
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
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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-_



ként és a mintegy 50 szervezeti egységet összefogó 
egyetemi központi könyvtárként is meg kell felelnie, 
Szögi László főigazgatósága alatt jelentkezett. Most 
egyszerre kell az infokommunikáció keltette hullámra 
felülni és lendületét kihasználva a könyvtár kapuit mi
nél szélesebbre tárni, ugyanakkor e hullámnak ellen 
tartva az új generációkat (az e hullámon felnőtt „net- 
babyket”) a nyomtatott betű szeretetére kapatni, tovább
adva számukra az olvasás felszabadító élményét, 
amelynek során múlt és jövő egy csendes, könyvszag- 
lengte sarokban egybeolvad az olvasó előtt.

Az internet eszköz, veszélyes üzem, mint a gépko
csi, amely megkönnyíti az életet, de függővé is tehet. A 
könyvtár több évszázados köteteit szemlélve válik vilá
gossá az elektronika uralta világ sebezhetősége. E kó
dexek többszáz éven át túléltek minden pusztulást, s 
bár alkotójuk már a föld alatt pihen, rajtuk keresztül to
vábbra is üzen más korokba, új nemzedékeknek, hatá
ron innen és túl. Ehhez képest ma elég egy áramszünet 
vagy egy vírus, s a szószedet, de az életmű is végleg el
tűnik. Virtuális és való világ egyszerre van tehát itt je
len, s a könyvtár így köt össze múltat jelennel, jövővel, 
egykori és mostani generációkat egymással. „Lehető
ség és felelősség” -  sugallhatná a most megújuló, mo
dern, integrált könyvtári rendszert bevezető könyvtár 
új jelmondata, összefoglalva mindazon kihívásokat,

amelyek a következő kerek évfordulóig eléje és az 
egyetem elé is tornyosulnak.

Ünnep a Könyvtárban. Az évfordulós megemlékezé
sen a köszöntőket hallgatva egyszerre tekinthettek visz- 
sza és előre a tudományos élet képviselői a Díszterem
ben. Díszes könyvek vették őket körbe, emlékeztetve 
az elődök bőkezűségére, közügyekért való lelkesedésé
re, freskók tekintettek le rájuk a falakról, jól példázva a 
tudomány és tudás egykori helyét és megbecsültségét a 
hétköznapokban. Valódi ünnep volt ez a „könyvek 
ódon csarnokában”. Főhajtás az eddigi eredmények 
előtt és erőgyűjtés az új kihívásokhoz.

A könyvtár alapításának 450. évfordulója alkalmá
ból 2011. március 1-én rendezett ünnepségen beszédet 
mondott Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora, Dr. Réthe
lyi Miklós miniszter, Forrai Tamás Gergely, a Jezsuita 
Rend Magyarországi Tartományfőnöke, Tarlós István 
főpolgármester és Dr. Szögi László, az Egyetemi Könyv
tár főigazgatója. Az ünnepség az egykori könyvtárosok 
emlékezetét őrző emléktábla leleplezésével zárult. Az 
Egyetemi Könyvtár által az évforduló alkalmából rende
zett kiállítás (Cimelia, rendezte: Dr. Knapp Éva) 2011. 
március hónapban megtekinthető a Könyvpalotában, és 
hamarosan megjelenik az ünnepi jubileumi évkönyv is.

Domaniczky Endre

Megemlékezés 
Bónis György halálának  

25 . évfordulójáról
„Mit jelent az örökkévalóság?” 
-  a néhai jogtörténész-profesz- 
szor lányának, Bónis Gabriellá
nak szavainál találóbb mottót 
nem is találhatnék az édesapja, 
a magyar jogtörténetírás egyik 
legnagyobb alakja emlékére 
szentelt megemlékezésnek.

2010. október 25-én, a dél
utáni órákban gyűltünk össze a 
Fiumei úti temető kápolnájában, 
ahol a családtagok, illetve a ro
konok üdvözöltek minket, meg

köszönve, hogy időt szakítottunk az eseményre. Az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudo
mányi Kara részéről Vékás Lajos professzor, Horváth 
Attila és Rácz Lajos docens, valamint Barna Attila je
lent meg, míg a Szegedi Tudományegyetemről Balogh 
Elemér professzor, alkotmánybíró jött el.

A megemlékezés kezdetén Bónis György lánya, Bó- 
__nis Gabriella szólalt fel, s a beszámolóm kezdetén is 
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idézett kérdés feltétele után megköszönte jelenlétünket 
és kiemelte: nagyon hálás azért, hogy sokan azok kö
zül, akik nem tudtak eljönni, levélben vagy telefonon 
jeleztek vissza, bizonyítva, hogy édesapja emléke nem 
merült feledésbe. A néhány alkalommal zenével, ének
kel megszakított beszédében külön kitért édesanyjára, 
akinek megkerülhetetlenül fontos szerepe volt abban, 
hogy az életmű létrejöhessen, amelynek ismerete mára 
minden jogtörténész számára alapvető fontosságú.

Művein túl eddig nem nagyon ismertem Professzor 
Urat, így számomra különösen megindító volt életéről 
hallani, amely nem volt viszontagságoktól mentes. Bó
nis Gabriella egy, a szakmában és a közéletben megal
kuvást nem tűrő, elveihez a végsőkig ragaszkodó em
berként jellemezte édesapját, aki ugyanakkor egy rend
kívül nyitott, sokat mosolygó, viccelődő és családját 
feltétlenül szerető ember is volt, noha erről az oldaláról 
nyilván kevesen ismerték. Egyetemi oktatói pályáját 
Szegeden kezdte, majd a második bécsi döntést kö
vetően Kolozsvárra ment tanítani, ahonnan a második 
világháborút követően vissza kellett térnie Szegedre, 
ott tanított egészen 1957-ig. Az 1956-os forradalom le
verését követően az azzal szimpatizáló oktatónak még 
megengedték azt, hogy az általa tanított évfolyamot le
vizsgáztathassa, ezt követően azonban fegyelmi eljárás 
keretében eltávolították az egyetemről. Ettől kezdve 
Budapesten, levéltárban dolgozott.

Ezt követően Balogh Elemér vette át a szót, aki az
zal kezdte beszédét, hogy fiatal oktatóként, amikor

Bónis György


