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Szögi Lálszló, a budapesti Egyetemi Könyvtár főigazgatója tart 

előadást (a háttérben az új nagyszombati egyetem zászlója)

okozhatta-e, hogy a második napon ezt a lehetőséget 
már nem biztosították.

Az ebédszünetet követően városvezetésen vehettünk 
részt, ahol az idegenvezetőt kísérő, német nyelven be
szélő tolmácsot röviddel a kezdés után én váltottam, 
ami nagy meglepetésként ért. de a túra mindenképpen 
hasznos volt, hiszen sok mindent megtanulhattam a vá
ros történelméről. Körbejártuk a Nagyszombati Egye
tem régi épületét, amelyet jelenleg katonai irattárként 
használnak (meglehetősen méltatlan körülmények kö
zött), majd megnéztük a volt diákszállásokat és az érse
ki hivatalt. Utóbbit nemrég újították fel. rendkívül igé
nyesen.

2010. november 10-én a Nagyszombati Érseki Hiva
talban tartott megemlékezésen vettünk részt. Ez volt az 
ünnepségsorozat záróakkordja, amelyen megjelent a 
teljes egyetemi vezetés, a Szlovák Rektori Konferencia 
elnöke, az ELTE, a Semmelweis Egyetem, valamint a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
rektora, a szlovák tudományos élet több jeles tagja, s 
eljött Rudolf Chmel, a kisebbségi ügyekért felelős szlo
vák miniszterelnök-helyettes és Nagyszombat város 
főbb tisztségviselői is. Valamennyien sikeres jövőt kí
vántak a fiatal egyetemnek, amihez ezúton én is csatla
koznék, remélve, hogy minél szorosabb kapcsolatot tu
dunk a közeljövőben kiépíteni.

Képessy Imre

Az emberiség kollektív emlékezetének, évezredek 
során felhalmozott tudásának legfontosabb for
rásai közé tartoznak a nyomtatott dokumentu

mok. kiemelten a könyvek. Az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dön
téshozói helyeselhető és üdvözlendő döntést hoztak, 
amikor az egyetem jogelődje, az 1635-ben Nagyszom
batban létrehozott, s máig működő -  hazánkban a leg
jelentősebb -  egyetem alapításának 375. évfordulója 
alkalmából az AJK Egyetem téri épületének előcsar
nokában rendezett kiállításon a főszerepet az oktatás
ban és a tudományos kuta
tásban kiemelkedő fontossá
gú könyveknek és szerzőik
nek adták.

A „375 éves az ELTE" ju
bileumi rendezvénysorozat
hoz kapcsolódó, A jogi kar 
professzorainak hozzájárulá
sa a hazai jogtudomány fe j
lődéséhez 1667-1948 című,
2010. október 18-án meg
nyílt időszakos könyvkiállí
tás -  mint rendezői is hang
súlyozták -  nem teljességre 
törekvő kar-, illetve jogtudomány-történet, ugyanakkor 
szemléletes és reprezentatív képet adott arról, hogyan

A  jogi kar professzorai 
és a hazai jogtudomány 
-  Kiállítás az  ELTE 
Állam- és Jogtudományi 
Kar előcsarnokában

bontakozott ki a jogi kar pro
fesszorainak szakirodalmi 
munkássága a 18. század fo
lyamán, hogyan alakult ki a 
19. században a magyar jogi 
műnyelv, és hogyan vált a 
pesti tudományegyetem jogi 
kara a magyar jogtudomány 
meghatározó tényezőjévé.

A jubileumi könyvkiállítást 
szemlélve az élete döntő ré
szét a könyvek világában el
töltő, s így elfogult beszámo
lóíró Vörösmarty Mihálynak 

az akadémiai könyvtárban tett látogatása után, 1844 vé
gén írt. Gondolatok a könyvtárban című versére gon-__

A kiállítás részlete



dőlt, amelyben a költő a „Ment-e/A könyvek állal a vi
lág elébb"? kérdésre kereste a választ. S bár a nagysze
rű költemény első harmadában a 
költő pesszimista, kiábrándult 
gondolatait tárja az olvasó elé 
(„Mién e lom? hogy mint juh a 
gyepen /  Legeljünk rajta? s léha 
tudománytól /  Zabáltan elhenyél
jük a napot?”; „És itt a törvény - 
véres lázadók /  Hamis bírák és 
zsarnokok mezéből /  Fehérre 
mosdott könyvnek lapjain. ”), vá
lasza végül mégis optimista: „És 
mégis - mégis fáradozni kell. /
[...] Rakjuk le, hangyaszorgalom
mal, amit/Agyunk az ihlett órák
ban teremt. /  S ha összehordunk 
minden kis követ, /  Építsük egy 
újabb kor Bábelét, /  Míg oly ma
gas lesz, mint a csillagok. ”

A hazai jogtudomány elitjének 
„fáradozása” -  mint a jubileumi 
jogi kari könyvkiállítás is bizo
nyítja -  nem volt hiábavaló. A 
tárlókat végignézve szemlélete
sen tárult elénk a folyamat, ahogy 
az egyetemi jogi oktatás a sze
rény kezdeteken, a tankönyvnélküliség rövid szakaszán 
néhány évtized alatt túljutva, előbb latin, majd a 19. 
század elejétől már magyar nyelven is megteremtette 
az újabb és újabb nemzedék tanulmányai számára az 
alapot: a kor színvonalát képviselő, sokszor azon is túl
mutató tankönyveket, tudományos monográfiákat.

A kiállítás látogatói a jogi kar 47 egykori neves pro
fesszorának 56 db, 1722-1947 között megjelent, s 14 -  
nagyobb tudománytörténeti korszakokat reprezentáló -  
tárlóban elhelyezett könyvét tekinthették meg. A tár
lókhoz csatlakozó tablókon szerepelt a kiállított köny
vek szerzőinek arcképe, életrajza, valamint további, a 
könyvekhez kapcsolódó tájékoztató szövegek és il
lusztrációk. A kiállításon kizárólag jogtudományi kézi
könyveket és monográfiákat, s csak kisebb részben tan
könyveket mutattak be: a rendezői koncepció szerint a 
könyvek utolsó elérhető kiadásai szerepeltek. Az 1948- 
as felső korszakhatárt elsősorban a hazai jogi oktatás
nak és jogtudománynak a politikai korszakváltással 
együtt járó fájdalmas törése indokolta.

A professzorok -  valamennyien a Kar nyilvános ren
des vagy nyilvános rendkívüli tanárai -  névsora az 
adott keretek között nyilvánvalóan nem lehetett teljes, 
miként a szerzőnként bemutatott egy-egy -  kiemelkedő 
tudománytörténeti jelentőségük alapján olykor 2-3 -  
könyv sem adhatott teljes képet munkásságukról. Kie
melendő azonban, hogy a tárlat sokszor kevésbé ismert 
művekre hívta fel a figyelmet, s érdeme, hogy az egyes 
tudományszakok kiegyensúlyozott képviseletet kaptak.

A 2010 decemberében lebontott időszaki kiállítás 
méltó emléke és dokumentuma maga is egy könyv -  mű- 

— faját és önmeghatározását tekintve „könyvkiállítási kata- 
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A katalógus címlapja

lógus" -, amely a tárlat teljes (!) anyagát közli, beleértve 
-  Király Miklós dékán előszavát és a szerkesztői beve

zetést követően -  a kiállított 
könyvek címlapjának teljes oldalt 
elfoglaló fotóit, a szerzők életraj
zait. a részletes könyvészeti ada
tokat és a könyvekről szóló átte
kintést. leírást és értékelést.

Mind a kiállítás, mind a kata
lógus gondos, precíz munka 
eredménye, dicséret illeti létre
hozóit: Földi András dékánhe
lyettest, a kiállítást létrehozó ad 
hoc munkacsoport vezetőjét, Já- 
gerné Fürstner Krisztinát, az 
AJK Kari Könyvtár vezetőjét, 
Székely Mária és Tüske Zsófia 
könyvtárosokat, a tájékoztató 
szövegek íróit: Mezey Barnát, 
Horváth Attilát, Kelemen Mik
lóst és Siklósi Ivánt, a számos 
forrásból és közintézményből ér
kező anyag összeállítását koor
dináló Kovács Norbertét és Fo
dor Rácz Annát, a Dékáni Tit
kárság vezetőjét, illetve munka
társát, az eseményhez méltó ka-
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A  tárlók „ korszakbeosztása"  
és a bemutatott könyvek szerzői:

I. tárló: A ..hőskorszak” nagyjai Nagyszombatban és Pest- 
Budán (Bencsik Mihály (1670 k.-l728), Rendek János József 
[1703-1748?). Lakits György Zsigmond (1739-1814). Petro- 
vics József [1751-1818] munkáival]

II. tárló: A XVIII-XIX. század fordulójának mesterei (Vu- 
chetich Mátyás [1767-1824), Kelemen Imre [1745-1819], Haj
nik Pál [1774-1809] munkáival]

III. tárló: A magyar jogi szaknyelv kialakulása (Szibenliszt 
Mihály [1783-1834], Frank Ignác [1788-1850], Henfner János 
[1798-1845] munkáival)

1V-V1. tárló: Modern jogirodalmunk megalapozói (Récsi 
Emil [1822-1864], Wenzel Gusztáv [1812-1891], Hajnik Imre 
[1840-1902] -  Pauler Tivadar [1816-1886], Fayer László 
[ 1842-1906], Mariska Vilmos [ 1844-1912] -  Herczegh Mihály 
[1840-1926], Plósz Sándor [1846-1925], Hoffmann Pál [1830- 
1907], Vécsey Tamás [1839-1912] munkáival)

V1I-X. tárló: A dualista és a posztdualista kor mesterei (Con- 
cha Győző [1846-1933], Grosschmid Béni [Zsögöd Benő. 
1850-1938], Pulszky Ágost [1846-1901] -  Nagy Ernő [1853- 
1921], Csarada János [1850-1923], Timon Ákos [1850-1925], 
Király János [1858-1929] -  Nagy Ferenc [1852-1928], Szászy- 
Schwarz Gusztáv [1858-1920], Magyary Géza [1864-1928]'- 
Kmety Károly [1863-1929], Pikler Gyula [1864-1937], Somló 
Bódog [1873-1920], Illés József [1871-1944] munkáival)

XI-XIV. tárló: XX. századi jogirodalmunk klasszikusai (An
gyal Pál [1873-1949], Kolosváry Bálint [1875-1954], Szladits 
Károly [1871-1956], Gajzágó László [1883-1953] -  Heller Erik 
[1880-1958], Marton Géza [1880-1957], Kuncz Ödön [1884- 
1965] -  Magyary Zoltán [1888-1945], Mártonffy Károly [1890- 
1979], Eckhart Ferenc [1885-1957] -  Moór Gyula [1888-1950], 
Nizsalovszky Endre [1894-1976], Szászy István [1899-1976] 
munkáival)



talógus kivitelezését végző ELTE Eötvös Kiadó, vala
mint a közreműködő társintézmények. így az Egyetemi 
Levéltár és Könyvtár munkatársait.

A könyvkiállítással egy időben az Egyetem téri épü
let földszinti folyosóján megnyílt Az Állam- és Jogtu
dományi Kar története képekben c. állandó tablókiállí
tás, amely 1635-től egészen a rendszerváltásig mutatja 
be a Kar történetéhez kapcsolódó dokumentumokat. 
Néhány dokumentum fotóját a katalógus is közli.

A könyvkiállítás, mint a jogi kari oktatás magas szín
vonalának egyfajta dokumentuma sajnos csak rövid ide
ig volt látható. Pedig az épületbe -  a jogtudomány szen
télyébe -  belépő hallgatók számára egy ilyen bemutató 
a jövőben is megteremthetné azt a spirituális alapot, 
amellyel tanulmányaik során ösztönzést meríthetnének 
a nagy elődök munkásságából, szellemiségéből.

*E. L.

A  cím akár szimbóluma is lehetne az Egyetemi 
Könyvtár létrejöttének 450. évfordulójához kap
csolódó rendezvénynek, illetve az ebből az alka

lomból megszervezett egész éves programsorozatnak.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtára, az 

Egyetemi Könyvtár a hazai kulturális élet egyik szelle
mi központja. Majdnem félévszázados történetében 
egyúttal a magyar kultúrtörténet és történelem sokszínű 
és küzdelmes évszázadai köszönnek vissza.

A szétszakított ország, a fennmaradásért vívott sza
kadatlan harc közepette kibontakozó vallási és a nyo
mában járó szellemi megújulás, a hitviták tüzében fel
lobbant kétkedés, amely 
előkészítette a felvilágoso
dást -  csak néhány címszó 
a történet kezdetéről.

A könyvtár elődjét 
1561-ben a nagyhírű huma
nista, Oláh Miklós eszter
gomi érsek alapította, aki
nek személye egyszerre 
összekötő kapocs a Mohács 
előtti és utáni Magyaror
szág, a többnyelvű és több- 
szokású nemzet és a befo
gadó, az újra nyitott ma
gyarság között. Rövid időn 
belül azonban kezdetét vet
te a vándorlás: a könyvtár 
Pozsony vármegyéből Tú
róéba (Znióváralja), majd 
Nyitrára (Vágsellye), ismét 
Pozsonyba (Nagyszom
bat), majd Budára, végül 
Pestre költözött.

Az egyetem könyvtára
ként 1635-től -  Pázmány 
Péter esztergomi érsek 
szándékai szerint -  műkö
dik. Tudós papok és jezsu
ita szerzetesek egyenget
ték országos intézménnyé 
válását: Káldi György,
Pray György és Fejér 
György: előbbi Biblia-for
dítása, az utóbbiak forrás- 
gyűjteményei máig a

• •

Ünnep a Könyvtárban

Kiállítás a z  Egyetemi 
Könyvtár alapításának  
4 5 0 . évfordulóján

Az Egyetemi Könyvtár épülete -  Szkalniczky Antal és ifj. Koch Henrik 
tervei alapján készült 1873-1876 között, 1876. március 26-án, ünnepé
lyes keretek között adták át. A kétemeletes neoreneszánsz saroképület 

homlokzati graffitóit Than Mór tervezte

Az Egyetemi Könyvtár Díszterme

könyvtár legbecsesebb kin
csei közé tartoznak. Kiváló 
történészek, irodalmárok 
és könyvtárosok igazgatták 
nemzedékről nemzedékre, 
elég itt csupán Toldy Fe
renc, Szinnyei József, Szi
lágyi Sándor munkásságá
ra utalni.

Az Egyetemi Könyvtár 
hosszú ideje élenjár a gyűj
tésben és a gyűjtemények 
rendszerezésében, a 17. 
századi másfél ezerről a 21. 
századra állománya másfél 
millióra (összegyetemi 
szinten: több mint három és 
fél millió tételre) gyarapo
dott. A gyűjtemény nagy
számú régiséget, ritkaságot 
őriz: 183 kódexet, köztük 
14 Corvinát és mintegy 
1150 ősnyomtatványt, tíze
zer antikvát, 15 ezer barokk 
és 55 ezer 18. századi köte
tet. A nemzet megbecsülé
sét jól jelképezi a 19. szá
zad végén készült csodála
tos Könyvpalota, amelynek 
hangulata többeket -  talán 
a legmegkapóbban Juhász 
Gyulát (Filológia) -  is 
megihletett.

Az új kihívás, amelynek 
tematikus szakkönyvtár-_


