliesslich vom Standpunkt der 
administrativen Tätigkeit und untersagte jegliche Hilfe, die die Arbeit auf eine normale 
Fährte hätte steuern können. In dem Statthaltereirat genoss Fejér keine Unterstützung. 
Bei der Entscheidung etwaiger Streitfragen gewann der Universitätsrat immer die 
Oberhand. 

Wäre es zwischen Universität und Bibliothek zu einer prinzipiellen und wissen
schaftspolitischen Kooperation gekommen, hätte auch die Bibliothek mit der Ent
wicklung Schritt halten können. Die Ergänzung der Mängel hätte nicht in den letzten 
Jahren der friedlichen Entwicklung stattfinden müssen, wo die Zeit in vielen Hinsichten 
schon zu kurz war, die unbedingt notwendigen systematischen Reformen der Bibliothek 
durchzuführen. 


