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DR. CZEKE MARIANNE
– AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR ELSŐ KÖNYVTÁROSNŐJE

Az ELTE Egyetemi Könyvtár első könyvtárosnője dr. Czeke Marianne volt. Több mint
húsz évet dolgozott az intézményben, holott annak idején, szükségszerű pályamódosí-
tásakor még maga sem gondolta, hogy pont ide nyer felvételt.
Szentgyörgyi Czeke Marianne Katalin 1873. október 18-án született Sopronban egy

akkor rendezett anyagi körülmények között élő vegyes vallású középnemesi szülők első
leánygyermekeként. Az édesapa, az evangélikus vallású Szentgyörgyi Czeke Miklós hu-
szárkapitány és az édesanya, a római katolikus Nérey Paulina Vasalko Alajos professzort
nyerték meg az anya felekezetéhez tartozó leányuk keresztapjának.1A fénykorát élő Mo-
narchiában a külföldi (mexikói, boszniai) katonai megmozdulásokban érdemeket szerzett
lovassági katonatisztnek és családjának a különböző áthelyezések (Stájerország, Morva-
ország, Budapest) mindenképp változatos életet jelentett. Ausztria különböző részein
német tannyelvű elemi iskolákba járt.2A leány hatvan évvel későbbi visszaemlékezése
szerint a vadászatot kedvelő, száraz humorú, jókedvű apának természetes volt a moz-
galmas életmód, s a gyerekek is kedvelték az újdonság varázsát, ám az édesanyának nagy
megpróbáltatást jelentett a folytonos költözés, a kialakult kapcsolatok, barátságok, tár-
saságok kénytelen megszakítása. 1885-ben a szeretett családfő váratlan elhunytával szük-
ségszerűen a feleség, Nérey Paulina és két leánya, saját rokonságához közel, Sopronba
költöztek, s ekkortól kezdve volt részük a hagyományos értelemben vett középosztályi
polgári mindennapokban.3Itt járta ki a két leánytestvér felső leányiskoláik öt osztályát.
Az idősebbik, Marianne szerette volna elvégezni a hatodik osztályt is, de csak egy

egyéves felsőkereskedelmi tanfolyamhoz sikerült megszereznie édesanyja hozzájárulását.
Az özvegy Czeke Miklósné preferálta leányai a tradicionális művelt női (anya, feleség,
háziasszony) szerepekhez tartozó nyelvi, irodalmi és zenei jártasságok elmélyítését, ám
minden az önálló életvitelre, önfenntartásra lehetőséget adó szakszerű, rendszeres, „kék-
harisnya-gyanús” képzést mereven elvetett. Így Marianne, saját elmondása szerint, kez-
detben gondtalanul folytatta a fiatal leányok bálozós életét. Ám mégis, részben számolva
fizikai hátrányaival (veleszületett nagyothallásával, nem tökéletes járásával), amelyek még
nem voltak olyan feltűnőek, s nem okoztak problémát, illetve részben egyre határozot-
tabb függetlenedési vágyainak megfelelően a hagyományos férjezett, családos női élet-
utaktól eltérő módon kívánt boldogulni – szeretett volna továbbtanulni, s a kicsikart
kisebb engedményekkel fokozatosan meg tudta törni édesanyja határozott elutasítását.

170

1   MTAK Kézirattára, Czeke Marianne személyes iratai, Ms 844/a, 1.
2   MNL OL K 726-1933-926, Czeke Marianne, Curriculum vitae, 4.
3   CZEKE Marianne, Hogyan lettem könyvtáros? = Küzdelmek és eredmények, bev. BÁRDOS FÉLTORONYI

Magda, Budapest, 1938, (Magyar Női Szemle Könyvtára, 5), 5.

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 170



Önállósodás, pályakezdés

Az eredményes „lázadás” első nagy, önálló és egész életére kiható lépését 1896-ban, 23
éves korában tette meg, amikor tíz hónapra Angliába utazott, megfordult Skóciában, lá-
togatást tett egyebek között Glasgowban, Edinburghben. Hazafelé időzött még Belgium-
ban és Bajorországban. Majd 1897 októberétől 1898 áprilisáig félévet Fran cia országban,
Párizsban tartózkodott, onnan egyenesen Londonba ment, ahol még csaknem nyolc hó-
napot töltött, s 1898 novemberében hazatért.4

Az angliai utazás nagyon szerencsésen alakult, ahol is egy londoni továbbképző in-
tézet igazgatójának családjánál nyert elhelyezést, akik valószínű, értékelve rokonszenves
alkalmazkodó-készségét s nevelőnői ténykedését – megkedvelték, különböző hasznos
tanfolyamokat ajánlottak neki, magukkal vitték írországi, skóciai kirándulásaikra. Hódo-
lattal adózott a liberalizmus, a pacifizmus eszmeiségének felsőbbrendűsége előtt; lebi-
lincselte, ahogyan ezek érvényesültek, s uralták, áthatották az ott tapasztalt pezsgő
társadalmi, gazdasági, politikai – társasági, kulturális életet. Felismerte Anglia ellentmon-
dásosságát, hogy a kíméletlen gyarmatszerző hatalom milyen hatékony és jól szervezett
segélyakciókat bonyolít le, illetve, hogy a nőmozgalom milyen jelentős szerepet vitt a kö-
zéletben és a politikában. A szigetországban szerzett benyomások még egybemosódtak,
elvarázsolódtak a Viktória királynő 1897-es jubileumi ünnepségeinek bűvöletében. Meg-
érezhette Anglia nagyságát; láthatta, hogy az egyéni jogok mellett ugyanolyan fontos a
társadalmi felelősség gyakorlása – és tökéletesen elsajátította az angol nyelvet.
Franciaországban a tudomány ejtette rabul. Itt nem részesült gondoskodó, iránymutató

vendéglátásban, ezért a hivatalos kurzusokra bízta magát: előadásokra járt be a Sorbonne-
ra, College de France-ra, múzeumokat, hangversenyeket látogatott, élvezte Párizs szépségeit,
s mindemellett dolgozott a Biliothèque Nationale-ban. Személyes életében fordulópont volt
a nemzetközi női tanulóifjúsággal tartott kapcsolata, különösen Käte Sichermacherrel, a
német nőmozgalom jeles képviselőjével, s egyben az első Sorbonne-on doktorált hölggyel
való ismeretsége. Hiszen önigazolásszerű utat, megoldást mutatott Czeke Mariannénak
ahhoz, hogy amit magának kivitelezhető életpályának képzelt, azt itthon, Magyarországon
is megvalósítsa. Döntő elhatározásra jutott: célravezetőbb, ha az időtöltő különböző szintű
és tartalmú tudásfoltozgatás helyett inkább egyetemi diplomát szerez.
1898-ban hazatérve, miután legyőzte a legnagyobb akadályt, édesanyja ellenállását,

két év intenzív tanulás után a soproni Szent Benedek rendi főgimnáziumban első nőként
leérettségizett. Az 1901. június 8-án kelt bizonyítvány szerint magyarból, latinból, gö-
rögből, németből, történelemből, matematikából jelesre, fizikából jóra vizsgázott, val-
lástanból, filozófiából ugyancsak jelest és földrajzból jót kapott, illetve természetrajzból
kitűnő és ábrázoló geometriából a jeles felső leányiskolai eredményekkel a bizottság
Czeke Mariannét főiskolai tanulmányok megkezdésére jogosította.5
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5   MTAK Kézirattára, Czeke Marianne személyes iratai, Ms 844/a, 2.

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 171



28 évesen még azt tervezte, hogy a klasszikus nyelvek ismeretével lehetősége lesz
Rómában, Athénban régészkedni, s egyúttal kiélheti régi utazási szenvedélyét is. Így az
év őszén latin-görög szakpáron beiratkozott a budapesti egyetemre. Az álmokat sajnála-
tos módon kiigazította a valóság: ugyanis a család vagyonát kezelő soproni bank tönk-
remenetelével anyagi helyzetük bizonytalanná vált, s ezért Czeke Mariannénak is
kenyérkereső pályát biztosító szakot kellett választania: a latin mellé a görög helyett a
francia-német szakokat vette fel.6

Czeke Marianne egyetemi tanulmányai alatt a Wlassics-kollégium tagja volt. A kollé-
giumi tagságért a jelentkezőnek fizetnie kellett, amelyért a felvettek lakhatást és gondosko-
dást kaptak. A tagoknak biztosítottak egy közös világos dolgozószobát külön íróasztallal,
kezdetben szerény, de folyton gyarapodó könyvtárat, közös hálószobát, öltözőszobát; velük
élt az igazgatónő egy kétszobás lakrészben, akivel egyeztetniük kellett tanulmányi előme-
netelüket, felügyelte eredményeiket, konzultált velük, segítségükre volt; félévenként kol-
lokválniuk kellett a felvett tárgyakból s az érdemjegyeket közzétették évvégén az éves
beszámolót tartalmazó Értesítőben.7A soproni bölcsészhallgatónő az 1901–1902-es tanév
második félévében csatlakozott a kollégiumhoz, mint magyar-német filológus.8

Az 1901–1902-es tanévet záró gondolataiban dr. Láng Margit igazgatónő feltette a
kérdést, vajon jó-e, hogy a nők előtt megnyíltak az egyetemek, s meg is válaszolta, mi-
szerint a modern nevelés célja a leányoknál egyrészt az önállóságra való tanításuk, más-
részt a képességeik kibontakoztatása. Egy olyan világot remélt, ahol a férfiak és a nők
kölcsönösen megbecsülik egymást, szemben az egyetemen tapasztalható két véglettel: a
fiúk és a leányok vagy nagyon hasonlóak akartak lenni, vagy ellenségesen rivalizáltak a
másik nemmel. Mégis általában a fiúkat magabiztosabbnak, a leányokat pedig félénkebb-
nek látta, így a leánykollégium feladata sem lehet más, minthogy védelmet, támogatást
nyújtson.9A következő tanévvégi beszámolóhoz már önálló kis értekezést írt az igazga-
tónő „Az egyetem és a nők” címmel. Eszmefuttatását azzal kezdte, hogy kinek van
haszna az új törekvésből, vajon a nőnek, a férfinak, netán a tudománynak, hiszen a nők,
ha szerényebb végzettséggel, de mégis tudnak gondoskodni létfenntartásukról, s mégis
a közvélemény is egyöntetűen megtagadja a nőtől tudományos munka képességét. Fel-
sorakoztatta érveit az okos, művelt anyák szükségessége mellett, akik képzettségük okán
jobban megérthetik férjeiket, hiszen valódi társak tudnának lenni; hivatkozott a nőnevelés
első hazai hirdetőjének, Fáy Andrásnak, majd Brunszvik Teréz érveire, akiknek törekvése
összhangban volt Széchenyi István nemzetfelvirágoztató szándékaival, ugyanis „Hitel”
című művével közvetlenül a nőket szólította meg. Következtetésében a tudományos pá-
lyán meghagyta a férfiak vezető, irányító szerepét, s bár a nők addig is sokat tanultak a
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férfiaktól, mégis szükségesnek tartotta a női példákat, támogatókat ahhoz, hogy maguk
a nők a tudomány terén is haladhassanak, fejlődjenek. Fenntartotta, hogy – bár, ha a tu-
domány nem is nyújt feltétlen örömet, boldogságot, azonban – a tudományos munka
nemesítő hatása ne csak a férfiaknak, hanem a nőknek is járjon. A lehetséges támadásokat
azzal vélte csökkenteni, hogy éppen a tudományt művelő nőknek kell egymással szemben
kritikusabbnak lenniük, számított a férfi tanártársak kollegialitására is, illetve általában a
férfiak megértésére, rokonszenvére, segítségére.10

Az igazgatónő bizonyára hatással volt az akkor másodéves latin-német szakos Czeke
Mariannéra is.11Az 1903–1904. tanévben a harmadéves bölcsész már latin-német-francia
hármas szakot hallgató filológus kiegészítésként francia tanári alapvizsgát tett.12A kö-
vetkező tanévben latin és német tanári szakvizsgája mellett „summa cum laude” minő-
sítéssel ledoktorált. A doktori értekezés címe „Lessing és Shakespeare”, főtárgya a német
filológia, melléktárgyai az indogermán nyelvészet és az esztétika voltak.13Az Értesítő
teljes terjedelmében közölte a disszertációt. 
Az 1905–1906-os tanévet már, mint az Országos Nőképző Egyesület Leánygimná-

ziumának gyakorló tanára folytatta,14a második leánygimnáziumban folyó tanári évében
még elkísért a 63 leányzót az igazgató dr. Dittrich Vilmossal és kolléganőjével Lusztig
Saroltával a Filharmóniai Társaság 1906. december 8-i hangversenyére is.151906. március
24-én megkapta a (magyarból, latinból, németből, filozófiából, pedagógiából) csupa di-
cséretes vizsgaminősítéseket tartalmazó magyar tannyelvű középiskolai német és latin
szakos tanári oklevelét.16Az 1907–1908-as tanév leánygimnáziumi Értesítőcsak annyit
közölt, hogy „dr. Czeke Mária” megvált az intézménytől,17illetve a rákövetkező év je-
lentésének már bővebb magyarázatából kiderült, hogy a francia nyelvet tanító tanárnő
egészségi okokból távozott állásából.18

Dr. Czeke Mariannénak tanárként tehát nem voltak elhelyezkedési gondjai. Azonban
egyrészt az oktató-nevelő munkával a serdülőkorától megszokott, az állandó ismeretszerző
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és -rendszerező tájékozódás korszaka lezárulni látszódott, holott tudásvágya pont olyan
élénk maradt, mint az egyetemi tanulmányai előtt volt. Másrészt pedagógusi pályája elejére
szembesülnie kellett hallásromlásának oly mértékével, amely már tanult hivatásának gya-
korlásában akadályt jelentett. A sötétbarna haját – a kor szokásainak megfelelően – hátul,
fönt kontyban hordó, dús szemöldökű, nyílt tekintetű, hosszúkás pisze orrú – kellemes
arcú, „Mary Poppins”-os megjelenésű fiatal nő pályamódosításra kényszerült. Tudásszomját
kielégítve, s fizikai hátrányait kiegyenlítve – kellemeset a hasznossal párosítva a könyvtárosi
munka mellett döntött.19

A kitűnő képességeiről és készségeinek kiválóságát rendre igazoló okiratok birto-
kában is tudta, hogy nőként ez a lépése úttörőnek számít, számos visszautasításban lesz
része. Segítségül hívta egykori egyetemi tanárait is, majd várakozásain felül az Egyetemi
Könyvtárban fogadták kedvezően álláskeresését. Dr. Czeke Marianne 1906. május 17-
én kelt, a rektornak és a vallás- és közoktatásügyi miniszternek elküldött felvételi kérel-
mét20dr. Ferenczi Zoltán, a könyvtár igazgatója vette pártfogásába.
Az ügyét tárgyaló Könyvtári Bizottság júniusi ülésén elismerte, hogy a jelentkező hölgy

képesítései és franciaországi szakmai tapasztalata alapján tökéletesen megfelel a pályázott
munkakörnek, illetve, hogy a nők általában alkalmasak könyvtári feladatra, sőt, foglalkozta-
tásuk az amerikai hivatalokban is közmegelégedettséget vívott ki, mert rendszeretőek, tiszták
és iratkezelésük pontos. Ám mindennek ellenére hangsúlyozta, hogy nem óhajt példaköve-
tésre okot adó gyakorlatot bevezetni, mégis ebben az egy esetben javasolta a kérelmező fel-
vételét, méltányolva a könyvtárosi hivatás iránti eltökéltségét, kivételes felkészültségét, és azt
a körülményt, hogy a Wlassics-kollégium tagjaként, ha a próba még sem sikerülne, akkor
tanárként folytathatja pályáját.21Tehát a kedvező döntés nyomán dr. Czeke Mariannét kine-
vezték fizetéstelen könyvtártisztté. 1906. október 23-án letette könyvtártiszti esküjét, s átve-
hette igazolványát.22Ferenczi – ki maga is egy fiúgyermek mellett két tehetséges, művelt
leánygyermek édesapja is volt – elégedettségét nem rejtette véka alá, éves jelentésében (mely
a Magyar Könyvszemlében is megjelent) e fejlemény értékelésekor korántsem volt olyan távol-
ságtartó, mint a bizottság, hanem határozott eredményként tudatta: „E kinevezéssel nálunk
megtörtént az első lépés a nőknek nálunk könyvtárakban való alkalmazására, mi a külföldön
és különösen Amerikában már épen nem tartozik a ritkaságok közé. A nőknek könyvtárak-
ban való alkalmazása mindenütt bevált s nekem különösen az a véleményem, hogy könyv-
tárakban igenis helyük van. Dr. Czeke Marianne kisasszony igen képzett s nagy nyelvtudással
bíró nő, könyvtári működése elé tehát a legszebb reményekkel tekinthetünk.”23

174

19  CZEKE Marianne, Hogyan lettem könyvtáros?i. m. 6.
20  ELTE Egyetemi Levéltár, Egyetemi Könyvtár, Iktatott iratok, 375/1909.
21  ELTE Egyetemi Levéltár, 19/b. Könyvtár bizottsági ülés jegyzőkönyve, 1906. június 15.
22  MTAK Kézirattára, Czeke Marianne személyes iratai, Ms 844/a, 5.
23  A Budapesti Magyar Királyi Tudomány-egyetem Könyvtárának Czímjegyzéke, 31, 1906. évi gyarapo-

dás, Budapest, Magyar Királyi Tud.-egyetemi Nyomda, 1907, VII., FERENCZI Zoltán, A budapesti
királyi tud. egyetem könyvtára 1906-ban, Magyar Könyvszemle, 1908, 3. füz., 253.

FABÓEDIT

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 174



A könyvtárigazgató és beosztottjai között rendkívül jó, szinte családias viszony
volt.24Czeke Marianne ebbe a megértő, elfogadó légkörű munkahelyre került, ahol
neki is hasonlóan közeli kapcsolatot sikerült kiépítenie kollégáival, főnökével. Egy év
sem telt el, amikor egy dörgedelmes rektori leirat okán Ferenczi kiállt újdonsült könyv-
tártisztje mellett.25Az ingyen dolgozó Czeke nyilvános kihallgatáson kérte – nyilván-
valóan igazgatója tudtával és támogatásával – a vallás- és közoktatási miniszternél,
hogy részére tiszteletdíjat engedélyezzenek. Apponyi, a miniszter, mivel erre keret
nem volt, s a folyamodó munkájáról nagyon kedvező tájékoztatást kapott, három ko-
ronás napidíj kifizetését rendelte el. Török Aurél viszont az egyetemi rendtartás durva
megsértésének tekintette, hogy valaki – ráadásul egy nemrég kinevezett női [!] egye-
temi tisztviselő – a hivatali hierarchia megkerülésével csakúgy „levelezget” a Minisz-
terrel, figyelmeztette a miniszteri kegyeltet a hivatali esküjére, s tájékoztatta az
igazgatót, hogy az esetről beszámol az Egyetemi Tanácsnak. A rektor a könyvtár-
tisztnő – kétségtelenül provokatív – lépését a tűrhetetlen és leplezetlen női törtetés
megfékezendő kihágásaként értékelhette. Ferenczi hosszan válaszolt az egyetemi Mél-
tóságnak. Kiállt az intézményért és magáért, mivel az ő tudta nélkül nem szokás a be-
osztottjainál a levelezés; támadásképpen szóvá tette az egyetemi hivatal lassúságát,
hiszen a napi ügyek intézése is többhónapos tarthatatlan várakozást jelent; végül fel-
világosította, hogy Czeke Marianne csak a hatályos törvények szerint járt el, amikor
a mindenkit megillető közvetlen kérvényezés jogát gyakorolta.
A könyvtárban nem mindenki örült felhőtlenül az új kolléganőnek. Máté Sándor,

a két régi könyvtárőrök egyike, a sorsával, előmenetelével örökké elégedetlen tisztvise-
lőnél az elmúlt évtizedben látványos kirohanásokká erősödött fel üldözési mániája. Va-
lamennyi munkatársát feljelentette, az igazgatót megrágalmazta, Czeke Mariannét is
megtámadta, mert a „könyvtárhoz kerülő úton jutott”. A helyzet odáig fajult, hogy a
sértett dolgozók az ügyészséghez fordultak, eljárásra nem került sor, mert a lipótmezei
szanatóriumba vitték megfigyelésre, s végül hivatalosan is elmebetegnek nyilvánították.26
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24  KENYERES Ágnes, Egy könyvtár hétköznapjai, Budapest, Szépirodalmi, 1985, 248. L. még CSÁSZÁR
Elemér, Ferenczi Zoltán r. tag emlékezete, Budapest, MTA, 1930, (A Magyar Tudományos Akadémia Tagjai
Fölött Tartott Emlékbeszédek, 20/16), vagy VÉRTESY Miklós, Az Egyetemi Könyvtár története 1899–
1919, Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, VI, 1973, 43–86, és FABÓ Edit, Az Egyetemi Könyvtár a du-
alizmus második felében = Az Egyetemi Könyvtár egy évszázada: 1874–1980, szerk. SZÖGI László, Budapest,
ELTE Egyetemi Könyvtár, 2008, 57–110.

25  ELTE Egyetemi Levéltár, Egyetemi Könyvtár, Iktatott iratok, 298/1907.
26  VÉRTESY Miklós, Az Egyetemi Könyvtár története 1899–1919, Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, VI,

1973, 52.
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A felhajtás a korabeli bulvársajtóban is megjelent.27Az iménti eset azért érdekes, mert
minden őrültségnek van némi igazságtartalma, így megfogalmazhatta azt az esetleges
folyosói suskust, amellyel az új kolléganőt fogadhatták. Ám Ferenczi megelőlegezett
bizalmát mi sem jelezte jobban, hogy Czeke Marianne elfoglalhatta az egykori igazgató
Toldy Ferenc régi bőr karosszékét.28

A megbecsült könyvtáros, bibliográfus és irodalomtudós

1905-ben megjelent a végzős bölcsészhölgy „Lessing és Shakespeare” című doktori disz-
szertációja. Az értekezésben az vizsgálta, hogy a német drámaíró hogyan viszonyult a
csodált, nagy angol elődhöz, illetve hogyan befolyásolta kritikai látásmódjának fejlődését,
drámaépítési elveit. Az időrendbe szedett, megfelelő Lessing-idézetekkel rámutatott
azokra a kétségtelen összefüggésekre, amelyek bizonyították az írónál Shakespeare drá-
maelméleti, művészeti hatását. A művet Hellebrant Árpád felvette a magyar nyelvészeti
szakirodalom termésének listájába.29Tudományos munkássága első opusának köszön-
hetően a Shakespeare-kérdések egyik szakértőjévé lépett elő, s ezt követően sorra szü-
lettek e témában a különböző publikációi. 
Először a Magyar Tudományos Akadémia megbízta e tárgykörben a kor legfrissebb,

rangos, külföldi szakirodalmi termésének számító Walter Raleigh Shakespeare-monog-
ráfiájának magyarra fordításával, és amelyet 1909-ben ki is adhattak. A szakavatott tol-
mácsolás színvonalas elkészültéről az Urániában egy „gr” szignójú recenzió tudósította
az érdeklődőket: „Sir Walter Raleighnak, az oxfordi egyetem tanárának Shakespeare-ta-
nulmánya 1907-ben jelent meg. Jól tette Akadémiánk, hogy lefordíttatásával sietett …
az újonnan alakult Shakespeare-bizottság, mely … életrevalóságának sok szép tanujelét
adta, egy magyar Shakespeare-életrajzról is gondoskodik. … [hálásak vagyunk] Raleigh-
nak és magyar fordítóinak, a kik kitünő tárgy- és névmutatóval is ellátták a fordítást.”30

Az Akadémia által szorgalmazott programról, miszerint a Shakespeare-szakirodalom ma-
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27  A Nap munkatársa felkereste FerenczyZoltánt, az Egyetemi Könyvtár igazgatóját és megkérdezte, mi
igaz a hajszából. Ferenczy kijelentette, hogy tudomása szerinta következő a tényállás: – Dr. Máté Sándor,
első könyvtárőr számtalan följelentéssel fordult a közoktatásügyi minisztériumhoz, amelyekben ugy
engem, mint többi hivataltársait olyan vádakkal illetett, amelyet valódiságuk esetén a legsulyosabb bünte-
tőjogi következményekkel járnak. A minisztérium vizsgálatot rendelt el és a vádak valótlanságáról győződött meg.
Erre az egyetemi tanács kezdeményezésére a kultuszminiszterium hivatalos uton orvosilag megvizsgáltattaa
könyvtárőrt. Az orvosi vélemény ugy szólt, hogy dr. Máté Sándor ön- és közveszélyes őrült lehet és e miatt
megfigyelés végett a lipótmezei tébolydába szállítandó. A miniszterium eme vélemények alapján a főkapitányság
utján beszállíttatta a tébolydába Máté Sándort, aki az utolsó napig följárt a hivatalába. – Ennyit mondott
a könyvtárigazgató. Máté Sándort tehát Apponyi internáltattaés az egész ügy rendkivül gyanus. Meglátjuk,
„mit figyelnek meg” a Lipótmezőn. Könyvtárból a tébolydába, A Nap, 1908. okt. 27. 6.

28  KENYERES Ágnes, Egy könyvtár hétköznapjai, i. m. 243.
29  HELLEBRANT Árpád, A magyar philologiai irodalom, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1906, 2. sz., 556. 
30 gr. Raleigh Walter: Shakespeare. Angolból ford. dr. Czeke Marianne, Uránia, 1910, 143–144.
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gyar nyelven is hozzáférhető legyen, illetve az elhatározás keretében megjelent Raleigh-
mű Czeke fordításáról Kont Ignác is beszámolt a francia szaksajtóban.31Emellett Cze-
kének gondja volt arra is, hogy a Célcímű közéleti havi lapban – lelkiismeretes, irodalomra
nevelő könyvtárosként – tájékoztassa a nagyérdeműt az angol és francia regényirodalom
terméseiről.32

Nem a tudós hölgy volt a Könyvtár első női dolgozója, őt megelőzte Platz Helén
írógépkezelő 1901-es belépésével. Kettejükhöz 1910-ben csatlakozott Waldbauer Ilona.
Így amikor Szinnyei József  a nyolcvanadik születésnapját köszöntő egyetemi könyvtári
társaságot meglátogatta, találkozott a három kisasszonnyal, „akiknek jó férjet kívánt”.
Kenyeres Ágnes kutatásai szerint a Szinnyei-napló szövegében a szófordulat azt jelentette,
hogy „nehéz pálya ez nekik, nem számíthattak itt sikerekre, biztosabb a férjhez menés.
A naplóban más helyütt is »szerencsétlen, eltévesztett életpályának« tartotta a nők szá-
mára a könyvtárosi foglalkozást.”33

1909. február 25-én Czeke Mariannét a IX. fizetési osztályban egyetemi könyvtár-
tisztté nevezték ki. A lépés 25 nappal később történt, mint az egyik kollégáé, aki törté-
netesen Hóman Bálint volt. Hóman 1903. július 18-án került a könyvtárba fizetéstelen
kisegítőtisztként,34s 1909. február 1-én kapta meg egyetemi könyvtártiszti beosztását.
Az alig egyhónapnyi különbség az Egyetem vezetése és a könyvtároshölgy között véget
nem érő rangsorolási vitát eredményezett. Mivel Czeke 1906-os felvételekor nem tün-
tették fel külön az „ideiglenes” alkalmaztatást, véglegesnek volt tekinthető, mint ahogy
könyvtártiszti megjelölése is, így a későbbi besorolás okozta hátrány miatt „rangsorki-
igazítást” kért, amelyet 1911-ben orvosoltak is, mégis 1913 után a Szolgálati Szabályzatra
hivatkozva sorozatosan megtagadtak, mert ez esetben a fizetéstelen állás nem képez jog-
szerző állapotot.35A fennmaradt levelezések szerint a különbségtétel dacára a két könyv-
táros, Czeke és Hóman kollegiális, jó viszonyban maradtak. (Sőt, egy még a család
birtokában levő képeslap sorainak bensőséges hangneme szerint a két ember még a
könyvtári munkatársi létük előttről meglehetősen jól ismerték egymást.)
A Könyvtárban az 1910-es évekre Czeke Marianne a könyvkötésért felelt, azaz az

újonnan beszerzett, illetve az állományban levő kiadványokat kötésre készítette elő, emel-
lett pótolta az olvasótermi katalógust, gondozta a Shakespeare-különgyűjteményt, amely-
nek kiegészítésére tett írásbeli javaslatot.36A szélesebb szakmai ismeretek és tapasztalatok
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31  KONT I[gnác], Publications Hongoises sur les langues et littératures germanique, Revue Germanique, 1910,
[4?]6. tom., Mai, 326.

32  CZEKE Marianne, Collection of  British authors, Cél, 1910, 134–135., CZEKE Marianne, Francia regé-
nyek, Cél, 1910, 135–136.

33  KENYERES Ágnes, Egy könyvtár hétköznapjai, i. m. 246.
34  A Budapesti Magyar Királyi Tudomány-egyetem Könyvtárának Czímjegyzéke, 35–36., 1910. és 1911.

évi gyarapodás, Budapest, Magyar Királyi Tud.-egyetemi Nyomda, 1913, XIII.
35  ELTE Egyetemi Levéltár, Egyetemi Könyvtár, Iktatott iratok, 161/1913.
36  A Budapesti Magyar Királyi Tudomány-egyetem Könyvtárának Czímjegyzéke. 37–38., 1912. és 1913.

évi gyarapodás, Budapest, Magyar Királyi Tud.-egyetemi Nyomda, 1916, XIV.
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szerzése érdekében 1912-ben nagyobb tanulmányutat tervezett angol, francia, belga, svájci
és olasz könyvtárakba, amelyhez hét hónap szabadságért és 2000 korona útiköltség-térí-
tésért folyamodott. A kezdeményezést igazgatója messzemenően támogatta: „… van sze-
rencsém jelenteni, hogy igen kívánatosnak tartom, hogy a könyvtári tisztviselők könyvtári
ismereteik kiegészítése végett a nagyobb külföldi könyvtárakat meglátogassék s ott meg-
ismerkedjenek a könyvtári tudomány legújabb elveivel s ezek gyakorlati alkalmazásával.
Ily módon szerzett tapasztalataik nemcsak saját könyvtárunknak fognak javára válni,
hanem azok képesekké teszik őket a könyvtári tudománnyal irodalmilag sokkal szélesebb
látkörből foglalkozni s így a könyvtári tudomány előbbre vitelén munkálkodni.”37 Az Egye-
tem vezetése egy szűkszavú levélben, fedezethiányra hivatkozva a kérést elutasította.38

Czeke Marianne a visszautasítást inkább felmentésként élte meg, hiszen a korábban vállalt
elképzeléseit tavaszra legyengült egészségi állapota sem tette volna lehetővé.39

Azonban a Shakespeare-rel foglalkozó filológusnak és irodalomtörténésznek bősé-
gesen volt itthon is teendője. Bekapcsolódva a Magyarországon folyó Shakespeare-ku-
tatásokba hozzájárult a Kisfaludy Társaság által 1908-tól évente kiadott „Magyar
Shakespeare-Tár” publikációihoz. 1912-ben William Winter „Shakespeare on the stage”
című munkáját recenzálta a periodika számára. Fiatalkori tanulmányútjainak köszönhe-
tően a nőmozgalomnak is elkötelezett tudós érdeklődését felkeltette az angol drámaíró
összes színművének első magyar fordítójának, Lemouton Emíliának élete és munkássága.
Ezért érintkezésbe lépett Lemouton leányával, özvegy Pongráczné Adorján Margittal,
akinek birtokában volt az életút elemzéséhez szükséges valamennyi kézirat, napló, leve-
lezés. 1911-re elkészülhetett a „Lemouton Emilia Shakespeare összes drámai műveinek
első magyar fordítója” című tanulmánya, amelyben megjelenítette azt az 1840-es évekbeli,
a nemzete nemesítésén fáradozó honleányt, akiben a világjobbító eszméktől áthatott
édesapa csodagyermeket látott, ám a megkapott szárnyakat az élet hétköznapi gondjait,
nehézségeit előtérbe helyező édesanya a bizonytalan anyagi háttér miatt lépten-nyomon
kénytelen volt megnyesegetni. A szülők mellett bemutatásra került legfontosabb kap-
csolata, amelyben a társhoz, kezdetben a fordítómunkát támogató szellemi barátság, ké-
sőbb szerelem fűzte, s akihez végül feleségül ment. A tanulmány második része, amely
a fordításokat elemezte az 1914-es Shakespeare-Tárban jelent meg. Czeke a 19. századi
műfordítóhölgy értékelésében megőrizte objektivitását, elnézően idézte a korabeli jóin-
dulatú Somfai Károly-féle kritikát a Pesti Divatlapból, majd számba vette a fordításbeli
hibákat, azok típusait, s bár felemlítette azt a veszteséget, miszerint Arany János miatta
állt el „A windsori víg nők” átültetéséről, mégis végül megállapította, hogy „a mostoha
viszonyok miatt ideje előtt abbamaradt fordítástól nem tagadható meg a komoly tudást
és kitartó szorgalmat megillető elismerés”.40Czeke tudósi pályájában az imént ismertetett
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37  ELTE Egyetemi Levéltár, Egyetemi Könyvtár, Iktatott iratok, 510/1912.
38  Uo. 557/1912.
39  MTAK Kézirattára, Czeke Marianne levele Ferenczi Zoltánnak, 1912. ápr. 15. Ms 326/185.
40  CZEKE Marianne, Lemouton Emília Shakespeare-fordítása, 2. rész,Magyar Shakespeare-Tár, 1914, 233.
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női életút, annak feltárása, elemzése fontos, hiszen nagyon hasonlít egy későbbi, jelen-
tősebb női életműhöz, annak feldolgozásához (l. Brunszvik Teréz).
Lemouton Emília tiszteletre méltó vállalkozásának vizsgálata mellett Czeke Mari-

anne az Ungarische Rundschauban terjedelmes – minden egyes tanulmányt bemutató – re-
cenziókat adott közre az 1913-as, 1914-es és 1915-ös Magyar Shakespeare-Tárról. Továbbá
1913-ban a Tárban ismertette Sir Edwin Durning-Lawrence „Milton’s epitaph to Sha-
kespeare” című angol irodalomtörténeti írását, majd 1916-ban Joseph de Perrott „Über
eine anno 1587 erschienene, heute aber gänzlich vergessene Novelle als Quelle von Mas-
singers ’A very woman’” munkájáról írt értékelő sorokat, s végül Friedrich Brie „Impe-
rialistische Strömungen in der englischen Literatur” kötetét mutatta be. Az 1915-ös
Egyetemes Philologiai Közlönyben Walter Pater „Görög tanulmányok” című könyvéről je-
lentetett meg összefoglalást.
1914. március 21-én a VIII. fizetési osztályba léptették.411915 után munkahelyén

azonban az esedékes kinevezések alkalmával ismét férfimunkatársához képest ismét hát-
rányos megkülönböztetést kellett elszenvednie. Egy, az élete vége felé összeállított pub-
likációs lista szerint 1915-ös megjelenéssel három, kisebb ismeretterjesztő angol nyelvű
cikk írt.42A következő év októberében a helyzet kiegyenlítéséért igazgatója, Ferenczi
Zoltán lépett fel a rektornál: hosszú kérvényben felsorolta a könyvtárosnő érdemeit, rá-
termettségét, s végül felhozta (a hivatkozási alappá vált) Hóman Bálint példáját, akit csu-
pán alig egy hónappal korábban tettek meg könyvtártisztnek, de már egy éve, 1915-ben
megkapta azt a besorolást, amely most Czeke Mariannét is megilletne, tehát méltányos
(azaz ildomos) lenne a könyvtárőri cím és a magasabb fizetési kategória megadása.43

1917 tavaszára nagy nehezen megérkezett a beleegyező határozat.44

1918-ban a Századokszámára írt értékelő ismertetést Pekár Károly „Magyar kultúra”
című kötetéről. A következő évben Kazinczy Ferenc Machbeth-fordításáról szóló tanulmá-
nya ismét Magyar Shakespeare-Tárban jelent meg, amelyben prezentálta a korabeli fordítási
szemléletet, a szöveghűségre való törekvést, illetve a mérsékelt nyelvújítási megoldásokat.
A munkát Hellebrant Árpád is feltüntette irodalomtörténeti repertóriumában.45

Korábban, a Magyar Tudományos Akadémia az angol drámaíró születésének 300.
évfordulójára, 1916-ra magyar kritikai kiadások megjelentetését tűzte ki célul, e terv ke-
retében Czekével a II. Richárdot dolgoztatták fel, aki a megbízásnak eleget tett, ám az
addigra kialakult papírhiány miatt a publikálás meghiúsult.46A kutatás nagyrésze azonban
mégis hasznosult, hiszen a hatalom ábrázolásának tárgyában elmerült tudós óhatatlanul
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41  MNL OL K 726-1933-926, Czeke Marianne, Curriculum vitae, 4v.
42  England wins the day „Hungary”, 1915. jan., Postal buildings in Hungray, 1915. febr., How do we

stand? 1915. márc. MNL OL K 726-1933-926, Czeke Marianne, Curriculum vitae, 5.
43  ELTE Egyetemi Levéltár, Egyetemi Könyvtár, Iktatott iratok, 1891/1916.
44  Uo. 485/1917.
45  HELLEBRANT Árpád, Irodalomtörténeti repertórium, Irodalomtörténeti Közlemények, 1921, 282.
46  CZEKE Marianne, Hogyan lettem könyvtáros?i. m. 7.
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egybevettette az ifjúkori pozitív szigetországi útiélményeit és az azoknak ellentmondó
kora angol aktuálpolitikai eseményeivel, kommentárjaival, amelynek következtében a cél-
zott vagy manipulált történetírás – politikai ideológiaképzés, arculatépítés – nyilvánvaló
csúsztatásairól, elhallgatásairól, hazugságairól rántotta le a leplet. Az elkészült munka –
rövidítve ugyan, de – megjelent az 1919-es Történeti Szemlében „Wilson mint történet -
író” címmel, amelyben a politikus történészi – objektívnek semmiképpen sem tekinthető
– tudósi teljesítményének állításait szembesítette más elfogadott angolszász történeti
szakirodalommal, forrással. 
Munkahelyén az 1918-1919-es állapotok rendezésekor Czeke Mariannét 1919. feb-

ruár 27-én a VII. fizetési osztályba sorolták, tehát a korábbihoz képest egy kategóriát
ugrott előre, míg többi (férfi)kollégái kettő, vagy annál is több osztállyal kerültek elő-
nyösebb helyzetbe.47

Időközben a könyvtári Shakespeare-különgyűjtemény katalógusa is összeállt, a
munka befejeztéről Ferenczi Zoltán tájékoztatta a szakmát a Magyar Könyvszemlében,48il-
letve az intézményi fenntartót éves jelentésében.49Még 1908-ban a Kisfaludy Társaság
Shakespeare-bizottsága úgy határozott, hogy az Egyetemi Könyvtárban a meglevő állo-
mányból, s a hiányzó művek beszerzésével az akkori kultuszminiszter, Apponyi Albert
anyagi támogatásával felállíttat egy Shakespeare-könyvtárat. A British Museum Shakes-
peare-katalógusát követő segédlet megjelentetése pénzügyi nehézségek miatt 1920-ra to-
lódott, ezért utólag kellett hozzátenni az 1917–1918-ban gyarapított művek jegyzékét.
A kiadványt Gulyás Pál méltatta: mindenekelőtt elismerte Czeke Marianne mintaszerű
munkáját, sajnálatát fejezte ki, hogy nem vették fel az idevonatkozó valamennyi magyar-
országi folyóiratcikket, illetve kifogásolta a hasonmás kiadások nem az eredetiek után
állnak, s nem különítette el az „összes műveket” a „válogatott művektől”, majd végezetül
megjegyezte, hogy az áttekinthető kötet használatát „megkönnyíti a gondos név- és rend-
szómutató.”50Az 1922-es Külügyi Szemleis ismertette a katalógust, amely a magyarországi
művek sorával bizonyította, hogy Keleten hazánk a nyugati civilizáció erős támasza, a
recenzáló külön értékelte, hogy a Shakespeare-életművet már tízszer fordították le és
adták ki jeles költők közreműködésével (Arany, Petőfi, Vörösmarty), majd reményét fe-
jezte ki, hogy Czeke kisasszony, az őt ért ért súlyos januári villamosbaleset után felépül,
s visszatér magyarországi sikereinek színterére folytatva tiszteletreméltó kulturális tevé-
kenységét.51
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47  MNL OL K 726-1933-926, Czeke Marianne, Curriculum vitae, 4v.
48  FERENCZI Zoltán, A budapesti királyi magyar tudományegyetem könyvtárának 1914., 1915. és 1916. évi ál-

lapotáról, Magyar Könyvszemle, 1918. 1–2. füz. 121.
49  A Budapesti Magyar Királyi Tudomány-egyetem Könyvtárának Czímjegyzéke, 39–41., 1914., 1915. és

1916. évi gyarapodás, Budapest, Magyar Királyi Tud.-egyetemi Nyomda, 1921, XII.
50  GULYÁS Pál, Czeke Marianne: Shakespeare-könyvtár, Magyar Könyvszemle, 1922, 1–4. füz., 201–202.
51 A history of  the Anglo-Hungarian relations, Külügyi Szemle, 1922, 249.
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A Külügyi Szemleaz egyetlen nyilvános fórum – forrás, amely az együttérzés támogató
hangján megemlítette ezt a szomorú eseményt. A kortársak egyáltalán még utalást sem
tettek arra, hogy a tudóshölgynek bármilyen betegsége, fogyatékossága lett volna. Tehát
teljesen elfogadták, egyenrangúnak tekintették, munkáját elismerték. Csupán később né-
hány visszaemlékező célzott erre, mint mellékes körülményre kiegészítésként, tényként
beszámolója végén. Czeke Marianne viszont 1938-as visszaemlékezésében őszinte tár-
gyilagossággal beszélt nehézségeiről, s arról, hogy a baleset még körülményesebbé tette
életét. Személyes levelezéseiben természetesen rendre előkerültek az ilyen jellegű gondjai.
Vélhetően közrejátszhatott hallásromlása is a szerencsétlenség bekövetkeztében, amely-
ben, sajnos, jobb lábát térdig elveszítette.52Az ingadozó egészségi állapot visszatérő tár-
gya a szabadságkérelmek, -engedélyek a hivatali ügymenetében. Nyaranta különböző
fürdőkúrákon és egyéb kezeléseken vett részt, hogy aktuális panaszait enyhítse, egészségét
karban tartsa, s a távolléteket az Egyetem kommentár nélkül jóváhagyta.
Ferenczi Zoltánnal való főnök-beosztott viszonya meglehetősen baráti – családi jellegű

volt, amely nemcsak az ő kiváltsága volt, hanem valamennyi hasonló munkatárs is ugyanilyen
bánásmódban részesült. Császár Elemér visszaemlékezésében Ferenczi őszinte, nyílt ember-
ként jelent meg, kimaradt az intrikákból, hatalmi játszmákból, mindamellett, hogy nem ápolt
bensőséges kapcsolatot egyetlen csoportosulással sem, lazább jó viszonyban volt valamennyi
érdekkörrel. Joviális, derűs emelkedettséggel szemlélte az emberi gyarlóságból fakadó min-
dennapi csatározásokat, a harmonikus, teljes személyiségű ember senkire nem volt féltékeny,
senkit sem irigyelt. Mindenki biztos lehetett abban, hogy az emberek szemébe ugyanazt
mondta, mint a háta mögött. Császár szerint a ritka lelki alkat kialakulását elősegítette az, hogy
Ferenczinek pályája során nem kellett részt vennie különböző pozícióharcban, mert a korábbi
vezető állásából léphetett a következő jelentősebb státuszba.53Az igazgatót nyári szabadsága
alatt a könyvtárban bent lévő könyvtártisztek (Tetzel Lőrinc, Czeke Marianne, Hóman Bálint,
Pasteiner Iván) heti váltásban helyettesítették, s a történtekről rendre levélben adtak tájékoz-
tatást.54A bensőséges légkört elősegítette az, hogy a közvetlen és közlékeny Ferenczi család-
jával együtt a könyvtár épületében lakott, a dolgozók nap mint nap találkozhattak a
családtagokkal, s némelyiküknek – köztük a könyvtároshölgynek – Arankával, az igazgató
feleségével is jó kapcsolata volt. Egy 1912-ből származó Czeke-levélben például ilyen sorok
olvashatóak: „Reménylem kedves Igazgató Úr a Te és kedves családod nyaralása kellemesebb
volt mint az enyém. – Szándékomban volt irni Arankának, már csak azért is hogy hírt kapjak
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52  A balesetért a BESZKÁRT tisztességes kárpótlást fizetett. Lakatos András (Czeke Marianne húgának
unokája)  közlése.

53  CSÁSZÁR Elemér, Ferenczi Zoltán r. tag emlékezete, Budapest, MTA, 1930, (A Magyar Tudományos
Akadémia Tagjai Fölött Tartott Emlékbeszédek, 20/16), 21–23.

54  FABÓ Edit, Az Egyetemi Könyvtár a dualizmus második felében = Az Egyetemi Könyvtár egy évszázada:
1874–1980, szerk. SZÖGI László, Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár, 2008, 63–64. A levelek
egy része Ferenczi Zoltán személyes hagyatékában fennmaradtak, amelyet az MTAK Kézirattára
őriz.
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hogylétetekről…551922 őszén azonban a baleset miatti kényszerű, hosszú lábadozás kom-
penzálására kérte főnökét, hogy küldjön neki otthon is végezhető munkát.56

Az 1920-as évek elején rövid kirándulást tett kalandregények magyarra fordításában:
Edgar Rice Burrough „Tarzan visszatér”-ését az ő tolmácsolásában ismerhette meg az if-
júság. Alexandre Dumas „Bragelonne vicomte” tetteit már másokkal együtt fordította le.
1923-ra – a körülményekhez képest – teljesen felépülhetett, hiszen az ebből az évből

fennmaradt levélváltások szerint visszatért munkaereje és harci kedve. Mindenekelőtt köz-
readta a Századokban Teleki Pál magyar történelemről és annak Európában elfoglalt helyéről
szóló New Yorkban megjelent könyvének recenzióját. A könyvtárban azonban újfent rang-
sorhátrányba került férfimunkatársához képest, s a könyvtárvezetésben megfáradt, folyton
helyettesítendő igazgatóra viszont már nem számíthatott, ezért mindent megmozgatott a
jogsérelem kiküszöbölésért. Tormay Cécile-lel, mint a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövet-
ségének elnökével folytatott levelezésből látni lehet, hogy ügyében az elnöknő minden tár-
sasági eseményt megragadva egyenesen a kultuszminiszternél járt el, aki ismerte és nagyra
értékelte Czeke Marianne munkásságát, nehezményezte a méltatlan helyzetet, javasolta, hogy
pályázzon gyűjteményegyetemi állásra, s akkor ő be tudja tenni a jogos VI. fizetési kategó-
riába.57A külső erők bevonásával megtámogatott ostrom egy év múlva, 1924-ben ért célt,
amikor is besorolták a VI. fizetési osztályba.58

A fizikai hátrányok azonban nem gátolták abban, hogy élénk és hathatós közéleti te-
vékenységet fejtsen ki. Az első világháború végén óva intette a nyugati, különösen az angol
politika kétarcúságára. Családjában hétköznapi szinten foglalkozhattak a politikai ügyekkel,
hiszen unokatestvére, Nelky Jenő az 1920–30-as években londoni magyar követségi taná-
csosként teljesített szolgálatot. A trianoni döntés politikai jellegű szerepvállalásra sarkallta:
előadásokat tartott a Külügyi Társaságban, részt vett minden hazafias fórum szervezésében,
azok nemzetközi kapcsolattartásában – kamatoztatva francia, angol, német és olasz nyelv-
tudását, s utazásai során szerzett ismeretségeit.591918-ban alapítótagja volt a Magyar Asszo-
nyok Nemzeti Szövetségének, csatlakozott Területvédő Ligához, 1925-ben az Egyetemet
és Főiskolát Végzett Magyar Nők Egyesülete létrejötténél bábáskodott, majd 1928-ban be-
lépett és választmányi tagja lett a Pro Hungária Magyar Nők Szövetségének,60az Interna-
cionális Sor Optika Egyesületnek.61
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55  MTAK Kézirattára, Czeke Marianne levele Ferenczi Zoltánnak, 1912. aug. 20. Ms 326/186.
56  ELTE Egyetemi Levéltár, Egyetemi Könyvtár, Iktatott iratok, 926/1922.
57  MTAK Kézirattára, Tormay Cécile levele Czeke Mariannénak, 1923. jún.–júl. Ms 844/1.
58  ELTE Egyetemi Levéltár, Egyetemi Könyvtár, Iktatott iratok, 611/1924.
59  Czeke Marianne „A Magyar Feltámadás Lexikon”-ába (1930. 525.), ill. „A Magyar Legújabb Kor Le-

xikon”-ába (1932. 463.)  leadott róla szóló szócikkében főbb munkái között feltüntette „A bolsevizmus
és a nagy német vezérkar” című művét, amelyet már az 1933-ban összeállított publikációi között nem
tüntetett fel. Elképzelhető, hogy a ’20-as években egy ilyen címmel megtartott előadását közlésre is
szánta, ám ennek nyomát eddig nem sikerült fellelni.

60  CZEKE Marianne, Hogyan lettem könyvtáros?i. m. 7.
61  MNL OL K 726-1933-926, Czeke Marianne: Curriculum vitae, 4v.
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Czeke Marianne barátnői és a nőmozgalmi ismeretségi körébe tartozók jobbára a kö-
zéposztálybeli Wlassics-kollégium tagjaiból verbuválódtak. Elhatárolódtak a radikális né-
zeteket valló feministáktól, s női érdekek megvalósulását alapvetően a hagyományos
sztereotípiák keretei között – konzervatívan képzelték el. Az ugyancsak hagyományos ér-
tékrendhez kötődő magyar társadalomban és közvéleményben az értelmiségi női lét, illetve
a női életpálya már a 20. század elejére elfogadottá vált. Mégis 1925 elején a Tormay Cécile
szerkesztette, a Magyar Irodalmi Társaság nívós kulturális közéleti lapjának, a Napkeletja-
nuári és februári számában a kor meghatározó, minisztériumi kultúrpolitikusa, dr. Kornis
Gyula „Nők az egyetemen” címmel lehengerlő tanulmányt adott közre arról, hogy min-
denki jobban jár, ha a nők nem igyekszenek annyira a diploma megszerzéséért, különös
tekintettel a Trinanon-csonkította ország szűkös gazdasági lehetőségeire.62A szaktekintély
provokatív publikációját az érintett hölgyek nem hagyhatták szó nélkül. A választ Czeke
Marianne és Ritoók Emma fogalmazták meg, amely a májusi számban meg is jelent.63A
felelő hölgyek sajnálták, hogy a már ötven éve felvetődött nőkérdés, mely a szabad tanul-
hatási és politikai jogok megadásával mégsem oldódott meg. Ez idő alatt hiába zajlottak
le sajtópolémiák, tudományos viták, hiszen Kornis Gyula számára a kérdés újfent prob-
lémát jelentett, amelyek előidézője főként az akkori nehéz gazdasági helyzet volt. Komoly,
tudományos igényű tanulmányában megállapította, hogy a tudomány tulajdonképpen nem
nőknek való működési terület. Valójában alig leplezett kenyérharcról volt szó. A reflektáló
hölgyek előrebocsátották, hogy válaszuk ugyan nem tudományos megalapozottságú, s
amelyet később alkalomadtán pótolnak, de szükségét látták észrevételezni az írásra okot
adó publikációt. Korábban, 1923-ban a Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatónők Or-
szágos Szövetségének és a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének kötelékébe tartozó
nők a közoktatási miniszterhez kérvényt nyújtottak be, hogy főleg az egyedül maradt
leányok miatt valamennyi főiskola nyitassék meg. A megszólított kultúrpolitikus a szűkös
gazdasági körülmények miatt látszólag szigorúan tudományos érvekkel alátámasztva meg-
vonná a nőktől a tanulás, a tudomány művelésének jogát. Az elvitatott jog, bár többségé-
ben a középosztálybeli hölgyeket érinti, az emberi nem felétől vonna el alapvető
szabadságjogot. A tudóshölgyek közös válaszukban sorra felvonultatták a fontosabb, el-
fogulatlanságot cáfoló állításokat. Mint például, hogy a nő emocionális beállítottsága aka-
dálya lenne a tudományos munkának, hangulatingadozásai miatt elvész a részletekben,
téves ítéleteket hoz, képtelen logikus, elvont gondolkodásra. Ellenben felhozták, hogy a
kiindulópontot biztosító kíváncsiság is érzelmi töltetű; nem igaz, hogy a férfiak logikusak,
racionálisak, hiszen a férfipolitikusok következetlenségének köszönhető a trianonihoz
mérhető igazságtalan egyezmények; igazságtalan, hogy az elmúlt néhány év női tudomá-
nyosság eredményeit az évezredes hagyományokkal bíró férfialkotásokkal mérik össze;
hiányolták az egyetem után tudományos pályára lépett nőkre és férfiakra vonatkozó ada-
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62  KORNIS Gyula, Nők az egyetemen, Napkelet, 1925, 1. sz., 60–69., 2. sz., 149–184.
63  RITOÓK Emma, CZEKE Marianne, Nők az egyetemen, Napkelet, 1925, 5. sz., 496–504.
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tokat; felhívták a figyelmet arra, hogy a diplomás nőknek a hivatásuk mellett még a ház-
tartással és gyermekneveléssel is foglalkozniuk kell. A kultúrpolitikus a leányok férfiaknál
is jobb egyetemi tanulmányi eredményeit a női kötelességtudásnak könyvelte el, illetve
hogy a férfioktatók a vizsgán elnézőbbek lennének velük. Czeke Marianne és Ritoók
Emma éppen ezért javasolt női egyetemi tanárt a katedrára, s zárásként elmondták, hogy
szerintük, velük, nőkkel nemhogy csökkenne a tudomány színvonala, hanem inkább gaz-
dagabb lenne – végtére is „a fejlődés útja”.
Czeke Marianne munkahelyén férfikollégáival kifejezetten jó kapcsolatot tartott fenn.

Főleg két emberhez fűzte baráti, jópajtási viszony: egyikük Fitz József, másikuk Pasteiner
Iván volt, s akikkel közös szobában dolgozott. Szinnyei József  a könyvtárban tett tisz-
telgő látogatása alkalmával velük is, mint akkori gyakornokokkal találkozott.64A 18. szá-
zadban betelepülő német kereskedőcsaládok egyikéből leszármazó, a művészettörténész
professzor atyai tekintéllyel megtámogatott, az asszimilációt és társadalmi emelkedést
biztosító nemesi házastársválasztás gyakorlatát követő, jogvégzett Pasteiner 1920-ban
megnősült65. Ám a feleségét, Szentgyörgyi Czeke Krisztinát, Marianne apai nagybátyjának
leányát valószínűleg éppen a könyvtárosnő révén ismerhette meg, mindenesetre több
szálon is kapcsolódtak egymáshoz. A Fitz-hagyatékban a Czeke-levelek közül a legterje-
delmesebb pont az 1925-ös évből való.66Fitz ekkor hosszabb tanulmányúton volt Ber-
linben, s a kolléganő érdeklődött a szakmai újdonságok felől, s tájékoztatta az otthoni
eseményekről. Többek között beszámolt a fenti Napkeletes Kornis-cikkről, illetve, hogy
a könyvtárban minden a megszokott kerékvágásban megy, eltekintve olyan apróságoktól,
mint hogy egy másik beosztott kolléganőt hasznavehető feladattal bízta meg: „… sikerült
Aureliát megdolgoztatnom. Rendezi, és ujból felveszi a középiskolai értesitőket, s csak-
ugyan halad. … – Én úgy látszik mégis többet tudok mint maga. – De azt tartom talán
ez nem is annyira tudás kérdése mint sexus kérdése.” Az aktuális kinevezésekről úgy
gondolta, hogy decemberig el fognak húzódni. Czekének nagyon hiányzott a jóbarát,
amelynek hangot is adott: „Egyszóval maga jól megrakodva tudással fog ide visszatérni,
hogy aztán kellő módon gyarapitsa az uj igazgató hirnevét. … így égető szükség lesz a
visszatérésére. – Ich habe so etwas läuten gehört, mintha tudományos és adminisztrativ
igazgató igazgatná a könyvtárt ezentúl. Az adminisztrativ igazgatásra itt van Tetzel – de
a tudományos igazgatásra honnan szedné az uj igazgató a tudományt ha maga nem jönne
meg idejében?” – S hogy a csábítás hatásosabb legyen, megemlítette a Fitznek oly kedves
tüneményeket: „Ismerve szive titkos vágyait azt se hallgathatom el, hogy the pretty young
ladies még mindig járnak a szobánkba…” 
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64  KENYERES Ágnes, Egy könyvtár hétköznapjai, i. m. 246.
65  KAKASY Judit, A könyvtár a két világháború között: Pasteiner Iván és az Egyetemi Könyvtár = Az Egyetemi

Könyvtár egy évszázada, 1874–1980, szerk. SZÖGI László, Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár, 2008,
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66  OSZK Kézirattára, Czeke Marianne levele Fitz Józsefhez, 1925. ápr. 16. Fond 45/109. 3.
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Az időszerű vezetőváltás és hivatali ügyekről számot adó Czeke Marianne ekkor
már eltávolodott a Shakespeare-kutatásaitól, de érdeklődése és politikai elhivatottsága
még az angol földön tartja, egy mondattal jelezte a jóbarátnak, hogy éppen egy korábban
elkezdett munkáján dolgozott: „Én pedig … csak Irországot pengetem, pengetem …”
Még a II. Richard feldolgozásából fakadó – egy olyan nagyhatalom, mint Anglia politi-
katörténetében kimutatható – a hatalom megszerzésére, megtartására, gyakorlására ész-
revételeit először Wilsonra és korára vetítette. Majd egy nagyobb ívű vizsgálat keretében
Írország függetlenségének megszűnésének történeti útját tárta fel, hogy a megfigyelt je-
lenségeket még árnyaltabbá, részletesebbé tehesse, illetve, hogy kimondatlanul a tanul-
ságok nyilvánvalóan célzatosan példázatosabban, áthallásosabban legyenek érzékelhetők
kora aktuálpolitikai eseményeinek összefüggéseiben. Emellett kutatói területe újabb kör-
rel bővült: a magyar kisdedóvás megteremtőjének, Brunszvik Teréz életével foglalkozott,
bár erre az iménti levél még nem utalt.
A 20. század eleji vezető kultúrpolitikai körökben egységes vélemény uralkodott

Brunszvik Teréz vitathatatlan érdemeiről. A róla kialakult képet jelentősen befolyásolta
első, 1865-ös életrajzírója, Kacskovics Lajos, aki Brunszvik Teréz hatását, nagyságát Szé-
chenyihez hasonlította. 1907-ben a Magyar Pedagógiai Társaság pályázatot írt ki a grófnő
életét bemutató korszerűbb műre, a pályázatot azonban 1912-ben fel kellett függeszteni,
mert nem állt rendelkezésre megfelelő levéltári forrás. Czeke Mariannénak, az önálló ér-
telmiségi, dolgozó nőnek tárgyválasztása a körülményeket tekintve kézenfekvő. Hiszen
egyrészt a grófnő a Wlassics-kollégiumban hivatkozási alapként, mint az első mintaadó
női életpályák képviselőjének meghatározó – és a nagy magyar politikus reformterveibe
is illő – alakja állandóan jelent volt, másrészt a mellé állított Széchenyi leveleinek, jegy-
zeteinek, cikkeinek kitüntetett helye lehetett a kollégium könyvtárában.67

A téma újbóli aktualitását 1928 felé járva az első óvodaalapítás centenáriuma adta.
Ugyanakkor az is köztudott volt, hogy az akkor halálának 100. évfordulójához közeledő
Beethovenhez és Pestalozzihoz is köze volt a grófnőnek. Tehát Czeke Marianne úgy
döntött, hogy Brunszvik Teréznél köt ki és felkutatja a lappangó írásos hagyatékot. 1925
decemberében levélben felkereste a kolozsvári egyetemi könyvtárbeli kollégáját, Gyalui
Farkast, nem tud-e felvilágosítással szolgálni egy oldalági Brunszvik-leszármazottról, De
Gerando Antonináról. Gyalui a maga fanyar stílusában rögvest válaszolt és kitért az ese-
dékes, jövőbeli igazgatóra is: „De Gerando Antonina urnő személyes jóbarátom, az Erd.
Irod. Társaságban tagtársam volt. Itt lakik Kolozsvárt: a házsongárdi temetőben … A
mennyiben reá vonatkozó adatokat akarna, azt tessék Bida Máriatanárnőtől … kérni…
. Kivánom Tetzelnek hogy ne csalódjék (ha remél) de azt hiszem, hogy oda valami sza-
kunkhoz nem értő ökört fognak kinevezni.”68
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67  Az Országos Nőképző Egyesület Wlassics-kollégiumának Értesítője az 1902–1903. tanévről, Budapest,
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Az 1926-os év rendkívül eseménydús időszak Czeke Marianne tudományos életében.
Befejezte az angol politikatörténeti munkáját és – az addig egyelőre a Magyar Tudományos
Akadémián őrzött, feldolgozatlan források alapján – megszületett az Brunszvik-kutatás első
eredménye. Március 9-én és 11-én hosszú, kétrészes előadást tartott a Magyar Külügyi Tár-
saságban „Angol külpolitikai módszerek az unió előtti ír történet tükrében” címmel az „oszd
meg és uralkodj” különböző technikáiról. (A felolvasás írott változata 1927-ben látott nap-
világot.) S egy hónap múlva, április 12-én az Egyetemet és Főiskolát Végzett Magyar Nők
Egyesületében rendeztek egy másik felolvasóestet. A prezentált tanulmányokat a Kisdednevelés
még abban az évben, 1926-ban kiadta, hogy a bevételt mielőbb az Óvónői Alapnak juttat-
hassa. Az első előadó, Czeke Marianne „Gróf  Brunsvik Teréz élet- és jellemrajza” címmel
tartotta meg beható ismertetőjét a nőről, a nevelés elmélete iránt érdeklődő és annak gya-
korlatát művelő, önfeláldozó, nagyformátumú, Széchenyihez mérhető asszonyról. Az elő-
adótárs Hrabovszky Józsefné dr. Révész Margit volt, aki a grófnőt orvosi, pszichológiai
szempontból mutatta be. Czeke többek közt elmondta, hogyan sikerült nyomára bukkanniuk
az oly régen keresett, húsz kötetet kitevő naplóknak, feljegyzéseknek özv. De Gerando At-
tiláné, gróf  Teleki Irén úrnőnél, aki az anyagot rendelkezésükre fogja bocsátani. 
Érdekes módon Brunszvik Teréz életében ugyanúgy fellelhető az emberiség neme-

sítéséért, a kultúráért, a művészetért, a tudományért lelkesedő, melegszívű apafigura, il-
letve a hétköznapibb, az élet valóságos gondjait szem előtt tartó, korlátozó, rideg
anyatípus, mint a húsz évvel korábban tanulmányozott Lemouton Emíliáéban, valamint
a neveltetésük is nagyon hasonlóan alakult, természetesen azzal a nem elhanyagolható
különbséggel, hogy egyikük a polgári réteghez, másikuk az arisztokráciához tartozott.
Az apa, Brunsvik Antal udvari és helytartósági tanácsos Pozsonyban, anya a csinos, de
szegény Seeberg bárónő, Mária Terézia udvarhölgye volt. Brunszvik művelt, nyitott, tár-
sasági ember volt, aki lelkesedett a magasztos eszmékért és a szabadságért, meghatározta
Teréz nevelését, zenei tanulmányait, nyelvtanulását és olvasmányait. Korai halála után
gyermekei testvéri szeretetben, boldogságban nőttek fel, s olyan emberek forogtak kö-
rülöttük, mint Beethoven. A megpróbáltatások felnőtt életük folyására volt jelentős ha-
tással, különösen Terézére. A grófnő önfeláldozóan támogatta húgát az őt ért
csapásokban, minden tekintetben segítségére volt a gyermekek nevelésében. S amikor a
rokongyerekek elkerültek mellőle, akkor fordult az intézményesítetten és szervezetten
történő gyermekgondozás, illetve tanítás felé. A helyes nevelési elvek keresése közben
vette fel a kapcsolatot kora híres pedagógusaival, óvodákat alapított, s hasonló létesít-
mények állítása érdekében bejárta Európát. Benyomásairól, meglátásairól, olvasmányairól
naplószerű feljegyzéseket vezetett, azzal a szándékkal, hogy azokat egyszer majd sajtó
alá rendezze. Mivel ő maga ezt a munkát egyedül nem tudta elvégezni, ezért szellemi ta-
nítványt, örököst keresett maga mellé, választása unokahúgára, Teleki Blankára esett. A
forradalom bukása után Blankát bebörtönözték, s az eljárás alatt a naplók egy részét a
hatóság elkobozta. A lefoglalt iratokat nagy nehezen visszaadták, ám a kiadás terve az
egyre idősödő grófnő s még szűkösebb anyagi lehetőségei miatt sosem valósulhatott
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meg. Azonban a kéziratot a család ezen ága megőrizte, s a 20. század elején – Czekéék
számára – hozzáférhetővé tette. 
Megindulhatott a hatalmas gyűjtő- és feldolgozó munka. A hagyaték Románia területén,

az erdélyi Pálfalván volt. A román hatóság ekkora levéltári anyag átküldését nem engedé-
lyezte, tehát oda kellett utazni, s a helyszínen kellett jegyzeteket készíteni. Két barátnő nyújtott
pótolhatatlan segítséget Czeke Mariannénak. Az egyikük, Hrabovszkyné Révész Margit dok-
tornő, a másikuk Szirmay Tamásné Pulszky Harriet volt. Mindkettőjüket a Wlassics-kollé-
giumban ismerte meg, s a kapcsolatot a nőmozgalmi tevékenység is elevenen tartotta. A
doktornő korábban és később is – a tudóshölgy élete végéig – számtalanszor látta vendégül
szanatóriumában szükség esetén, elkísérte (külföldi) utazásaira, mint ahogy Pálfalvára történő
látogatás alkalmával is tette. Szirmayné pedig ezúttal hat héten át vállalta a fennmaradó iratok
átnézését, rendezését és jegyzetelését, sőt napközben (Czeke munkaideje alatt) itthon is eljárt
helyette a különböző levéltárakba, hivatalokba s a talált iratokat lemásolta.69

Ettől kezdve Czeke Marianne teljesen elköteleződött a pedagógia mellett. Az 1926-
os év végén két rövidebb írása is szinte egyszerre jelent meg az újonnan megkezdett fel-
táró munka eredményeként. Az egyikben rövid leírást és kisebb részleteket adott közre
Brunszvik Teréz kiadatlan naplóiból és egyéb hátrahagyott irataiból a Kisdednevelésben, a
másikban a megtalált forrásokban megszólaló – szintén centenáriumi figyelmet is ér-
demlő – Pestalozzit, mint szociálpedagógust mutatta be AJövő Útjaincímű lapban.

A váltás

Jóhiszeműnek tekinthető Czeke vélekedése az előbbi Fitznek írt levelében, miszerint a
könyvtári kinevezések elhúzódnak az év végéig, mivel átnyúltak a jövő évre. Ferenczi Zoltánt
1926. január 31-dikével nyugdíjazták, s utódjául május 15-én Pasteiner Ivánt, az épületben
működő Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ igazgatóját nevezték ki.70Az
egykori baráti trióból Czeke Marianne a bibliográfiai, Fitz József  szerzeményi osztályt ve-
zette. A felállás biztatónak tűnt. Mégis az új igazgató a könyvtároshölgy élete legnagyobb
csalódása lett, s amellyel a keserűségek sora indult meg. A kinevezéssel, a régi jóbarát Paste-
iner gyökeresen megváltozott: távolságtartó, szinte megközelíthetetlen lett. 
Ekkortájt került a könyvtárba Domanovszky Ákos, aki Czekével, mint már igencsak

öregedő asszonnyal találkozott: „De az ősz hajú, hegyes orrú, rosszul halló könyvtárosnő
korántsem idejét múlt szellemű … Jóindulatú, kedves és okos volt.”71Tudta róla, hogy
a Brunszvik-életrajzon dolgozik, összeállította a Shakespeare-katalógust, felügyelte az
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69  BRUNSZVIK Teréz Grófnő naplói és feljegyzései, szerk., bev. CZEKE Marianne, Bp., Magyar Történelmi
Társulat, 1938, (Magyarország Újabbkori Történetének Forrásai. Emlékiratok), VI.

70  ELTE Egyetemi Levéltár, Könyvtári jelentések, 19/c, 1926–1927. évi jelentés
71  KENYERES Ágnes, Egy könyvtár hétköznapjai,i. m. 245. Domanovszky Ákos később a könyvtári fel-

dolgozás nemzetközi egyezményes alapelveinek egyik kidolgozója, a szakmai munka intézményi ve-
zetője. 1945–1972 között igazgatóhelyettesi funkciót látott el.
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olvasótermi katalógust és a címleírásra ő kezdte el megtanítani. Pasteinerre is pontosan
emlékezett: „A barna hajú, éles szürke tekintetű, keskeny arcú, magas, elegáns férfi öltö-
nyeit a legjobb pesti szabónál készíttette … [az] angol külügyminiszterhez hasonlított.
… nem fáradt bele a könyvtári aprómunkába – teljesen elhárította magától.”72Az elmé-
letalkotó, kutatómunka távol állt tőle, csupán két kis tanulmány és néhány írás maradt
fenn tőle. „Viszont a könyvtárigazgatás adminisztratív jellegű napi teendőit nagy ener-
giával és lendülettel végezte. A rend és tisztaság felett drákói szigorral őrködött.” Érde-
meinek tartotta szervező tehetségét, amellyel belső építkezéseket, ésszerűbb elhelyezést,
különböző részlegeket csoportosított át, kicseréltette az állványzatot – kiküszöbölve ezen
lépésekkel az addig folyton gondot jelentő helyszűkét. 
Igazgatósága alatt, vezetői stílusában kínosan ügyelt a két évszázad alatt családilag

megszerzett társadalmi presztízsre, mint afféle úriemberbe oltott hűbérúr látványosan
érvényesítette az úr-szolga feudalisztikus hierarchiáját a főnök-beosztotti relációban,
amely például azt jelentette, ha egy diplomás hölgyalkalmazott szintén diplomás leendő
férjét máshol, csupán altiszti (főkertészi) minőségben tudták foglalkoztatni, akkor a kol-
léganőtől „rangon alul” kötött házassága miatt megvált.73A kritikát egyáltalán nem tűrte
– bár a könyvtár történetének írói úgy tartották, hogy vezetői pályájának elejére ez nem
volt igaz, mégis Czeke Mariannéval való viszonyának teljes megromlása erre volt példa.74

Pasteiner új pozíciójának elfoglalásával hozzálátott a könyvtárat korszerűsítő prog-
ramjának megvalósításához. Döntéseit egyedül hozta meg, senkivel nem konzultált. El-
képzeléseibe számos hiba csúszott, az egyes egymást átfedő munkafolyamatokat figyelmen
kívül hagyta, ott egyszerűsített, ahol a korábbi, kutatók és oktatók által kivívott feltárói
gyakorlat a kutatói munkát segítette. Czeke Marianne hiába próbált beszélni ez ügyben új
főnökével, többszöri ígéret, időpont-egyeztetés után sem sikerült, így 1926 decemberében
írásban nyújtotta be észrevételeit, javaslatait hosszú „Beadvány” formájában. 
A kutatótevékenységet is folytató könyvtárosnő a gyakorlatban is tisztában volt azzal

az alapelvvel, hogy egy gyűjtemény annál értékesebb minél többszempontból biztosított
a feltártsága. Elmondta, hogy a régi és az új rendszerű feldolgozó munka párhuzamos
végzése megterheli a munkaerőket, az elmaradások pótlása további többletmunkát jelent,
s mindenképpen lassítja a feltárást – s igaza volt, hiszen a cédulakatalógusra csak az 1950-
es években sikerült teljesen áttérni.75Kifogásolta, hogy a gyűjteményes műveknél elma-
radnának az egyes kötetek címe, lapszáma, s a benne levő művek, ugyanígy szükségesnek
tartotta földrajzi katalógust. Czeke elkeseredettségét érzékelteti levelének zárása: „Hosz-
szura nyuló de nem kimeritett ellenvetéseimet nem azért juttatom Igazgató Urhoz,
mintha azzal kecsegtetném magamat, hogy megjegyzéseim a legkevésbbé is tekintetbe
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vétetnének, hanem mint a könyvtár legöregebb tisztviselője kötelességemnek tartottam
ezekkel a meggondolásokkal – kéretlenül is …” 76De, szerencsére Pasteiner hallgatott
az intő szóra, azonban egyre inkább szúrta a szemét az utóbbi időben többet hiányzó,
egykor kedves kolléganő. 
Czeke kutatását, szabadidejét ekkor már teljes mértékben az újbóli erdélyi útjának

és Brunszvik Teréznek szentelte, s nyáron is erre hivatkozva kért hatheti szabadságot,
amelyet kéthetes megszakítással meg is kapott. A könyvtárosnő saját elhatározásából,
hogy könyvtári munkájával se maradjon el nagyon, hetenként kétszer bement dolgozni.
Egy ilyen alkalommal ebédidőben találkozott Pasteinerrel, s szóváltás kerekedett kettejük
között, amelyet az igazgató feleselő sértésnek tekintett. A szigorú rendre törekvő Paste-
iner úgy láthatta, hogy a megvalósítani kívánt fegyelmet teljesen felborította az – ez eset-
ben önkényes munkarendet követő – öntörvényűnek ítélt beosztott kolléganő, akivel
szemben végképp elveszthette a türelmét. Czeke pedig hiába mentegetőzött, hogy az el-
hangzottakat, tanúk híján, félremagyarázzák – s feljebbvalója „jogosulatlan bírálatáért”
rektori intésben részesült.77Többször folyamadott kihallgatásért az egyetemi elöljáróknál,
de válaszra sem méltatták. Magyarázkodó levéltöredéke csak a személyes hagyatékában
lelhető fel. A saját, jogos igazságáért eddig mindig eredményesen küzdő könyvtárosnő
falakba ütközött. Tehát, hogy valóban elküldte-e, nem tudni. 
Az egyetem vezetése sem volt könnyű helyzetben, hiszen az általa nemrég delegált

könyvtári igazgatónak máris éles konfliktusa támadt egy köztiszteletben álló, középkorú
tudóshölggyel, s az indokul szolgáló esemény méltatlan valamennyi szereplőhöz – a szük-
séges mértékben, hivatalból kiállt saját vezetője mellett. Az ügy azonban szóbeszéd volt
az egyetem tanári karában is, ahol Czeke pártját fogták. Az ifjú „tanítvány” Domanovszky
Ákos édesapja, Domanovszky Sándor például támogatásáról biztosította a könyvtáros-
hölgyet, s megígérte, hogy minden tőle telhetőt meg fog tenni.78Érdekes módon a fenn-
maradt iratok, mind a „Beadvány”, mind a fegyelemsértésre vonatkozó dokumentumok
hiányoznak a Könyvtár iktatott iratai közül, csupán a MTAK Kézirattárban található sze-
mélyes hagyaték őrzi. Czeke Marianne 1927 novemberétől betegszabadságon volt, s any-
nyira tarthatatlanná válhatott könyvtárbeli helyzete, hogy az addig harcos, jogaiért kiálló
nő visszavonulót fújt, majd úgy döntött áthelyezteti magát a nemrég újjáéledő, a Magyar
Gyűjteményegyetemhez, illetve a kulturális minisztérium fennhatósága alá tartozó Or-
szágos Tanügyi és Pedagógiai Könyvtárhoz. A miniszter 1928 áprilisában jóváhagyta a
kérvényt, s helyére dr. Prohászka Lajost osztotta be.79Az 1930-as évek elején még funk-
cionált a Shakespeare-különgyűjtemény.80Az évtized második felében a tartalmi feltárás
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alapjául szolgáló szakrendszer meghaladottá vált, amiért rengeteg olvasói kritika érte a
könyvtárat. Az általános korszerűsítések nyomán, amelynek még Pasteiner is nehezen
adta be a derekát, felszámolták az angol drámaíróhoz köthető művek egyesített állomá-
nyát.81

A könyvtárrendező és pedagógiatörténész 

Az új munkahelyen ő lett a személyzet ötödik tagja, szerteágazó munkakörrel – ahogy
egyszer később írta Fitz Józsefnek, afféle „mindenes lánynak” tekinthette magát.82

Dr. Fitos József  igazgató irányítása alatt ott dolgozott egy irodai segédtiszt, aki a
kölcsönzéseket és a kisebb adminisztrációs ügyeket intézte, egy műszaki altiszt, aki a rak-
tárba volt beosztva, és egy nyugdíjas szolga, aki takarított, fűtött, küldöncködött. Czeke
Marianne feladata a szakrend kidolgozása, a szakkatalógus építése, s az igazgató távollé-
tében annak helyettesítése.83

A munkahelyi összeütközésekkel teli 1927–1928-as évek a tudóshölgyet egy izgalmas
levelezéssel kárpótolták. Még a Shakespeare-kutatások idején megejtett londoni tanul-
mányút alkalmával megismerkedett Louise Peacoppal.84Az ismeretségből barátság lett.
Peacop Budapesten is meglátogatta Czekét, majd együtt választottak egy népi hímzésű
bajai terítőt, amelyet elküldtek a Rolland-testvéreknek. Az angliai hölgy szoros kapcso-
latban volt Rollandékkal, s Czeke magyar barátnőivel egyetemben rajongó olvasója volt
Romain Rollandnak. A terítőnek nagy sikere volt a Rolland-háznál, olyannyira, hogy az
író maga válaszolt, megköszönte Czekének a neki szentelt figyelmet és teljes empátiájáról
biztosította az ajándékozót: „Nem kell mondjam, milyen közel érzem magam az Ön sze-
gény hazájának szenvedéseihez és csalódásaihoz. A győztesek minden igazságtalansága
fáj nekem s honfitársaim halálomig neheztelnek majd rám, amiért nem értettem velük
egyet s nem akartam az emberiséget a hazáért feláldozni.”85A levelet 1923. március 25.-
vel keltezték. 
1927-ben Romain Rolland Beethoven életrajzán dolgozott, amikor Czeke felajánlotta

segítségét. Az összes addigi Beethovennel foglalkozót nagyon izgatta a „halhatatlan ked-
ves” kiléte, s a tájékozódást jelentő, általuk használt Brunszvik-források megbízhatatlanok
voltak. A hivatkozott naplók, emlékiratok, amelyek másolatban, részletekben több Nyu-
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81  TÓTH András, VÉRTESY Miklós, A budapesti Egyetemi Könyvtár története (1561–1944), i. m. 441.
82  OSZK Kézirattára, Czeke Marianne levele Fitz Józsefhez, 1931. nov. 1. Fond 45/109. 6.
83  DROPPÁNNÉ DEBRECZENI Éva, Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum története: Különös tekin-

tettel a könyvtári gyűjtemény alakulására, I, 1877–1933, Budapest, OPKM, 2003, 82–83.
84  Romain ROLLAND LeveleiCZEKE Mariannehoz a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában, kiad.

SÁFRÁN Györgyi, BENEDEK András fordításának felhasználásával magyarra ford. LAKA-
TOSNÉ POLCZER Ágota, a bevezetést franciára ford. R. SZILÁGYI Éva, sajtó alá rend. LAKA-
TOS András, Budapest, MTA Könyvtár, 1966 (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának
Közleményei), 109.

85  Uo. 127.
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gaton élő leszármazottnál is fellelhető volt, ám a teljes kép kialakítását nem tették lehe-
tővé. Azonban Czeke Marianne még a kiadásra szánt, hiteles Brunszvik-naplók megje-
lentetése előtt elküldte volna a szükséges részleteket, hogy az új adatok már
beépülhessenek a készülő műbe. Az író kapva kapott a kedvező lehetőségen, s innentől,
1927–1928-ban a tudós és az író között hallatlanul érdekes, izgalmas, intenzív levelezés
bontakozott ki. 
Romain Rolland levelei a MTA Könyvtárának Kézirattárába kerültek, a küldemé-

nyeket Czeke Marianne unokahúga, Lakatosné Polczer Ágota lefordította magyarra, il-
letve Sáfrán Györgyi készített hozzá alapos, körültekintő tanulmányt, s amelyek 1966-ban
az Akadémia kiadványsorozatában megjelentek. Sáfrán megállapította, hogy rendkívül
termékeny eszmecsere folyt le kettejük között: „Czeke páratlanul sokoldalú anyagisme-
rete, intellektusának szigorú objektivitása szerencsésen egészítette ki a költő és művész
lelkesedését, szubjektivitását.”86Rolland a korábbi Beethoven-kutatók (Hevesy Andor,
La Mara) eredményei mellett egyedül Czeke Marianne következtetéseit fogadta el fenn-
tartás nélkül. „Adatai az író nem egy lélektani feltevését igazolták.”87 A tudóshölgy első-
nek írta le, hogy Brunszvik Jozefin és Beethoven között kölcsönös szerelem szövődött,
sőt házasságot is tervezhettek – állítását később is csak igazolni tudták. A nagy talányt
Teréz jelentette. A pszichologizáló Rolland összefüggéseiben vizsgálta a jelenségeket –
a személyiségeket, így Teréz lelkivilágát tetteiből, elhallgatásaiból építette fel. S a francia
írónak az ő alakja tűnt rokonszenvesebbnek, nagyra értékelte benne a szeretetet, a jó-
akaratot, amiért a különböző kérdéskörben járó levelei végén időről-időre visszatért
hozzá: „Tésihez hű maradok.” A grófnő Czeke és Rolland levélváltásában „a mi Teré-
zünk” lett. 1929-ben – egy másik közös ismerős – Benedek Marcell fordításában ma-
gyarul is megjelent az így megszületett Beethoven-életrajz, amelyben az író külön háláját
fejezte ki Czeke Mariannénak és De Gerandoné Teleki Irén grófnőnek.88A fordító Be-
nedek a Rolland-mű egy pontatlan adata miatt Czekéhez fordult, aki tisztázta számára,
miből adódhatott a félreértés, majd az utóiratban tudatta, hogy most már nem az Egye-
temi Könyvtárban, hanem a minisztérium Pedagógiai Könyvtárában dolgozik.89

1928-ban a Revue des Études Hongroisescímű – elsősorban Nyugat-Európa szellemi
köreinek szóló – lapban a külföldet jobban érdeklő Brunszvik Teréz és Beethoven közti
kapcsolatról közölt egy kisebb tanulmányt, amely a svájci Tribune de Geneve-ben kedvező
visszhangra talált.90(A publikációt elküldte Rollandnak, hogy szükség esetén hivatkoz-
hasson rá.91) A Kisdednevelésben még két másik írás látott napvilágot, az egyik a grófnő és

191

86  Uo. 110–111.
87  Uo. 117.
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89  PIM Kézirattára, Czeke Marianne levele Benedek Marcellhez, 1928. dec. 6. V.3187/285.
90  MTAK Kézirattára. Czeke Marianne levélfogalmazványai De Gerando Attilánénak, 1929. máj. 9. Ms 844/e
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kora jeles pedagógusával, Wertheimmel való levelezését mutatatta be, a másik a hagyaték
pedagógiai vonatkozású részeiből adott szemelvényeket. A morzsaszemek mellett elké-
szült a Brunszvik-féle naplók és feljegyzések kritikai kiadásának első kötetének kézirata.
Czeke tarthatott attól, hogy a publikálás akadályokba fog ütközni, hiszen több fórumon
jelezte a munka végeztét és segítségért folyamodott, ahol lehetett. Éves beszámolójának
kíséretében eljutatta a kultuszminiszternek, s hogy a megjelentetés időszerűségét kiemelje
az első óvodaalapítás centenáriuma mellé felhozta a téma nemzetközi jellegét is: „Végül
legyen szabad megemliteni, hogy a külföld érdeklődése is fel van keltve a kiadvány iránt,
különösen Romain Rolland-é, akivel a Brunsvik ügy körül vagy husz levelet váltottunk
és nem egy kérdést oldottunk meg közösen ...”.92Az egykori kollégának, a Nemzeti Mú-
zeum főigazgatójának, Hóman Bálintnak Teréz neve napján írt levelében támogatást kért
és az ügynek további lendületet adó zárómondattal: „Száz szónak is egy a vége »a nyom-
dába a kézirattal!«”93

A kézirat tehát beküldetett, s hónapokig semmi nem történt, amikor is 1929 tavaszán
– valószínű Czeke Marianne, vagy az ő közbenjáróinak nyomására – mintha elindult
volna a gépezet. Hóman Bálint elküldte az anyagot a Történelmi Társulathoz és Doma-
novszky Sándorhoz, akitől viszont ő is további szívességet várt: „Nagyon leköteleznél,
ha értesitenél azok sorsáról és lehetőleg kedvező választ adnál a kiadás tekintetében. Na-
gyon kellemetlen volna nekem is, ha a kiadás ügye a végletekig elhuzódnék, mikor Ma-
rianne az én biztatásomra nagy ambicióval és biztatással vette kezébe az ügyet.”94Két
nappal korábban kelt megkeresésében Czeke is udvariasan érdeklődött a professzor úrnál,
hiszen már kéziratnak a második kötete is elkészült, s referálnia kéne De Gerandoné Te-
leki Irén grófnőnek.95(A fejlemények általában kedvezőek voltak a tudós hölgynek, hi-
szen Domanovszky Sándor fia, Ákos nemrégen az ő keze alatt gyakornokoskodott, s
mind a tanárnő, mind a tanítvány kölcsönösen kellemes benyomást tettek egymásra.)
A Történelmi Társulat lektoráltatta a munkát, a bíráló kifogásai mellett jelentős hú-

zást javasolt, s a véleményt a tudóshölgy csak nyáron ismerhette meg. A rövidítés indo-
koltnak tűnt, bár az addig elvégzett szelektálás is tetemes volt. A terjedelmi korlátozást
a Történelmi Társulat a drága nyomdai költséggel is indokolta. 
Czeke Marianne először kétségbeesett, de aztán gyorsan alkalmazkodott a nehezebb

körülményekhez. A professzor úrral párhuzamosan De Gerandonéval is levelezett, akit
valóban érdekelt a publikálás ügye, illetve szerette volna a hagyatékot valamelyik magyar-
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92  MTAK Kézirattára, Domanovszky Sándor iratai a Tört. Társ. kiadványaival kapcsolatos Czeke Mari-
anne-levelek, 1928. nov. 5. Ms 4521/118

93  MTAK Kézirattára, Domanovszky Sándor iratai a Tört. Társ. kiadványaival kapcsolatos Czeke Mari-
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94  MTAK Kézirattára, Domanovszky Sándor iratai a Tört. Társ. kiadványaival kapcsolatos Czeke Mari-
anne-levelek, 1928. ápr. 15. Ms 4521/118

95  MTAK Kézirattára, Domanovszky Sándor iratai a Tört. Társ. kiadványaival kapcsolatos Czeke Mari-
anne-levelek, 1928. ápr. 13. Ms 4521/119

FABÓEDIT

EKévk2014_kész  2014.03.09.  19:01  Page 192



országi közgyűjteménynek megfelelő árért az ő közreműködésével eladni. A grófnőt fo-
lyamatosan tájékoztatta a fejleményekről, s neki írta le azt a kulcsmondatot, amely kitar-
tását megmagyarázza: „ne mondhassák azt, nem tudta megcsinálni.” 96Átnézte tehát a
szöveget és a pedagógiai tárgykör mentén a személyes konzultációk, illetve a professzor
utasításai szerint húzott. A hatkötetesre szánt kiadvány kettőre zsugorodott. Közben Ro-
main Rolland londoni kiadójánál járt el egy esetleges együttműködés reményében, vala-
mint egy pécsi nyomda olcsóbb árajánlatát is beszerezte, hogyha a Társulat náluk
rendelné meg a kiadványt, akkor a teljes kétkötetes kézirat megjelenhetne. Domanovszky,
a Társulat elnöke megköszönte ügybuzgalmát, beterjesztette az elnökségnek a könyvtá-
rosnő javaslatát, de sem döntés, sem válasz nem született. 1931 nyarán felmerült az ame-
rikai kiadás eshetősége is. 
Még ebben az évben a többszöri szerkesztésnek köszönhetően összeszedte a ha-

gyatékból azokat az észrevételeket, amelyek Maria Montessori irányelveiben is megfo-
galmazódtak, a tanulmányt „Montessori-gondolatok gróf  Brunszvik Teréz naplójában”
címmel a Kisdedneveléshozta le és a szerző különlenyomatban is közreadta, hogy az óvo-
daalapító korszerűségéről minél többen tudomást szerezhessenek. 
Munkahelyén kifejezetten örült önállóságának, mert ha hibát talált, azt maga javí-

totta, s nem maradt meg benne az az őt zavaró érzés, mintha – ahogy írta Fitznek –
mások után „söpörné el a szemetet”. Télen keserűen tudósította régi munkatársát, Fitz
Józsefet – aki időközben a pécsi Egyetemi Könyvtár élére került, beváltva Czeke hozzá-
fűzött reményeit is –, hogy Brunszvik-naplók kiadását sikerült az illetékeseknek „elame-
rikázniuk”, addigi ötévi munkája hiábavalónak látszott, viszont munkahelyén új kollegát
vesznek fel, s így több ideje marad a szakozásra.97Azaz befejezhette az Országos Tanügyi
és Pedagógiai Könyvtár szakrendszerét. Próbálkozott az elődkönyvtár szakrendjével, il-
letve az Egyetemes Tizedes Osztályozással. Mivel az ETO pedagógiai szakja szűkösnek
bizonyult a gyűjtemény tematikus feltárására, ezért a korábbi szakrend egyszerűsített,
praktikus elveket érvényesítő, az állomány profiljához illeszkedő 22 főosztályos rendszert
alakított ki.98Az intézményi adminisztrációban is részt kellett vállalnia: hivatali levelezé-
seket intézett, hagyatékot vett át, éves beszámolókat írt, költségvetési tervet készített. Ő
és igazgatója a hatékony működéshez, a hosszabb nyitva tartáshoz ismétlődően létszám-
bővítésért és mostoha munkafeltételeik javításáért folyamodott. 1930 végére a könyvtár
új épületrészbe, jobb körülmények közé költözött, s a következő évben végre új, diplomás
munkatársnőt kaptak.
Az elkövetkező években tudományos munkássága szinte kizárólag Brunszvik Teréz

hagyatékából fakadó kutatási eredmények közlésére korlátozódott. 1932-ben a Pest-Budai
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Emléklapokban a tanulmányozott grófnő édesanyjának egykori – az első kisdedóvónak
helyet adó – ingatlanáról adott ismertetést „Özv. Gróf  Brunsvik Antalné háza” címmel.
A Zenecímű folyóirat 1932–1933-as összevont évfolyamában négy részletben vázolta
fel a grófnőnek a muzsikához fűződő tanulmányait, élményeit. 1933-ban ismét az óvo-
dáról publikált egy rövidke írást a Kisdednevelésben. Majd a Magyar Pedagógiai Társaság
gondozásában 1933–1934-ben megjelenő kétkötetes pedagógiai lexikon számára írta meg
a Brunszvik Terézről szóló szócikket, s amelynek köszönhetően bekerült a kézikönyv il-
lusztris szerzői gárdájába.
Az 1930-as évek gazdasági válsága elérte a kormányzati hivatalokat is, így a Peda-

gógiai Könyvtárat is. A Hóman-vezette kulturális tárca addig is épphogy csak biztosította
a létesítmény működésének anyagi feltételeit, ám a válsággal terhelt helyzetben már sza-
badulni szeretett volna tőle. A látszatra ügyelve a gyűjtemény gondjainak, illetve sorsának
megoldását – a korábban fölöspéldányok szétosztását felügyelő – bizottságra hárította.
A testület tagjai közt volt Pasteiner Iván is, aki a helyszíni szemle és a tanácskozás vég-
eredményeképp az intézmény felszámolását – nagykönyvtárak közti felosztását javasolta.
Valós indoklásként számba vette az anyagiak hiányát, a helyszűkét, a kislétszámú sze-
mélyzetet, érvelésében az adott körülmények között pazarlásnak tekintette a gyűjtemény
fenntartását, amikor más jól felszerelt, gazdag, nagy könyvtárak – köztük a Fővárosi Pe-
dagógiai Könyvtár, mint szakgyűjtemény – egyébként is rendelkeztek tekintélyes peda-
gógiai állománnyal. A véleményt a minisztérium természetesen elfogadta, a könyvtárat
pedig rendeletileg megszüntette. A Pasteiner által meghatározott tagokból álló újabb bi-
zottság felügyelete alatt a gyűjtemény állományából az akkori nagykönyvtárak ingyen je-
lentős mértékű gyarapodáshoz jutottak.99(Az Egyetemi Könyvtárba több mint kilencezer
tétel került, amelynek feldolgozásához újabb munkaerő szükségeltetett, s ekkor lépett az
intézmény kötelékébe a korszak történetével később behatóan foglalkozó Vértesy Miklós,
illetve a majdani igazgató Mátrai László.100)
A könyvtár felszámolásakor Hóman Bálintnak gondja volt arra, hogy mostani be-

osztottjának, egykori kolléganőjének megbecsültségét kifejezze és nyugdíjas éveire ga-
rantálja. 1933 júliusában bekérte Czekének Pasteinertől az Egyetemi Könyvtárban
kiállított szolgálati és minősítési táblázatát101, novemberben összeállíttatta vele részletes
szakmai életrajzát102, decemberben – fizetési kategóriájának meghagyása mellett – mú-
zeumi főkönyvtárnokká nevezte ki. A főkönyvtárnoknő azonban 1934-ben nyugdíjazását
kérte. S mint nyugalmazott igazgató továbbra is ingyen bejárt dolgozni, hogy szakszerűen
levezényelje az Országos Tanügyi és Pedagógiai Könyvtár felosztását, illetve személyesen
intézte a minisztérium IV. főosztályának házikönyvtárának visszatartott gyűjtemények
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rendszerbeillesztését, feldolgozását. A miniszter a hivatásának elkötelezett tisztviselő-
hölgynek az átszervezések önzetlen (díjazás nélküli) lebonyolításáért 1934 nyarán mi-
niszteri köszönő levelet írt, s egy hónappal később pedig a nyugdíjba vonulása alkalmából
nemzeti múzeumi könyvtárigazgatói címet adományozott. Végül Czeke Mariannénak az
adott év munkálatairól szóló jelentése nyomán 1935 májusában újfent „indíttatva érezte
magát”, hogy ezért „köszönetét és elismerését” tanúsítsa.103

Az 1930-as évek első felében tovább folyt a Brunszvik-kézirat körüli huzavona. 1930
végén egy Brunszvik Teréz életéből doktoráló hölgy, Benes Piroska kérte Czeke segítségét
a hagyaték hozzáférhetősége miatt. Benesnek részletekben elküldte a szükséges anyagot,
aki ennek köszönhetően Berlinben megszerezhette doktori címét.104A megkeresés fel-
említésével is próbált hatni a komótos tudósra – hiába. A professzor és a könyvtárosnő
közti éves, féléves gyakoriságú levélváltások szerint miközben Domanovszky folyton tü-
relemre intette Czekét, aki a szükséges átdolgozásokat sorra végrehajtva érdeklődött az
elvégzett munkája felől. Azonban a türelem időkorlátlan, így a kéziratot kurtítani kény-
szerülő tudóshölgy éves, féléves várakozásokkal, mentegetőzve kérte a professzor úr vé-
leményét. 1934 nyarán eldőlhetett a kiadás, hiszen Romain Rollandnak is elújságolta a
kedvező hírt.105Ősszel már a nyomdába szánt jegyzetekről szerette volna megtudni az
értékelést. Ám 1935 januárjában a professzor a meghúzott anyagból újabb összevonást
javasolt, túlontúl részletezőnek találta a Brunszvik Teréz őseiről, szüleiről szóló rész
ahhoz képest, hogy a mű célja a grófnő lelki életének bemutatása és gondolatvilágának
fejlődése lenne: „Gondolja meg Méltóságos Asszonyom, hogy az olvasó ezzel kezdi az
olvasmányt. Az egykori evangélikus lelkipásztor, majd később postamester életéről fenn-
maradt adatok felsorolása azt az olvasót, aki Terézünkre kiváncsi, nagyon kevéssé fogja
érdekelni. … legjobb lesz az egészet átfogalmazni. … Félek, hogy a jelen soraim Méltó-
ságos Asszonyomnak csak keserüséget fognak okozni, de kérve-kérem a saját munkája
sikerének érdekében, hallgasson rám …”106Másnap kelt válaszában Czeke Marianne el-
fogadta a kifogásokat, tanácsokat, s a felmenőkhöz pedig egyáltalán nem ragaszkodott.107

A kihagyással viszont sok értékes információ veszett volna el, ezért az ominózus
részt az akkor induló, Magyar Női Szemlefolyóirat nevével fémjelzett sorozat első tagja-
ként, önállóan jelentette meg „Gróf  Brunszvik Teréz ősei és oldalági rokonsága” címmel.
A tanulmány rendkívül érdekes hátteret ad a grófnő gyermekkorát, világszemléletét, ne-
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103  MTAK Kézirattára, Czeke Marianne személyes iratai, Ms 844/a, 7–10.
104 OSZK Kézirattára, Czeke Marianne levele Gyulyás Pálhoz, 1940. febr. 14. Benes Piroska Fond

36/1100.
105 Romain ROLLAND LeveleiCZEKE Mariannehoz a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában, i. m.

179.
106  MTAK Kézirattára, Domanovszky Sándor iratai a Tört. Társ. kiadványaival kapcsolatos Czeke Mari-

anne-levelek, 1935. jan. 20. Ms 4521/140
107  MTAK Kézirattára, Domanovszky Sándor iratai a Tört. Társ. kiadványaival kapcsolatos Czeke Mari-

anne-levelek, 1935. jan. 21. Ms 4521/141
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veltetését befolyásoló családi adottságokról, lebilincselően gazdag, részletes a fennmaradt
tárgyakról, emlékek értékelését is tartalmazó lábjegyzetekkel. Mai szemmel a professzor
– első megközelítésben kézenfekvő – ítélete tűnik merevnek, hiszen pont a feleslegesnek
tartott tényezők magyarázzák a grófnő személyiségjegyeinek alapjait, illetve a téma iránt
érdeklődők kíváncsiságát inkább inspirálják a jól feltárt, logikusan egymáshoz illeszkedő
történeti elemek. 1935 tavaszától viszont már a tényleges nyomdai munkálatok töltötték
ki a könyvtárosnő és a professzor levelezését. Czeke Marianne kettejük levélváltásában
ettől kezdve írta úgy alá a nevét, hogy elé tette a „dr.”-t is. A kiadás most már megkér-
dőjelezhetetlenné vált, a tartalmi viták befejezettnek tűntek.
A nyáron napvilágot látott tanulmányból küldött egy példányt De Gerandoné Te-

leki Irénnek Erdélybe. A Brunszvik-naplók sorsát is intézte a fővárosi hivataloknál,
egyelőre kevés sikerrel. Beszámolt arról is, milyen körülményes szervezést, egyeztetést
jelentett számára. Rosszabbodó hallásával, rendszerint többszöri telefonálás után, ha
kapott az illetékestől időpontot, mire nagy nehezen odaért a „fontos úrnak” éppen ha-
laszthatatlan ügyben távoznia kellett.108Az év vége felé épp ezért levélben kereste meg
„Fitz Józsit”, a Nemzeti Múzeum nemrég kinevezett igazgatóját azzal, hogy egy ismételt
értékbecsléssel mennyit érne az intézménynek a kéziratos hagyaték.109A megküldött
felajánlott ár messze alulmúlta Czeke és De Gerandoné várakozásait. Megírta, hogy az
elhúzódó kiadású Brunszvik-kötet és a hagyaték miatt megromlott viszonya Szirmayné
Pulszky Harriettel, mert időközben a Kisdednevelésben ő is szerette volna bemutatni a
grófnőt, ám mint a magyar szellemi élet egyik őrültjét, holott ilyenről ez esetben szó
sem lehetett, illetve efféle dehonesztáló hírverés egyáltalán nem tett volna jót a megje-
lenés előtt álló műnek.110Még ebben az évben Beethoven magyarországi kapcsolatairól
írott francia nyelvű cikkét két helyen is közreadták: a Neues Beethoven-Jahrbuchban és a
Magyar Női Szemlében. 
Az 1936-os év elejére a Fővárosi Könyvtártól végre sikerült megfelelő árat kapni a

hagyatékért.111Tehát a kéziratos feljegyzések sorsa rendeződött, s amelyeket ma is ott
őriznek. A tudóshölgytől a Magyar Női Szemlenyári száma hozott le még néhány, a gróf-
nőhöz fűződő gondolatot tartalmazó kisebb kétoldalas cikket „Még egyszer Brunszvik
Terézről” címmel. A nyomdai előkészületek: a szedés, a tördelés lassabban ment, mint
azt Czeke Marianne remélte. A kiadást pedig az addig konzulens professzor, Doma-
novszky Sándor felügyelte. A sajtó alatt levő munka terjedelmét csak ebben a fázisban
lehetett megbecsülni, amely a Brunszvik-kötet esetében további húzást jelentett, s minden
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108  MTAK Kézirattára, Czeke Marianne levélfogalmazványai De Gerando Attilánénak, 1935. jún. 12. Ms
844/e, 4.

109 OSZK Kézirattára, Czeke Marianne levele Fitz Józsefhez, 1935. nov. 18. Fond 45/109, 13.
110  MTAK Kézirattára, Czeke Marianne levélfogalmazványai De Gerando Attilánénak, 1935. dec. 9. Ms

844/e, 5.
111  MTAK Kézirattára, Czeke Marianne levélfogalmazványai De Gerando Attilánénak, 1936. febr. 24. Ms

844/e, 6.
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rövidítést még egyeztetni kellett Domanovszkyval is. A korrektúrák akadozva, hónapos,
féléves késésekkel kerültek Czekéhez, akinek egészsége ekkor egyre labilisabbá vált, s
nehezére esett már – az önmagában is tetemes kézirattal járó – munka. Minden erejét
megfeszítve a maga részéről igyekezett gyorsan dolgozni. 
Ősszel két hónapig tartó betegágyban érte Kőhalmi Bélának, az „Az új könyvek

könyvének” 1937-re készülő összeállításához a kedvenc olvasmányra vonatkozó, jeles
értelmiségiekhez intézett körkérdése, s Czeke csak késve tudott válaszolni. Télen sza-
badkozva a késedelemért megírta, hogy fiatalon afféle „társasági úrileányként” nem tud
beszámolni döntő hatású könyvélményről, viszont pályáját meghatározó érdeklődési köre
olyan széles, hogy kedvenceinek sora egy kisebb katalógust is kitenne.112

1937-ben rosszabbodó betegsége miatt többször lett hosszabb időre ágyhoz kötve,
amikor is egy kifakadásában egyenesen „hóhérmunkának” nevezte a feladatot.113A pro-
fesszor úr egészsége is megroppant: egy váratlan műtéten kellett átesnie. A beavatkozás
megint csak hátráltatta a nyomdai munkálatok gondozását, sőt kellemetlen félreértésekből
adódó sértődéseket eredményezett a nyugalmazott könyvtárigazgatónő és a tanár úr kö-
zött. A sok-sok húzás ellenére a tervezett terjedelemhez képest 11 ívnyi többlettel készült
el a kötet. Czeke is állta volna a pluszköltségeket, de sikerült elérnie a minisztériumnál,
hogy ezt a terhet átvállalja. A levélváltásból jól érzékelhető, hogy mindkettejüket, Do-
manovszkyt is, Czekét is megviselték a kiadás körüli egyezkedések. Utóbbi ereje fogytán
volt, de nem adta fel.
Czeke Marianne leveleiben végtaghiánya mellett, az idő előrehaladtával gyakrabban

felemlegette az őt gátló „süketségét”. Biztosan sokat foglalkozott a helyzetet kompenzáló
eszközökkel, megoldásokkal – családi visszaemlékezésből tudható, hogy érdeklődött a
jelnyelv iránt. Tagja volt a Magyar Nagyothallók Országos Egyesületének, s amely szer-
vezetnek 1936-ban indult a Nagyothallócímű lapja. A házisokszorosításos havi folyóirat
1937 második felére válhatott nyomdai előállítású sajtótermékké.114A lap tartalmi szín-
vonalának és presztízsének emeléséhez járult hozzá Czeke a két évvel korábbi, francia
nyelvű Beethoven-cikkének magyar változatának közreadásával „Beethoven magyar kap-
csolatai” címmel, s amelyet mint „nyugalmazott nemzeti múzeumi könyvtárigazgató”
szignált. A Nagyothallókihasználva a számára értékes írást öt részben, a következő év nya-
rára átnyúlóan, egy-két oldalas terjedelemben adta le.
1938 elején Czeke és Domanovszky már az utolsó tördelésekről váltottak levelet. A

tudóshölgy szívós kitartásának köszönhetően tehát végre megjelenhetett „Brunszvik
Teréz grófnő naplói és feljegyzései” című nagy munkájának első kötete a Magyar Tör-
téneti Társulat kiadásában, a „Magyarország újabbkori történetének forrásai” sorozat
tagjaként. Egy nyáron kelt levelében már a fordítás jogával kapcsolatban kért felvilágo-
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112 OSZK Kézirattára, Czeke Marianne levele Kőhalmi Bélához, 1936. nov. 1., Fol. Hung. 3046 (f. 507/a)
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sítást, mert egy franciaországi jelentkező komoly érdeklődést tanúsított.115Majd nyara-
lásából küldött, tiszteletpéldányokat érintő levelezőlapon bevallotta, hogy „… »kicsit«
megcsömörlöttem Terézemtől.”116Nemsokára Romain Rolland gratuláló sorai is meg-
érkeztek.117A Brunszvik-hagyaték közlése valóban tetemes munkát jelentett, amely a
sokszori átdolgozással, a rövidítgetésekkel heroikus küzdelemmé nőtt, mégis elkötele-
zettségének egyik legfőbb motorja, az az elhatározása volt, hogy nehogy azt mondják
róla „nem tudta megcsinálni”.118

Czeke Mariannét a teljes elismerés övezte. Itthon a Magyar Soroptimista Egyesület
a női foglalkozási ágak sikerességét demonstrálandó rendezvényére felkérte, hogy – nyolc
másik hölgytársával együtt – tartson előadást pályájáról, küzdelmeiről, eredményeiről.
Az előadásokat „Kilenc magyar kiváló asszony” alcímmel a Magyar Női Szemlesorozatá-
ban közreadta. A könyvtárosnő saját pályaívét Brunszvik grófnő életét bemutató kötettel
zárta, amelynek a második részében „csupán a pedagógiai feljegyzései, továbbá a nőkér-
désre és a szociális intézményekre vonatkozó nézetei és javaslatai kerülnek majd köz-
lésre.”119 A külföldi ismeretségei nyomán értesülhetett Maria Loschi „Scrittici
d’Ungheria” (Magyar írónők) címet viselő vállalkozásáról, mert elküldte számára az egyet-
len fennmaradt fiatalkori dedikált fényképét. Az olasz összeállítás egy négyoldalas pá-
lyaképet szentelt neki.120

A könyvtárosnő pályaválasztásával, ha nehezen is, de édesanyja is megbékélt. Az
idősebb leány, Marianne együtt élt szintén nagyothalló édesanyjával. Jó néhányszor la-
kóhelyet cseréltek, mire az 1930-as évekre megtalálták a megfelelő lakást a XI. kerületi
Bercsényi utca 9. szám alatt. Szomszédságukba költözött húga a családjával, akik szükség
esetén segítségükre lehettek. 1938 végén a 94 éves kort megért, szellemi és fizikai fris-
sességnek örvendő mama elhunyt. Fájdalmában többek között osztozott a régi jóbarát,
Fitz József, illetve a sorstársát tisztelő Nagyothallólap is, amelyben a szerkesztő kifejezte
abbéli reményét, hogy a gyász feldolgozása után mielőbb visszatér „nagyértékű mun-
kásságához”121A tragédia, mint Fitznek írta, mégis váratlanul érte, s csak reménykedett
abban, hogy politikai téren hasonló megpróbáltatásban nem lesz része az országnak.122
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115  MTAK Kézirattára, Domanovszky Sándor iratai a Tört. Társ. kiadványaival kapcsolatos Czeke Mari-
anne-levelek, 1938. júl. 9. Ms 4521/154

116  MTAK Kézirattára, Domanovszky Sándor iratai a Tört. Társ. kiadványaival kapcsolatos Czeke Mari-
anne-levelek, 1938. júl. 12. Ms 4521/155

117 Romain ROLLAND leveleiCZEKE Mariannehoz a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában, i. m.
182.

118 A családot, rokonságot képviselő Lakatos András közlése. (Lakatos András Czeke Marianne húgának
unokája.). Továbbá l. 96. lábjegyzetet.

119 CZEKE Marianne, Hogyan lettem könyvtáros?i. m. 8. A második rész csak terv maradt.
120 LOSCHI, Maria A., Scrittici d’Ungheria,Torino, 1939, 161–165.
121 Nagyothalló, 1938, 6. sz., 24.
122 OSZK Kézirattára, Czeke Marianne levele Fitz Józsefhez, 1938. okt. 14. Fond 45/109. 15
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A baljós politikai légkör azonban, mégis aktualitást adott egy kivonatosan publikált,
húsz évvel korábbi munkája teljes megjelenésének. Így a Wilsont és működését tárgyaló
– 1917–1918 táján született – tanulmány most teljes terjedelmében napvilágot láthatott
a Magyar Női Szemlesorozatában „Wilsontól–Rooseveltig: értekezés a történet és a politika
köréből” címmel. S ez volt az akkor 66 éves tudós hölgy utolsó publikációja. Közéleti
tisztségeiről is lemondott, s végleg visszavonult.
A tevékeny, életigenlő, fáradhatatlan küzdőt levette lábáról elhatalmasodó betegsége

és teljesen testvére családjára szorult, s három év múlva 69 évesen, 1942-ben elhunyt. A
Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra. Haláláról megemlékezett a korabeli
sajtó.123Síremlékét a 20. század második felében felszámolták.124Alakját az egykori kol-
légák, barátok nem feledték, s családtagok is igyekeztek emlékét méltóképpen ápolni. A
’60-as években a Brunszvik-kutató elevenedett meg Romain Rolland leveleiben, a ’70-
80-as években az egyetemi könyvtártörténeti kutatások nyomán újból előkerült a könyv-
tárosnő, a 2000-es években pedig a nőnevelés történetének első diplomás könyvtáros
hölgyének állítottak emléket. 
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123 Czeke Marianne, Irodalomtörténet, 1942, 2. sz., 115. 
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A Szentháromság-téri óvoda, Kisdednevelés, 1933, 5. sz., 150–151.
Les sejours de Beethoven en Hongrie, Neues Beethoven-Jahrbuch, 6(1935), 52–58. 
Séjours de Beethoven en Hongrie, Magyar Női Szemle, 1935, 3–4. sz., 76–80.
Még egyszer Brunszvik Terézről, Magyar Női Szemle, 1936, 6. sz., 127–129.
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Beethoven magyar kapcsolatai, Nagyothalló, 1937, 7. sz., 9–10., 8. sz., 4–6., 1938, 1. sz., 7–
8., 2. sz., 9., 3. sz., 5–7.

Recenziók

Collection of  British authors, Cél, 1910, 134–135. 
Francia regények, Cél, 1910, 135–136. 
Shakespeare on the stage by William Winter, Magyar Shakespeare-Tár, 5, 1912, 294–295.
Das ungarische Shakespeare-Jahrbuch, Ungarische Rundschau, 1913, 696–700., 1914, 722–
726., 1915, 515–517.
Milton’s Epitaph to Shakespeare: By Sir Edwin Durning-Lawrence, Magyar Shakespeare-Tár,
6, 1913, 286–287.
Walter Pater: Görög tanulmányok: Fordította Kőszegi László, Egyetemes Philologiai Köz-
löny, 1915, 747–751.
Über eine anno 1587 erschienene, heute aber gänzlich vergessene Novelle als Quelle von Massingers
„A very woman”: Joseph de Perrott, Magyar Shakespeare-Tár, 8, 1916, 275.
Imperialistische Strömungen in der englischen Literatur von Friedrich Brie, Magyar Sha-
kespeare-Tár, 9, 1916, 274–276.
Pekár Károly: Magyar kultúra: Hátrahagyott munkája: Sajtó alá rend. és az életrajzot írta Morvay
Győző, Századok, 1918, 194–196. 
Count Paul Teleki: The Evolution of  Hungary and its place in European History,Századok, 1923,
327–332. 

Lexikonszócikk

Brunszvik Teréz = Magyar pedagógiai lexikon, FINÁCZY Ernő és KORNIS Gyula közre-
működésével szerk. KEMÉNY Ferenc, 1, Budapest, Révai, 1933, 258–263.

Visszaemlékezés

Hogyan lettem könyvtáros? = Küzdelmek és eredmények, bev. SPURNÉ BÁRDOS FÉLTO-
RONYI Magda, Budapest, 1938, (Magyar Női Szemle Könyvtára, 5), 5–8.

Szakirodalmi fordítás

Walter RALEIGH, Shakespeare, ford. CZEKE Marianne, átnézte REICHARD Piroska,
a függ. összeáll. BAYER József, Budapest, Akadémia, 1909, (A Magyar Tudományos
Akadémia Könyvkiadóvállalata. Új Folyam) 

Szépirodalmi fordítás

Edgar Rice BURROUGHS, Tarzan visszatérése, ford. CZEKE Marianne, Budapest, Fő-
városi, [192?]
Alexandre DUMAS, Bragelonne vicomte, ford. CSETÉNYI Erzsi, CZEKE Marianne, LEN-
GYEL Miklósné, Budapest, Dante, [1924]
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Alexandre DUMAS, Bragelonne vicomte, ford. CSETÉNYI Erzsi, CZEKE Marianne, LEN-
GYEL Miklósné, Budapest, Dante, [1926], (Id. Dumas Sándor Munkái) 
Alexandre DUMAS, Bragelonne vicomte: A Három testőr visszatér, ford. CSETÉNYI Erzsi,
CZEKE Marianne, LENGYEL Miklósné, Budapest, Dante, [1926?], (Dumas Munkái) 
Alexandre DUMAS, Bragelonne vicomte, ford. CSETÉNYI Erzsi, CZEKE Marianne, LEN-
GYEL Miklósné, Budapest, Dante, [1930 körül], (Dumas Munkái)

Summary
The first woman librarian in the University Library

The doors of  universities opened up for women also in 1895 in Hungary. It seemed that
the opponents of  the possibility also took note of  the parliament’s decision.
Marianne Czeke (1873–1942) was the first person among the first of  the middle

class graduate intellectual working women. She received librarian job in the University
Library, where she became acknowledge expert. The scientist lady had very wide research
activity, much of  which was groundbreaking. The two main research areas closely linked
to her political and woman’s movement activities as well. Around her interest she had
extended correspondence with national and internationally known scientist and influ-
ential people, so she was recognized abroad. 
Although she was desabled, hard of  hearing, single woman, her disease did not

cause as much difficulty as the simple fact, that she was a woman.  She needed powerful
supporters for legal advance in her office. The vitality, clever, steady lady has achieved,
what that era made possible for her. Nowadays her life and career is still exemplary.
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Tanári diploma

Doktori oklevél
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A fiatal dr. Czeke Marianne
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Az idős dr. Czeke Marianne
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