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A kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár helyzete 
 
 
 Az 1792-ben alapított, ma mintegy három és fél millió könyvvel és 
kiadvánnyal rendelkezõ kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár (Biblioteca 
Centrala Universitara din Cluj Napoca) olyan erdélyi intézmény, amely a 
leggazdagabb dokumentációt nyújthatná a romániai és általában a magyarság 
múltjának, kultúrájának megismeréséhez.  Bukarest azonban hosszú évek óta arra 
törekszik, hogy -- mint minden más erdélyi magyar történelmi emléket -- ezt a 
könyvtárat is felszámolja. 
 
 E folyamat azzal kezdõdött, hogy mintegy két évtizeddel ezelõtt a 
magyar millenniummal foglalkozó mûveket, a történelmi Magyarországot tárgyaló 
munkákkal egyetemben -- mint "nacionalistákat" -- összegyûjtötték s az egyetem 
ablakaiból ledobálva, részben a helyszínen megsemmisítették, részben pedig 
elszállították és bezúzatták õket. 
 
 Késõbb felszámolták a "Régi Magyar Könyvtár" elnevezésû, az elsõ 
emeleten mûködõ részleget, ahol 1428 mûvet lehetett tanulmányozni.  Olyan 
munkákat, amelyek 1711 elõtt, Magyarországon jelentek meg, vagy amelyeket 
magyar szerzõk írtak idegen nyelveken.  A könyvtár számos értékes könyvét 
úgymond "kölcsön" adták a bukaresti Nemzeti Történelmi Múzeumnak (Museul 
National Istoric), közöttük az 1488-ben, Augsburgban kiadott "Cronica 
Hungarorum" címû õsnyomtatványt is.  Ezek visszajuttatására semmi remény. 
 
 A szabadpolcokról eltávolították az alapvetõbb könyvészeti munkákat 
is.  Egyebek között Kosáry Domokosnak a magyar történelem forrásaiba 
betekintést nyújtó könyvészetét, illetve Monoki Istvánnak a két világháború 
közötti romániai magyar sajtóban és könyvkiadásban eligazító bibliográfiáját.  
Hasonló sorsra jutott a többkötetes magyar irodalmi szöveggyûjtemény.  Ezekhez 
s számos más könyvhöz és folyóirathoz ma már csak különleges engedéllyel lehet 
hozzájutni. 
 
 A tájékoztatási részleg polcairól is eltûntek az eddig közkézen forgó 
könyvek.  Így az 1977-ben Budapesten kiadott Magyar Néprajzi Lexikon is.  
Jellemzõ, hogy még a Magyar Értelmezõ Szótár második kötete is hiányzik, mivel 
ebben van az "Erdély" szócikk. 
 
 A Magyarországról érkezõ könyveket elõzõleg szigorúan ellenõrzik, majd 
tekintélyes részüket nem katalogizálják, s így nem kerülhetnek az olvasók 
kezébe.  Ugyanez történik a külföldi magyar folyóiratokkal is. 
                                                                           




