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Folyóiratunk 2011. cvi I. számában recenziót1 közöl
tünk két képes, kétnyelvű kiadványról, amelyek az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) majdnem 
négy évszázados történetét voltak hivatottak feldolgozni. 

A Szögi László által írt Az Eötvös Loránd Tudományegye
lem története képekben és a Borsodi Csaba-Tüskés Anna 
szerzőpáros tollából számlázó Az Eötvös Loránd Tudo
mányegyelem Bölcsészettudományi Karának története ké
pekben 1635-2010 című kiadványok méltán vívták ki a 
szakma elismerését. A sorozat következő kötele az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának tör
ténetével foglalkozik.2

A könyvtár története a 16. századig nyúlik vissza, hi
szen 1. Ferdinánd király 1561-ben adta ki a jezsuita rend 
magyarországi alapító levelét, amelyet a kötetben is meg
csodálhatunk. E dokumentum kibocsátása a korábban 
külhonban már kipróbált kollégiumi hálózat és könyvtári 
rendszer alapítását is jelentette. Ekkor még csak pár tíz kö
tet állt a szerzetesek és a diákok rendelkezésére, ráadásul 
mivel az. első ötven év a jezsuita rend gyökérverésének 
időszaka, a könyvtár kezelése nem élvezett prioritást. Ezt 
az időszakot a könyvtár folyto
nos költözése jellemezte, és csak 
1616-tól kapott végleges, állandó 
helyei Nagyszombat városában.
A nagyszombati egyetem 1635- 
ös alapítása után a könyvtár je
lentősége növekedni kezdett, és 
állománya szépen gyarapodott.
Ekkortól már nem csupán a je
zsuiták térítő tevékenységéhez, 
szükséges könyvek, hanem az 
egyetemen oktatott stúdiumok 
szakirodalma is a gyűjtőkör részét 
képezték. Az európai kollégiumi 
hálózat együttműködésének hála 
a könyvtár a legfrissebb szak
munkákat volt képes beszerezni, 
így az. egyetem hallgatóinak és 
oktatóinak már a korai időszakok
tól kezdve hatalmas segítségei tu
dott nyújtani. A 18. század végére 
már nagyjából tizenötezresre duz
zadt a könyvtár állománya, amely 
ezzel az ország legjelentősebb 
könyvtárává vált. Amikor 1773-ban Magyarországon fel
oszlatták a jezsuita rendet, a könyvtár hivatalosan is álla-
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mi intézménnyé váll, és ekként költözött négy évvel ké
sőbb az Egyetemmel együtt Nagyszombatból Budára.
A költözés utáni első jelentős változás 1780-ban történt 

a könyvtár életében, Mária Teré
zia utasításának következtében 
ugyanis ekkortól rendelkezett 
kötelespéldány-joggal, így válva 
jó ideig a nemzet könyvtárává.
A különböző szerzetesrendek ek
koriban bekövetkező feloszlatását 
követően a könyvtár állománya 
jelentősen gyarapodott, hiszen a 
rendek gyűjteményeit itt helyez
ték el, és kezdték feldolgozni. Mai 
helyére 1784-ben került az Egye
temi Könyvtár, amikor pár éves 
budai elhelyezés után az Egyetem 
végső helyére. Pestre költözött.
A 19. század első felében a kor 
jelentős tudósai kapták meg az 
igazgatói feladatot, így többek kö
zött a régész Schönwisner István, 
a statisztikus Schwartner Márton, 
a történetíró Fejér György’ vagy 
az irodalomtörténész Toldy Fe
renc. Irányításuk alatt a könyvtár 
gyors fejlődésen ment keresztül: 

növekedésnek indult az olvasóforgalom, emelkedett a be
szerzett művek száma, és elkészüllek a tervek az épület__
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rendbehozatalára. Ez utóbbi kulcsfontosságú kérdésnek 
tűnt, hiszen az immár százötvenezres állományt és az évi 
hannincötezres olvasóforgalmat lehetetlen volt kiszolgál
ni az akkori infrastruktúrával.

Szerencsére az 1867-os kiegyezés utáni első jelentős 
felsőoktatási beruházás Magyarországon az Egyetemi 
Könyvtár új palotájának felépítése volt. Itt már jóval köny- 
nyebb volt elhelyezni az immár kétszázezres dokumen
tumállományt. A beszerzések ekkor csere vagy vásárlás 
útján voltak kivitelezhetök, ugyanis 1867-től a köteles
példányok megküldését megszüntették. Az új épületben 
megkezdődött a könyvanyag teljes rendezése, az alapkata
lógus elkészítése és a speciális különgyüjtemények kiala
kítása. Nemcsak a könyvtár igazgatói, hanem munkatársai 
között is ismerős nevekkel találkozhatunk: például Hó- 
man Bálint a könyvtár dolgozójaként kezdte pályafutását. 
A munkára alkalmas békeéveket a világháború kitörése 
akasztotta meg, és beköszöntött a vegetálás időszaka. Az 
1920-1930-as években kisebb-nagyobb fejlesztéseket, ja
vításokat végeztek az intézményben, de jelentős változást 
nem sikerült elérni. Az olvasótermek újfent egyre szűkö
sebbnek bizonyultak, a 19. századi szakrendszer elavult, 
és egyre kevesebb anyagi forrás jutott a könyvtár fejlesz
tésére.

A vesztes második világháború után anyagilag nem, de 
az állományt tekintve javult a helyzet. A könyvtár ismét 
részesedett a kötelespéldányokból, és jelentős állomány
hoz jutott az államosított magán- és egyházi könyvtá
rakból. A szocializmus időszakában a központi egyetemi 
könyvtár nem volt képes az egyetem minden szakterü
letének irodalmát beszerezni, így a humán tudományok 
alapkönyvtárává vált. Ráadásul az egyetemen belül is 
kialakultak a kari és a tanszéki könyvtárak, amelyek -  a 
nyilvánvaló előnyök mellett -  konkurenciát is jelentettek 
a források tekintetében. A könyvtár történetéhez szorosan 
hozzátartozik, hogy a szocializmus éveiben számos politi
kai okból száműzött tudósnak jelentett „menedékhelyet”, 
így többek között a jogtudós Bibó Istvánnak vagy a klasz- 
szika-filológus Borzsák Istvánnak is.4 A hetvenes-nyolc
vanas években a könyvtár szellemi-tudományos műhely
ként is működött.

A rendszerváltás után, illetve a kétezres évek elején 
megtörtént felsőoktatási integrációt követően az Egye
temi Könyvtár egyik elsődleges feladata egy integrált 
elektronikus könyvtári rendszer kialakítása volt, amely 
megfelel a 21. század és egy új, az információs társada
lomban felnőtt generáció informatikai elvárásainak és 
kívánalmainak. A nemzet alapértékeinek megőrzésének

céljából megtörtént az 1801 -et megelőző állomány külön
választása és korszerű feldolgozása. így alakult ki a 16. 
századi anyagokat őrző antikva gyűjtemény csakúgy, mint 
a 17. századi nyomtatványokat tartalmazó barokk gyűj
temény. E különgyüjtemények legbecsesebb darabjait a 
recenzált kiadvány képes formában is az olvasó elé tálja. 
A könyvtári szolgáltatások is folyamatosan fejlődnek; ma 
már az Eötvös Loránd Tudományegyetem összes szer
vezeti egysége összesen 3,6 milliós dokumentumállo
mányának több mint hatvan százaléka megtalálható az 
interneten is. Mindez köszönhető annak, hogy az ELTE 
2010-ben megvásárolta a világ egyik legkorszerűbb in
tegrált könyvtári informatikai rendszerét. Emellett az 
Egyetemi Könyvtár nem szűnt meg önálló tudományos 
kutatóműhelynek lenni, ami folyamatosan újabb és újabb 
csodálatos kiállításokkal, felfedezésekkel örvendezteti 
meg a nagyközönséget.

Az ELTE Egyetemi Könyvtár történetével foglalko
zó kiadvány minden elemében illeszkedik elődei magas 
színvonalához: az általános történeti bemutatást a speciá
lis érdeklődést kiváltó különgyüjtemények leírása egészíti 
ki. A kétnyelvű (angol magyar) szövegeket rengeteg kép 
teszi élvezhetőbbé, átélhetöbbé. A kötet lapjain megele
venedik előttünk egy országos jelentőségű könyvtár tör
ténete. 2011 -ben, amikor az ELTF, Egyetemi Könyvtára 
fennállásának 450. évét ünnepelte, a jubileumi ünnepsé
gen tiszteletét tette az oktatásért és kultúráért felelős mi
niszter, Budapest város főpolgármestere és a jezsuita rend 
magyarországi tartományfönöke is. A nagyszámú jelenlé
vő egyetértett abban, hogy Magyarország legjelentősebb 
egyeteme könyvtárának a 21. század további részében is 
kiemelt szerepet kell játszania a nemzeti értékek megőrzé
sében, kutatásában és fejlesztésében.

Gosztonyi Gergely

Jegyzetek______________________________________)

1 Gosztonyi Gergely: Színes képek egy 375 éves univerzitás történeté
ből (Jogtörténeti Szemle, 2011. 1.. 61-63. p.)

2 A kötetről kiváló recenziót közöl: Tóth Andrea: Mindaz, amit év
századokon át alkotott az ember, itt van (Könyv,: Könyvtár, Könyvtá
ros. 2012. 5., 61-64. p.)

3 üt említendő meg, hogy Fejér György prépost-kanonok volt az. aki 
1835-ben, az Egyetem alapításának kétszázadik évfordulójára egye
temtörténeti könyvet jelentetett meg.

4 Bibó 1951-1957, míg Borzsák 1957 1963 között volt az Egyetemi 
Könyvtár alkalmazásában.
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