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ltIélyen tisztelt gyiilekezet !

Nekem jutott azon kiváló szerencse, hogy ll,

mélyen tisztelt gyülekezet tagjait a tudomány e

fényes csarnokában üdvözölhessem. 'reljesen fölös-

leg eb a m. tisztelt gyülekezet előtt e tudományos

intézet jelentőségét fejtegetnem. Mindazáltal nem

vélem ez alkalommal sem mellőzhetőnek kijelenteni,

hogy az uj intézet azon számos és nagy adományok

sorozatában, malyekkel ujabb alkotmányos életünk

rövid pál' éve alatt, a nemzet, egyetemünket a köz-

múvelődés érdekében megajándékozta, ez az, mely

jelentősége szerint annak legértékesebb kincsét, finom

Izlésú múvészeti alkotójának határtalan buzgósága

f~lytán pedig, legbecsesebb ékszerét képezi. A jó és

szépnek azon megtestesülését, melyet az uj intézetén

oly szerenesés összhangzatban van alkalmunk szem-

lélni; első sorban 6 cs. és aposto királyi Felsége leg·

magasabb kegyének , és a törvényhozás magasztos

munificentiájának, leülönösen pedig a vallás- és köz-

oktatási minister úr fenkölt intentiojának köszönjük,

azon intentionak, melyet tanügyünk iránt mindenkor

tanusít, és a melynek nemes vonásait egyetemünk

kebelében létesített nagy alkotásai híven tükrözik

vissza.
8*
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Midőn közmű velődésünk, első sorban pedig anya-

intézetünk nevében, e nagylelkű adományért és az

annak létesítése körül hozott nagy áldozatokért, há-

lás érzettől mélyen áthatva köszönetet mondanék ;

szabad legyen e helyen kijelentenem, hogy az egye-

tem legfőbb gondjai közé sorolja, ezen intézetének

ápolását és annak helyes irányban fejlesztését. Rajta

lesz, hogy maga részéről minden megtörténjék arra

nézve, hogy ezen intézet necsak létezzék, de nagy

feladatát becsülettel meg is oldja. Ezen igéret képez-

ze azon kötelezettség zálogát, melynek lerovása által

véli ezen egyetem, hogy hálájának legméltóbb kife-

jezést ad, és hogy a részére hozott áldozatot ekként

a szó nemesebb értelmében fogja viszonozni. Adja az

ég, hogy e csarnoko~ necsak a fenséges gondolatok

fényes tárházát, hanem főképen a megtisztult gon-

dolatok szabad elterjedésének azon fényes központ-

ját képezzék, mely emelkedett helyzeténél fogva

sugarait e hazának legkülönbözőbb vidékeire eláraszt-

va, nemzetünk minden rétegét úgy termékenyítse

meg, hogy ez által szellemi életünk biztosítékainak

egyik fő eszközévé váljék. Úgy legyen. Midőn a m.

t. jelenlevőknek köszönetemet fejezném ki szives

megjelenésükért, felkérem ezen intézet igazgatóját,

szíveskednék néhány szóval az intézet keletkezésé-

re vonatkozó adatokat előterjeszteni, a minek befe-

jezése után méltőztassék a többi helyiségeket meg-

tekinteni.
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Nagytekintetű gyiilekezet !utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mária Terézia királyné 177 5-ben a két évvel

előbb eltörlőtt jezsuiták egyetemének ingó és ingatlan

javait a király ivá emelt nagy-szombati egyetemnek

adományozta, miként saját maga mondja : "Supremo

patronatus regii jure jam inde a condito regno sem-

per habiti ..... quo ut Regina Hungariae 1egitime

gaudemus. " Az egyetem ingóságai közé a könyvtár

is tartozott, mely még a mult században az eltörölt

pálosok és más ezerzetbeliek könyvgyüjteményei

által nem csekély gyarapodást nyert. Egyetemünk

177 7-ben Budára, a királyi várpalotába, onnan pedig

1784-ben Pestre tétetvén át, vele a könyvtár is előbb

Budára, utóbb pedig Pestre szállíttatott, a hol is II.

Józsefnek] 784-iki május 26-kán kelt rendelete foly-

tán a részben eltörölt pesti ferenciek kolostorában

helyeztetett el; s ezen az egyetemi könyvtár által

elfoglalt helyiség az egyetemi könyvtár nevére iktat-

tatott be a városi telekkönyvbe. Dacára e telek-

könyvi bejegyzésnek, a telek s az épület tulajdonjogát

illetőleg, az egyetem s a szerzet közt per keletkezett

utóbb; - e per folyama az egyetemre nézve nem

volt .kedvező, miért is méltán mondható előnyösnek

az egyetemre nézve azon egyezség, mely a pernek
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véget vetett, s melynek létrejöttét az 1872-ki év

nyarán, egyetemünk büszkesége dr. Pa u l e r Ti vadar

úr őnagyméltósága, akkoriban m. kir. vallás- és köz-

oktatásügyi minister eszközölte. Őnagyméltósága

időközben az igazságügyi tárcát vevén át, az egyez-

ségi szerzódést utóda 'I'r efo r t Ágoston ő excellen-

tiája írta alá; ki is az udvartelken egy új könyvtári

épületnek emelését azonnal elrendelte, - miután a

régi rozzant könyvtári épület az egyezség következ-

tében a szerzet tulajdonába ment áto Az építkezési

tervek elkészítésével ő excellentiaja Szkalniczky

Antal építészt bízta meg; s a munkálatokat már

1873-ki május havában tényleg megkezdeni paran-

csolta. Az építkezés ő excellentiájának folytonos és

gondos felügyelete alatt oly rendkivüli erélylyel folyt,

hogy még az 187 3-ki év vége előtt az egész épület

tető alá került. - A következő két év nagyobb

részét a belmunkálatok vették igénybe, különösen

a fűtés, világítás és vízvezeték létesítése, az olvasó-

terem s egyéb helyiségek kifestése és díszítése, a vas-

és fabutorzat fölállítása.

A hurcolkodást a régi épületból az újba mult

évi oktober ll-kén kezdettüle meg; a könyvtár -

az összes könyvkészletnek körülbelül egy huszad

részét tevő, s itt ez olvasóteremben elhelyzett nem

egészen tízezernyi kézikönyvtár Icivételével - har-

minchárom nap alatt szállíttatott át; s e közel száz-

kilencvenezer kötetnek átszállítása nem került többe

háromszázhatvan forintnál, A kézikönyvtár áthoza-

tala alig vett egy hetet igénybe, s színtén igen ke-

vésbe került.

Az egyetemi könyvtár a közelrnult években két
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nagy gyarapodást nyert; az egyik A~mási Balogh

Pálnak körülbelül ötvenezer kötetnyi könyvtára,

melyet a feledhetetlen báró Eötvös József - ki már

a könyvtárépítéssel is komolyan foglalkodott - vá-

sároltá meg az örökösöktől egyetemünk számára;

a másik pedig a tizennégyezer kötetnyi Frank-könyv-

. tár, melyet a főváros hatósága ajándékozott a mult

évben az egyetemnek; a fővárosnake nagylelkű

tettét az itt látható emléktábla örökíti meg. A mi a

könyvtári épület és könyvtár részleteit illeti, azokat

ct helyszinén lesz szerenesém egyenként bemutatni.

És most engedje meg kérem nagytekintetű gyü-

lekezet! hogy egy háromszoros éljennel fejezzem be

szavaimat! .Ő Felsége a király, egyetemünk újjáal-

kotója, - s a haza védangyala, a Felséges királyné,

a haza reményével a Fenséges trónörökös seI együtt

sokáig éljenek! - A mélyen tisztelt honatyák, kik

közmúvelődési érdekeinkért oly nemes hévvel buzog-

nak, s kik a könyvtári épületre s a könyvtár kiegé-

szítésére szükségelt költséget nagylelkűen megsza-

vazták, éljenek! - Őnagyméltósága 'I'refort Ágoston,

vallás- és közoktatási minister úr, kinek alkotása e

fényes palota, sokáig éljen!




