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Az Egyetemi Könyvtár
ILYEN VOLT .ILYEN

AZ 1777 SZEPTEMBEREBEN megalapított Egyetemi Kön)Vtár a rült az egyetemi építkezések általános tervébe felvetetnie. Az
legrégibb hazai tudományos könyvgy(iJteményb6i, a jezsuiták épftkezés megkezdését azonban el6ször a Irl>zponti igazyatás bé-
nagyszombati kollégiumi köny.'tárábóf vált hazánk meghatáro- csi szer'.-ei hátráltattá~ majd 1848-ban végleg lekerült a napirend-
z6 és egyik leggazdagabb gyajteményévé. r61. ,t'Vti2edeken át a Ferenczrendiekzárdája melletti börtönszeru

A nagyo;zombatl jezsuiták kollégiumi kön)Vtárát 1561-ben és szurtos ~ségbe ~It az egyetem köny..-tára szorftva, az ifjú-
hozták létre. A szerény gyûjtemény a nagyszombati ~m ság számára egy tömlóczféle szûk és sötét terem állt nyitVa, hová
megalapftásakor vette át az egyetemi kön>~r szerepét A rend csak kis része fért be az olvasni kfván6knak, a könyvek fol}'"Jást sza-
feloszlatása kor, 1777-ben az egyetemet és vele egYQtt a 'KÖnYV'- porod6 ezrei ~sra halmozva heveltek és hevemek, az egye-
tárat -amelynek állománya a feloszlatott rendek értékes kézira- terni tanács és a kÖZI:Ikra1ási ministerium csak a IegsürgetiSbb
taival, c5snyomtatványaivalls b6vü1t -Budára, a királyi palotába $21j~nek engedett, midõn végre egy, ~ orii2:ág els6 tudomá-
költöztették Két év múlva az egyetemi könyvtári szabályzat ki- nyos intézetéhez és a fóvároshoz méltó dfszes könyvtári palota
adásával látott napvilágot az elsõ magyar állami könyvtári sza.. épftését elhatározta' -írta a Magyarország és a Nag)oVilág eQtIik
bályozás, amely többek között az összes hazai nyomdát kötelez- korabeli száma az új épQlet keleti<ezésének körülményeirõl.
te a köteles példányok beszolgáltatására. Ez is nagyban hozzájá- A Toldy által is képviselt egyszeru, de modem, praktikus bel-
rult az Egyetemi Könyvtár állományának gyarapodásához. só elosztású épftmény helyett az akkori minisztérium által táma-

Az intézmény 1784-ben Ismét költözött, II. József rendeletére gatott és számos kritikát kivált6 barokkos könyvtárpalota terve
a ferences templom és a mai ~ltanoda utca közti területen. az valósult meg. A Skalnitlky Antal elképzelései alapján 1872-ben
addig a rend tulajdonában álló egyemeletes kolostOl~ megépült tömb er6teijes saroKkupolájával és díszes homlokza-
kapott helyet Többek között ekkoriban került a könyvtár birtoká- tával a szemközti sarkon áll6 Pesti Hazai Takarékpénztár épül~
ba a Kaprinay-féle kéziratg}/Újtemény, a Wlnkler-l<ódex néven is- téhez alkalmazkodott. Ekkoriban még mlridkét épület kiemel-
mert, 15~ származó nyelvem~jtemény, de 18OO-ben kedett a kömyezc5, alacsonyabb házak gyan1jéból. Eld<or még a
József nádor könyveinek jelentõs része ís a könyvtárhoz került késc5bbl Central kávéház sem állt
Toldy Ferenc igazgatása idején vált a IcDnyvtár a tudományos és Az 1974-eS metr6építéskor, az egyik robbantáskor az Egyet~
szellemi élet középpontjává. Személyében az elsc5 világi vezetõ mi Könyvtár (1954 6ta az Eötvös loránd Tudományegyetem
került az intézmény élére, kinevezésével irodalomtudomárrji is- könyvtárainak központja) épülete komoly sérüléseket szenve-
mereteit és az Akadémia könyvtárával kapcsolatos szervezési .dett. F6falai szinte kettéváltak, és ez állományában is jelentõs ká-
munkáját óhajtották elismemi. Toldy többek között elérte, hogy a rakat okozott. Az intézmény rekonstrukciója 1982-ben kezdõ-
kor2enjtlenné és egyre szûkebbé váló intézmény felújftását sike- d~ el és néhány éve fejezõdött be. (G. R.)
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