
Az ELTE Egyetemi Könyvtár Magyarország
egyik legrégebbi folyamatosan mûködõ nyil-
vános könyvtára. Eredetileg az Oláh Miklós
esztergomi érsek által 1561-ben alapított
nagyszombati (ma: Trnava, Szlovákia) jezsu-
ita kollégium bibliotékája volt. Egyetemi
könyvtárrá 1635-ben vált, amikor Pázmány
Péter megalapította a nagyszombati jezsuita
egyetemet. Az intézmény 1773-ban lett álla-
mivá, ekkor ugyanis Mária Terézia szekulari-
zálta. Az egyetem – a könyvtárral együtt –
1777-ben Budára, majd 1784-ben Pestre 
költözött. Az Egyetemi Könyvtár ettõl kezd-
ve, tehát 225 éve mûködik mostani helyén.
(A jelenlegi épület csak 1876-ban készült el.)
Muzeális állományát elsõsorban csaknem
ötödfélszázados folyamatos mûködésének
köszönheti. Emellett igen jelentõs volt a 
II. József által elrendelt abolíció kapcsán tör-
tént gyarapodás, s nem szabad elfeledkezni
néhány nagyvonalú adományról sem. (Érdek-
lõdõknek ajánlott olvasmány: Az Egyetemi
Könyvtár története és gyûjteményei, szerk.
SZÖGI László, Bp., ELTE Eötvös K., 2008.)

A nagyközönség az Egyetemi Könyvtár
számos kincsét ismerhette meg anélkül, hogy
el kellett volna mennie a Ferenciek terére.
Történhetett ez egyrészt más intézményekben
rendezett tárlatokra való kölcsönzések révén,
másrészt pedig számos ott õrzött kódexrõl és
régi nyomtatványról készült facsimile kiadás.
(Három tucat kódex hasonmása a könyvtár
honlapján is hozzáférhetõ.)

Az elmúlt évtizedben immáron maga az
Egyetemi Könyvtár (EK) is bemutatja kin-
cseit. Csak az utóbbi öt-hat esztendõt tekint-
ve évente átlagosan négy saját kiállítást ren-
dez. (2004: Antikva kiállítás, 16–18. századi
nyomtatott térképek és metszetek, Az EK vá-
logatott szerb vonatkozású ritkaságai,
Litteraria Hebraica-Judaica, Historia
Litteraria a XVIII. században; 2005: Kézzel
írott magyar történelem – Mohács elõtti okle-
velek, Ég és Föld – csillagászat és földrajz az
Egyetemen a 15–18. században, A kódextõl a
szépséggalériáig – tíz évszázad portréi;
2006: Sic itur ad astra – a radarcsillagászat-
tól a Genius Galaxisig, Kódexeink világa,

Et in Arcadia ego – az antikvitás képe, Vigyá-
zó szemetek Párizsra vessétek! – válogatás az
EK filozófiatörténeti gyûjteményébõl, Et tu
Hungaria cum Paulinis crescis – És Te Ma-
gyarország a pálosokkal virulsz: Válogatás a
bp.-i EK [...] pálos gyûjteményébõl; 2007:
Diákokból professzorok, Megmaradsz-e, eny-
nyi kell – válogatás az EK restaurált kincsei-
bõl, Japán kultúra és tudomány, Könyvtárak
rongya – gondolatok régi könyvekrõl és olva-
sóikról, Körvonalak – formára fûzve és sza-
badon, 50 év – az EK és az Egyetemi Levél-
tár kiadványai és rendezvényei, A Zrínyiek és
Európa; 2008: Válogatás az Egyetemi Levél-
tár éremgyûjteményébõl, Az egyesült Európa
elõhírnökei – a görög kultúra jelenléte a
Kárpát-medencében, Mátyás király – Ma-
gyarország a reneszánsz hajnalán, Próféták
által szólt régen néked az Isten – Bibliák az
EK-ban, Archivum Universitatis – 50 éves 
az ELTE Levéltára, Az el nem veszett, de
megtalált képek – Roger Fenton fényképei az
EK-ban; 2009: Herbáriumok – Kiállítás 
az EK botanikai kézirataiból és nyomtatvá-
nyaiból, A csillagok törvényei – Kiállítás az
EK XVI. századi csillagászati nyomtatványa-
iból, Az írás mûvészete – mûvészi írások: Kis
magyar oklevéltan.) Megemlítendõ, hogy az
elõzõek mellett a gyûjtemény más intézmé-
nyek anyagából rendezett kiállításoknak is
helyt ad.

Részben a tárlatokhoz kapcsolódva évente
néhány konferenciára is sor kerül. (2004: 
A 15–18. századi nyomtatványok feltárásá-
nak és digitalizálásának kérdései; 2005:
Polcológiától az információs bummig –
avagy könyvtárak válaszai a XXI. századi 
információs társadalom kihívásaira, Köz-
gyûjtemények speciális részlegei – együttmû-
ködés, átfedés, tájékoztatás, 2006:
Polcológiától az információs bummig – a
gyakorlat; 2007: Könyvtárak rongya – elõ-
adássorozat, Kerekasztal-beszélgetések az
intézmény tudományos munkát végzõ munka-
társaival; 2008: A Mohács elõtti magyaror-
szági humanizmus emlékei az EK-ban,
Archivum Universitatis, Elõadások Reguly
Antalról; 2009: Roger Fenton fényképei az
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EK-ban, Konferencia Borzsák István emléké-
re.) Emellett tucatnyi könyvbemutatót tartot-
tak, amelyeken elsõsorban nem a könyvtár és
a levéltár saját kiadványai szerepelnek.

Az eddigieket áttekintve természetesnek
tûnik, hogy az Egyetemi Könyvtár rendszere-
sen csatlakozik a helyi és az országos szerve-
zésû rendezvényekhez is. A sort a Belvárosi
Lipót napok nyitotta 2004-ben. A következõ
évtõl az intézmény szerepel a Kulturális
örökség napokon, rá egy évre csatlakozott a
Múzeumok éjszakájához, 2007 óta pedig
részt vesz a Kutatók Éjszakáján is. (Bár –
meglepõ módon – az Egyetemi Könyvtár hi-
vatalosan nem kutatóhely, munkatársainak
egy része tudományos tevékenységet is vé-
gez.)

Az idei Kutatók éjszakája programsorozat-
ra – az ELTE rendezvényeihez csatlakozva –
az Egyetemi Könyvtárban 2009. szeptember
25-én délután négy és este tíz óra között 
került sor. A látogatók hosszabbított nyitva
tartással, huszonkét óráig tekinthették meg
aktuális kiállításunkat, a Knapp Éva által a
csillagászat nemzetközi éve alkalmából ren-
dezett, A csillagok törvényei címû tárlatot. 
A kiállítás elsõsorban az Egyetemi Könyvtár
XVI. századi csillagászati nyomtatványaiból
adott reprezentatív válogatást, azonban be-
mutatta az elõzményeket és kitekintést nyúj-
tott a XVII. századra is (Galilei, Riccioli).

A tárlatnak is helyet adó díszteremben (az
egykori nagyolvasóban) a látogatók délután
négy óra és este fél kilenc között ismeretter-
jesztõ elõadásokat hallgathattak.

Elsõként Szögi László fõigazgató beszélt,
A külföldi egyetemjárás kutatása és eredmé-
nye címû elõadásában nemcsak áttekintette a
magyarországi diákok peregrinációját az Ár-
pád-kortól az I. világháborúig, hanem ismer-
tette az általa vezetett kutatócsoportnak a té-
mával kapcsolatos eredményeit is.

Knapp Éva osztályvezetõ sokéves kutatá-
sait összegezte Szent István elsõ magyar ki-
rály ikonográfiájának átalakulása a XV–
XVIII. századi sokszorosított grafikában
címû, vetített képekkel illusztrált elõadásá-
ban. Egyebek mellett bemutatta, hogy a
XVI–XIX. században miként használták le-
gitimációs célokra az államalapító sokszoro-
sított ábrázolásait.

Bibor Máté Hungarica-nyomtatványok ku-
tatása címmel számolt be az Egyetemi
Könyvtár régi magyar(országi) nyomtatvá-
nyainak feldolgozásáról. Elõadását muzeális
könyvekkel illusztrálta, s bemutatta egy kötet
részletes, a kéziratos bejegyezésekre is kiter-
jedõ feldolgozását.

Klimes-Szmik Katalin fõkönyvtáros Ame-
rika újrafelfedezése a XX. században címû
elõadásában példákon keresztül mutatta be,
miként járultak hozzá levéltári kutatások és
régészeti feltárások a Közép- és Dél-Amerika
népeinek XVI. század elõtti történetérõl al-
kotott képünk megváltozásához.

Az egyetlen „külsõs” elõadó, Rászlai Ti-
bor, Horoszkópok hatalma – a hatalom ho-
roszkópja címû elõadásában amellett, hogy
rávilágított a koraújkori asztrológia és politi-
ka összefonódásaira, ismertette a Betlehemi
Csillag mint csillagászati jelenség azonosítá-
sára tett kísérleteket is.

Sötétedés után a könyvtár teraszán a Ma-
gyar Csillagászati Egyesület tagjai tartottak
távcsöves bemutatót. (Sajnos az idõjárás
ehhez nem mindig volt megfelelõ, mert a fel-
hõátvonulások miatt idõnként nem lehetett
látni az eget.)

Jelenleg az Az írás mûvészete – mûvészi
írások: Kis magyar oklevéltan címû kiállítás
tekinthetõ meg az Egyetemi Könyvtár dísz-
termében, közben pedig zajlanak a Múzeu-
mok õszi fesztiváljának rendezvényei. 
A könyvtár honlapján (www.konyvtar.elte.hu)
– sok egyéb mellett – errõl is tájékozódhat-
nak az érdeklõdõk. ■
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