
 

 

 

KÖNYVTÁRUNK TÖRTÉNETE, NÉVADÓNK 

 

Már a XVII. - XVIII. századi református oktatásban nagy hangsúlyt fektettek a jogi képzésre. 

Oktatás folyt Sárospatak, Máramarossziget, Debrecen és Kecskemét jogakadémiáin. E képzés 

XX. századi újraindításának egyik megtestesüléseként alapította meg Egyetemünk jogi karát, 

amelyen 1999. júliusában fejeződött be a nappali tagozatos jogász képzés akkreditációja 

Budapest székhellyel. 

Az oktatási munka megkezdésével csaknem egyidőben indult a képzési és kutatási 

szempontoknak megfelelő könyvtár kialakítása. 

Az induló könyvtári állomány jórészt ajándékokból, hagyatékokból, az OSZK Fölöspéldány 

Központja által rendelkezésre bocsátott dokumentumokból tevődött össze. Komoly segítséget 

kaptunk többek közt az Országos Idegennyelvű Könyvtártól, az ÁIF Veszprémi Intézet 

Könyvtárától, a KHB Szakkönyvtárától, az Országgyűlési Könyvtártól, a Képviselő 

Tájékoztatás Könyvtárától. 

Könyvtárunk állományát gazdagította dr. Toldi Ferenc, ill. dr. Takács Imre professzorok, 

valamint dr. Viski László akadémikus hagyatéka, a kanadai Magyar Ház ajándéka, a 

jogászképzés prominens személyiségeinek könyvadományai. Külön említésre méltó a bibliofil 

jogász, dr. Balogh Zoltán becses adománya, melyben több értékes régi könyv - köztük a neves 

antwerpeni nyomdász, Planten 1575-ben kiadott Justinianus institucióit tartalmazó munkája - 

is található. 

A friss, új megjelenésű, alapvető jogi szakkönyvek, tankönyvek, jegyzetek, periodikumok (heti- 

és havilapok, közlönyök, jogtárak) már saját beszerzésből kerültek a könyvtár állományába. 

Az évek során számos további hagyaték és jelentős ajándékkötet került hozzánk, melyeket 

mindig nagy örömmel fogadunk, hiszen olykor csak ily módon juthatunk hozzá egy-egy 

kereskedelmi forgalomból már be nem szerezhető kiadványhoz. 

A 2022-es évben vettük fel Szilassy Aladár nevét, akihez hasonlóképp Könyvtárunk is 

igyekszik mindig gyarapítani a felnövekvő nemzedék, a református ifjúság tudását és 

csillapítani tudásszomjukat. 

Névadónk, idősebb szilasi és pilisi Szilassy Aladár, a theologia tiszteletbeli doktora, belső titkos 

tanácsos, a magyarországi református egyház zsinatának és egyetemes konventjének rendes 

tagja, a dunamelléki egyházkerület világi tanácsbírája és számszékének elnöke, a Baldácsy-

alapítvány igazgatóságának helyettes elnöke, stb. Csak néhány tisztség, melyet olvashatunk 

gyászjelentésén. Már ebből is kiviláglik, hogy milyen sokoldalú és fáradhatatlan személyiség 

volt. Mindezek mellett a könyvekhez és a bennük rejlő tudáshoz is szoros szálak fűzték, melyek 

továbbadását olyannyira fontosnak tartotta, hogy komoly könyvadománnyal járult a mai Ráday 

Könyvtár állományához is. 


