
AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR 
ÉVKÖNYVEI 

X. 

BUDAPEST 
2001 





ANNALES 
BIBLIOTHECAE UNIVERSITATIS 

DE ROLANDO EOTVOS 
NOMINATAE 

X 

2001 





AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR 
ÉVKÖNYVEI 

X 

2001 

BUDAPEST, 2001 



Szerkesztették: 

Szögi László (Főszerkesztő) 

Rutkai Lászlóné (technikai szerkesztő) 

© Szerzők, 2001 
Szerkesztés© Szögi László, 2001 

ISSN 0424-9066 
a címlapon az Egyetemi Könyvtár épülete látható 

a Vasárnapi Újság számából, 22. évf. (1875) 4. sz. 53. 



TARTALOM 

Bevezetés, az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtári hálózatának 
helyzete (Szögi László) 15 

I. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYEIBŐL 

Petrovics Mária 
A humán faktor. Egy könyvtár változásai - szubjektív szemmel 41 

Varga Klára 
Együttműködés a Horizon integrált könyvtári rendszerben 55 

II. EGYETEM ÉS FELSŐOKTATÁSTÖRTÉNET, 
TÖRTÉNETTUDOMÁNY 

Farkas Gábor Farkas 
Szerémi György hitelességének a kérdése 65 

Schütz István 
Az ismeretlen Koszovó 87 

Szögi László 
Magyarországi zsidó egyetemi hallgatók a német nyelvterület 
egyetemein és főiskoláin (1789-1919) 107 

Varga Júlia 
Az erdélyi románok egyetemi törekvései és a román fejedelemségek 
felsőoktatása a 19. században 119 

Kiss József Mihály 
A kolozsvári „menekült egyetem" 1919. évi történetére vonatkozó 
dokumentumok Szandtner Pál iratai között 139 

Heilauf Zsuzsanna 
A Kassai Mezőgazdasági Akadémia diákjai 1875-1918 163 

Horváth Pál 
Frank Ignác (1788-1850) 191 

5 



III. IRODALOMTÖRTÉNET 

Knapp Éva 
A barokk kori nyomtatott mirákulumos könyvek jellemzői III 207 

Tóth Péter 
Koraközépkori hagiográfia és a kopt irodalom 
Egy kopt osztrákon szövegének irodalomtörténeti elemzése 235 

Muth Ágota Gizella 
Irodalmi városképek 
Adalbert Stifter: Bécs és a bécsiek, az életből vett képekben 255 

Csanda Mária 
Dylan Thomas korai prózája 273 

IV. MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET 

Fabó Edit 
Valóság- humor - bölcsesség (Millennium, 1900 Magyarország) 283 

Kovács Mária 
Budapesti Egyetemi Énekkarok (1862-1948) 301 

Vörös Géza 
Az Egyetemi Könyvtár és a Gyüjteményegyetem 325 

Bakos József 
Az „etruszk rejtély" 
Az eredet és a vallás kérdésének néhány fontos eleme 347 

A kötet szerzői 367 

6 



CONTENTS 

Introduction - Situation of the Eötvös Loránd University Library System 
(Szögi, László) 15 

I. UNIVERSITY LIBRARY TODAY 

Petrovics, Mária 
Human Management. Changes in the Library - Throught Subjective Eyes 41 
Varga, Klára 
Cooperation between Three University Library inside the 
„Horizon" Integrade Library Database System 55 

II. UNIVERSITY AND HIGHER EDUCATION HISTORY 

Farkas, Gábor Farkas 
György Szerémi: Are His Works Authentic? 65 
Schütz, István 
The Unknown Kosovo 87 
Szögi, László 
Jewish Students from Hungary at the German 
Language-speaking Area's Universities and High Schools (1789-1919) 107 
Varga, Júlia 
Efforts of Transylvanian Romanians to Found University and 
Higher Education in the Romanian Principalities in the 19th Century 119 
Kiss, József Mihály 
Documents Referring to the 1919th Year's History of 
„Refugeed University Cluj" among Professor Pál Szandtners's Papers 139 

Heilauf, Zsuzsanna 
Students at Agricultural Academy Kosice in the 19th Century 163 
Horváth, Pál 
Professor Ignác Frank (1788-1850) 191 

III. HISTORY OF LITERATURE 

Knapp, Eva 
Characteristics of Baroque Printed Miracoulous Books III 207 
Tóth, Péter 
Early Mediaeval Hagiography and the Coptic Literature 
(Literature Historical Analyzis of a Coptic Ostracon's Text) 235 

7 



Early Mediaeval Hagiography and the Coptic Literature 
(Literature Historical Analyzis of a Coptic OstracoiTs Text) 235 

Muth, Ágota Gizella 
Genre-Paintings (Vienna and the Viennese in Sketches from Their Life)...255 
Csanda, Mária 
Early Prose of Dylan Thomas 273 

IV. HISTORY OF CIVILIZATION 

Fabó, Edit 
Reality-Humour - Wisdom (Turn of the Century, 1900. Hungary) 283 
Kovács, Mária 
Budapest University Chorus (1862-1948) 301 
Vörös, Géza 
The University Library and the „Universal Collection" 325 
Bakos, József 
„The Etruscan Mystery (Some Important Elements of 
Their Origin and Religion) 347 

Authors 367 

x 



INHALT 

Einführung, Die Situation des Bibliothekennetzes der 
Eötvös Loránd Universität (Szögi, László) \ 

I. DIE UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK HEUTE 

Petrovics, Mária 
„Human mangement" oder Wandlungen einer Bibliothek 

aus subjektiver Sicht 41 
Varga, Klára 
Die Zusammenarbeit dreier Großbibliotheken in einem Datenbasissystem....55 

IL HOCHSCHUL - UND UNIVERSITÄTSGESCHICHTE, 
GESCHICHTSWISSENSCHAFT 

Farkas, Gábor Farkas 
Zur Frage der Glaubwürdigkeit in den Werken von György Szerémi 65 
Schütz, István 
Das unbekannte Kosovo 07 
Szögi, László 
Ungarländische Studenten jüdischer Herkunft 
an deutschsprachigen Universitäten in der Zeit zwischen 1789-1919 107 
Varga, Júlia 
Bestrebungen siebenbürgener Rumänen zur Gründung einer 
Universität und das Hochschulwesen in den rumänischen 
Wojwodschaften im 19. Jahrhundert 119 
Kiss, József Mihály 
„Eine Universität auf der Flucht". Dokumente über die 
Geschichte der Universität in Kolozsvár/Klausenburg im 1919 jähre. 
Aus dem Nachlaß von Pál Szandtner j39 
Heilauf, Zsuzsanna 
Die Studenten der Landwirtschaftlichen Akademie in 
Kaschau/Kosice Zwischen 1875-1918 153 
Horváth, Pál 
Der Universitätsprofessor Ignác Frank (1788-1850) 191 

9 



III. LITERATURGESCHICHTE 

Knapp, Éva 
Die charakteristischen Merkmale der gedruckten Mirakelbücher 
in der Zeit des Barocks III 207 

Tóth, Péter 
Frühmittelalterliche Hagiographie und die koptische Literatur 
(Literaturgeschichtliche Analyse des Textes auf einem koptischen 
Ostrakon) 235 
Muth, Ágota Gisella 
Literarische Städtebilder 
Adalbert Stifter: Wien und die Wiener, in Bildern aus dem Leben 255 
Csanda, Mária 
Die Frühe Prosa des Dichters Dylan Thomas 273 

IV. KULTURGESCHICHTE 

Fabó, Edit 
Alltagsleben, Humor und Weisheit in der Zeit der Jahrhundertwende 
in Ungarn 1900 283 
Kovács, Mária 
„Budapester Universitätschöre" (1862-1948) 301 
Vörös, Géza 
Die Universitätsbibliothek und die Idee der virtuellen Kollektiven 
Sammlung 325 
Bakos, József 
„Das Geheimnis der Etrusken". Einige wichtige Elemente von 
Herkunft und Religion der Etrusken 347 

Verfasser 367 

10 



SOMMAIRF 

Introduction, La situation actuelle du réseau de bibliotheque de 
rUniversité Eötvös Loránd (Szögi, László) 15 

I. LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 

Petrovics, Mária 
Le facteur humain. Les changements d'une bibliotheque -
approche subjective 41 
Varga, Klára 
Cooperation entre trois bibliotheque dans le Systeme intégré de 
bibliotheque „Horizon" 55 

II. HISTOIRE DES UNIVERSITÉS ET DE L' ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 

Farkas, Gábor Farkas 
György Szerémi: Est-ce-que ses oeuvres sönt authentiques? 65 
Schütz, István 
Le Koszovó inconnu 87 
Szögi, László 
Étudiants juifs aux universités et aux écoles supérieures de faire 
de la langue allemande 107 
Varga, Júlia 
Les efforts des fondations des universités des Rommains de 
Transylvanie et fenseignement supérieur des principautés roumaines 
dans le XIXiéme siecle 119 
Kiss, József Mihály 
Les documents de 1919 de „Funiversité rescapée" de Cluj entre 
les papiers de Paul Szandtner 139 
Heilauf, Zsuzsanna 
Les étudiants de ГAcadémie d'Agriculture de Cassovie de 1875 á 1918.... 163 
Horváth, Pál 
Prof. Ignác Frank (1788-1856) 191 

III. HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE 

Knapp, Éva 
Les traits de caractere des livres de miracle imprimé 
á Tepoque baroque III 207 

11 



Tóth, Péter 
L/hagiographie du haut Moyen Age et la littérature copte. 
Analyse d'histoire littéraire du texte d'un ostrakon copte 235 
Muth, Ágota Gizella 
Images littéraires sur des villes. 
Stifter, Adalbert: Vienne et les viennois, dans des images 
prises sur le vif 255 
Csanda, Mária 
Les premieres oeuvres de prose de Dylan Thomas 273 

IV. HISTOIRE DE LA CIVILISATION 

Fabó, Edit 
Réalité - humour - sagesse (le Millénaire de la Hongrie, 1900) 283 
Kovács, Mária 
Les Choeurs des Universités de Budapest de 1862 a 1948 301 
Vörös, Géza 
La Bibliotheque Universitaire et TUnion Centrale des Collections 
publiques 325 
Bakos, József 
„Le mystere étrusque" 
Quelques elements importants de Lorigine et de la religion 347 

Auteurs 367 

12 



INDICE 

Introducción. La situación de la red de bibliotecas en 

la Universidad Eötvös Loránd de Budapest.(Szögi, László) 15 

I. LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

Petrovics, Mária 
El factor humano. Los cambios en una biblioteca 41 
Varga, Klára 
Colaboración por via del sistema integral de banco de datos 
adaptado para bibliotecas, Horizon 55 

II. HISTOGRAFÍA, HISTÓRIA UNIVERSITARIA Y DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

Farkas, Gábor Farkas 
La autenticidad del historiador György Szerémi (cl490-1548) 65 
Schütz, István 
Cosovo desconocido 87 
Szögi, László 
Los estudiantes judíos procedentes del Reyno de Hungría en 
las universidades e instituciones de educación superior del 

área de habla alemana en el período de 1789-1919 107 
Varga, Júlia 
Los esfuerzos de la náción rumana de Transilvania por 
establecer una universidad propia у las instituciones de educación 
superior en los principados rumanos en el siglo 19 119 
Kiss, József Mihály 
„La Universidad Refugiada". Documentos referentes a 
la Universidad de Kolozsvár (Cluj Napoca /Clausenberg Rum.) 
de 1919 entre los papeles del profesor yjurista Pál Szandtner 139 
Heilauf, Zsuzsanna 
Los estudiantes del Academia Agropecuaria de Kassa de 1875 a 1918 163 
Horváth, Pál 
El profesor jurista Ignác Frank, 1788-1850... 191 

13 



III. HISTÓRIA LITERARIA 

Knapp, Éva 
Características de los imprsos sobre los prodigios en la época barroca. 
III. parte 207 
Tóth, Péter 
Hagiografia de la baja edad média у la literatura de los coptos. 
El análisis del texto de un ostracón desde el punto de vista 
de la hitstória literal 235 
Muth, Ágota Gizella 
Viena у los vieneses visto por Adalbert Stifter 255 
Csanda, Mária 
La prosa juvenil de Thomas Dylan 273 

IV. HISTÓRIA CULTURAL 

Fabó, Edit 
Realidad - Humor- Sabiduria .(El final del siglo 19 у el comienzo 
del siglo 20 en Hungría) 283 
Kovács, Mária 
„Los Coros Universitarios de Budapest", 1862-1948 301 
Vörös, Géza 
La Biblioteca Universitaira у los intentos de su adhesion 
al Patrimonio Nációnál 325 
Bakos, József 
El „enigma etrusco", ciertos elementos importantes de su 
origen у de su religion 347 

Los autores del anuario 367 

14 



Bevezetés 

125 esztendővel ezelőtt 1876 elején nyitották meg hivatalosan az akkor 
újonnan felépített pesti egyetemi könyvtárpalotát. A Skalnitzky Antal tervezte 
gyönyörű neoreneszansz épület az akkor kiépülő magyar főváros egyik legszebb 
új középülete lett. Az eltelt egy és negyed évszázad sok örömet és viszontagságot 
is hozott e bibliotéka életében. A patinás épület több mint másfél évtized alatt 
megújult, nagyrészt régi fényében pompázik, de már most aggódnunk kell, lesz-e 
módunk a folyamatos javítását, karbantartását fedezni. Az elmúlt öt évben 
megkezdtük a könyvtári feldolgozó munka korszerűsítését, s bár messzire 
jutottunk, még nagyon távoli az áhított cél: a hagyományait és értékeit őrző, de 
munkájában a 21. század módszereit alkalmazó egyetemi könyvtári rendszer 
kiépítése. 

Az épület 125 éves fennállása a magyar állam millenniumának ünnepére 
esik. Külön öröm számunkra, hogy erre az alkalomra jelentethetjük meg 
évkönyvsorozatunk jubileumi X. kötetét. Úgy véljük azonban, hogy a nagy 
átalakítások közepette nem a dicső múltat taglaljuk e kötet bevezetőjében, hanem 
helyette áttekintést adunk az egyetemi könyvtárügy ezredvégi helyzetéről. 

Kérem az Olvasót, fogadja változatlan érdeklődéssel és jó szívvel az 
Egyetemi Könyvtár X. Evkönyvét 

Helyzetkép 

Az ELTE könyvtári struktúrája a 19. század elején alakult ki. Egyfelől 
vannak kari, intézeti, tanszéki könyvtárak (119 könyvtár, több mint 20 
telephelyen) melyek az intézet- vagy tanszékvezető irányításával önállóan 
működnek, költségvetésileg pedig a dékán(ok) felügyelete alatt állnak. Másfelől 
van a szakmailag, pénzügyileg önálló Egyetemi Könyvtár, amely bizonyos 
adminisztratív, módszertani tanácsadó munkát végez a tanszéki könyvtárak 
számára, s mellette országos feladatokat lát el. A karok könyvtárai fölött a 
költségvetési, könyvtárpolitikai ellenőrzést 1990-ig a Karközi Könyvtári 
Bizottság látta el; 1995 óta az újonnan létrehozott Egyetemi Könyvtári Bizottság 
feladata az ELTE könyvtárpolitikájának meghatározása. 

Az ELTE könyvtári hálózata gyakorlatilag lefedi a 
társadalomtudományok egészét és az élettelen természettudományokat, tehát a 
hazánkban oktatott tudományszakok óriási hányadát. Több szakterületen 
egyedül az ELTE-en folyik oktatás. A különböző könyvtárakban egyedi értéket 
képviselő külföldi szakirodalom, hatalmas mennyiségű nemzetközi folyóirat 
állomány és sok, csak nálunk megtalálható modern adatbázis halmozódott fel. 
Jelenleg 1557 külföldi folyóirat jár egyetemünkre. Az Egyetemi Könyvtár a 
nemzeti kulturális örökség részét képező kódexekkel, ősnyomtatványokkal, 
unikális értékű 16-19. századi gyűjteménnyel rendelkezik. Országos 
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szakkönyvtára a középkor történetének, a filozófiának, vallástörténetnek, 
pszichológiának. A könyvtári hálózat gyengesége a nagymértékű szervezeti 
széttagoltság, az egységes gyarapítási, szolgáltatási politika hiánya. A múlt 
századból örökölt rendszerben olyan kisebb gyűjtemények alakultak ki, amelyek 
szűk tanszéki érdekeket szolgálnak, gyakorlatilag mindenki más számára 
hozzáférhetetlenek. Jelenleg az ELTE 119 „tagkönyvtára" közül 77 csak a 
tanszék számára áll nyitva, ebből 27 még a saját hallgatóit is kizárja. 

A könyvtári állomány (2. táblázat) 

Az ELTE-hez tartozó könyvtárak együttes állománya 3 524 833 
könyvtári egységből áll. (Tekintettel arra, hogy néhány tanszéktől nem érkezett 
be adatszolgáltatás, ezért a valós adat ennél néhány ezerrel nagyobb). A fenti 
szám országosan is nagyon jelentős, hiszen a nemzeti jellegű könyvtárak után a 
legjelentősebb felsőoktatási tudományos szakkönyvtárról van szó, amely 
minőségében válogatott és többségében egyedi értéket képviselő könyv- és 
folyóirat gyűjteményt jelent. Az állomány 40, 8%-át az Egyetemi Könyvtár őrzi, 
ezen belül igen nagy értékű régi gyűjteménnyel. A második legnagyobb együttes 
a BTK-é 33,9%-al, de ez a majdnem 1,2 milliós állomány rendkívül széttagolt és 
egy jó része a tanszékeken, professzoroknál, oktatóknál található gyakorlatilag 
mások számára elérhetetlen módon. A TTK 12, 3 %-kal részesedik a könyvtári 
anyagból ez esetben is rendkívül szétaprózottan. A másik négy kar közel azonos 
(2, 2 - 4,2 %) arányban rendelkezik könyvtári állománnyal. A Jogi Kar könyvtári 
anyagának csak 36 %-a van a kari könyvtárban, a többi része a tanszékeken. A 
három főiskolai kar könyvtári szervezete központosított. 

A két igen széttagolt karon belül érdemes intézetenként, illetve 
tanszékcsoportonként megvizsgálni az állomány nagyságát, mivel ezek 
könyvtárai lehetnek e két kar könyvtári rendszerének alappillérei. (6. és 7. 
táblázat) 

А ВТК 19, így számításba vett könyvtára közül, az un. Központi 
Könyvtár az Ajtósi Dürer soron a legnagyobb, közel 220 ezer egységgel. Ennek 
jelentős része a volt Politikai Főiskola anyaga és csak részben szolgálhatja ki az 
ottani campus általános hallgatói igényét. A Központi Olvasó a Trefort Kertben 
135 ezres állományával campus könyvtári feladatokat lát és láthat el. Az intézeti 
könyvtárak állománya között óriási a különbség 12 ezer és 132 ezer közötti a 
nagyságuk. A Történeti Intézet könyvtára valójában akkora, mint egy főiskolai 
könyvtár, de állományának egy része évek, vagy évtizedek óta oktatóknál 
található. A romanisztikának, vagy az ókortudományoknak nincs és nem is lehet 
közös könyvtára, hiszen öt-öt különböző helyen találhatók egyes tanszékei. Az 
intézeti könyvtárakon kívül 10-40 ezres tanszéki könyvtárak is találhatók, 
melyek feltehetően meg fognak maradni. 
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A TTK nyolc számításba vett könyvtára közül egységesen jelenleg csak 
a matematikai, fizikai, kémiai, földrajzi és informatikai létezik, ezek se mind 
végleges helyükön. A többi három egyelőre tanszékenként tagolt. Intézetenként 
40-60 ezres állománnyal kell számolnunk. A biológiai tanszékcsoport azonban 
együttesen már-már kari nagyságú 100 ezres állománnyal rendelkezik. A TTK 
esetében lényeges kérdés lesz, hogy régebbi anyagaikat új helyükön el tudják-e 
helyezni. Ezen tudományoknál az elavulás gyorsabb, ugyanakkor meg kell 
őriznünk a régebbi állományt is. 

Beszerzések és a hallgatónkénti beszerzési összegek 
(1. és 9. táblázat) 

A beszerzéseket tekintve az 1999. évi adatoknál is feltűnő, hogy а ВТК 
milyen hatalmas arányban 55,7 %-kal részesedik az egyetem teljes 
beszerzéséből. Ez egyrészről a humán tudományokat tekintve teljesen érthető 
jelenség és látható, hogy a Kar a költségvetésen kívül pályázatokból és egyéb 
forrásokból milyen hatalmas erőfeszítéseket tesz könyvtári állományának 
gyarapításáért. Valószínű azonban, hogy hallgatói létszám robbanásszerű 
növekedése és a jelenlegi könyvtári rendszer széttagoltsága is erre kényszeríti a 
kart. Ilyen körülmények között a beszerzések összehangolására a Karon belül és 
a Kar és az EK között igen csekély a lehetőség, így bizonnyal vannak az 
indokoltnál nagyobb átfedések. 

Az Egyetemi Könyvtár saját beszerzéseit gyűjtőkörének megfelelően 
tudatosan tervezi, és az adatbázisok vásárlásánál már valamennyi fakultás 
igényeit próbálja kielégíteni. 

Az ELTE könyvtáraiban 1999-ben több mint 287 millió forintot 
költöttünk könyv, folyóirat és adatbázis beszerzésére, ebből közel 201 milliót 
költségvetésből, a többit egyéb forrásból. A legnagyobb tételt, több mint 181 
millió forintot a külföldi folyóiratok beszerzése emészti fel. Érdemes 
megvizsgálni az egy hallgatóra eső beszerzési összeg nagyságát, hiszen a fejlett 
országokban ezzel az adattal mérik a könyvtári ellátottság milyenségét. 1992-
ben 60 $/fő határozták meg a világbanki pályázatban ezen adat nagyságát. A 
nyugat-európai gyakorlat 200-300 $/fő átlagot ér el napjainkban. 

Ha csak az államilag finanszírozott nappali tagozatos és PhD hallgatók 
számát vesszük alapul, akkor az ELTE-en egy hallgatóra 1999-ben 16 724 Ft 
könyvtári beszerzés jutott, ez 62,78 $-nak felel meg. Valamennyi nappali és 
PhD hallgató esetében ez az összeg 14 285 Ft, azaz 53,63 $. Ez azt jelenti, hogy 
átlagban a nyugat-európai egynegyedét fordítjuk e célra. Az átlagszám azonban 
karonként erősen szóródik, hiszen e relatíve „jó" eredmény is csak úgy jön ki, 
hogy a TTK-on 148 $ jut egy finanszírozott hallgatóra, a BTK-on csak 23 $, a 
Jogi Karon 7 $, ami persze a képzés költségvonzatából és szakirodalom 
igényéből is adódik. Relatíve magasan finanszírozott a GYFK 47 $-al. 
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Összességében egyértelműen látható, hogy a növekvő hallgatói létszám mellett 
jelentősen kellene növelni a könyvtári beszerzésekre fordítható összeget minden 
karon, természetesen az arányok figyelembe vételével. 

Könyvtári személyzet, a könyvtárosokra eső állománynagyság 
(3, 5, 6, 7 táblázat) 

Az egyetem könyvtáraiban összesen 196,25 fő van alkalmazásban és a 
BTK-on valamint a TTK-on további 21,25 fő foglalkozik oktatóként, vagy 
adminisztrátorként fél- vagy negyed állásban könyvtárüggyel. Ez utóbbiakat 
nem tekintjük szakalkalmazottaknak, hiszen ilyen módon könyvtárat 
szakszerűen működtetni nem lehet. A 196 főből 174 rendelkezik felső-, vagy 
középfokú végzettséggel. Ha csak őket számítjuk 20 228 könyvtári egység esik 
egy szakalkalmazottra. Ha a félállású oktatókat is, akkor 
18 029/fő ez a szám. 

A szakmailag általában elfogadott 10 000 egység/fő számot alapul véve 
az egyetemen 352 könyvtáros kellene alkalmazni, tehát 62 fővel többet, mint 
amennyi jelenleg az egyéb alkalmazottakkal együtt van. Ha pedig az ennél 
kedvezőtlenebb 15 000 egység/fő számot vesszük alapul, akkor az ELTE-en 234 
könyvtárosnak kellene lennie. Még így is 38 álláshely hiányzik. (Valójában ez 
56,5 fő hiszen a jó helyzetben lévőket nem szabad csökkenteni.) 

Ha az egyes szervezeti egységeket, a karokat nézzük, akkor az ideális 10 
000 egység/fő számhoz az ÁJK, a GYFK és TOFK áll közel. A legrosszabb az 
Egyetemi Könyvtár helyzete 25 694 egység/fő számával. Itt a rosszabbik 
számítás szerint is 23,5 álláshely hiányzik. Hozzáteszem, ez közelít az EK 1994-
es létszámadatához. Hasonlóan rossz a TFK számadata és csak a félállású 
oktatók beszámításával javul kissé а ВТК és a TTK adata. Azok nélkül a TTK-
on minimum 11, maximum 25 álláshely hiányzik. A BTK-on minimum 18, 
maximum 58 álláshely hiányzik. A TFK-on minimum 4, maximum 9 álláshely 
kellene még. 

A valódi nehézségeket az EK-on kívül a 6. és 7. táblázatból lehet 
kiolvasni. A BTK-on van olyan tanszékcsoport, ahol 63 ezer egységre 1 
könyvtáros jut, de öt intézetben is 20 ezer feletti a mérőszám. Az ideális 10 ezret 
mindössze egy tanszéki könyvtár éri el. A TTK könyvtáros ellátottsága 
rendkívül rossz, 20-50 ezer könyvtári egység kezelése jut egy-egy főre, így 
máris érthető számos eddig megoldatlan probléma. 

Kimondhatjuk, hogy a jelenlegi létszámmal, különösen ebben a 
struktúrában lehetetlen hatékony könyvtári rendszert működtetni. 

Olvasói férőhelyek száma, a könyvtári állomány elhelyezése 
(4 és 10 táblázat) 

18 



Jelenlegi adataink alapján az ELTE-en 2298 olvasói ülőhely van a 
különböző könyvtárakban. Ez összeségében nem rossz arány, a nappali és PhD 
hallgatók létszámára vetítve 8,74 hallgató/ülőhely. Az átlagosnál jobb az arány a 
GYFK-on az alacsony hallgatói létszám következtében. A közölt adatoknak 
azért nem örülhetünk annyira, mert a hamarosan költöző bölcsész és TTK 
könyvtárak esetében még nem tudjuk mekkora férőhellyel fognak rendelkezni. 

Az olvasói ülőhely tekintetében a legrosszabb helyzetben az Egyetemi 
Könyvtár van. Az állomány 41%-át őrző intézmény, az egyetemi olvasóhelyek 
mindössze 8%-val rendelkezik és jelenlegi helyén komolyabb fejlesztés 
technikailag is lehetetlen. Az állomány 34%-át őrző BTK-on az olvasóhelyek 
43%-a található, de ezek korántsem mind valódi olvasótermi elhelyezést 
jelentenek. 

A könyvtári anyag elhelyezése tekintetében a kép eléggé lehangoló. 
Napjainkban egyre inkább a szabad polcos elhelyezésnek kellene előtérbe 
kerülnie, ezt maguk az olvasók is igénylik. A szabad polcos elhelyezés aránya az 
AJK, GYFK és a TOFK kari könyvtáraiban 40-50% között mozog, másutt jóval 
kevesebb, az Egyetemi Könyvtárban mindössze 4%. A raktárak részbeni 
megnyitásával lehetne segíteni a problémán, de ezt csak igen jelentős 
beruházásokkal tudjuk megvalósítani. 

Könyvtári beruházások 

Az elmúlt években néhány jelentős könyvtári beruházás befejeződött, 
vagy megkezdődött. 15 évi munka után lényegében lezárult az Egyetemi 
Könyvtár rekonstrukciója, kivéve több raktári szint belső festését. Az Egyetemi 
Könyvtárban kiépült a számítógépes integrált könyvtári rendszer, de még 
számos belső hálózatfejlesztési munka hátramaradt, amelyekre később térünk ki. 
A Könyvtár egyben az egyetemi közgyűjteményi hálózat központja, amely 
szorosan együttműködik az Egyetemi Levéltárral és ahol megteremtődött a 
feltétele egy Egyetemi Múzeum alapításának. Jelentős fejlesztésekkel egy kb 
200 nr-es állandó kiállítótermet alakítottak itt ki. 

Az Állam- és Jogtudományi Karon többéves beruházással 1998-ra 
teljesen átépítették és kibővítették a Kari Könyvtárat a korábbinál jóval nagyobb 
férőhely és tömör raktárak kialakításával. Hasonló fejlesztésre került sor a 
Tanárképző Főiskolai Karon, ahol 1997-ben adták át a megnagyobbított Kari 
Könyvtárat. 
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A TTK költözése során a lágymányosi telephelyen eddig kialakításra 
került a kémiai, fizikai és az informatikai tanszékcsoport (intézeti) könyvtár, és 
az új déli épületben készülnek a biológiai és a földrajz-geológiai hasonló 
könyvtárak. A tervek alapján még nem mondható meg, hogy e könyvtárak 
képesek lesznek-e befogadni az egyesítendő tanszéki könyvtárak anyagát. 

А ВТК költözése során elkészült a Trefort kerti épületekben az új Kari 
Központi Olvasó és a Történeti Intézet könyvtára. Sajnos több intézet 
könyvtárának végleges elhelyezéséről még a tervek sincsenek készen, több 
anyagrész pedig az eddigi költözés után is széttagolt maradt. 

Az újonnan csatlakozott karokon részben a könyvtári informatikai 
rendszer fejlesztése érdekében történtek jelentősebb beruházások. A GYFK 
Ecseri úti épületében 2000-ben új, nagyon korszerű, szépen berendezett kari 
könyvtár nyílt. 

Itt kell szólnunk arról a tényről, hogy egyes könyvtárak, így elsősorban 
az Egyetemi Könyvtár raktári férőhelyei beteltek, így az új beszerzéseket már 
nem tudják hová helyezni. Az EK esetében különös nehézséget okoz, hogy a 
Pollack Mihály téri épület eladása miatt ezt a külső raktárt fel kell számolni, és 
új helyen kell hasonló biztonságos raktárt találni. A Pollack Mihály téri raktárt 
egyébként is fel kell adni, mert alkalmatlan a nagy értékű régi könyvállomány 
megfelelő őrzésére. 

A könyvtári hálózat könyvtártípusai és a könyvtári szolgáltatások, 
nyitvatartás (2. és 12. táblázat) 

Az egyetemen létező és lehetséges könyvtártípusokat és azok fő 
jellemzőit a 12. táblázatban foglaltuk össze. Az Egyetem Központi könyvtára az 
intézménynél is korábban alapított 440 esztendős Egyetemi Könyvtár, amely az 
állomány 41%-át őrzi és beiratkozott olvasói a teljes nappali és doktorandusz 
hallgatók 81%-át teszik ki matematikailag. A valóságban persze az olvasók 
között sok a más felsőoktatási intézményből, vagy bárhonnan beiratkozó is, 
hiszen az EK a kulturális törvényben is megnevezett nyilvános, tudományos 
szakkönyvtár, amely részt vesz az Országos Dokumentumellátó Rendszerben 
(ODR). Az EK hálózati központ, amely az 1996. április 16-án hatályba lépett, 
„ELTE könyvtári hálózatának Szervezeti és Működési Szabályzat"-a szerint a 
hálózathoz tartozó könyvtárak felett szakmai felügyeletet lát el. Az EK valódi 
központi könyvtár szerepét az elmúlt években erősítette meg az integrált 
könyvtári rendszer beindításával és működtetésével, a külföldi folyóirat 
beszerzés, valamint a nagy értékű adatbázisok egész egyetemen való 
szolgáltatásán keresztül. Az egész egyetemen beiratkozottak 31%-a az EK-ban 
jelentkezik és itt teljesül a könyvtárközi szolgáltatások 33%-a is. A kölcsönzött 
művek forgalmából ugyanakkor csak 21%-ban részesül. A gyűjtemény 
különlegességénél fogva a nemzeti kulturális örökség része és kutató, ill. 
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ügyfélszolgálata széleskörű hazai és nemzetközi forgalmat bonyolít le. A 
könyvtár költségvetése a központi intézmények között elkülönített. 
Költségvetésében igen jelentős tétel a pályázatokból elnyert összegek és saját 
bevételei. 

A könyvtári hálózat második legfontosabb intézménye a kari 
könyvtárak. Jelenleg az ELTE-en négy kari könyvtár működik (AJK, TFK, 
TOFK, GYFK) korlátozottan nyilvános jelleggel, kivéve a Gyógypedagógiai 
TFK könyvtárát, amely jelenleg is tagja az ODR-nek. A jogi karit kivéve a 
főiskolai karok könyvtáraiban a saját hallgatók számát erősen meghaladó a 
beiratkozok aránya és igen jelentős a kölcsönzési forgalmuk is, különösen a 
TOFK esetében. A TTK esetében nincs kari könyvtár, de van felkért vezetője a 
kari könyvtárügyeket összefogó bizottságnak. А ВТК esete különleges. Az 
Ajtósi Dürer sori könyvtár Kari Központi Könyvtár nevet visel, a valóságban 
azonban központi feladatokat nem lát el, s ez a kar széttagolt struktúrájából 
következően lehetetlen is. 

A könyvtári hálózat alapegysége lehetne az ELTE-en, elsősorban а ВТК 
és a TTK esetében az intézeti, vagy tanszékcsoporti könyvtár. Ilyen jelenleg 
relatíve kevés működik. A TTK-on a matematika, fizika, kémia, földrajz és 
informatikai tanszékcsoportokon de elhelyezésük, és különösen személyzeti 
helyzetük csak részben megoldott, nagyon sok fejlesztésre van szükségük. A 
másik három tanszékcsoport anyag széttagolt, többsége még korlátozottan sem 
nyilvános. 

А ВТК könyvtári hálózata a leginkább széttagolt. A két campuson lévő 
központi olvasókönyvtár mellett itt található kilenc intézeti könyvtár és 20-30 
tanszéki könyvtár. Még az intézeti, tanszékcsoporti könyvtárak is hiányt 
szenvednek szakirányú végzettséggel rendelkező könyvtárosokban, a tanszéki 
könyvtárak többségében pedig nincs önálló könyvtáros, nincs önálló zárt, 
kizárólag könyvtári célokat szolgáló könyvtárhelyiség. Nyilvántartást mindenütt 
vezetnek, de a kölcsönzéseket itt már igen nehéz nyomon követni. Jellemző 
gyakorlat, hogy fontos könyvek évekig, esetenként évtizedekig vannak 
oktatóknál, ill. kutatóknál, és sajnos igen sok könyv vész is el. 

A TTK beiratkozott olvasóinak száma közel azonos a kar hallgatóinak 
számával, a kölcsönzési forgalomból 5%-kal, a könyvtárközi szolgáltatásból 
azonban közel 25%-kaI részesedik, ami mutatja állományának értékes voltát. A 
ВТК könyvtáraiban iratkozik be a legtöbb olvasó, nyilvánvaló gyakorlat, hogy 
l-l bölcsészhallgató nemcsak az EK, hanem 2-3 intézeti és tanszéki könyvtár 
rendszeres látogatója. E könyvtárak bonyolítják a kölcsönzések közel 46%-át, 
ami óriási terhet ró rájuk és jelzi, hogy a kölcsönzés automatizálása milyen nagy 
segítség lenne. A BTK-nak nagyon jelentős, 28%-os a részesedése a 
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könyvtárközi kölcsönzésben, ez szintén azt jelenti, hogy értékes anyaggal 
rendelkeznek. 

Könyvtárainkra sajnos jellemző a biztonság hiánya. Még az EK-ban és a 
kari könyvtárakban is növekszik a lopások száma és a kicsiny szakszemélyzet 
nélküli könyvtárakban az elemi biztonsági feltételek sem állnak rendelkezésre. A 
lopásgátló és egyéb berendezések igen drágák, így több helyen egyszerűen az 
állomány elzárásával védekeznek. Ez azonban nem lehet megoldás, hiszen így 
értékes és drágán beszerzett könyvek válnak a többség számára elérhetetlenné és 
információs monopóliumok alakulnak ki. Ezek fenntartása a 21. századi 
egyetemen lehetetlen, de a kérdés csak úgy megoldható, ha korszerű, szakszerű 
és biztonságosabb könyvtári rendszert fogunk az ELTE-en üzemeltetni. Célunk 
az kell legyen, hogy az egyetemen csak nyilvános és korlátozottan nyilvános 
könyvtárak működjenek. 

A nyitvatartás tekintetében egyetemünkön messze el vagyunk maradva 
az európai gyakorlattól. Nyugat-Európában nem ritka a hétköznap és szombaton 
is este 10-ig, vagy akár éjfélig is nyitvatartó egyetemi könyvtár, sőt vasárnap 
délelőtt is az olvasótermek általában nyitva vannak. Természetesen itt a 
szolgáltatás fenntartásában negyed, és félállásos diákok vesznek részt és a 
rendszer láthatólag jól működik. Az ELTE-en az Egyetemi Könyvtár este hétig 
tudja csak nyitva tartani nagyolvasótermét, és az 1996-os leépítések után éppen 
megnyitott szakolvasóját sem tudta két műszakban működtetni. A HÖK-nél tett 
kezdeményezéseinkre választ sem kaptunk, de a hazai jogszabályok és az anyagi 
feltételek a diákok alkalmazását nem is teszik lehetővé. Ehhez egyébként 
biztonsági rendszereinket is javítani kellene. A korábban már jelzett plusz 
létszámok megadása nélkül esti nyitvatartási csak igen korlátozottan lehet 
biztosítani. 

A kari könyvtárakban igyekeznek az esti nyitvatartást biztosítani. Este 
hétig így is csak az EK-ban és az AJK könyvtárában van lehetőség tanulásra, 
este hatig mindössze további öt könyvtár tart nyitva. 

Informatikai rendszer (14. táblázat) 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, két másik hazai felsőoktatási 
intézménnyel (Semmelweis Egyetem, Miskolci Egyetem) összefogva 1993-94-
ben vásárolta meg a Dynix Marquis integrált könyvtári rendszert, bővítve ezzel 
az amúgy sem csekély hazai választékot. A rendszer installálására 1995-ben, 
tehát meglehetősen későn került sor és egyes moduljai fokozatosan 1999-ig 
kerültek üzembe állításra. Az időközben Horizon névre keresztelt rendszernek 
immár újabb verzióját használja az Egyetemi Könyvtár és a hozzá kapcsolódó 
egységek. A legújabban beszerzett IBM RS/6000 F50 szerver, már alkalmas 
arra, hogy az ELTE teljes könyvtári állományának számítógépes adatbázisát 
kezelje. A „régi" ELTE-en l-l szerver került az EK-ba és az Ajtósi Dürer sori 
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ВТК KK-ba többek között. A hálózat gyengesége miatt e két szerveren lévő 
adatbázis egyelőre nincs egyesítve, így lekérdezésük is csak külön lehetséges. 
Az EK mint az integrált könyvtári rendszer központja egyrészt saját 
adatbázisának és valamennyi moduljának működővé tételével volt elfoglalva, 
ami tekintettel a rendszer hazai egyediségre kezdetben igen komoly szakmai 
kihívást jelentett. Ezzel egyidőben folyamatosan törekedtünk arra, hogy további 
egyetemi könyvtárak is belépjenek a közös feldolgozásba és a különösen 
széttagolt ELTE-en lényegében egy belső osztott katalogizálást valósítsunk meg. 
Az egyes tagkönyvtárak bekapcsolását több tényező nehezítette és akadályozza 
ma is. Az egyik az ELTENET hiányosságai, hiszen pl. az Ajtósi Dürer sor, a 
Kazinczy utcai és az új karok telephelyei egyelőre nem rendelkeznek nagy 
sebességű összeköttetéssel. Másrészt a költözés alatt vagy előtt álló 
könyvtárakban értelmetlen volt elkezdeni e munkát. Harmadrészt számos 
könyvtárban a bevezetés technikai (gépi) és személyi feltételei is hiányoznak. 
„Egyszemélyes" könyvtárakban a legjobb indulat mellett sem lehet a 
számítógépes feldolgozást elkezdeni. Mint látható a három karon 22 különféle 
könyvtár jelezte bekapcsolódási szándékát a rendszerbe. A jelentkezőkkel az EK 
írásos szerződést köt, amelyben rögzíti az együttműködés részleteit. A betanítás 
után kezdődhet meg a munka. A valóságban folyamatosan csak 8 könyvtárban 
folyik az adatbázis szakszerű építése. Az EK és a csatlakozott könyvtárak közös 
adatbázisa 2000. december 31-i adatok szerint már 106 546 bibliográfiai és 137 
537 példány rekordot tartalmaz. 

A fentieken kívül az Ajtósi Dürer sori KK-ban kb. 100 ezres nem 
teljesen befejezett rekord került bevitelre. Itt a duplumok kiszűrése lenne egy 
egyesítés után nagy feladat. A TFK-on egy korábban megkezdett feldolgozó 
munka folyik SrLib rendszerben. Itt is kb. 80 ezres adatbázis áll rendelkezésre, 
amely konvertálható a Horizonba, de nyilván a duplumok kiszűrése itt sem kis 
munka. 2-3 intézeti könyvtárban még a kilencvenes évek elején önálló 
kezdeményezésükre a Horizontól eltérő egyszerűsített számítógépes feldolgozást 
alkalmaznak. Az újonnan csatlakozott karok közül a GYFK tagja a Corvina 
rendszernek (korábbi Voyager) és így fejlett, de az ELTE-en használatostól 
eltérő szoftvert alkalmaz. A TOFK Könyvtára az integráció előtt nem sokkal 
vásárolta meg az Aleph rendszerét, amelyre most térnek át. 

Mivel az EK tudatosan törekszik az adatbázisok szolgáltatásában a 
valódi központi könyvtár szerepére, ezért beruházásaiban ennek segítésére 
törekedett. Rendelkezik a CD-ROM-ok hálózaton keresztüli elérését szolgáló 
Lan CD 2.3-as verziójú szoftverrel. Ennek korszerűsítése 2000-ben megtörténik 
az IRIS 5.0 Universal szoftverrel. 
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Az EK jelenleg 30 CD-ROM adatbázissal rendelkezik. Regionális, 
illetve országos összefogással további nagyértékü adatbázisok használatára nyújt 
lehetőséget. 

Jóllehet az elmúlt öt évben igen jelentős előrelépés történt az ELTE-en 
az integrált könyvtári rendszer kialakítása terén, de éppen itt a jelenlegi helyzet 
további radikális változtatásokat igényel, mert azok nélkül jelentős előrelépés 
nem képzelhető el. 

A könyvtárügyre fordított költségek arányai 
(8. és 15. táblázat) 

A jelenlegi széttagolt rendszerben egyszerűen lehetetlen pontosan 
megállapítani, hogy az egyetem egészén belül mekkora összeget fordítanak a 
könyvtárak működtetésére, fenntartására, gyarapítására. Az intézeteknél és a 
tanszékeknél nem jelennek meg külön a könyvtárakra fordított összegek, illetve 
nem mindig lehet tudni, hogy pályázati pénzekből, vagy egyéb forrásokból 
mekkora összeg jutott könyvtári célokra. 

Ha csak az ismert adatokat nézzük (1. táblázat) akkor is látható, hogy az 
összes beszerzésnek csak 70%-át fedezi a költségvetés, további 30%-ot más 
forrásokból teremtenek elő. Az Egyetemi Könyvtár esetében a költségvetés csak 
a beszerzések 46,4%-át fedezi, tehát megfelelő pályázati siker nélkül már most is 
óriási gondok adódnának, de nem jobb a helyzet az ÁJK, vagy ВТК esetében 
sem. 

A kimutatható költségeket összehasonlítva a személyi költségek 
összességében 40%-ot tesznek ki, míg a beszerzésre fordított összegek 53%-ot, 
persze úgy, hogy ide számítjuk a pályázati és egyéb pénzeket. Ezek nélkül 
csupán 37% a költségvetés gyarapításra fordított része. A karok és az EK között 
érthetően óriásiak az eltérések, hiszen egyes karok olcsóbb, mások igen drága 
hazai és külföldi szakirodalmat szereznek be. A TTK például a beszerzési 
összegek 60%-ból csak az összes beszerzés 8,4%-át veszi meg, mivel különösen 
drága szakirodalomról van szó. Ugyanakkor a kar mindössze a személyi 
költségek 6,5%-át köti le. А ВТК 2 millióval többet költve az EK-nál csaknem 
ötször nagyobb beszerzést produkált, de ezek jelentős része nem a legdrágább 
szakirodalom körébe tartozik. Hasonló a helyzet a TFK és a TOFK relatíve igen 
magas beszerzési arányával. 
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Sajnos nincsenek pontos adataink a nem beszerzésre fordított dologi 
költségekről és a felhalmozásra jutó pénzekről, de összességében látható, hogy 
nagyon kevés a pénz a könyvtári beruházásokra, technikai és számítógépes 
fejlesztésekre. 

táblázatok (1-15) 

Szögi László 
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1. táblázat 
Az ELTE könyvtári állománygyarapítása és ráfordítása 1999-ben 

könyvtár beszerzés 
(db) 

értéke 

(Ft) 
költségvetés pályázat egyéb 

EK 5 662 43 739 659 20 294 200 19 500 000 3 945 459 
AJK l 748 15 190 506 11 775 816 1 800 000 1 634 688 
ВТК 28 237 45 628 658 19 834 505 9 027 943 16776210 

TTK 4 289 171 308 604 145 387 186 8 172618 14 274 560 

GYFK 2318 7 050 280 4 815 480 1 224 902 1 009 898 

TFK 5 400 9 700 000 6 000 000 3 000 000 700 000 

TOFK 3 040 5 069 000 3 000 000 250 000 1 819 000 

összesen 50 694 297 686 707 211 107 187 42 975 463 40 159 815 



2. táblázat 
Az ELTE könyvtári forgalma 1999-ben 

könyvtár állomány beiratkozott kölcsönzött mű helyben használt könyvtárközi szolg. 
EK 1 438 864 16221 94 451 140 280 875 
AJK 94 129 1 168 150 44 000 60 
ВТК 1 194 234 20 678 203 159 308 030 745 
TTK 438 461 4 850 22 552 50 871 654 
GYFK 78 078 1 543 19 548 *50 000 195 
TFK 150 000 3 200 23 400 150 000 75 
TOFK 131 067 4 042 81 000 25 400 37 
összesen 3 524 833 51702 444 260 768 581 2 641 

* becsült adat 



3. Táblázat 

Az ELTE könyvtárainak személyi ellátottsága 

könyvtár állomány 
nagysága 

összes 
alkalmazott 

ebből; 
felsőfokú 
szakmai 

felsőfokú 
egyéb 

közép 
fokú 

egyéb 
nem 

könyvtári 
(okt.,adm.) 

együtt 

EK 1 438 864 72,5 37,5 4,5 14 16,5 72,5 
AJK 94 129 14 8,5 0,5 2 3 14 
ВТК 1 194 234 64 33 17,5 11 2,5 12,75 76,75 
TTK 438 461 18,75 8,5 6,25 4 8,5 27,25 
GYFK 78 078 8 6 1 8 
TFK 150 000 6 4 1 1 6 
TOFK 131 067 12 6 4 2 12 
összesen 3 524 833 195,25 103,5 33,75 35 22 21,25 216,5 



4. Táblázat 

Az ELTE könyvtári állománya, elhelyezése, ülőhelyek száma 

könyvtár állomány szabad polcon ülőhelyek száma 
EK 1 438 864 4% 174 
AJK Kari kvt. 33 820 40% 150 
AJK tszk. 60 309 nem mérhető 114 
ВТК Kari kvt. 217 532 10% 175 
ВТК Közp.Olv. 135 000 20% 140 
ВТК tszk. 841 702 nem mérhető 612 
GYFK 78 078 40% 44 
TFK 150 000 20% 160 
TOFK 131 067 50% 97 
TTK (kém.,fiz., 
inf., mat.) 

163 466 átl.20% 249 

TTK tszékek 274 995 nem mérhető 277 
összesen 3 524 833 2 192 



5. Táblázat 

Egy fő szakirányú végzettségű könyvtári alkalmazottra 
eső állománynagyság az ELTE-en, az EK-ban és a karokon 

ELTE összesen 
3 524 833 kvt.egys. 

zárójelben a fél v. negyedállású oktatók nélküli létszám 
195,5 fő (174,25 fő) 18 029 egys/fő 

oktatók nélkül 
20 228 egys/fő 

EK 1 438 864 56 fö 25 694 egys/fő(!) 
AJK 94 129 11 fö 8 557 egys/fö 
ВТК 1 194 234 74 fö (61,5) 16 138 egys/fö 19 418 egys/fö 
TTK 438 461 27 fő (18,75 fő) 16 239 egys/fő 23 384egys/fő(!) 
GYFK 78 078 7 fő 9 759 egys/fö 
TFK 150 000 6 fő 25 000 egys/fő (!) 
TOFK 131067 12 fő 10 082 egys/fö 



6. táblázat 

A Bölcsészettudományi Kar intézeteiben az egy fő 
könyvtári alkalmazottra jutó állománynagyság 

intézet v. tanszékek állomány 
nagysága 

személyzet 
száma 

egy főre eső 
könyvtári egység 

1. Filozófiai Int. 37 705 2 fő 18 852 
2. Történeti Int. 132 132 5 fő 26 426(!) 
3. Magyar Nyelvtud. 

és Finnugor Int. 
61 311 4 fő 15 327 

4. Szláv- és Balti 
Filológiai Int. 

(?) 38 500 2 fő 19 250 

5. Ókortudományi 
tszcsop.együtt 

63 243 1 fö(!) 63 243(!) 

6. Romanisztika 
tszcsop.együtt 

90 101 4,5 fő 20 022(!) 

7. Orientalisztikai Int. 52 395 4 fő 13 098 
8. Pszichológiai Int. 12 370 1 fő 12 370 
9. Régészettudományi Int. 30 000 2 fő 15 000 
10. Germanisztikai Int. 61 595 3 fő 20 53Ц!) 
11. Magyar Irod.tört.Int. 65 873 3fö 21 957(!) 
12. Angol-Amerikai Int. 66 527 4 fő 16631 
13. Szociológiai Int. 36 000 2 fő 18 000 
14. Néprajzi Tszék.Kvt 41 982 2 fő 20 991(1) 
15. Művészettört.Tsz.Kvt. 29 175 2 fő 14 587 
16. Kvt. Es Inf.tsz.Kvt. 13 041 ? 9 

17. Neveléstud.Kvt. 9 752 1 fő 9 752 
18. ВТК Ajtósi KK 217 532 12 fő 18 127 
19. ВТК Köz.Olvasó 135 000 7 fő 19 285 



7. táblázat 

A Természettudományi Kar tanszékcsoportjainál 
(intézeteiben) az egy fő könyvtári alkalmazottra jutó 

állománynagyság 

Intézet, 
tanszékcsoport 

állomány 
nagysága 

személyzet 
száma 

egy főre eső 
könyvtári egység 

1. Matematika 43 585 2,5 17 434 
2. Földrajz 51 275 1 51 275((!) 
3. Környezetfizika 

tszcsop.együtt 
56 393 3 18 797 

4. Geológiai 
tszcsop. együtt 

63 196(?) 3(7) 21 065(!) 

5. Kémia 50 000(?) 2 25 000(!) 
6. Informatika 23 000 1 23 000(!) 
7. Biológiai tszcsop. 

együtt 
101 131 2,5 40 452(!) 

8. Fizika 46 881 2 23 440(!) 



8. Táblázat 

Az egyetem könyvtárügyére fordított összegek 
1999-ben a tanszékek költségvetésében szereplő 

kimutathatatlan tételek nélkül, pályázati és egyéb forrásokkal együtt 

egység személyi beszerzés dologi gyarapítás 
nélkül 

felhalmozás összesen 

EK 82 743 430 43 739 659 9 853 740 7 854 270 144191 099 

AJK 14 299 870 15 190 506 2 748 667 658 699 32 897 742 
ВТК 73 092 950 45 628 658 7 244 030 1 595 360 127 560 998 
TTK 14 151 530 171 308 604 1 597 390 187 057 524 
GYFK 11 961 390 7 050 280 3511 100 78 500 22 601 270 
TFK 9 543 810 9 700 000 2 460 080 61 250 21 765 140 
TOFK 12 211 000 5 069 000 256 000 17 536 000 

összesen 218 003 980 297 686 707 27 671 007 10 248 079 553 609 773 



9. táblázat 

Az egy államilag finanszírozott és az összes nappali* 
Ph.D hallgatóra eső könyv és folyóiratbeszerzés 

összege karonként és az ELTE-en 1999-ben 

AJK á.f. 2 442 fő 6 220 Ft/fő = 23,35$ 
minden nap.+ Ph. 3 030 fő 5 013 Ft/fő = 18,82$ 

ВТК á.f. 7 310 fő 6 241 Ft/fő - 23,43 $ 
minden nap. + Ph. 9 138 fő 4 993 Ft/fő = 18,74$ 

TTK á.f. 4 348 fő 39 999 Ft/fő = 147,92 $ 
minden nap. + pH 4 762 fő 35 974 Ft/fő = 135,06$ 

TFK á.f. 1 394 fő 6 958 Ft/fő : 26,12$ 
minden nap. 1 400 fő 6 928 Ft/fő : 26,01 $ 

GYFK á.f. 554 Fő 12 726 Ft/fő = 47,77 $ 
minden nap. 598 fő 11 789 Ft/fő = 44,26 $ 

TOFK á.f. 1 125 fő 4 505 Ft/fő : 16,91 $ 
minden nap. 1 177 fő 4 306 Ft/fő : 16,16$ 

ELTE összesen 17 173 fő 17 334 Ft/fő = 65,08 $ 
áll.fin.nap.+Ph.D. 20 105 fő 14 806 Ft/fő = 55,59 $ 

(1 $ = 266,35 Ft árfolyamra számolva) 



10. táblázat 

A nappali tagozatos + Ph.D. hallgatók létszáma 
és a könyvtári olvasóhelyek aránya az egyetemen és karonként 

Hallgatók létszáma 
nappali+ Ph.D. együtt ülőhelyek száma hallgató/ülőhely 

ELTE összesen 
18 384+ 1 721 20 105 2 192 9,17 

ВТК 
8 096 + 1 042 9 138 927 9,85 

AJK 
2812 + 218 3 030 264 11,47 

TTK 
4 301 +461 4 762 526 9,05 

TFK 
1 400 1 400 160 8,75 

GYFK 
598 598 44 13,5 

TOFK 
1 177 1 177 97 12,13 



11. táblázat 

Az ELTE Könyvtári rendszerének javasolt 
hálózata az integráció után 

Egyetemi Könyvtár 
hálózati központ 

és központi könyvtár 

| ÁJTK Kari könyvtár | 

ВТК Kari Könyvtári 
Igazgatóság 

Angol-Amerikai 
Intézeti Könyvtár 

Filozófiai 
Intézeti 

Könyvtár 

Germanisztikai 
Intézeti 

Könyvtár 

Irodalomtörténeti 
Intézeti Könyvtár 

Magyar Nyelv- Orientalisztikai Pszichológiai Régészettudományi 
tudományi és Intézeti Intézeti Intézeti Könyvtár 

Finnugor Intézeti Könyvtár Könyvtár 
Könyvtár 

Történeti Szociológiai Szláv és Balli Romanisztikai 
Intézeti Könyvtár Intézeti Könyvtár Filológiai Intézeti Tszcsp. 1-5. 

Könyvtár Könyvtára 

Néprajzi Könyvtártud. Művelődéstörténet Okortud. Tszcsp. 
Tanszékek Tanszék Tanszék 1-5 Könyvtára 
Könyvtára Könyvtára Könyvtára 

Trefort kerti Ajtósi Dürer-sori 
Campus Könyvtár Campus Könyvtár 
(Kan Olvasó I.) (Kan Olvasó II.) 

Gyógypedagógiai 
Tanárképző Főiskola 

TT К Kari Könyvtári 
Igazgatóság 

Biológiai Tszcsp. 
Könyvtára 

Fizikai Tszcsp. 
Könyvtára 

Kémiai Tszcsp. 
Könyvtára 

Földrajzi Tszcsp. 
Könyvtára 

Környezetfizikai 
Tszcsp. Könyvtára 

Geológiai Tszcsp. 
könyvtára 

latematikai Tszcsj 
Könyvtára 

Informatikai Tszcsp. 
Könyvtára 

Tanárképző 
Főiskolai Kar 

Könyvtára Összesen: 

Tanító- és Óvóképző 
Főiskolai Kar 

Könyvtára 

1 központi könyvtár 
4 kari könyvtár 
(2 kari könyvtári ig.) 
19(v.21) int.könyvtár 
2 kari olvasó 
13(v.3) tszk.könyvtár 
39(v.30) könyvtár 



12. táblázat 

Könyvtártípusok az ELTE-en 

típus személyzet gyarapítás leltár állomány-
kezelés 

feldolgozás használók könyvtár 
informatikai 

rendszer 
központi főállású tervszerű saját és saját gyarapítás teljes nyilvános, irányítja, 
könyvtár képzelt tanszékek számára állománya megőrzés bibliográfiai bárki a könyvtári felügyeli 

könyvtárosok külföldi könyv és leltári teljeskörü és tartalmi, törvény és az SzMSz építi, kezeli 
és kisegítők folyóirat; 

önálló és központosított 
költségvetésből 

kezelése nyilvános 
szolgáltatás 

tervszerű 
selejtezés 

saját 
állomány és 
tanszékek 
számára 

alapján szolgáltatja 

kan főállású képzett tervszerű, saját saját állománya gyarapítás teljes nyilvános építi, kezeli 
könyvtár könyvtárosok és tanszékek és a hozzá megőrzés bibliográfiai vagy korlátozottan szolgáltatja 

és kisegítők számára önálló tartozó tanszékek sokoldalú és tartalmi, nyilvános az SzMSz 
kari és közpon- leltári kezelése szolgáltatás saját állomány alapján 
tosított költség- tervszerű és tanszékek 

vetésből selejtezés számára 
intézeti főállású képzett tervszerű a tanszékcsoport gyarapítás teljes a tanszékcsoport cpiti. kezeli 

tanszcsoporti könyvtárosok önálló és állományának megőrzés bibliográfiai oktatói, kutatók szolgáltatja 
könyvtár és kisegítők központi könyvtáron leltári kezelése sokoldalú és tartalmi, hallgatók PhD zárt 

keresztül, központi (tanszéki letéti szolgáltatás feltárás könyvtár, külső 
és tanszékcsoporti állomány is) tervszerű kapcsolatokkal 

költségvetésből selejtezés 
tanszéki fő vagy részállású irányított saját és letéti gyarapítás rövidített tanszéki oktatók, építheti 
könyvtár képzett könyvtáros gyarapítás állomány leltári megőrzés bibliográfiai kutatók, hallgatók kezelheti 

esetleg tanszéki önállóan és kezelése korlátozott, esetleg tartalmi a tanszékvezető szolgáltathatja 
kisegítők központi 

könyvtáron keresztül 
nincs önálló költségvetés 

zártkörű 
szolgáltatás 
selejtezés 

feltárás utasítása szerint 

tanszéki nincs könyvtáros, csak javaslatot tesz nem kezel megőrzés, nem készül oktatók használja 
letéti tanszéki kezelő a gyarapító leltarat változó letéti feldolgozás kutatók 

állomány könyvtárnak állomány használják 



13. táblázat 

Nyitvatartás és kölcsönzés az egyetem nagyobb könyvtáraiban 

Könyvtárak Napok helybenolvasás kölcsönzés 
Egyetemi Könyvtár hétfőtől-péntekig 8 -19 h Egyetemi Könyvtár 

szombat 8 -13 h 
Egyetemi Könyvtár 

hétfő, kedd, csüt. 8,30-15,30 

Egyetemi Könyvtár 

péntek, szerda 11 - 19 h 
ВТК Központi Könyvtár hétfő, kedd, csüt. 9 -18 h ВТК Központi Könyvtár 

szerda 12 -18 h 
ВТК Központi Könyvtár 

péntek 9 - 17 h 

ВТК Központi Könyvtár 

hétfőtől-csütörtökig 9 - 1 6 h 

ВТК Központi Könyvtár 

péntek 9 - 1 4 h 
ВТК Kari Olvasó hétfőtől - csütörtökig 8 -18 h 8 -19 h ВТК Kari Olvasó 

péntek 8 -16 h 8 - 1 5 h 
AJTK Kari Könyvtára hétfőtől-csütörtökig 10 -19 h nincs AJTK Kari Könyvtára 

péntek 10 -16 h nincs 
TFK Kari Könyvtára hétfőtől - csütörtökig 8 -18 h 8 -16 h TFK Kari Könyvtára 

péntek 8 -15h 8 - 1 2 h 
TOFK Kari Könyvtára Hétfőtől-szerdáig 8 -18 h 10 -16 h TOFK Kari Könyvtára 

csütörtök 10 -16 h 10 -18 h 
TOFK Kari Könyvtára 

péntek 10 -15 h 8 -15 h 
GYFK Kari Könyvtára hétfő 12 -18 h 12 -18 h GYFK Kari Könyvtára 

keddtöl-csütörtökig 10 -18 h 10 -18 h 
GYFK Kari Könyvtára 

péntek 10 -16 h 10 -16 h 
TTK Matematika Könyvtár hétfő 8,30-18 h 8,30-18 h TTK Matematika Könyvtár 

keddtől - péntekig 8,30-16 h 8,30-16 
TTK Fizika Könyvtára hétfőtől-csütörtökig 8,30-15,30 8,30-15,30 TTK Fizika Könyvtára 

péntek 8,30-14,30 8,30-14,30 
TTK Kémia Könyvtára hétfőtől-csütörtökig 10 -16 h 10 - 16 h TTK Kémia Könyvtára 

péntek 10 -14 h 10- 14h 



14. táblázat 

A Horizon integrált könyvtári rendszerhez csatlakozott ELTE könyvtárak karonként 

Könyvtár neve Szerződés 
megkötve 

Munkavégzés fázisa 

AJK 
Kari Könyvtár Igen(1998) EK-béli közös adatbázis 
Nemzetközi Magánjogi Tsz. Kvt. Igen (2000) Tréning 
Magyar Jogtörténeti Tsz. Kvt. Igen(2000) Tréning 

ВТК 
Angol-Amerikai Intézet Kvt.* ВТК KK-beli közös adatbázis 
Egyiptológiai Tsz. Kvt. Igen(1999) Technikai problémák 
Filozófia Intézet Kvt. Igen(2000) Technikai problémák 
Germanisztikai Intézet Kvt.* Tréning 
Görög Nyelvi és Irodalmi Tsz. Kvt. Igen(1999) Tréning 
Iranisztikai Központ Kvt. Igen(2000) Tréning 
Japán Tsz. Kvt. Igen(1999) Tréning 
Kínai és Kelet-ázsiai Tsz. Kvt. Igen(1998) EK-beli közös adatbázis 
Könyvtártudományi-informatikai Tsz. Kvt. Igen(2000) Technikai problémák 
Központi Kvt.* Igen(2000) ВТК KK-beli közös adatbázis 
Központi Olvasóterem Igen(1998) EK-beli közös adatbázis 
Művészettörténeti Tsz. Kvt. Nem (2000) Levélben jelentkeztek 
Néprajzi Intézet Kvt. Igen(1999) Technikai problémák 
Neveléstudományi Tsz. Kvt.* ВТК KK-beli közös adatbázis 
Portugál Nyelv és Irodalom Tsz. Kvt. Igen(2000) Tréning 
Pszichológiai Intézet Kvt. Igen(2000) Tréning 
Régészeti Intézet Kvt. Nem (1999) Telefonon jelentkeztek 
Spanyol Nyelv és Irodalom Tsz. Kvt. Igen(1999) Technikai problémák 
Szociológiai Intézet Kvt. Igen(1998) EK-beli közös adatbázis 
Török Filológiai Tsz.Kvt. Nem (1999) Levélben jelentkeztek 
Történeti Intézet Kvt. Igen(1998) EK-beli közös adatbázis 

TTK 
Fizikai Tszcsp. Kvt. Igen(2000) Tréning 
Földrajzi Tszcsp. Kvt. Nem (1997) Technikai problémák 
Informatikai Tszcsp. Kvt Igen (1999) EK-beli közös adatbázis 
Kémiai Kvt. Igen (1998) EK-beli közös adatbázis 
Matematikai Kvt. Igen(1998) EK-beli közös adatbázis 
Meteorológiai Tsz. Kvt. Nem (2000) Telefonon jelentkeztek 
Oktatástechnikai Csoport Médiatára Igen (1999) Technikai problémák 
Tudománytörténet és tudományfilozófiai Igen(1999) EK-beli közös adatbázis 

Tsz. Kvt. 

A *-gal jelölt könyvtárak а ВТК Központi Könyvtárban lévő adatbázist építik. 



15. táblázat 

A személyi és beszerzési költségráfordítások aránya 
az EK és a karok között a beszerzett művek arányához viszonyítva 

könyvtár 
ill. kar 

Részesedés könyvtár 
ill. kar az összes 

költségekből 
% 

a személyi 
költségekből 

% 

a beszerzési 
költségekből 

% 

az összes 
beszerzésből 

% 
EK 26,07 37,95 14,69 11,1 
AJK 5,94 6,55 5,1 3,4 
ВТК 23,04 33,53 15,32 55,7 
TT К 33,78 6,49 57,54 8,4 
GYFK 4,08 5,48 2,36 4,6 
TFK 3,93 4,37 3,25 10,6 
TOFK 3,16 5,63 1,74 6,2 
ELTE összes 100 40,3 53,1 



I. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYEIBŐL 

Petrovics Mária 

A humán faktor 
Egy könyvtár változásai - szubjektív szemmel 

Amikor a 100 éves Egyetemi Könyvtár a metró építkezés során 
megroggyant épületének felújítási tervei 1982-ben elkészültek, a tervekben szó 
sem volt informatikai hálózatról, számítógép-teremről, bár a változásokra 
kihegyezett fülű kollégák már hallottak könyvtári informatikáról, integrált 
könyvtári rendszerekről. 25 év alatt azután befejeződött a rekonstrukció, menet 
közben a lehetőségekhez képest helyet adva hálózatnak, gépteremnek, s e 
rekonstrukcióra sok, könyvtárunk életében csekély idő alatt sokat fordult a világ. 
Bátortalan és pénztelen kezdeményezéseink után, egy rendszerváltás után, sokak 
számára kedvvel, sokak számára kényszerrel 1995-ben új korszakot nyitott az 
Egyetemi Könyvtár. 

Múzeum vagy modern, sokféle szolgáltatást sokféle módon nyújtó, élő 
könyvtár - fogalmazódott meg az alternatíva. S lett az eredménye egy elfogadott 
kompromisszum: múzeum nem, csak muzeális értékeket is őrző, de a kutatók 
számára élő anyagú, szolgáltatásait tágító, ebben modern eszközöket is 
felhasználó, egyértelműen nyitott könyvtár kell legyünk. 
Olvasóink igényelték-e a változást? Egyértelműen igen. Felkészültek voltak-e a 
változásokra? Hát, nemigen. Mi, könyvtárosok felkészültek voltunk-e a 
változásokra? Egyértelműen nem. 

Szeretem a könyvtárat. Ennek bizonyítéka, hogy 8 év „hűtlenség" után 
az első hívó szóra visszajöttem, s vállaltam konfliktushelyzeteket is kiváltó 
megbízásokat. Ezért engedtessék meg nekem a szubjektív hangvétel, amikor a 
változás stációiról s annak humán faktoráról, magunkról könyvtárosokról és az 
olvasókról írok. A módszer a gyakorlat lesz, nem az elméleti, tudományos 
megközelítés. 

Egy könyvtár létét - mint minden szolgáltató intézményét - az határozza 
meg, felméri-e, s jól értékeli-e a használó igényét. Az Egyetemi Könyvtárban 
azért volt jó dolgozni, az adta a munka báját, hogy nem különült el könyvtáros 
és kutató/olvasó. Még térben sem. A feldolgozók munkaszobái és a kutatóterem, 
a mindenki által használt segédkönyvtár, az igazgatás/titkárság, néha még a 
kávézó is, egy tér. Egy család, közvetlen hangvétel, ismertük mindenki kutatási 
területét, az egyetemi, a tudományos élet kis pletykáit. Jól éreztük magunkat. 
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így mentem el a könyvtárból 1975-ben, s mikorra visszajöttem, már 
1984-re valami változás kezdődött. Átrendeződött az olvasói kör, a törzsolvasók 
megfogyatkoztak, s bár az olvasók összességükben többen lettek, de csak úgy 
benéztek, kölcsönöztek és mindig siettek. 

A könyvtár nagy „öregjei" közül többen nyugdíjba vonultak, a munka 
hektikusabb lett, a restancia nőttön-nőtt, egyre több olvasót kellett elküldeni 
dolgavégezetlenül - „kérem, tessék könyvtárba menni" - szlogenné vált volt 
kollégánk szavajárása. 

És az okok. 

A külföldi folyóiratok és könyvek árának robbanásszerű növekedését a 
Könyvtár költségvetése nem tudta követni, a gyűjtőkörnek megfelelő 
állománygyarapítás bizonytalanná lett, így az olvasó egyre több könyvtárban lett 
kénytelen keresni az őt érdeklő irodalmat. E helyzet enyhítésére még nem 
alakult ki a könyvtárak között együttműködés. Másrészt az értelmiségi réteg 
elszegényedése következtében egyre több munkát kellett vállalni - kiadók, 
előadások -, megkezdődött a hajsza a tisztességes(ebb) megélhetésért. Több 
utánjárás kellett az információ megszerzésére, s kevesebb idő maradt a 
könyvtárba való beülésre. 

Folyamatosan emelkedett a hallgatók száma, az áremelkedések miatt 
egyre nagyobb lett az igény a hallgatók által használt müvek iránt, amit a 
könyvtár hagyományos gyűjtőköre és alacsony költségvetési lehetősége szintén 
nem tudott követni. 

A könyvtár gyakran küzdött munkaerő gondokkal. A nagy szakmai 
tekintélyű osztályvezetők nem neveltek ki olyan utódokat, akik éppolyan szigorú 
kézzel fogták volna össze az osztályok munkáját. A könyvtári ügymenetbe, 
különösen a feldolgozás futószalag rendszerébe egyre gyakrabban kerültek üres 
Járatok" a változások miatt. A feldolgozás önmagáért valóvá vált, nehézkessé, 
az írott szabályok hiányában egyre bonyolultabbá, a filológiai szemlélet oly 
mértékben eluralkodott, hogy az már nem a feldolgozás pontosságát szolgálta, s 
roppant időrablóvá lett. A betanítási idő egyre hosszabbodott, a munka 
kedvetlenebbé vált. Egyre több dolog maradt félben. 

Megkezdődött a rekonstrukció, mely távlatában várt előnyöket ígért, de 
egyelőre csak rontott a helyzeten: állományrészek költöztek a házon belül és 
külső raktárakba, s onnan be, az épületbe. Osztályok, olvasótermek költöztek 
hosszabb rövidebb időre ideiglenes helyre. Könyvtáros, olvasó számára nehéz 
idők voltak. 

Talán éppen a rekonstrukció következtében is, mely kiemelt állami 
beruházásnak indult, majd átkerült az ELTE hatáskörébe, meglazult a 
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kapcsolatunk az egyetemmel. Az egyetem keveset törődött a könyvtárral 
minden évben meg kellett harcolnunk a rekonstrukció folytatásáért, s bár néha 
benne voltunk az Egyetemi Tanács munkatervében, gonddal összeállított 
erveink, melyek a könyvtári hálózat reformációját tűzték ki célul, már nem is 

kerültek az Egyetemi Tanács elé. így következhetett be, hogy a TEMPUS 
kereteben kiírt pályázatot, melyben három egyetem közös integrált, könyvtári 
rendszert kívánt beszerezni, az Egyetem megbízásából nem az Egyetemi 
Könyvtár, hanem а ВТК Központi Könyvtára gondozta. 

Ebben a mikrotársadalmi környezetben érte a Könyvtárat az 
igazgatováltás, sőt, a teljes igazgatóság, a középvezető réteg kicserélődése 
Talán a főigazgatói poszt kötelező pályáztatási rendszere miatt is ekkorra az 
Egyetemen ,s megfogalmazódott egy igény az ELTE könyvtári rendszerének 
megreformálására melyhez az új főigazgató a koncepció kidolgozását kapta 
teladatul, s elfogadása után megvalósítását komolyan is vette. 

Szokatlan tempó köszöntött ránk; újjászervezett Egyetemi Könyvtári 
Bizottság, uj szervezeti működési szabályzatok, a restanciák, félbe maradt 
munkák szambavétele, kapcsolatfelvétel a könyvtárszakmai szervezetekkel a 
budapesti nagykönyvtárakkal, kitekintésre, tapasztalatcserére. S legnagyobb 
lépesként: az integrált könyvtári rendszer használatbavételének megszervezése 
A Marquise szerződés szerint 1994-ben került az Egyetem tulajdonába, s a 
számítógepek ,s, melyek még ki sem voltak csomagolva. Nem volt egyetlen 
informatikus, s az egyetem sem igen tudott abban segíteni, mi, hogyan válik 
alkalmassá, s m, hiányzik ahhoz, hogy el lehessen kezdeni a munkát Mire 
hasznalatba vettük, Horizonná lett. A tempó nemcsak szokatlan volt, sokak 
szamara követhetetlen is. 

A könyvtáros 

A könyvtáros furcsa személyiség. Érdeklődő, tájékozódott, karbantartja 
müve tseget, de kicsit visszahúzódó, kicsit konzervatív, munkáját szereti 
szabályozottan a megszokott rendben végezni. Nagyon lebontott könyvtári 
struktúrában fel minden drasztikus változástól, felelősséggel, mert tudja a 
futószalag egyik munkafolyamatának megváltoztatása milyen kihatással van a 
többi folyamatra, hogyan keveredhetnek össze kibogozhatatlanul olyan szálak 
amelyek valahol csak nehezen helyrehozhatón bukkannak újra elő. 

Vagy fél azért, mert nem akar felelősséget vállalni, mert ehhez nem is 
volt hozzászokva, munkáját több ponton ellenőrizték, javították, a döntések 
általában rajta kívül születtek. Kevés közöttük a vezetőtípusú személyiség. 

Az Egyetemi Könyvtár hosszú időn keresztül, egészen a közalkalmazotti 
s azt kiegészítő képesítési törvény megjelenéséig nem követelte meg 
munkatársaitól a könyvtárosi szakmai végzettséget. Bejutni leginkább ajánlással 
lehetett; s szakmai végzettség helyett gyűjtőkörnek megfelelő nappali tagozatos 
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egyetemi diploma, nyelvismeret, a tudomány iránti érdeklődés, a tudományos 
munka szándéka volt kívánatos. Egyetemünk könyvtár szakos végzettjei közül 
alig pályázott egy-egy kolléga hozzánk. 

Jó volt-e így? Igen, mert nagy tudású, müveit, fogékony, szakkönyvtári -
egyetemi könyvtári olvasóval partneri viszonyt építhető, bármilyen könyvtári 
munkára betanítható és azt gyakran profi módon művelő kollégáink voltak. És 
nem volt jó, mert ugyanakkor sokukban nem volt meg a könyvtárosságra való 
szakmai rálátás, s egy nagykönyvtár ennek kialakulására nem is igazán alkalmas. 
Hiányzott a szakmai ön- és továbbképzés igénye is, nagyon kevesen olvastak 
szaksajtót, a munkát csak munkának, nem hivatásnak - túlzott elvárás: nem 
szolgálatnak - tekintették. 

S aztán voltak felsőfokú szakvégzettséggel rendelkező könyvtárosaink is 
már, nagyobb számban is mint korábban, s köztük nagyon jó, minden 
munkakörben alkalmas, színvonalas munkát végzők, s olyanok is, akik csak a 
betanult munkakörükben tudtak és akartak munkát végezni. De alig volt 
informatikai ismerettel rendelkező kollégánk. 1995-2000 között 7 informatikus-
végzettségű kolléga fordult meg a Könyvtárban, holott az osztály létszáma 
legtöbbször csak három volt. 

Könyvtáros, informatikus munkakörben dolgozók végzettség szerinti megoszlása 
1985-2000 között 

év csak 
egyet 
em 

egyetem+ 
szakmai 
végzetts. 

fő is kola+ 

szakmai 

végzetts. 

csak 
könyvtár-
szakmai, 

felsőfokú 

könyvtár-
szakmai, 

középfok 

tudomá-
nyos 

fokozat 

1985-1990 28 6 5 3 2 5 

1990-1995 14 9 4 3 4 4 

1995-2000 6 31 8 - 5 3 

2000. jan. 
1-

4 26 11 - 3 3 

A rendszerváltás előtt már megkezdődő, azóta csak növekvő mértékű 
információ-robbanás következtében az igény a könyvtáros/informatikus szakma 
iránt roppant módon megnőtt, s átértékelődött az elvárás is. A könyvtáros ma 
legyen „integrált" személyiség: könyvtáros, hagyományos értelemben, 
hagyományos ismeretekkel; informatikai szakember - a könyvtáros is bármilyen 
munkakörben, legalább jó felhasználó szinten; szakkönyvtárban diplomás 
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szakember - alap végzettsége, másik szakja szerint; legyen értelmiségi -
fogékony, elkötelezett szakmája újdonságai iránt, beszéljen idegen nyelv(ek)en. 

A vezető, középvezető intézményi és saját munkaterülete szintjén legyen 
menedzser; legyen jól körülhatárolt célja, a cél érdekében egyszerre legyen 
következetes és rugalmas, legyen jó kapcsolatteremtő, rendelkezzen 
követelményrendszerrel, legyen empátiája, legyen igényes. 

1995-ben ezeket az elvárásokat még nem tudtuk megfogalmazni, s még 
nem is tudtuk, hogy ennyi mindenféle képességre lesz majd szükség, de azóta 
erre törekszünk, és még sokáig kell erre törekednünk, s az út hosszú és rögös. 

Ami volt 95-ig: néhány „önképzett", elszánt, kísérletező kolléga, egy őket 
támogató igazgatóhelyettes és egy ellendrukker, 3 számítógép, kettő hálózatra 
kapcsolva, egy magunk gyártotta program, egy bérelt vonalú telefonos internet 
kapcsolat s rajta egy kolléga, aki elbűvölt bennünket azzal, hogy 1-2 óra alatt 
elért távoli célpontokat, s azt gondoltuk, soha nem tudjuk utána csinálni. Egy 
megvásárolt, nem beüzemelt integrált könyvtári rendszer, amihez legalább egy 
„szükségszerűen" rossz filozófiájú preinstallációs rendszerterv készült, s 
becsomagolt számítógépek, amiben még hálózati kártyák sem voltak. 

Ahová jutottunk: 2000-re jelentős adatbázisunk van, az 2000.október 
31-i állapot szerint 102 230 bibliográfiai rekorddal, 152 619 authority- és 
132994 példányrekorddal. 1998-tól bátor, nagy ugrással kölcsönözni kezdtünk 
az integrált rendszerrel, ez év januárjától használatba vettük a Horizon minden 
modulját, az Egyetem hálózati könyvtárai közül többen dolgoznak a közös 
katalógusba, néhol már kölcsönöznek is számítógéppel. Jelentős, gyűjtőkört 
támogató CD állománnyal, előfizetett, internet elérésű adatbázisokkal, fuUtext 
folyóirat-hozzáféréssel rendelkezünk. E szolgáltatásainkat ELTE szerte igénybe 
lehet venni. Jelentős együttműködési körök, konzorciumok jöttek létre, 
melyeknek tagjai vagyunk, bővítve ezzel az elektronikus informatikai 
szolgáltatás kínálatát. 

Büszkék lehetnénk eredményeinkre, de nem vagyunk azok, csak 
néhányan. Mi az oka? 

Nehéz volt megtalálni és megnyerni a partnereket. Nehéz volt - ez talán 
ma már valóban múlt idő - olyan módon formálni a szemléletet, hogy kollégáink 
- akár vezető szinten is - a partikuláris érdekeken túllépve az ügyet lássák és 
szolgálják. Minthogy kivétel nélkül képzetlenek voltunk a ránk váró feladatra, 
nehéz volt leküzdeni az újtól való félelmet, s kevesen voltak bátrak. Senki nem 
kockáztatja szívesen még önmaga előtt sem szakmai tekintélyét, azt a 
bizonyosságot, hogy ért ahhoz, amit csinál, s ezért ragaszkodik is ahhoz, 
ahogyan eddig csinálta. 

Ma már biztos vagyok benne, a célokat sem tudtuk elég világosan, 
megnyerő módon megfogalmazni, túl sok mindenbe kezdtünk egyszerre, s túl 
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nagy tempóban. A kollégák jelentős része félelemből és nem megértésből 
fogadta el a könyvtár változásait. 

És félni lehetett, mert mindjárt '95 nyarán lesújtott a „Bokros-csomag", 
s bármennyire próbáltunk alkudozni a ránk kirótt létszámcsökkentés mértékén, 
két év alatt elveszítettük 1995-ös januári létszámunk 30 %-át. Ez nagy teher a 
munkatársakra azóta is, s hatása sok tekintetben negatív. 

A Bokros-csomag legnagyobb kára, hogy megrendítette a kollégák 
bizalmát a Könyvtárban, többen néztek maguk más állás után. S a munka 
anyagi biztonságot sem jelentett, a minimum szinten tartott bér, a 13. havi 
fizetések körüli huzavonák, a több hónapos késéssel érkező bérfejlesztés nem 
fokozták a munkakedvet. 

Munkaerőmozgás 1995-2000. január 1. között 

ok könyvtáros/ 

informatikus munkakör 

egyéb 

munkakör 

Bokros-csomag miatt: -13 fő -11 fő 

önként távozott: -12 fő -10 fő 

távozott és visszajött: 4 fő 

nyugdíj, egyéb ok: -5 fő -3fő 

új munkavállaló: 

közülük távozott: 

19 fő 

-5 fő 

13 fő 

-5 fő 

A könyvtári változásokhoz tehát meglehetősen instabil, a könyvtárhoz, 
hagyományaihoz nehezen kapcsolódni tudó, rosszul fizetett munkatársakkal 
rendelkeztünk, s személyzeti helyzetünk jobbítását az Egyetemtől nem igen 
várhattuk. Minthogy az informatika teljesen új feladatként jelentkezett, 
státuszfejlesztést csak erre a célra kérhettünk. A nagy „népvándorlásnak" 
egyetlen pozitív hozadéka; a bértömeg megtartásával néhány álláshelyet sikerült 
önerőnkből létrehozni. A döntés, hogy új álláshelyeket teremtsünk, vagy a 
kisebb létszám mellett a kollégák fizetését próbáljuk emelni, nem kis 
felelősséget kívánt. Minthogy a létszámunk elégtelen volta a könyvtár 
működését veszélyeztette, holott új szolgáltatásokat kellett bevezetnünk, a 
hangsúlyt a létszámbővítésre kellett helyeznünk, bízva abban, hogy a könyvtár 
stabil és elkötelezett munkatársai megértik ennek szükségességét. De 
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igyekeztünk valamilyen lehetőséget arra is kitalálni, hogy a legalacsonyabb 
fizetéseket megemeljük. 

A közalkalmazotti bértábla és a minimumhoz kalkulált bérfejlesztés nem 
nyújt lehetőséget a munka minőség szerinti bérezésre. Kollégáink hamar 
felmérték, hogy jobb fizetést csak magasabb közalkalmazotti osztályba 
sorolással, nyelvvizsgák teljesítésével lehet elérni. 1995-2000 között 10 kolléga 
továbbtanulását támogattuk tanulmányi szabadsággal, útiköltség-térítéssel. 
Közülük kettő már nincs nálunk. 

Teljes munkaidejű főállásúak bérátlaga a 2000. január 1-i állapot szerint 

fiz. ß alapbér Ft pótlék Ft egyéb bér Ft/fő átlagkor 
oszt. 

J 2 156.000 102.200 10.900 134.550 47 év 

I 13 963.800 281.100 13.200 96.776 48,9 év 

H 11 687.600 146.000 20.700 77.663 40,4 év 

G 4 186.700 21.900 5.500 53.525 42,7 év 

F 7 343.700 51.100 4.400 57.028 33 év 

E 4 238.000 21.900 8.000 53.580 44,2 év 

D 8 291.800 43.800 14.000 43.700 39,3 év 

С 10 381.000 - 24.800 41.380 45,1 év 

В 9 346.400 14.600 21.900 42.544 45,5 év 

ossz.: 69 3.595.000 536.600 123.400 61.658 

Ezeket a bérátlagokat is csak úgy tudtuk elérni, hogy 14 kollégának 
fizetünk vezetői pótlékot, 22 kollégának nyelvpótlékot, illetménynövekedést, s 
az éves, tervezhető többletmunkát minden esetben fizetjük. Ez átlagfizetésben 
52.101 Ft helyett 61.658 Ft-ot jelent. Csak 16 olyan kollégánk van, aki csak az 
alapfizetését kapja. Bérpolitikánkkal tehát lehetőségeinkhez képest törekedtünk 
olyan helyzetet teremteni, hogy kollégáinkat meg tudjuk nyerni a kitűzött 
feladatok végzésére. 

Személyzeti politikánkban is erre törekszünk - kevesebb sikerrel. 
Szándékunk fiatal, már az új ismeretekkel felruházott, az új technika iránt 
fogékony munkatársak felvétele. Sajnos, csak törekvésünk. A gyakorlatban 
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nagyon kevés lehetőségünk van arra, hogy az adott munkakörre igazán alkalmas 
jelentkezőkből válasszunk. 

Az oka nemcsak az, hogy a megüresedő álláshelyet a minimum létszám 
miatt nagyon gyorsan kell betölteni, s kénytelenek vagyunk az „utcáról" 
felvenni dolgozókat, hanem az is, hogy nem tudunk minőségi jelentkezők közül 
választani, mert nem jelentkeznek ilyenek. Ma már egy kisebb, jobb cég is 
szívesen foglalkoztat titkári/titkárnői, irodavezetői munkakörben informatikai 
ismeretekkel rendelkező, adatbázist kezelni tudó könyvtárosokat, s nem 
közalkalmazotti bérért. Évek óta hiába próbálkozunk egyetemünk könyvtár 
tanszékéről munkatársat keresni - még szakmai gyakorlatra is ritkán jönnek 
hozzánk -, s az oktatóktól kapott információk szerint kevesen helyezkednek el 
könyvtárban. A gyorsan és szükségből felvett kollégák azután gyorsan tovább is 
mennek, s kevesen vannak közöttük, akik igazán az Egyetemi Könyvtár 
munkatársává válhatnak. Talán az utóbbi egy-két évben megfordulni látszik ez a 
tendencia, amit köszönhetünk annak is, hogy vagy önként, vagy hívó szóra 
jöttek vissza eltávozott régi kollégáink. 

Ahol igazán jól sikerült a kiválasztás: az Informatikai osztály. Sokkal 
gyorsabban tanultak meg „könyvtárul" mint mi „informatikaiul"; képzettek, 
türelmesek, magukénak érzik az ügyet, s szakmai kihívást jelentett számukra egy 
informatika-idegen környezetben 5 év alatt integrált könyvtári rendszert 
felépíteni és beüzemelni. Az ő emberi és szakmai kvalitásuk nélkül nem 
tarthatnánk itt. 

Nagyon sok múlott azon is, milyen lesz az informatikusok és a 
könyvtárosok viszonya. Azt mondhatom, természetes volt az idegenkedő, 
gyanakvó szemlélet, minden könyvtár félt attól, hogy az informatika rátelepszik, 
a megszokott könyvtári rendszertől idegenül fogja a könyvtár létét és munkáját 
meghatározni. A gyanakvás feloldásában az segített, hogy meg lehetett találni 
azokat a húzó hatású kollégákat, akik elhitték és akarták az könyvtári 
informatikai rendszer szükségességét. Kolléga, aki saját kutatómunkája kapcsán 
szinte hamarabb érzékelte gyűjteménye adatbázisának szükségességét, mint az 
ezzel megbízott vezető, aki csak feladatot látott abban. 

Az informatikusok az első perctől kezdve partnert láttak a 
könyvtárosokban: „a mondd meg, hogy mit akarsz és én megmondom, hogy 
hogyan lehet" szemlélettel a közös munka vált uralkodóvá. Ahogy terjedt a 
rendszer, s került egyre inkább testközelbe az egyes modulok használatba 
vételével egyre több kollégához, úgy szűnt meg a gyanakvás, s váltak 
elfogadottá és megbecsültté az informatikusok. 

Az integrált rendszer rákényszerítette az osztályvezetőket, hogy ne csak 
az osztályuk ügyrendjét ismerjék, értékeljék, szervezzék át, hanem legyen 
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rálátásuk az egész folyamatra, hogy az osztályérdek kevés, a teljeset kell látni. 
Vajon minden kollégánk tisztában van azzal, hogy mennyit tanult, fejlődött 
szakmailag ez alatt a közös munka alatt, s nem igazán azzal, hogy új technikát 
használ? Többet ért, mint egy most életbe lépő szakmai továbbképzés. A 
legjobbaknak a szemlélete kellett, hogy megváltozzon. Bízom benne, hogy a 
szemléletváltozás - bármi lassú folyamat - előbb-utóbb áthatja mindnyájunk 
gondolkodását. 

Ami még leginkább hiányzik, a tudatosság: tudom, hogy munkám 
eredménye azonnal meglátszik, tudom, hogy én magam felelek érte, nevesítve, 
hogy nincs a nyomomban sok-sok revizor, aki majd kijavítja, ha hibáztam. 
Tudom, hogy munkám minden összefüggésének utána jártam; a kíváncsiság: 
hogy hogyan néz ki a külvilág számára amit csináltam, mit és hogyan lehetne 
még tenni a jobb eredmény érdekében; annak az elfogadása, hogy nincs 
könyvtáros és olvasó, külön-külön, hogy az olvasó beleláthat a 
munkafolyamatba, s nemcsak a jó-rossz végterméket kapja, s hogy bármilyen 
szubjektív megítélésnek kevés lehetősége van. 

S hiányzik még a bizalom, annak elfogadása, hogy egy hiba feltárása ne 
az elhárító mechanizmust hozza működésbe; higgyük el, hogy a szándék 
jobbító, s nem személyre, hanem a hiba kijavítására és leendő elkerülésére 
kihegyezett. És még inkább bízni kell önmagunkban, hogy meg lehet csinálni, s 
meg tudjuk csinálni, hiszen megtanultuk - házi betanítással - használni a 
számítógépet, a könyvtári rendszert, a szövegszerkesztést, az e-mai 1-ezést, a CD-
k használatát, az internettel való munkát, s lehet még jobban csinálni, s van még 
mindebben ezer lehetőség, amit ki lehet használni. Hiányzik még az alkotók 
büszkesége. 

Az olvasó 

Az olvasó is érdekes személyiség. A könyvtár iránti igényük munkájuk, 
kutatásuk, tanulásuk, műveltségük függvénye, így a könyvtár gyűjteményének 
más-más szelete iránt érdeklődnek, az ősnyomtatványoktól az éppen megjelent 
jogszabályon át az efemer irodalomig. Egy dologban azonban nagyon 
hasonlítanak, az ö igényük a legfontosabb, s nagyon gyorsan kell. S azt is ma 
már minden olvasó jól tudja, az ő könyvtár felé irányuló igénye teszi fontossá és 
megtarthatóvá a könyvtárat; hogy a könyvtár nem szentély, ahová lábujjhegyen 
kell belépni, s a könyvtáros nem minden titkok tudója, akit kellő tisztelettel kell 
megszólítani. Megszűntek a „kasztok", tanár csak kutatót, diák csak 
olvasótermet használhat, bizonyos fajta szakirodalmat csak bizonyos típusú 
olvasó kölcsönözhet. 

De milyen nehéz ennyi féle igénynek és ennyi féle elvárásnak megfelelni! 

Itt vannak az egyetemisták. Jó részük nem tud katalógusban keresni, 
nem tud jól leírni egy előadáson/szemináriumon elhangzott kötelező irodalmat, 
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nem ismer segédkönyveket, lexikonokat, ezeket használni sem tudja önállóan. A 
más egyetemek hozzánk is járó hallgatóinak általános humán műveltsége 
alacsony színvonalú. S vannak a szakolvasóban ülő, komoly felkészültséget 
bizonyító témában kutató, szakdolgozó, görög - latin auctorokat fordító diákok. 
Vannak, akik csak a szakjuk tankönyveit keresik, vannak, akik önállóan és 
állandóan keresik a tanulmányi munkájukhoz szükséges szakirodalmat. Egy 
dologban azonban ők is nagyon hasonlítanak egymáshoz. Bátran használják a 
számítógépet, gyorsan felfognak és átlátnak új dolgokat. A könyvtár 
szolgáltatásait nagy természetességgel fogadják, annak színvonalat elvárják. A 
könyvtárost gyakran szolgáltatóként kezelik. Jogaik vannak, s panaszkodnak, s 
legtöbbször nekik van igazuk. Ők már ebben a gyerekcipőben járó 
demokráciában lettek fiatal felnőttek. Övék a világ! Hála Istennek. Majd 
megtanulják jól használni. 

Aztán az egyetemek tanárai, kutatók. Az biztos, megdőlt az az 
elképzelés, hogy a humaniórák tekintetében nem lesz meghatározó a 
számítógép, az internet, a CD. A gyors információ Aristotelesről is fontos. S ha 
nem is használja az idősebb generáció munkaeszközül az új technikát, 
jelentőségét felismerte, eredményét elvárja, s azt is, hogy ebben a könyvtáros 
legyen segítségére, s tegye is az asztalára az eredményt. A fiatalabb vagy 
technika iránt fogékonyabb laptoppal dolgozik, s a fél szakolvasót át kellett 
szerelni ahhoz, hogy legalább konnektort tudjunk számára biztosítani. Mindent 
ismer, mindenről tud, s csodálkozik, hogy nem kap meg a könyvtárban mindent. 
Javaslatot tesz beszerzésre, raktár revízióra, hogy előkerüljön a számára fontos, 
lappangó mü. Jó részük örömmel fogadta változásainkat, segítőkész 
tanácsokkal, jó részük indignáltan most is arról beszél, külföldön minden 
másképp van, s biztos vannak olyanok is, akik visszasírnák a régi könyvtárat. 
Egy tekintetben azonban ők is hasonlóak. A könyvtárat nagy hozzáértéssel 
szabadon használják, magukénak érzik, néha olyan mértékben, hogy alig tudunk 
tőlük visszaszerezni könyveket. 

A nyugdíjasok 

Akik életük dédelgetett témáját, most, hogy idejük van, újra előveszik, s 
meg akarják írni. Könyvtárlátogató, könyvtárban otthonosan mozgó emberek. 
Velük a legkönnyebb a hagyományos olvasó - könyvtáros kapcsolatot tartani. 
Segítséget várnak, rokonszenvet a nevezett téma iránt, tanácsot. Időnként külön 
engedélyre van valamiért szükségük. Pontosak, megértők, hálásak. 

A nagymamák, akik egyetemista unokájuk helyett járnak könyvtárba, 
mert ő vidéken tanul, vagy nagyon sok dolga van és nem ér rá. Egy ekkora 
könyvtár számukra idegen, nehezen tájékozódnak benne, csak tudják, hogy mit 
keresnek, de nem igazán értik azt. Sok türelmet és sok segítséget igényelnek. Ok 
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azok, akik szégyellik a tartozást, a felszólító levelet, s egy morgástól még jobban 
elbizonytalanodnak. Ez a réteg soha sem jön panaszra a könyvtár vezetőségéhez, 
s nem kíván magának extra jogokat. 

S egyre nagyobb számban a magabiztos vállalkozók. Gyakran hiszik 
hogy a szolgáltatás attól függ, hogyan fizetnek, természetesen áfás számlára' 
Mindig nagyon sietnek. Csodálkoznak, hogy ebben a könyvtárban nincs meg 
minden - vagyis az, ami nekik most kellene. Nem válnak rendszeres 
könyvtárhasználóvá. 

A további sorolás nélkül is hihető, hogy az olvasó „érdekes" 
személyiség. Nem véletlenül írtam érdekeset. Azt mindegyikőjük joggal elvárja, 
legyen a könyvtáros számára személyük, a kívánságuk érdekes, amivel 
foglalkozni kell. A vágyam olyan olvasószolgálati könyvtáros, aki felismeri az 
olvasó „érdekes személyiségét", s őt annak megfelelően kezeli, aki köszönti és 
megszólítja az olvasót. 

Sok oka lehet - de leginkább a létszámhiány - annak, hogy az 
olvasószolgálati helyiségekben eluralkodtak a tájékoztató és tiltó-korlátozó 
tartalmú táblák. Létük akkor is elkényelmesíti az ott szolgálatot teljesítő 
könyvtárost, ha éppen lenne módja megszólítani az olvasót. Az olvasó -
könyvtáros kapcsolatának elengedhetetlen eleme az „interjú". Az az akár két 
mondat, kérdés, amivel felmérjük az olvasót, hogy az ő könyvtárhasználói 
igényéhez igazodva tudjunk foglalkozni vele, soha nem hiányozhat. Jó 
pszichológiai érzékkel kell felmérni azt, hogy vár-e, s milyen formában vár az 
olvasó segítséget, esetleg csak arról kell meggyőződnünk, rutinos, saját 
szabályainkat jól ismeri. 

Gyakorta elhangzó kérdés könyvtáros körökben, a mai 
információbőségben vállalhatjuk-e a felelősséget a nyújtott információ 
tartalmáért. Ugy gondolom, a könyvtárban kapott információ tartalmának 
megítélése az olvasó felelőssége. Az viszont, hogy felmérjük, hogy kinek, 
milyen mélységű információra van szüksége, és a rendelkezésünkre állókból a 
számára releváns információk mindegyikéről tájékoztassuk, a mi kötelességünk 
Bármennyire is hajt minket az idő, nem engedhetjük meg, hogy ismereteink 
saját munkaterületünkön le legyenek elég újak és elég mélyek. Ehhez pedig idő 
kell. Szakmai ismereteink színvonalának alacsony voltát nem lehet a könyvtár 
hírnevét kockáztató színvonaltalan csacsogással vagy goromba elutasítással 
helyettesíteni. 

A könyvtár változásainak csak kevés, de nagyon fontos szegmentjéről 
szóltam. Es azért is erről, mert a hogyan tovább szempontjából nagyon 
meghatározó. 
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Mit tehetünk? 

Meg kell őriznünk azt a személetet, hogy váltózó könyvtári világunkban 
számunkra egyaránt fontos, gondozásra, fejlesztésre érdemes a könyvtár minden 
gyűjteménye. Az új rendszer felépítésével úgy kell elfelejtenünk a 
Domanovszky- rendszert, hogy használnunk kell mindazon elemét, ami a 
retrospektív konverzióhoz, vagy a két rendszer tiszta és világos 
kapcsolatteremtéséhez szükséges. 

Kollégáinkban vissza kell állítani az Egyetemi Könyvtár szeretetét, 
gondolkodásmódunkban fejlődésének szükségességét, s annak tudatát, hogy 
ebben mindannyian érintettek és érdekeltek vagyunk. 

Ennek érdekében el kell készíteni a könyvtár új ügyrendjét, melyhez 
kapcsolódóan mindenkinek meg kell ismernie a saját illetékességét, s azt is, a 
folyamatban hogyan kapcsolódik munkája a másokéhoz. A gyakori 
létszámváltozás következtében nem csak a betanítás színvonala romlott, hanem 
megszűnt a belépő új kollégák rálátása a könyvtár egészére. Ne legyen egyetlen 
kollégánk sem, aki nem ismeri könyvtárunk múltját, hagyományait, 
gyűjteményeit, szolgáltatásaink lehetőségeit. 

A nemzedékváltást jobban kell előkészíteni. Vezetőinknek ki kell 
nevelni könyvtárunk iránt elkötelezett utódokat. Stabilizálódó létszámunk 
mellett nagyobb gondossággal és nagyobb szakmai igényességgel kell 
kiválasztani új kollégáinkat. 

Több bizalmat kell adni munkatársainknak. Középvezetőinket 
ráirányítottuk - rálökdöstük egy útra. Most már rájuk kell bízni az ügyet. 
Pontosan meg kell határozni a döntések mechanizmusát és kompetenciáját. És 
az ellenőrzését. Ez több és minőségében más feladatot ró rájuk, de valódi 
vezetői feladat, amire mindnyájan képesek. 

Ezt a célt szolgálja a könyvtár struktúrájának átszervezése. így tudunk 
továbblépni. 
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Zusammenfassung 

Die Änderungen einer Bibliothek - aus einem subjektiven Gesichtspunkt 

In den letzten Jahrzehnten waren die Wandlungen im Leben der 
Universitätsbibliothek sehr groß und wichtig. Die Universitätsbibliothek der 
Eötvös Loránd Universität hat im Jahre 1995 ein integriertes Computersystem, 
das sogenannte Horizon eingeführt, das den gewöhnlichen Bibliotheksbetrieb 
veränderte. Wie wurde diese Änderung von den Bibliothekaren und Lesern 
akzeptiert? In welcher mikrogesellschaftlichen Umwelt? Was erforderten die 
heutigen Gewohnheiten der Leser von den Bibliotheken und Bibliothekaren? 
Der Artikel beschäftigt sich mit diesen Fragen. 
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Varga Klára 

Együttműködés a Horizon integrált könyvtári rendszerben 

Status quo. Latin elnevezése annak a zűrzavarnak, 
amely körülvesz minket. 
(Jeve Moorman) 

Mint mindenki számára ismert, a történelmi "hagyományok" és a szűkös 
pénzügyi források következtében, a könyvtárak együttműködése - akár egy 
egyetemen belül is - néhány évvel ezelőttig szinte egyenlő volt a nullával. A 
közös munka gondolata és annak megtestesülési formái jelenleg sem 
feszültségmentesek, de legalább léteznek. Ezért oly becses a most ismertetendő 
vállalkozás tagjai számára a kialakult kapcsolat. 

Az ELTE Egyetemi Könyvtár másik három könyvtárral, a Miskolci 
Egyetem Központi Könyvtárával, az ELTE ВТК Központi Könyvtárával és a 
SOTE Központi Könyvtárával — szövetkezve, az ELMESO projekt keretében 
1993-ban megvásárolta az akkor még Marquis, jelenleg Horizon néven futó 
integrált könyvtári rendszert. Ezzel új korszak kezdődött el mind a négy 
könyvtár történetében. A rendszer magyarországi szűk elterjedése és az indító 
projekt sajátossága folytán a kapcsolat a könyvtárak között igen szoros. 
A három egyetem együttműködési szándékát két felismerés szülte: 

• Csak közös pályázattal lehet elnyerni olyan pénzeszközt, mely 
elegendő egy integrált könyvtári rendszer beszerzésére. 

• Központi elképzelés hiányában minden könyvtár más és más rendszert 
választ. Emiatt az együttműködések akadoznak, egymás munkáinak 
felhasználása lehetetlen. 

A könyvtárak — különösen az ELTE — e rendszer segítségével kívánták és 
kívánják térben és szervezettségében széttagolt könyvtári hálózatukat 
egységesebbé, kezelhetőbbé, használhatóbbá tenni. 
A rendszer gyakorlati terjesztése a kari és a tanszéki könyvtárakba 1997-ben 
kezdődött el, miután a központi könyvtárakban az üzemszerű működés 
zökkenőmentessé vált s a felhasználói segédletek elkészültek. 

1 A cikk az Informatika a Felsőoktatásban '99 konferencián [Debrecen, 1999. augusztus 27-29.] 
elhangzott és a konferencia kiadványban nyomtatásban is megjelent [Informatika a 
Felsőoktatásban '99 : Konferencia kiadvány / szerk. CsiRlK János, HERDON Miklós. - Debrecen, 
1999. - p. 447-452] BURMEISTER Erzsébet - VARGA Klára: Intézmények között együttműködés a 
Horizon integrált könyvtári rendszerben с előadás módosított változata. 
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Csak nagyon kevés számítástechnikai szakember 
produkál. Részben azért, mert arrogánsak, részben 
azért, mert tudatlanok, részben azért, mert 
szörnyűségesen szerelmesek abba az átkozott 
masinába. 
(Peter Drucker) 

A rendszer 5 modulból (Katalogizálás, Keresés, Kölcsönzés, Folyóirat-
kezelés, Szerzeményezés) áll. Lehetőség van ún. lelőhelyes elkülönítésre mind 
az öt modulban. Ezt kihasználva megoldható a különböző kisebb-nagyobb — a 
könyvtárhoz szorosan vagy lazán kapcsolódó — egyéb könyvtárak (kari, 
tanszéki, városi stb.) beillesztésére. A birtokomban lévő információk szerint 
nemcsak az Egyetemi Könyvtár, hanem a másik három könyvtár is élt a 
lelőhelyes elkülönítés lehetőségével. 

Először csak azok a könyvtárak kerültek fel, amelyek önálló feldolgozást 
nem folytattak; helyettük a központi könyvtár végezte ezt a munkát. A jó 
tapasztalatok és az igények hatására elkezdődött azon könyvtárak bekapcsolása, 
ahol minden könyvtári folyamat megtalálható és ezt a könyvtár önmaga végzi. 

A rendszer a bibliográfiai rekordhoz csatlakozó példányrekordban rögzíti 
a példány lelőhelyét; azt, hogy melyik könyvtárban van az adott példány. 
(Emellett, természetesen, még rögzíti a példány vonalkódját, gyűjteményi 
kódját, kölcsönözhetőségi típusát, raktári jelzetét, leltári számát, státuszát.) 

Egy-egy új lelőhely létrehozásakor először a lelőhely (könyvtár) saját 
adatai kerülnek rögzítésre. (A könyvtár neve, kódja, fizikai-, postázási-, 
szállítási- és számlázási címe, nyitvatartási ideje, folyóirat-érkeztető helye, 
rangsora a kölcsönzés szempontjából stb.) Ezután kerülhet sor a lelőhelyhez 
tartozó gyűjteményi csoportok, példány-kölcsönzési típusok, példány-statisztikai 
osztályok kialakítására és rögzítésére. A dokumentumokra vonatkozó lelőhelyi 
adatok mellett meg kell adni az olvasókra vonatkozó lelőhelyi adatokat is. Ilyen 
például az olvasói típusok, olvasói statisztikai osztályok. Mindezek után ki lehet 
alakítani a kölcsönzési rendet. Azaz, mely olvasói típusba tartozó olvasók, mely 
példány-kölcsönzési típusba tartozó dokumentumot kölcsönözhetik és miként. A 
rendszer megengedi az átlapolásokat is. Azaz például X lelőhely kölcsönözhet az 
Y lelőhelyre beiratkozott olvasónak is, ha ezt szabályzata megengedi és a 
rendszerben ezt feltüntették. 

Csak egy rendkívüli elme képes elemezni a 
nyilvánvalót. 
(AlfredNorth Whitehead) 

A bekapcsolódás mindkét részről jó előkészítő munkát igényel. Ezután az 
áttérés és a rendszer közös használata nem okoz nagy gondot. Első lépésként a 
technikai feltételeket kell megteremteni. Ezzel párhuzamosan folyhat az 
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előkészítő papírmunka, a bekapcsolni kívánt könyvtár "tartalmi" feltárása, a 
számítógépes könyvtári rendszer és a könyvtár paramétereinek "összeigazítása". 
Ha már a technikai feltételek megfelelőek, akkor jöhet a betanítás és a gyakorlás. 
A megfelelő gyakorlat megszerzése után pedig elkezdődhet az igazi munka. 

Először öt egyszerű kérdésre kell a válaszokat megtalálni. Ki, mikor, hol 
és min fogja végezni a munkát, tulajdonképpen mit akarnak feldolgozni, mire 
akarják használni, valamint az elvégzett munka kinek vagy minek a javát 
szolgálja. Nézzük meg részletesen ezeket a könnyűnek tűnő kérdéseket, melyre a 
válaszok, ha könnyen is születnek, nem mindig biztatóak. 

KI A tanszéki könyvtárak egyik legnagyobb gondja a munkaerőhiány, hiszen 
minden tanszék ott spórol, ahol tud — s hol máshol lehetne jobban, mint 
szegény könyvtárában. Jó esetben a könyvtárvezető szakképzett. (Az már maga 
a Kánaán, ha kollégái is rendelkeznek könyvtárosi végzettséggel vagy 
tapasztalattal.) Ám igen gyakran tapasztaltuk, hogy a könyvtári munkát a 
tanszék egyik munkatársa, megbízásos munkakörben végzi. Gyakori az is, hogy 
egyáltalán nincs könyvtáros; mindenki "önkiszolgáló" rendszerben használja a 
könyvtárat. A félállású, csak az olvasószolgálati munkát ellátó megoldás sem 
ritka. 
Tehát arra a kérdésre, hogy "Ki fog feldolgozni? Ki fog bibliográfiai leírást 
készíteni?" nem is olyan könnyű válaszolni. Természetesen a felmerülő 
problémák megoldhatók azzal, ha új, szakképzett munkaerőt vesznek fel. 
Megoldás lehet az is, ha a tanszéki könyvtár bérbe adja állományának 
feldolgozását, s csak a kölcsönzési munkát veszi kézbe. Ám ez is pénzbe és 
időbe kerül. 

MIKOR A tanszéki könyvtárak nyitvatartási rendje a két véglet között 
ingadozik. Vagy reggeltől estig nyitva tartanak, hogy a hallgatók és az oktatók 
rendkívül nagy igényeit kielégítsék, vagy szinte soha nincs nyitva a könyvtár. A 
feldolgozás szempontjából egyik sem ideális. Ha túl hosszú a nyitvatartási idő, 
akkor egyszerűen nem jut idő a feldolgozásra, hiszen minden percet lefoglal az 
olvasószolgálati munka. Ha túl rövid, akkor az vagy azért van, mert aki ellátja a 
könyvtárosi munkát egyéb elfoglaltsággal is rendelkezik (például oktat a 
tanszéken) vagy azért van, mert a könyvtáros félállásban dolgozik vagy nincs is. 
Tehát igen rövid — vagy gyakran nem is létezik — olyan időintervallum, 
amikor a könyvtáros nincs teljesen elfoglalva az olvasókkal és munkaidőn belül 
van. Pedig ez a válasz a "Mikor fog feldolgozni? Mikor fog bibliográfiai leírást 
készíteni?" kérdésekre. Itt is jó megoldás az, amit a KI kérdésnél alkalmaztunk. 
De munkaátszervezéssel vagy a nyitvatartási idő csökkentésével is javulhat 
valamelyest a helyzet. 

HOL S, mert szegény az eklézsia, az erre a kérdésre adott válaszok sem 
biztatóak. Gyakori, hogy a könyvtár állománya külön épületekben, vagy 
egymástól távol eső helyiségekben található. Találkoztunk olyannal is, hogy a 
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könyvtárnak nem volt semmilyen helyisége. Állománya az épület különböző 
részein elhelyezkedő szekrényekben volt megtalálható. A berendezések, bútorok 
állapota a legtöbb helyen katasztrofális. Néhol a munkavégzésre egy levegőtlen, 
pince- vagy raktárhelyiséget jelöltek ki, amely minden tekintetben alkalmatlan. 
Gyakori, hogy a számítógépes hálózat fali csatlakozója egy-egy polc, katalógus-
vagy könyvszekrény mögé kerül a kényszerű átrendezések, költözések miatt. 
Ahhoz, hogy érdemi munka folyhasson, nyugodt és jól felszerelt (megfelelő 
bútorok, telefon, számítógép stb.) munkatérre van szükség. A problémák, tehát 
itt is orvosolhatók költözéssel, átrendezéssel s így a "Hol fognak dolgozni?" 
kérdéstől sem kell tartani. 

MIN Megfelelő, a kliens program futtatásához szükséges minimális 
konfigurációt biztosító számítógép megtalálása sem kisebb probléma, mint az 
előzők. Ha rendelkezik is a tanszék számítógéppel, az a legritkább esetben van a 
könyvtárban. Gyakran a titkárnővel vagy más kollégával osztozik a gépidőn a 
könyvtáros. Ha mégis akad saját számítógép, akkor az legtöbbször kis 
teljesítményű, a könyvtári rendszer szempontjából csak olvasói lekeresés 
biztosítására alkalmas. A számítógépes hálózat kiépítettségének hiánya pedig 
már túlnyúlik a könyvtár, sőt gyakran a tanszék hatáskörén is. Az informatikai 
szakemberek hiánya egy másik gátló tényező, hiszen a legkisebb probléma 
megoldása így napokat vehet majd (és vesz is) igénybe. 
Tehát a "Melyik számítógépen fog dolgozni?" kérdés megválaszolásakor is igen 
érdekes konstellációk állnak elő. 

MIT Már négy kérdésre megadtuk a választ. Ekkor már jól látszik, hogy az 
ötödik kérdésre, azaz "Mit akar feldolgozni? Milyen munkafolyamatot szeretne 
gépesíteni?" sem olyan magától értetődő a válasz. Mert lehet akarni, hogy a 
könyvtár teljes állománya az adatbázisba kerüljön és ezáltal a könyvtári 
műveleteket hatékonyabban lehessen végrehajtani, ha nincs ember aki csinálja, 
vagy nincs idő, amikor csinálja, vagy nincs eszköz, amin csinálja, vagy nincs 
hely, ahol csinálja. 
Itt szembesülnek legtöbben azzal, hogy az áttérés kezdetben sokkal több munkát 
és beruházást igényel, mint a hagyományos kézi feldolgozás, ha volt, és a 
megszokott kölcsönzési rendszer, ha volt. A légvárak leomlanak, az illúzió 
szertefoszlik. A valós világ talaján állva meg kell hozni a következő fájdalmas 
döntést. Vagy vállalja a tanszék a szükséges terheléseket és például változtat 
eddigi feldolgozási és kölcsönzési szokásain, vagy akár el is felejtheti, hogy 
ebben a rendszerben dolgozzon. (A legtöbb esetben ez a pont az, ahol a 
könyvtárak könnyítést kérnek. Sok helyen ugyanis egyszerű leltározási funkciója 
van a könyvtárnak. Az oktatók maguk vásárolják a könyveket és szinte 
hitbizományként kezelik azokat, bár a tanszék leltárában szerepelnek.) 

Ha a fenti öt kérdésre megvan a válasz, s a problémákat elhárították, akkor 
első lépésként a szükséges kliens programokat kell telepíteni a kijelölt 
számítógépekre. Probléma itt is akad bőven. Időpont egyeztetési gondok (hiszen 
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minden munkát munkaidőben, a saját feladatok elvégzése után lehet csak 
megvalósítani) valamint eszköz-gondok (nincs jól előkészítve a kijelölt 
számítógép vagy nincs elég információ a paramétereiről). 

Az egyéb eszközök (vonalkód-leolvasók, nyomtatók) üzembe helyezését 
is magunkra kell vállalni. A saját érdekünk az is, hogy a vonalkódok és az 
esetlegesen hozzájuk tartozó egyéb biztonsági berendezések viszonylag 
egységesek legyenek. 

Miután a technikai feltételeket megteremtettük jöhet a betanítás, a 
kiképzés. (Bár ezt lehet a telepítésekkel párhuzamosan is végezni, de a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy sokkal hatékonyabb az oktatás, ha az órán 
hallottakat már másnap, a saját számítógépén is ki tudja próbálni a könyvtáros.) 
Nehézséget okoz, hogy a központi könyvtárak informatikai osztályai nem 
rendelkeznek az oktatáshoz szükséges állandó személyzettel és eszközökkel. így 
igen nagy szervezést igényel mind az oktatók részéről mind a tanfolyamon 
résztvevők részéről a megfelelő időpontok és helyek kiválasztása. Miskolci 
Központi Könyvtárban ezt úgy oldották meg, hogy a könyvtárosokat egyenként, 
saját munkahelyükön képzik ki. így a könyvtáros a megszokott környezetében 
dolgozik és az oktató részéről is sokkal nagyobb figyelemben részesül, mint egy 
több résztvevős tanfolyamon. 

A betanulás után a kollégákra bízzuk, hogy mennyi ideig gyakorol. 
Mankót jelentenek számukra a kidolgozott segédletek és az első időkben igen 
szoros ellenőrzés-visszajelzés kapcsolat. E kapcsolat egyrészt biztonságot nyújt 
a könyvtárosnak, másrészt megnyugvást a központi könyvtári feldolgozóknak, 
hogy az ekkor végzett munkák jók, helyesek. Ez fontos, hiszen mind a központi 
könyvtár, mind a tanszéki könyvtár ugyanabba az adatbázisba dolgozik. A 
gyakorlás után a könyvtár kérésére az adatok átkerülnek az éles adatbázisba és 
megkezdődhet a valós feldolgozás. 

A legegyszerűbb módja a valós feldolgozás megkezdésének, hogy először 
azokat a dokumentumokat viszik fel a tanszéki könyvtárak, amelyek már 
szerepelnek az adatbázisban. így csak egy egyszerű példányhozzáfűzést kell 
megvalósítani, s nem kell a bibliográfiai leírással küszködni. Ezt azonban nem 
mindenhol lehet megvalósítani. Az állományok átfedettsége karonként változik. 
A legjobb helyzetben azok a könyvtárak vannak, amelyeknek állománya 
bizonyos átfedettséget mutat az Egyetemi Könyvtáréval. Sajnos a TTK-s 
könyvtárak, nem sokat hasznosíthatnak, egyenlőre. 

Két módon lehet feljutni egy tölgyfa csúcsára. Az 
egyik, hogy ráülsz egy makkra és vársz. A másik, 
hogy felmászol rá. (Kemmons Wilson) 

A könyvtárakat is sújtó költségvetési és elhelyezési nehézségek okozzák 
leggyakrabban a technikai és személyi feltételek megteremtésének 
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lehetetlenségét. A könyvtárvezetők és munkatársaik rendkívül nyitottak minden 
olyan dologra, mellyel megkönnyíthetik munkájukat. 

A jelzett problémák többségének elhárítása nem egyszerű. Sok szervezői 
munkát és nagyfokú rugalmasságot igényelnek. Minden akadály elhárításához 
aktívan be kell vonni a tanszék vezetőjét, munkatársait és hallgatóit, hiszen az 
eredmény első számú haszonélvezői ők. 

Valaki vagy jó könyvtáros vagy jó informatikus. Nem lehet megúszni — a 
legtöbb esetben — egy emberrel az átállást. Szerencsésnek mondhatja magát az 
a könyvtáros, ahol legalább a tanszéken valaki ért a számítógépekhez jó 
felhasználói szinten. Munkánk felét az teszi ki, hogy alapvető számítógép-
használatra, hibaelhárításra tanítjuk a leendő felhasználót. Az idő rövidsége 
miatt, azonban ez gyakran nem elegendő. így gyakori a telefonos, s ha 
szükséges, akkor a személyes megbeszélés. 

Tréning életfogytiglan. Don Marquis szerint a halogatás annak művészete, 
hogy lépést tartsunk a tegnappal. Sokan túlzott bátortalanságból vagy a 
kényelem miatt hajlamosak a rendszer begyakorlását szinte az idők végezetég 
húzni. Mindig akad valamilyen ok arra, hogy a könyvtár ne térjen át az éles 
rendszerbe. Ezt még lehet tetézni azzal, hogy a gyakorlást is felfüggesztik. így 
az a kevés kis tudás is igen hamar a süllyesztőbe kerül. 

A tapasztalatok az mutatják, hogy a hálózati csoportokat újjá kell éleszteni 
informatikussal kibővítve. Az Egyetemi Könyvtárban a néhány évvel ezelőtti 
leépítések alkalmával az elsők között szüntették meg a hálózati csoportot. Most 
azonban, nagy hasznát vehetnénk. Segítségükkel, a rendszerrel kapcsolatos 
könyvtárszakmai kérdések megválaszolása, jóval testre szabottabb és árnyaltabb 
lenne. Az informatikai osztályok munkatársai így jóval több időt tudnának a 
valóban számítástechnikai problémákra fordítani. 

Szerencsére ez a gond megoldódni látszik. Az egyetemi integráció 
folyományaként a könyvtári hálózat is bővült. Ez sok új feladattal és haszonnal 
jár. így az Egyetemi Könyvtár 1 fővel bővíthette Informatikai osztályát. E 
személy feladata, munkaköre hasonló a hálózati könyvtárosokéhoz, de kiegészül 
az integrált könyvtári rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenységekkel is. 

Áldott legyen, aki sosem vár semmit, mert sosem fog 
csalódni. 
(Alexander Poe) 

A gondok és nehézségek ellenére is vannak eredmények. Az ELTE 
Egyetemi Könyvtár hagyományai szerint csak azon tanszéki könyvtárak számára 
végzett és végez feldolgozói munkát, ahol a könyvtár külön kérte azt. Ezen belül 
is, csak az Egyetemi Könyvtáron keresztül lebonyolított külföldi rendelésekből 

60 



beérkezett dokumentumokat dolgozza fel. Itt a rendszer jelenleg 82 lelőhelyet 
tartalmaz. 

Tehát nézzük, milyen feldolgozás folyik a központi- és a bekapcsolt 
könyvtárakban jelenleg. 
A következő tanszéki könyvtárakba nincs bevezetve a Horizon. A Könyvtár 
részére az Egyetemi Könyvtár feldolgozza azokat a dokumentumokat és 
érkezteti azokat a folyóiratokat, amelyek az Egyetemi Könyvtáron keresztül 
rendel meg a Könyvtár. (Zárójelben az eddig feldolgozott példányok száma 
szerepel.) 

Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tsz. Kvt. (32) 
Angol-Amerikai Intézet Kvt.2 (238) 
Asszírológiai és Hebraisztikai Tsz. Kvt. (23) 
Belső-ázsiai Tsz.Kvt. (42) 
Esztétika Tsz. Kvt. (101) 
Filozófiai Tsz. Kvt. (140) 
Finnugor Nyelvtudományi Tsz. Kvt. (109) 
Fizika Tsz. Kvt. (4) 
Folklór Tsz. Kvt. (106) 
Fonetikai Tsz. Kvt. (16) 
Földrajzi Könyvtár (1) 
Francia Nyelvi és Irodalmi Tsz. Kvt. (П) 
Gazdaság és Társadalomtörténeti Tsz. Kvt. (96) 
Geofizikai Tsz. Kvt. (0 
Germanisztikai Intézet Kvt.3 (371) 
Görög Nyelvi és Irodalmi Tsz. Kvt. (392) 
Idegen Nyelvi Lektorátus (10) 
Indoeurópai Nyelvtudományi Tsz. Kvt. (279) 
Iranisztikai tsz-i szakcsoport Kvt. (31) 
Keleti Szláv és Balti Filológiai Tsz. Kvt. (20) 
Könyvtártudományi és Informatikai Tsz. Kvt. (32) 
Kőzettan - Geokémiai Tsz. Kvt. (42) 
Latin Nyelvi és Irodalmi Tsz. Kvt. (254) 
Magyar irodalomtörténeti Kvt. (48) 
Magyar nyelvészeti Kvt. (24) 
Matematikai Tsz. Kvt. (10) 
Művészettörténeti Tsz. Kvt. (28) 
Néderlandisztika Kvt. (22) 
Néprajzi Tsz. Kvt. (41) 
Neveléstudományi Tanszék Könyvtára (27) 
Növényélettani Tsz. Kvt. (3) 

Az Angol-Amerikai Intézet Könyvtárának állomány а ВТК Központi Könyvtár Horizon 
adatbázisában megtalálható. A Könyvtár önálló feldolgozást és kölcsönzést végez a program 
segítségével. 

A Germanisztikai Intézet Könyvtárának állomány а ВТК Központi Könyvtár Horizon 
adatbázisában megtalálható. A Könyvtár a programot nem használja. 
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Növényrendszertani és Ökológiai Tsz. Kvt. (8) 
Növényszervezettani Tsz. Kvt. (24) 
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tsz. Kvt. (203) 
Összehasonlító Élettani Tanszék Kvt. (17) 
Politikaelméleti Tsz. Kvt. (113) 
Portugál Nyelvi és Irodalmi Tsz. Kvt. (65) 
Pszichológiai Tsz. Kvt. (190) 
Régészeti Tsz. Kvt. (40) 
Román Filológiai Tsz. Kvt. (31) 
Sémi Filológiai és Arab Tsz. Kvt. (77) 
Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tsz. Kvt. (31) 
Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tsz. Kvt. (160) 
Szimbolikus logika és Tudománymetodológiai Tsz. Kvt. (13) 
Szláv Filológiai Tsz. Kvt. (43) 
Török Filológiai Tsz. Kvt. (94) 

A következő könyvtárak már használják a rendszert és önállóan 
dolgoznak fel. A kölcsönzési müveleteket még sehol sem vezettük be. 

ÁJK Kari Könyvtár (3901) 
Informatikai Tsz. Kvt (976) 
Kémiai Kvt. (287) 
Kínai és Kelet-ázsiai Tsz. Kvt (535) 
ВТК Központi Olvasóterem (10584) 
Szociológia Tsz. Kvt (166) 
Történeti Tanszékek Könyvtára4 (3451) 
Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Tsz. Kvt. (20) 

A teljes adatbázis 22 százalékát az általuk és az Egyetemi Könyvtár által a 
már említett könyvtáraknak feldolgozott és az adatbázisba bekerült 
példányadatok teszik ki. A 22 százalékon belüli arányokat a következő ábra 
mutatja. 

Az is jól látszik az ábrából, hogy a gyűjtemények eltérése miatt mennyivel 
kevesebbet tud (jelenleg) hasznosítani az Informatika tanszék könyvtára és a 
Kínai és Kelet-ázsiai tanszék könyvtára. Ezért is kell törekedni a teljes egyetemi 
paletta megjelenítésére az adatbázisban Mivel a Központi Olvasóterem volt az 
első könyvtár, amelyet a közös adatbázis építésbe az Egyetemi Könyvtár bevont, 
és a már feldolgozott dokumentumok nagy arányban megtalálhatók 
állományukban, ezért igen szép eredményt mutat részvételük. 

4 A Történeti Tanszékek Könyvtára az összes történeti tanszék számára feldolgozza a 
dokumentumokat. Ezen tanszékek a következők: Ókori Történeti Tsz. Kvt.. Egyiptológiai 
Történeti Tsz. Kvt., Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tsz. Kvt., Közép- és Koraújkori 
Magyar Történeti Tsz. Kvt., Történelem Segédtudományai Tsz. Kvt., Kelet-Európa Története Tsz. 
Kvt., Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tsz. Kvt. , Új- és Legújabbkori Magyar Történeti 
Tsz. Kvt. 
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О ВТК Kínai és Kelet-ázsiai 
Tanszék Könyvtára (2 %) 

• ÁJK Kari Könyvtár (16 %) 

D ВТК Központi Olvasóterem 
(46 %) 

• ВТК Történeti Tanszékek 
Könyvtára (13 %) 

• TTK Informatika Tsz. Kvt. (4 
%) 

ПЕК által feldolgozott tanszéki 
állomány (19%) 

2000-től kezdődően az Egyetemi Könyvtár nemcsak a saját, hanem a 
tanszéki könyvtárakba érkező folyóiratokat is érkezteti a rendszerben. így a 
tervek szerint 200l-re az Egyetem teljes külföldi folyóirat-állományáról 
helyzetképet kaphatunk a közös adatbázis segítségével. 

Ugyancsak 2000-től az Egyetemi Könyvtáron keresztül bonyolódó 
külföldi tanszéki megrendelések is a közös adatbázisba kerülnek a 
Szerzeményezési modul segítségével. így a beszerzésekről is átfogó képet 
kaphatunk. 

A következő táblázatban szereplő számok azt mutatják, hogy nagy az 
igény a bekapcsolódásra, bár a kiszolgáló személyi kapacitás szűk 
keresztmetszetet biztosít. 

Bekapcsolódás formája Tanszékek száma 
Önálló feldolgozást végez a tanszéki 
könyvtár a rendszerrel 

8 

Betanulta a rendszer kezelését és a gyakorló 
adatbázisban dolgozik a könyvtár 

2 

2000-ben bekapcsolni tervezett tanszékek 10 

A sikert igazolják tehát a számok és személyes tapasztalatunk. Akik 
bekapcsolódtak — a kezdeti nehézségek leküzdése után, munkakedvüket 
visszanyerve — nagy örömmel használják a rendszert. Hatékonyabbnak, 
használhatóbbnak érzik munkájukat és ebben megerősítik őket olvasóik pozitív 
visszajelzései is. És egy könyvtáros számára ez a legfontosabb. 
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Abstract 

In 1993 the University Library at ELTE in cooperation with three other 
libraries, namely the Central Library of the Miskolc University, the Central 
Library of the Faculty of Humanities at ELTE and the Central Library at SOTE 
purchased the integrated library system HORIZON, called Marquis at the time. 
The project "s name was ELMESO. Several locations can be set up in the system 
in each library. Due to this functionality several faculty and departmental 
libraries have joined the automation of services at each site. My paper will try to 
summarize the possibilities and experiences of this process. 
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IL EGYETEM- ÉS FELSŐOKTATÁSTÖRTÉNET, 
TÖRTÉNETTUDOMÁNY 

Farkas Gábor Farkas 

Szerémi György hitelességének a kérdése 

A mohácsi tragédia kérdésköre napjainkig elképesztő indulatokat 
gerjeszt. Ennek oka lényegesen összetettebb annál, semhogy egy rövid 
tanulmányban választ találjunk rá, itt csak egy apró mozzanat igazságát 
keressük. Ez a kérdés II. Lajos magyar király rejtélyes halála. Úgy véljük: ez a 
probléma már az adott történelmi helyzetben is politikummal terhelt volt, s a 
szándékos torzítás és hazugság ennek a rovására írható. A kérdés tulajdonképpen 
nagyon egyszerű: megölték-e II. Lajost a magyarok menekülés közben, vagy 
belefulladt a kiáradt Csele-patakba? 

A kérdés megválaszolásához szükséges felvázolnunk, hogy II. Lajos 
meggyilkolásának híréhez valójában kinek fűződött érdeke. A kettős 
királyválasztás következett abból az alaphelyzetből, hogy I. Ferdinánd 
trónigényét a dinasztikus jog alapján, az 1515-ös házassági szerződésre 
hivatkozva nyújtotta be.1 Ezzel szemben állt Szapolyai János jelölése a trónra, 
amelynek előzménye a magyar rendek 1505-ös rákosi végzésben hozott 
határozata volt.2 Az európai és a hazai közvéleménnyel tehát el kellett hitetni, 
hogy az erdélyi vajda méltatlan a magyar uralkodó szerepére, hiszen megsértette 
a dinasztikus jogrendet, amelyben a házassági szerződés révén Habsburg 
Ferdinánd lett a törvényes utódja II. Lajosnak. Ehhez járult hozzá az a vád, hogy 
a legszörnyűbb bűncselekményben, a király meggyilkolásában is ő a felbujtó, s 
ráadásul öccse az ítéletvégrehajtó. A 16. században ez a vád volt a legcélszerűbb 
eszköz a politikai vetélytárs semlegesítésére. 

Végezetül: a magyar történelemben teljesen harmadrangú dolog, hogy 
Szapolyaiék megölték-e a magyar királyt vagy nem. A mohácsi csata utáni 
évtizedek menetét semmilyen mértékben nem befolyásolta ez a legenda, s a 
Habsburg trónigényt illetve a török előrenyomulást sem gátolhatta meg. 
Ugyanakkor a legenda természetrajza több vonatkozásban is hasonlít a későbbi 

Szeretnék köszönetet mondani BAKOS Józsefnek, BARSI Jánosnak, BENE Sándornak, CSUTI 
Elemérnek,  DÉNES Iván Zoltánnak,  ERDÉLYI Gabriellának,  FURKA Tamásnak,  JOBBÁGY 

Andrásnak, KULCSÁR Péternek, MONOK Istvánnak és Boris NlKSlCnek, akik számtalan remek 
ötlettel és kíméletlen kritikával láttak el munkám során. A tanulmány teljes terjedelmében a 
Magyar Könyvszemlében fog megjelenni, itt csak a Szerémi Györgyről szóló fejezetet közöljük. 
1 HERMANN 1961.-KOSÁR Y 1978. 10̂19.-KUBINYI 1981. 66-107. 

2 SZABÓ 1908. - SZABÓ 1909. - Vesd össze SZEKFÜ 1911/1. 448-451. recenziójával - SZABÓ 

1911. 553-555. erre adott válaszával-SZEKFÜ 1911/2. 654-655. vitazárójával - FRAKNÓI 1918. 
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korszakokban történt politikai gyilkosságokra vagy gyanús körülmények között 
elhunyt uralkodók és politikusok körüli híresztelésekre: gondoljunk csak Zrínyi 
Miklós, Széchenyi István, Tisza István vagy Teleki Pál halálára.3 

Történetünk egyik kulcsfigurája Szerémi György.4 Munkáját, amely 
1840-ig majdnem teljesen ismeretlen volt a történeti irodalomban, Verancsics 
Antal esztergomi érsek felkérésére írta meg. Mindkettejük politikai pályája 
Szapolyai János mellett kezdődött el, Verancsics a 30-as években diplomataként 
igyekezett János király külpolitikáját képviselni. Szapolyai halála után 1544-ben 
Fráter Györggyel meghasonlott, külföldi diplomataként távozott Erdélyből is, 
majd öt év múlva I. Ferdinánd oldalára lépett át. Tervei között szerepelt Antonio 
Bonfíni magyar történelmének folytatása, ezért mozgalmas élete során 
tervszerűen gyűjtötte a legkülönbözőbb feljegyzéseket, jó néhány ismert és ma 
még ismeretlen embert bízott meg, hogy írja meg az általa megélt eseményeket.6 

A legjelentékenyebb mű, amelynek a megírására az átállás előtt közvetlenül 
bízta meg Szerémit, beleilleszthető azon kéziratok csoportjába, amelyeket 
Verancsics felkérésére írtak meg egykorú szemtanúk.7 Szerémi müvének 
vezérvonala meglepő módon hasonlatos volt ezekkel a munkákkal: a magyar 
uralkodó elit volt a bűnös a történelmi nyomorúságért, amely mögött kicsinyes 
bosszúvágy, kevélység, s I. Ferdinándtól, aki a régi hit oltalmazója, való 
elfordulás húzódott. Ugyanakkor II. Lajos király halálát Brodarics változatában 
mesélte el a gyűjtemény első darabja, de történelmi nézőpontját már Ferdinánd-
pártiság jellemezte.8 Nagyon fontos, hogy itt olvashatjuk a magyarázatát Lajos 
rejtélyes eltemetésének és meg is nevezte a király első elföldelőit. Ebbe a 
csoportba tartozott még Zay Ferencnek tulajdonított munka, amelyben meg is 
fogalmazódott világosan a vád: „a gonosz urak hozzá nem látása miatt lőttek 
ezek mindenek."10 

Gévay Antal a bécsi levéltár őre találta meg Szerémi lappangó kéziratát 

Példaként állt előttünk BENE-BORIÁN 1988. kiváló munkája, amelyben a szerzők Zrínyi Miklós 
halála körüli legendaképződésnek jártak utána. 
4 Szerémi életére és müvére lásd: ZILAHI 1860. 160-200. - ZSILINSZKY 1878. 250-255. - DUDÁS 
1886/1. 242-252, - DUDÁS 1886/2. - ERDÉLYI 1892. - SZÁDECZKY 1892/1. - SZÁDECZKY 1892/2. 
-ACSÁDY 1894. 1-59.-VID 1910. - ERDÉLYI 1941. 
5 Müvének kiadását lásd SZERÉMI 1961. 
6 Verancsics életére és müveire lásd: SÖRÖS 1898. - BARTONIEK 1975. 35-56. 
7 ACSÁDY 1894. 32-40. 
8 BARTONIEK 1975. 44-51. - VERANCSICS II. 1857. 12. „igin megkegyetlenedínek az magyari urak 
szegénség ellen, sokkípen nyomorgaták az kereszteseket. " 22. „János vajda nem írkezík vagy nem 
akara jönni az erdélyi níppel Mohácscsá az király mellé az viadalra. " 64. „ Ugy az Úr Isten 
megbünteti az kevíly magyarokat, mert nagyobb szimírem és bosszúság nem lehet, mint mikor egy 
vitéznek tollát /éjiből szedik, az fegyvert oldaláról ódják, és az ő lakóheliből kiverik. " 
9 VERANCSICS II. 24-25. ,, Lajos király az hadból megfutamik, ki csakugyan ottan Cselénél egy 
Jogban a sárban vésze. (...) János vajda Fejérvárra mene, az Lajos király testét meghozatá az 
mohácsi mezeiről s sárból, kinek testit az halászok sárba benyomták vala, hogy az terek meg ne 
találja. " 
10 VERANCSICS II. 157. - Z A Y 1982. 35. „Az Lándorfejirvár elvesztésének oka e vöt és így esött. " 
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és ismertette először." Nem sokkai később Jászay Pál csapott le rá és dolgozta 
fel művében, amely jelentős részben erre a kéziratra épült.12 A krónikát először 
Wenzel Gusztáv adta ki a múlt század derekán.13 Szerémi alkotásának több 
kézirata nem ismert, így nem tudjuk ellenőrizni, hogy írása során mennyi 
torzulás következhetett be. Ez az egy példány maradhatott fent a műből, mert 
kifejezetten Verancsics számára készült és lemásolását valószínűleg nem 
engedélyezte. Szerémi nem azért írhatta a történeti munkáját, hogy később 
megjelenhessen, hanem tudta nagyon jól, hogy az esztergomi érsek csak 
felhasználja a később elkészítendő munkájához.14 Ezt a megbízást 1544-1546 
között végezhette el, mert kéziratának egy megjegyzéséből kiderült, hogy 
megbízóját, Verancsics Antalt, mint erdélyi prépostot emlegette. A kötet a 17. 
század elején még a Verancsics család gyűjteményébe tartozott és Verancsics 
Faustus írta rá a címét. Tehát Szerémi Verancsics Antal adatközlői közé tartozott 
és a készülő nagy történeti munkájához szolgált volna adalékkal.15 

Históriájának forrásait négy helyről meríthette: régebbi 
szóhagyományozás, egykorú szóbeli vagy írásbeli értesülés, személyes 
tapasztalat illetve az általa kitalált történetek. Ezt a négy réteget élesen el kell 
különítenünk.1 Ez különösképpen érvényes, ha Szerémi egyik leghírhedtebbé 
vált történetét, II. Lajos rejtélyes halálát vesszük górcső alá.17 Már a régebbi 
történeti irodalom is aláhúzta Szerémi elbeszélésének hiteltelenségét. Általában 
a korra jellemző adaléknak tekintették, amelynek megbízhatósága 
megkérdőjelezhető és inkább a tárgyalt időszakban keletkezett mendemondákról 
nyújt érdekes kiegészítést. Kiemelték Szerémi hiszékenységét, főleg a 
hallomásból begyűjtött pletykák és történetek vonatkozásában.18 Értékét mégsem 
szabad lebecsülni, hiszen korának politikai legendáit örökítette meg és általa 

GÉVAY 1840. 167-175. „A bécsi császári udvari könyvtár kéziratai között egy ily című is 
találtatik (...) Ebben, valamint egy külön levélben II. Lajos király haláláról, minden eddigi 
előadásokkal, és, mint több belső okok mutatják, az igazsággal is merőben ellenkező elbeszélés 
találtatik. " 
12 JÁSZAY 1846. 

SZERÉMI 1857. XXVII. Wenzel szerint Szerémi munkája nem volt ismeretlen a 16. és 17. 
században sem, ám müvét minden kritikai hivatkozás nélkül használták. Jó példa erre Mrnavic 
Tomkó János bosnyák püspök Beriszló Péter életéről írt könyve, ahol említette Szerémi históriáját. 
Tomkó - aki a II. Szilveszter bulája hamisítójaként vált hírhedté - 1615 táján Verancsics Faustus 
csanádi püspök gazdag könyvtárában és kéziratgyűjteményében kutatott. Lásd erre KARÁCSONYI 
1913. 2.-ACSÁDY 1894.33. 
I4ACSÁDY 1894.34-35. 
15 ACSÁDY 1894. 33. -BARTONIEK 1975. 44-86. 
16 DUDÁS 1886/2. 1 0 . - V I D 1910. 37-38. 
17 SZERÉMI 1961.287-288. 
18 DUDÁS 1886/2. 12-17. - ACSÁDY 1894. 50-52. - ERDÉLYI 1892. 106-107. - SZÁDECZKY 
1892/1. 58-60. - VID 1910. 38-42. Figyelemreméltó az értékelése: „De bármily hibásak legyenek 
is Szerémi történeti följegyzései, mint kultúrtörténeti adatok, értékükből nem veszítenek. Mert akár 
a Csele-patakba fúlt II. Lajos, akár Zápolya György ölte meg cseh kardjával, ez utóbbi 
értesítésével tudtunkra adja, hogy a cseh kard nem volt ismeretlen fogalom. Tehát maguk a puszta 
tények hibásak, sőt valótlanok is lehetnek, de a ruha, melybe Szerémi azokat öltöztette, korszerű és 

jellemző. " 
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ismerhetjük meg azt a hiedelemvilágot, amely a 16. század első felének elitjéhez 
köthető. Elbeszélésének gyenge pontjai jól mutatják, hogy mennyire óvatosan 
kell bánni történeti forrásként munkájával. Ezek közé sorolhatók azok az adatok, 
amelyek egyszerűen koholmányok, vagyis nem felelnek meg a valóságnak. Ám 
van számtalan állítása is Szeréminek, amelyek történeti tényként kezelhetők, ám 
elferdítette őket. S végül korának eseményeiből akad, amelyekről nem tudósított. 
A koholt anekdoták valószínűleg nem mind Szerémi szerzeménye, inkább 
naivsága és jóhiszeműsége folytán bekerült rémtörténetek. Ezeknek a forrásai 
lehettek a már említett népénekek és újságok, illetve a szájhagyomány útján 
terjedő hiedelmek.19 Komoly vitát hozott az a kérdés is, hogy ki írhatta a 
Szerémi müvéhez csatolt levelet II. Lajos haláláról. Szerémi az alább közölt 
elbeszélésekkel szemben a hivatalos változatot is megemlítette munkájának 
elején, illetve a mohácsi csata elbeszélésekor. Az elemzés megkönnyítésére két 
hasábban hozzuk a függelékben Szerémi és Tatai beszámolóját a 
királygyilkosságról.20 

Gévay Tatai Miklós levelét Szeréminek tulajdonította. Wenzel, a kézirat 
első kiadója, ezzel ellentétes álláspontra jutott, miszerint II. Lajos király 
haláláról szóló levél már nem a királyi káplán munkája. Ugyanezt gondolta 
Erdélyi László is, aki a két szöveget tartalmilag elemezve, lényeges különbségek 
miatt nem tartotta az utóbbi beszámolót Szerémi müvének. Sőt megkockáztatta, 
hogy Szerémi nem ismerte, így nem is fordíthatta le magyarról latin nyelvre 
Tatai levelét. Vid Jeromos ennél is továbbment, szerinte a munka többi része 
sem származhatott Szerémi kezétől, a benne fellelhető hibák többsége a kézirat 
másolójától eredhetett.21 Erdélyi volt az első, aki megkísérelte Szerémi értékét 
többféle nézőpontból elemezni. Megállapította, hogy forrásai között nagy 
számban találhatók népmondák, ugyanakkor feltűnt neki, hogy országos 
jelentőségű dolgokról a történetíró nem tett említést. Művének iránya 
meghatározta a történelmi személyek értékelését is, II. Ulászlót kivéve az itt 
szerepelt királyok mind az ország romlását okozó magyar urak kezeitől estek el. 
Szádeczky Lajos ezzel ellentétben már munkája előszavában leszögezte, hogy 
számára egyértelművé vált: a Tatainak tulajdonított levél - a bécsi kézirat beható 
tanulmányozása után - is Szerémitől származott.22 Az eltérő álláspont hosszú és 
szenvedélyes vitát eredményezett, amelynek a tétje nem volt csekély. Ugyanis, 
ha bebizonyosodik, hogy a Tatai-féle levelet is Szerémi írta, akkor a 

19 Jó példa erre a Corvin-fiúk meggyilkolásának a legendája. SZERÉMI 1961. 53. „És amidőn Imre 
gyorsan Horvátországba érkezett s a hercegné házánál lováról leszállott, hogy játszottak a 
gyermekek, Korvin János fiai pajtásaikkal s meglátták Imrét, tisztjüket, abbahagyták a játékot, 
nevelő atyjukhoz futottak, s mondták a szegények: Apám, az ám, mit hoztál nekünk9 - És mondta: 
Hoztam, uramnak fiai. És az ártatlanok mindegyikének adott egy-egy kis dobozt a kezébe. Édes 
sütemény volt az, és örültek a gyerekek az ilyen nyalánkságoknak. De keserű volt végül nekik, 
csakhamar betegségbe estek, s két hét alatt eltávoztak a világból Atyjukhoz. És ez volt már az 
1500. évben. " 
20 SZERÉMI 1961. 111-112. illetve 286-290. 
21 GÉVAY 1840. 1 6 7 . - W E N Z E L 1879. VII. - ERDÉLYI 1892. 8 - 1 4 . - V I D 1910.40. 
" S Z Á D E C Z K Y 1892/1.4. 
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királygyilkosság mindössze a királyi káplán három különböző helyen említett 
rémtörténete, amelyet más hiteles forrás nem támasztott alá.23 Tatai levele 
erősítette volna meg Szerémi históriáját egy másik szemszögből és járult volna 
hozzá a hitelességéhez, mint még egy megbízható „szemtanú" a gyilkosságban.24 

A helyenként személyeskedő polémia főbb kérdései a szerzőség és a 
hivatkozás körül forogtak. Szerémi írta Lajos haláláról szóló „Kesergő levelet", 
vagy Tatai Miklós? Ha Tatai Miklós írta ezt a beszámolót, akkor ő használta 
forrásul Szerémit, vagy Szerémi merítette belőle a királygyilkosság történetét?25 

Erdélyi Szerémit tartotta Tatai Miklós fő forrásának, amelyet tartalmi 
vizsgálattal igyekezett alátámasztani, nevezetesen: bizonyos megállapítások csak 
Tatainál fordultak elő, míg néhány tényben Szerémi volt pontatlanabb.26 A vitát 
lezárva Szádeczky kiemelte, hogy Szerémi „Emlékiratának" kiegészítésére, 
éppen a hibás adatok javításának szándékával írta Szerémi „Kesergő levelét", 
szerzőjének viszont - a hitelesség miatt - Tatai Miklóst tüntette fel."7 Második 
értekezésében nem látta bizonyítottnak, hogy a Szeréminek tulajdonított kézirat, 
amely bizonyosan 16. századi, az udvari káplántól származik vagy nem. Szerinte 
az íráskép sokkal tisztább, mintsem első fogalmazvány lenne, alig van benne 
javítás és betoldás. Szádeczky szerint a javító magyar származású lehetett és a 
kézirat valószínűleg egykorú másolat. A meglepő fordulattal záródó múlt 
századi vita eredménye a mai napig nem lelhető fel a Szerémivel foglalkozó 
forráskiadványokban és tanulmányokban. Szádeczky az akkor még Bécsben lévő 
kéziratot a budapesti Egyetemi Könyvtárba kérette és szeminaristáival 
tanulmányozva döbbent rá arra, hogy Wenzel kiadásának a végéről hiányzik 
három levél, amelyet Erdélyi, bár a vitában elismerte ezt a tényt, 194l-es 

Szerémi négyszer említi Lajos király halálát, kétszer a Csele-patakba fullasztja bele, kétszer 
Szapolyai György öli meg. SZERÉMI 1961. 51. „És nagy haddal készült fel, s elhozta anyját Lajos 
királynak, aki szegény a mocsárba esett." — SZERÉMI 1961. 104. „Ugyanaz a Lajos király 
gyermekkorától fogva mindig gyakorolta a lányokkal való feslettségét, mert azok a lator udvari 
emberei inkább rosszra tanították, mint jóra, amit én gyakran láttam. És ő, mondják, rút halállal 
egy mocsárban elmerült lovával." - SZERÉMI 1961. 112. „Egy magyar vitéz, hogy meghallotta, 
hogy János király meghalt, mondja: Már fel kell tárnom Lajos király halálát. " - SZERÉMI 1961. 
171. „De én visszatértem a csensztohovai búcsúról. És ezen az utamon hallottam először Zarkiban 
a parókustól, miképpen halt meg Lajos király Szepesi György keze által, amiképpen fentebb 
megíratott. " 
24 ERDÉLYI 1893. 544-546.; 731-732. - SZÁDECZKY 1893. 819-824. - ERDÉLYI 1894. 62-69. -
SZÁDECZKY 1894.69-73. 
25 SZÁDECZKY 1893. 821. „De vajon mi az oka Erdélyi feltevései e színeváltozásainak? Nyilván 
nem egyéb, mint hogy értekezésében azt akarja valószínűvé tenni, hogy Lajos királyt Szekcsőn 
ölték meg. Mennél több forrás mondaná ezt, annál valószínű. Azért kell 2-3 forrást kimutatni. " 
26 ERDÉLYI 1894. 65.-ERDÉLYI 1941. 34-52. 

SZÁDECZKY 1894. 73. „Szerémi a maga munkáját az 1540-és évek végén írta. Élt-e még akkor 
Thatai? Ismerte-e Sz. munkáját, amely egyetlen példányban lappangva maradt fenn ránk a bécsi 
könyvtárban? S ha ismerte és abból írta volna a kesergő levelet: hogyan került az ő (a Thatai) 
munkája is annak az egykorú (német?) másolónak a kezébe s onnan a Szerémi-codexbe? S miért 
csinálták volna az egykorúak s a közel-egykorúak (akik mindnyájan jobban tudhatták pedig, hogy 
kinek a munkájával van dolguk) ami felültetésünkre azt a confusiot, hogy épen a Thatai levelére 
írják rá, hogy »História rerum Hungaricarum a Georgio Sirimiensi stb. scriptitata.« " 
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könyvében sem tüntetett fel. Ugyancsak hiányzik a húsz évvel későbbi Szerémi-
fordításból is: valószínűleg mind a két esetben a hibás múlt századi kiadást 
(1857) vették alapul a fordítók és nem az eredeti kéziratot, noha a kötet 1933-tól 
már az Országos Széchényi Könyvtár tulajdonában volt. A szerzőség 
kérdésének bizonyítékát a kézirat utolsó levelének verzóján találhatjuk meg, 
mivel Szerémi a következővel fejezte be históriáját: „Irta mindezeket Szerémi 
György pap, aki káplánja volt egykor az ifjú Lajos királynak, s az ő halála után 
János királynak, aki velük sok veszélyben forgolódott, de hiába fáradozott, mert 
tőlük semmit sem kapott, de ő mindazonáltal nekik tanácsolgatott amennyire 
csak tudott, s az Isten kegyelméből nekik gyakran jövendölgetett, midőn 
véleményét hallatta, s midőn Cz^stochowából megtért és Krakkóban időzött, 
ezeket emlékezetében gondosan rejtegette s végül emlékezete után megírta, 
midőn a boldogságos szűz őt arra megsegítette."29 Szerémi az eddig hiányzó 
részben röviden leírta I. Ferdinánd bevonulását Budára, majd pedig a Habsburg 
uralkodó megkoronázását. Kiemelte a magyarok Ferdinándhoz fűződő reményeit 
és csalódásukat. Beszámolt János király Lengyelországba meneküléséről és 
Szulejmán segítségéről, utána a magyar király visszatéréséről. 

A mohácsi csata 400. évfordulójára egy igényesen válogatott 
tanulmánykötet jelent meg, amely az addigi kutatásokat összegezte. Gyalókay 
Jenő kiváló hadtörténeti elemzésének a végén több oldalon emlékezett meg II. 
Lajos halála körüli rejtélyekről.32 Több ellentmondásra hívta fel a figyelmet a 
Tatai-féle beszámolóval kapcsolatban és Szerémit nem tartotta hiteles forrásnak. 
Kétségkívül elgondolkoztató, hogy a törökök által lekaszabolt Tomori, akinek 
levágott fejét dárdára tűzték, a csata után megmenekülhetett Szapolyai György 
társaságában. Szulejmán a holttestek azonosításához fogságba esett, majd 
később kivégzett magyar katonákat használt fel, akik bizonyára jól ismerték a 
vezérüket.33 Hihetetlennek tűnik, hogy a véres történet szemtanúi közül senki 
sem akadt, aki erről a gyilkosságról beszámolt volna. Furcsa a már említett 
magyar katona is, aki Szapolyai János halálakor, a mohácsi csata után tizennégy 
évvel hajlandó csak erről mesélni. Ellentmondásos az a része is a történetnek, 

28 SZERÉMI 1941. Bevezető: „Egy ideig húzódoztam attól, hogy a Szádeczky akadémiai 
értekezésében különösen rossz hírbe hozott Szerémivel magamat kompromittáljam... " - ERDÉLYI 
1941. 30-34. A kéziratot elemezve nem állapította meg a kiadás csonkaságát. - ERDÉLYI 34-52. 
Az emlékirat bírálata. - ERDÉLYI 1893. 545. „Az az egy adat, mely eddig a codex végén lappangott 
s mely most Szádeczky szerint egyszerre egyetlen szóval megdönt... " - SZÁDECZKY 1893. 819. 
Erdélyi megállapítása, miszerint Tatai írta volna a levelet, a kézirat csonka kiadásán (Wenzel, 
1857) alapult. 
29 SZÁDECZKY 1892/2. - SZERÉMI KÉZIRATA [134v] 
30 SZÁDECZKY 1892/2. - SZERÉMI KÉZIRATA [128v] Nem tudni, hogy Tatai levele kihez íródott: 
„De morte Ludovici regis est epistola flebilis (...?) et ad Reverendissimum (...)lem ep(isco)pum 
(...)aralaen.(l)" Szádeczky igénybe vette Szilágyi Sándor, az Egyetemi Könyvtár akkori 
igazgatójának a segítségét, ám hiába világították át a címzést, nem sikerült megfejteniük. 
31 MOHÁCS 1926. 
32 GYALÓKAY 1926.246-255. 
33 THURY I. 248. 
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amelyben Lajos holttestének visszaszállításáról esik szó, ugyanis 
elképzelhetetlen, hogy a csatából elmenekült katonák visszatérnek még egyszer 
a Csele-patakhoz, és lámpavilágnál temetik el a királyt, amikor tudjuk jól, hogy 
Szulejmán egész éjjel harckészültségben tartotta az embereit. Viszont mindenki 
számára ismert tény volt, hogy Lajost a patak partján találták meg, így muszáj 
volt a holttestet is a történet hitelessége miatt odaszállíttatni. A menekülő király 
sebesülésére, amelyet három kortárs török történetíró is megerősített, 
kézenfekvő magyarázat volt, hogy az információt a törökök maguktól a magyar 
hadifoglyoktól szerezhették, akiktől szerették volna megtudni: mi történt 
Lajossal. Ezt a kútfőt támasztja alá Szulejmán már idézett fethnáméja, amikor a 
király sorsáról semmi bizonyosat nem tudott, hiszen hadifoglyoktól és nem az 
általuk megbízhatónak tartott török forrásból szerezte be ezt az értesülést. Az 
időrend szempontjából is megkérdőjelezhető Szerémi hitelessége, hiszen 
történetében a nagy leszámolás csütörtökről péntekre virradóan esett meg, míg a 
temetésre csütörtök hajnalban került sor. Tehát a királyt előbb eltemették vértől 
ázott ruhájában, aztán másnap éjszaka gyilkolta meg Szapolyai György 
Dunaszekcsőn.34 

A mohácsi csatavesztés hírére menekülő Mária királyné Neszmélyen 
értesült férje haláláról Czettrich Ulrik királyi kamarástól. Ekkor még tartotta 
magát az a történet, hogy hátha megmenekült a király és maga Mária is 
bizakodott benne.35 Miután minden remény eloszlott Lajos sorsát illetően, a 
királynő Sárffy Ferenc győri kapitányt bízta meg a holttest felkutatásával. A 
későbbi legenda születéséhez hozzájárult - felemás módon - ez a jelentés is, 
mivel sem a kihantolás idejét, sem a helyét nem árulta el, s nyitva hagyta azt a 
kérdést, hogy ki és mikor temette el legelőször a szerencsétlen királyt. Az 
eseménynek nagy valószínűséggel az áradás után kellett bekövetkeznie, amikor 
a víz annyira visszavonult, hogy az ott fulladt holttestek is előbukkanhattak és a 
török is biztonságos távolságra lehetett. Ez leghamarabb szeptember 3-a után 
történhetett meg. A legenda másik támpillérét jelentette az a Sárffy levelében is 
rögzített tény, miszerint Lajos holtteste ijesztő állapotban volt, teljesen 
szétrohadt és a fogazata illetve a jobb lábán lévő jegy alapján ismerték csak fel 
Czettrichék. „Ez itten a király őfelsége, az én mindig legkegyelmesebb uram 
holtteste, ez egészen bizonyos!, s térdre borulva, sírva megcsókolta. Minthogy 
így felismertük, kiástuk a testet, először fejét, aztán arcát lemostuk, és egész 
pontosan felismertük azokról a jegyekről, melyek őfelsége fogain voltak. (...) 
Nem akarok hízelegni, de főtisztelendő uraságod kegyeskedjék elhinni nekem, 
hogy sosem láttam emberi holttestet, mely ennyire épen maradt volna, ennyire 
ne lett volna undorító és ijesztő."36 Ezzel ellentétben Tatai beszámolójának van 

34 THÚRY I. 384. - GYALÓKAY 1926. 250. és a 296. jegyzet. - SZERÉMI 1961. 112; 288. Nem 
tartjuk kizártnak, hogy Tatai levelében említett vértanúság és a bátaszéki Szent Vér összekeverése 
is segített a mondakör továbbfejlődésének. 
35 JÁSZAY 1946. 47. - ORTVAY 1914. 204-206. - GYALÓKAY 1926. 251-252. - FRANGEPÁN 1927. 
24-26.-BARTA 1977.6-7. 
36 MOHÁCS 1987. 92-93. - GYALÓKAY 1926. 252-254. Kenyeres Balázs a törvényszéki orvostan 
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még egy gyenge pontja, miszerint nincs forrás, hogy Szapolyai küldte volna öt, 
vagy valaki mást a király holttestének felkutatására. Szerémi (és Tatai) 
beszámolóját egy múlt században előkerült oklevél és egy gyűrű tette végképp 
hiteltelenné. Az oklevél azt tanúsította, hogy 1527. június 4-én Báthory István 
nádor jelenlétében az elhunyt király pecsétgyűrűjét Horváth Márton 
visszaszolgáltatta Mária királynénak. „Báthory István, Magyarország nádora és a 
kunok bírája ezennel tanúsítjuk, hogy nemes mlatoviti Horváth Márton néhai 
felséges Lajos király úrnak a pecsétgyűrűjét - amelyért felséges Mária királyné 
úrnő a Miklós mester, pécsi kanonok pecsétje alatt kelt írással öt küldte el a 
közelmúlt napokban azokhoz a jobbágyokhoz, akik néhai Lajos király úrnak az 
öltözékét a mohácsi mezőről magukkal vitték - jelenlétünkben hűségesen 
át szolga Itatta a királyné őfelségének, amelyet azután őfelsége a tanácsos urak 
jelenlétében szétvágatott, őfelsége mentesítette őt ezzel az üggyel kapcsolatban, 
most pedig őfelsége példáját követve mi is a jelen oklevelünkkel teljességgel 
feloldjuk őt minden felelősség alól. Kelt Pozsonyban, Keresztelő Szent János 
születésének ünnepén, az Úrnak egyezerötszázhuszonhetedik évében." 

Sárffy jelentésében nem esett szó semmiféle gyűrűről, pedig a nagy jogi 
jelentőséggel bíró pecsétgyűrű haláláig rajta volt Lajoson. Miután a csata 
végeztével Buda felé nyomuló török sereg elhagyta a helyszínt, a rejtekhelyükről 
előmerészkedett környékbeli parasztok megtalálták a király holttestét, ami 
valószínűsíthetően szeptember első hetében történhetett. így októberben a 
holttest felkutatására küldött Sárffy már nem találta a gyűrűt, hiszen akkor 
említést tett volna róla a jelentésében. Talán a következő év tavaszára jutott el 
Pozsonyban tartózkodó Máriához a hír, hogy megtalálták a gyűrűt és azt az 
aranyszív-medált, amelyet Lajos haláláig viselt. Horváth Mártont bízták meg 
azzal a feladattal, amelynek megbízólevelét Oláh Miklós, az akkori királyi titkár 
állított ki, hogy szerezze vissza ezt a kincset. Ez az oklevél bizonyította a 
későbbiekben, hogy Horváth eleget tett a megbízásnak és a jobbágyok hűségesen 
megőrizték, majd visszaszolgáltatták az ékszereket.38 A gyűrüspecséttel 
megerősített okleveleket a királyt mindenhová elkísérő jegyzője írta és bizalmas 
jellegű írásbelisége miatt a királyi kabinetiroda szerepét töltötte be az uralkodó 
mellett.39 Mivel jogosulatlan birtokosa visszaélést követhetett volna el a 
gyűrűvel, ezért nem lepődhetünk meg Horváth küldetésén. Tanuk jelenlétében a 
gyűrűt széttörték és ezt oklevélben is megerősítették. Ugyancsak fontos volt 
érzelmi szempontból Lajos nyakában lógó aranyszív, amelyet ezután Mária 
haláláig hordott, mivel végrendeletében külön is megemlékezett róla. „Férjem, a 
király halála óta arany szívet hordtam magamon, amelyet ő is élete végéig viselt 

akkor legnagyobb szakértőjét kérte fel a vélt ellentmondások feloldására. Kenyeres szerint nem áll 
ellentétben az a két tény, hogy egyrészt Lajos arcvonásai felismerhetetlenségig eltorzultak, míg a 
hat hétig nedves helyen feküdt holttest kezdeti rothadása csökkent, majd megszűnt. 
37 PROKOPP 1967- Kiss 1976. 507-512. - Az oklevél fényképét közölte újabban PROKOPP 1983. 
275. 
38 Ugyanezt erősítette meg VERANCSICS II. 24-25. 
39 BERTÉNYI 1986. 178-179. - KUMOROVITZ 1993. 71-73. - BERTÉNYI 1994. 247. 
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volt. Parancsolom, hogy ez a szív a láncocskával együtt, amelyen függ, 
beolvasztassák és a szegények között szétosztassék. Két ember társa volt azok 
haláláig, kik az életben, szeretetben és hajlamban soha elválasztva nem voltak, 
azért semmisüljön meg az és változtassa meg alakját, éppúgy, mint az egymást 
szeretők testei."40 

Szerémi beszámolóját így nem tarthatjuk hitelesnek, miszerint: „arany 
kereszt függött a nyakán, vékony ruhában és ingben volt, amint levetkőztették, s 
az ujján jegygyűrű volt még tanulságul" illetve Tatai állítása: „nyakában vékony 
aranyláncon függő kis kereszttel, s a házassági hűség aranygyűrűjével ujján" 
nem lehet igaz, hiszen a pecsétgyűrű és a nyaklánc csak 1527 júniusában került 
vissza Mária királynéhoz, addig azok a Mohács környékbeli parasztok őrizték, 
akik megtalálták és eltemették II. Lajost. S ha mind a két állítólagos szemtanú 
ebben a fontos mozzanatban valótlant állít, akkor történetük hitelességét a többi 
pontban is megkérdőjelezhetjük. Az oklevélben foglaltak szerint a királyi 
gyűrűspecsétet széttörték, ezért meglepő volt, hogy a múlt században előkerült 
egy másik arany pecsétgyűrű „S(igillum) Ludovici Regis" körirattal Jankovich 
Miklós gyűjteményéből. A kollekció elárverezése után Andrássy Manó 
tulajdonába került, aki az 1876. évi árvíz-károsultak javára rendezett kiállításon 
mutatta be az ékszert és a gyűrűnek azóta se híre, se hamva.41 Andrássy ismerte 
a Báthory-oklevelet, amelyet másfél évtizeddel ezelőtt ő adott ki először, 
csakúgy, mint a kérdéses pecsétgyűrűt, amelynek a rajzát is közölte. Az oklevél 
állítása és a pecsétgyűrű létezése közötti ellentmondást azzal igyekezett 
megmagyarázni, hogy II. Lajosnak két gyűrűje létezett, s csak az egyiket vágatta 
ketté Mária. Ám ez a magyarázat bizonytalan alapokon áll több szempontból is. 
Egyrészt valószerűtlen, hogy a kérdéses gyűrűspecsét felkutatására ilyen nagy 
gondot fordító Mária és a nádor ne lett volna tisztában, hogy létezik-e másik 
gyűrűje Lajosnak és erről ne ejtett volna szót az oklevélben. Másodrészt, ha 
mégis létezett, akkor a Mohácson meglelt gyűrűvel együtt megsemmisítették 
volna az oklevél-hamisítók elleni védelem miatt. Harmadrészt, ha a 19. 
században előkerült pecsétet nem tudták volna megsemmisíteni valamilyen ok 
miatt, akkor mindenképpen megemlékeztek volna erről is az oklevélben, hogy a 
jogosulatlan használatot megakadályozzák. Végezetül, az Andrássy által közölt 
pecsét képe nem egyezik azokkal a lenyomatokkal, amelyeket II. Lajos 
gyűrűspecsétjével látott el az általa kiadott okleveleken.42 

4UORTVAY 1914. 186.; 430.-PROKOPP 1967. 528. - KISS 1976.507-512 
41 IPOLYI 1876. 497. 
42 ANDRÁSSY 1861. 49-64.; [V]-VI. tábla „E gyűrű Belgiumból került vissza. Mások meg azt 
állítják, hogy Jankovich ezen gyűrűt egy Munkács vidékén lakó orosz paptól vette légyen, s hogy 
ezen gyűrű Munkács vidékén találtatott volna. " - MARGALITS 1902. 91. Carol Ryme németalföldi 
diplomata 157l-es konstantinápolyi utazása során Mohácsnál megemlítette, hogy Lajost a 
pecsétgyűrűjéről ismerték fel. Tehát a történetnek ez a része majdnem fél évszázaddal később is 
elevenen élt Moháccsal kapcsolatban. - HLATKY 1938. 79-80. „A meglévő gyűrű formája, az 
aranyban olvasható vésés egyaránt a XVI. századra utal. Ettől függetlenül lehetne ugyan 
hamisítvány, ellenben a zománcozás színe és technikája azt bizonyítja, hogy XVI. századi ötvös 
műve. " - GYALÓKAY 1926. 328. jegyzet. - PROKOPP 1967. 531-533.-Kiss 1976. 507-512. 
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Nem hallgathatjuk el viszont azt a zavaró tényt, hogy a Sárffy-jelentéssel 
ellentétben egy velencei kém szerint Czettrich lehúzta Lajos rothadó kezéről a 
jegygyűrűjét, szakállát kitépte és mindezt bizonyítékként egy zsebkendőbe 
csomagolva vitte Máriának. Ennek ellentmond, hogy Sárffy a gyűrűről nem 
ejtett szót Brodaricsnak szóló jelentésében, pedig bizonyára fontos aktus lett 
volna az ékszer lehúzása és a szakáll kitépése a holttest azonosításában. 
Ugyanakkor ebben a kémjelentésben is azt olvashatjuk, hogy a király teste 
sértetlen volt. Mégis találhatunk magyarázatot a másik gyűrűre. Andrássy 
tanulmányában bemutatott ékszer, amely nem azonos a csata után a jobbágyok 
által meglelt és 1527-ben Mária jelenlétében széttöretett pecsétgyűrűvel, 
valószínűleg Lajos jegygyűrűje lehetett, amelyet Czettrich állítólag elvitt a 
királynénak. Ezért nem tehettek említést a Báthory-féle oklevélben a múlt 
században előbukkant gyűrűről, amely feltételezhetően Belgiumból Jankovichon 
keresztül került Andrássy birtokába. Mivel a Sárffy Ferenc jelentésében nincs 
szó arról, hogy a királyt a gyűrűjéről ismerték volna fel, elképzelhető, hogy a 
későbbi legendáriumban ez a mozzanat (Czettrich lehúzta a jegygyűrűt az 
azonosításra) ment át a köztudatba, hogy tudniillik Lajost ezzel az ékszerrel 
azonosították volna. Ha ezt a gondolatsort fogadjuk el, akkor Szerémi és Tatai 
állítása érdekes megvilágításba kerül, ugyanis mind a két változatban Lajos 
jegygyűrűjéről és nem pecsétgyűrűjéről van szó. így alapvető fontosságú, hogy 
kiderüljön: hiteles forrás-e a velencei kémjelentés, mivel ebben az esetben az 
említett Báthory-oklevél nem cáfolja meg Szerémi és Tatai állítását. 

A Szeremi-kérdés újabb állomása a történeti munka teljes magyar 
fordítása volt, amelynek először Erdélyi László, majd őt átdolgozva Juhász 
László tett eleget.44 Székely György bevezető tanulmányában a polgári 
történetírással szemben marxista szempontból védte meg Szerémit, akit Mohács 
utáni Magyarország vezető politikusainál szélesebb látókörűnek nevezett. II. 
Lajos halála körüli legendát úgy értelmezte, hogy nem más, mint kiszínezése 
Magyarország tragédiájának, s az uralkodó osztály hitványságának. A 
legutóbbi időben Bartoniek Emma foglalkozott részletesen Szerémi 
forráskritikájával, külön teret szentelve II. Lajos állítólagos meggyilkolásának. 
Ő létezőnek tartotta Tatai Miklóst, s a „Kesergő levelet" neki tulajdonította. 

43 JÁSZAY 1846. 106-107. - SANUDO 1895. T. 43. с 228. Antonio Boemo jelentése (1526. 
november 12.): ,, Et che la serenissima Regina mandh Cetrizza suo camerier a cercar el Re dove el 
se impaludh, et che lo ha trovato in quella acqua cum le armadure trade de dosso et poste 
apresso lui, et li trovh uno anelleto che gif li donh la serenissima Regina, et lo cavh de dedo 
squarzandoli la pelle del dedo, et li cavh la bárba et posta in uno fazoleto, la presenth a la Rezina 
(!), et nel corpo del Re non li trovh ferita alcuna. El qualposto in una cassa impegolata l'hanno 
portato in Alba regal, dove lui Antonio l'ha veduto in deposito in mezo la chiesia." Mária 
egyébként Székesfehérváron azonosította a férjét. -MARGALITS 1902. 9 1 . - GYALÓKAY 1926. 253. 
44 ERDÉLYI 1941. - SZERÉMI 1961. - Juhász László tervbe vette a kritikai kiadást, amely a 
„ Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum " új sorozatában jelent volna meg, ám sajnos 
nem készült el a mai napig. 
45SZÉICELY 1961. 15-19. 
46 BARTONIEK 1975.57-86. 
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Feltárta Szerémi benső, személyes indítékait, azon túl, hogy Verancsics 
felkérésére írta meg müvét, szerinte nem hanyagolhatók el az író érzelmi 
motívumai. Késztetése a történetírásra inkább érzelmi, tehát irodalmi és 
publicisztikai és nem tudományos jellegű volt. Ide kapcsolható Kulcsár Péter 
tömör jellemzése, amely szerint Szerémi skizofréniára hajló személyiség volt és 
állításainak hitelességét csak ott nem kérdőjelezhetjük meg, ahol más forrás is 
alátámasztja.47 Megfigyelhető az egyetlen párhuzam Brodariccsal, Szerémi 
szintén Istent tartotta a legfőbb történelemformáló erőnek, de ezzel minden 
hasonlóságot elmondtunk a két műről.48 Bartoniek munkájával egyidöben jelent 
meg Szakály Ferenc könyve, amelyben a nevezetes napot fókuszba állítva 
elemezte a csata előtti diplomácia, honvédelem és belpolitika legfontosabb 
kérdéseit.49 A következő jelentős mű, amely meghatározta későbbiekben Mohács 
hadtörténeti képét, Perjés Géza monográfiája volt. A magyar-török háború és a 
csata újszerű tárgyalása végén külön fejezetben emlékezett meg a király 
haláláról.50 A hetvenes és a nyolcvanas években írott tanulmányaiban Barta 
Gábor több ízben is foglalkozott Mohács kérdéskörével és II. Lajos rejtélyes 
halálával.51 A csatavesztés 450. évfordulójára kiadott tanulmánykötet, 
hasonlóképpen, mint a húszas években, az addigi kutatások eredményeit kívánta 
összegezni.52 

Ezzel párhuzamosan létezik egy másik szál a történetírásunkban, amely 
II. Lajos halálával kapcsolatban hiteles forrásnak tartja Szerémi elbeszélését.53 A 
legenda megalapozásához hozzájárultak a kortársak által terjesztett 
vádaskodások is, amelyeket a későbbi irodalom egy része tényként kezelt. 
Szapolyaik trónigényére vonatkozó adatot Lajos születése után megbízható 
forrásból nem ismerünk.54 így utólagos beíemagyarázásnak tűnhettek 

KULCSÁR 1977. 1104. Kulcsár Péter az 1960-as években megvizsgáltatta Szerémi kéziratát egy 
szegedi elmeorvossal, aki alátámasztotta az udvari káplán tudathasadását. 
48 SZERÉMI 1961. 105. is megemlítette Brodarics hátborzongató történetét: „És az özvegyek 
eldobták csecsemőiket a vízbe, mások eltemették őket a föld alá a töröktől való félelmükben, hogy 
ne hallják csecsemőik sírását. - Egyes szegény asszonyok az árokban földet szórtak rájuk, a 
csecsemőikre. És mondták, kik tudtak beszélni: Édesanyám, ne temess el engem, igazán nem 
sírok." - BRODARICS 1977. 326. ugyanez: „Megtörtént többek között, amiről azelőtt aligha 
hallottunk, hogy szerencsétlen anyák élő kisgyermekeiket, nehogy a sírás árulójuk legyen, a földbe 
ásták, ahol aztán - anyjuk onnan elmenekülvén - levegő nélkül nyomorultul megfulladtak. " 
49 SZAKÁLY 1975. 
50 PERJÉS 1979.436^41. 
51 BARTA 1977.-BARTA 1981. 
" M O H Á C S 1986. 
53 JÁSZAY 1846.-MOGYORÓSSY 1884. - GoszTONYi 1891. 28-39.-NEUSIEDLER 1926. 
54 JÁSZAY 1846 29. - MOHÁCS 1987. 107. Guidotto velencei követ 1525. szeptember 3-án a 
következőket írta: „0 az [Szapolyai János], aki a királyság legfelsőbb méltóságára vágyakozik. " -
MOHÁCS 1987. 134. Burgio jelentése a következőkről számolt be (1526. június 30.): „Különösen 
Szapolyai vajda és pártja vannak ellene [II. Lajos], akik - ez a gyanú erősen tartja magát -
összejátszanak a törökkel." - BALOGH 1929. LIX. Francesco Massaro titkári jelentése (1523): 
„ [Szapolyai] örülne annak, ha az ország elveszne, hogy idővel ő maga visszaszerezhesse az 
erdélyiek segítségével s magát királlyá tehesse. De keveset fog élni, mert tüdőbajos. " 
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Cuspinianus, Hans Dernschwam és Szeretni híresztelései 1515-re vonatkozóan, 
tudniillik, hogy Szapolyai szeretett volna a király lenni. Ezek a rosszindulatú 
pletykák odáig mentek, hogy az erdélyi vajda az esztergomi érsekkel, a 
Habsburgok legfőbb támaszával szövetkezve kívánta volna eltenni láb alól a 
királyt, vagy miután meggyilkoltatja Lajost, megszerzi a trónt és Máriát is.55 

Szalkay László titkosított levélben jelentette Zsigmondnak a mohácsi vész előtt 
három évvel, hogy Lajosról pamfleteket terjesztenek, s ellene összeesküvést 
szőnek Magyarországon.56 Teljes volt a zűrzavar az ütközet utáni hetekben is, 
Zsigmond és Ferdinánd egyaránt várta a friss híreket Magyarországról. Ekkor 
kaptak lábra azok a mendemondák, miszerint többen látták a királyt, súlyosan 
megsebesülve a Csele-patak túlpartján. Spanyolországba csak október közepére 
jutott el a csatavesztés híre, s ezzel egyidöben Itáliában az a legenda terjedt el, 
hogy Lajos mégiscsak győzött a csatában és Ibrahim basát élve fogta el.57 

A sorozatot Jászay Pál nyitotta meg a 19. században, aki 
monográfiájában jelentős szerepet adott Szerémi históriájának. Részletesen kitért 
Czettrich levelére, s egy lábjegyzetben néhány ellentmondásra hívta fel a 
figyelmet Lajos holttestével, illetve megtalálásának körülményeivel 

55 JÁSZAY 1844. 299-303. - ORTVAY 1914. 227-230. - HERMANN 1961. 39. - BARTA 1977. 17. -
MOHÁCS 1987. 134. Burgio szerint (1526. június 30.): „Nem lehet tagadni, hogy őfelsége élete 
veszélyben forog. Ha ugyanis nem megy le a harctérre, akkor saját alattvalói kezei közé kerül, 
aminek nem lehet jó vége, mert mindenki egész nyíltan őt és tanácsosait okolja az ország 
bukásáért." 
56 ORTVAY 1914. 116. - MOHÁCS 1987. 120. Ide kapcsolható Burgio 1526. március 27-i jelentése: 
„Őfelsége legalább is nekem nyíltan megvallotta, hogy jobban fél ezektől a magyarországi 
törököktől, mint a törökországiaktól. " - KULCSÁR 1981. 191. Az 1523-as bécsújhelyi találkozón a 
magyarok elégedetlensége, az üres kincstár, a török elleni védekezés mellett II. Lajos helytelen 
magatartása volt a téma. A tanácskozás kiváló forrása Krzysztof Szydlowiecki lengyel kancellár 
naplója. -ZOMBORI 1987. 107-117.-HOPP 1992. 51. 
57 ACTATOMICIANA VIII. 222. Zsigmond lengyel király Brodarics Istvánnak: „Etproinde rogamus 
illám describere nobis non gravetur, qui certi istic sit, cum de salute ipsius Sermi. nepotis nostri, 
turn etiam de rebus hostilibus et statu illius regni Ungarie; nam varii rumores hue quotidie ad nos 
deferri solent, sitque ejus erga nos propensionis et observantie, qua consuevit." - ACTA 
TOMICIANA VIII. 366. Jan Dantyszek lengyel humanista Piotr Tomickinek: (Granada, 1526. 
október 14.) ,/Í/Í'ŰI non restant, quam, quum hec seriberem, venit novum ex Gallia, quod Sermus. 
Ungarie rex in conflictu cum Turcis occubuisset. Ex Italia tarnen felicior deseribitur successus: 
Sermum. Ungarie regem, accepta prius clade, ex Bohemis, Polonis et Germanis reintegrasse 
exercitum et Turcos profligasse ac ipsorum ductorem Ibreim Bassa vivum cepisse. Quod utinam 
verum sit!" - Érdemes összevetni egy velencei jelentéssel, SANUDO 1895. T. 42. с 667. (1526. 
szeptember 16.): „Alpresente notifica come ne li castelli del conte Bernardin с str fato segni di 
alegreza con trar artellarie etfarfochi; et questo per la nova hauta che poi roto parte del campo 
del re di Hongria, il Re con le zente havia, et zonto il vayvoda de Ydria et il capitanio Marco di 
bohemi asalth il campo del Turco et quello messe in disordine et halo rotto et preso Imbraim 
basr." - ORTVAY 1914. 203-206. - ARTNER 1926. 104-105. - MOHÁCS 1987. 146. Burgio 
szeptember 5-én ezt jelentette: „Őfelségéről azt beszélik, hogy vitéz küzdelem után épségben 
távozott a harctérről, de nem tudni, hogy hová. Ez a hír volt itt elterjedve, s ez tartotta magát 
három napig. " - JÁSZAY 1846. 41. Ferdinánd szeptember 9-én értesült Lajos haláláról, s rögtön 
nekilátott igényelt jogait biztosítani, főként Zsigmond és Szapolyai ellen, akiknek trónigényéhez 
nem fért kétsége. 
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kapcsolatban. Ugyanakkor leszögezte, hogy „Lajos király halálának miként 
történte még homályban fekszik, s későbbi felvilágosításra vár." A legenda 
továbbfejlődését mégis egy hevenyészve odavetett mondata tette lehetővé, 
miszerint „néhány évvel a szekcsői egyházban ugyanott hová Szerémy utasíta, 
felásás történvén, két holttest maradványaira akadtak." Ebből alakult tovább a 
rémtörténet a Dunaszekcsőn talált két titokzatos hullával. Mogyoróssy János, 
néhány tévedéssel megtoldva, követte Szerémi munkáját és egy újabb adalékkal 
szolgált a két dunaszekcsői holttest ügyében. Szerinte az ott található Angyal-
kápolnában temették egy sírba a királygyilkosság után Tomori Pált és Szapolyai 
Györgyöt. Scitovszky János pécsi püspök felkérésére 1840-ben ásatást végeztek 
a kápolna falainál, ahol két, egymás mellé helyezett emberi maradványra 
bukkantak, ám ezeket a csontokat az ásatást végző napszámosok szétszórták.59 

Podhradczky József átvitt jelentésű megjegyzését, miszerint II. Lajos halálát 
Szapolyai János okozta volna, szó szoros értelműnek vették és bizonyítékként 
kezelték a későbbi szakirodalomban.60 Gosztonyi Jenő még egyet csavart a 
történeten, s lábjegyzetében már Dunaszekcső legendái közé illesztette a 
gyilkosságot, ráadásul összeszerkesztette Czettrich beszámolóját Szerémiével, 
miszerint Lajos csakugyan belezuhant a mocsárba, ám Tomori és Szapolyai 
kihúzták onnan, majd élve vitték tovább Szekcsőre, hogy ott később 
meggyilkolják.61 

Pázmándy Dénes a húszas évek elején új szempontból vizsgálta meg 
Lajos halálát. A legújabb kutatások szerint, amelyeket a bécsi udvari titkos 
archívumokban ejtettek volna meg, tényleg Mária királyné gyilkoltatta meg II. 
Lajost két szeretőjével, Nádasdy Tamással és Czettrich Ulrikkal. Pázmándy 
eddig ismeretlen spanyolországi kéziratokra hivatkozott, amelyről Ballagi 
Aladár tett volna említést neki szóban. Ő is a Dunába fojtotta Czettrichet, illetve 
összekeverte Szapolyai Istvánt Szapolyai Györggyel. Meglepő magyarázattal 
szolgált arra is, hogy miért nem lelte eddig a kutatás II. Lajos meggyilkolására 
vonatkozó levéltári adatot. Példaként Nádasdy Tamás Ferdinándhoz írt 
beszámolóját említette: „de a pergamenpapíros alsó része, épp azon a helyen, 
ahol Lajos személyére tér át, ollóval le van rézsút vágva. Régi szokás volt, hogy 

JÁSZAY 1846. 105-107. Ellentmondásnak tartja, hogy a források egy része romlatlannak tartotta 
Lajos holttestét, annak ellenére, hogy augusztus 29-től október közepéig hevert a mocsárban. 
59 MOGYORÓSSY 1884. 36. Bizonyítékként hozza Garay Alajos (1818-1886) dunaszekcsői 
plébános levelét, amelyet 1881-ben küldött hozzá. - GENTHON 1959. 75. Feltételezhetően a falu 
hajdani temetőjében álló régi kápolnáról lehetett szó, amely 1775-ben épült, s a 19. század első 
felében klasszicista stílusban átépítették. 
6 0 PODHRADCZKY 1832. 68. - MOGYORÓSSY 1879. 42. - GOSZTONYI 1891. 37-38. -NEUSIEDLER 
1926. 14-23. 

GOSZTONYI 1891. 29-31. „E pontra nézve megjegyzem, hogy ]840-41-ik évben Scitovszky 
János, akkori pécsi püspök, utóbb esztergomi prímás, felszólítására a szekcsői szigetben ásatások 
történvén, az »Angyal kápolná«-nak romjai alatt négyszögit falak között egy sírban két, egymás 
mellett fekvő csontváz találtatott, mit azonban az ásók, mire a felügyelő odaérkezett, szétszórtak. 
Igazolja e tényt a helybeli nép, mely az ásatás körülményeire még élénken emlékezik. íme a 
királygyilkos és annak megbosszulója egy sírban!" 
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a magyar titkos részleteket az okiraton megsemmisítették vagy külön más aktába 
tették. így történt ezzel is." Az évfordulóra Neusiedler Jenő megismételte a fenti 
állításokat, néhány figyelemre méltó kiegészítéssel. Csele-patakot ö is 
túlságosan kicsinek találta, hogy a király belefulladhasson és hiteles forrásként 
elemezte Szerémi krónikáját. Ugyanakkor helyesen látta meg, hogy az udvari 
káplán forrásai között leginkább a népkrónikákat, a hagyományokat és a babonás 
hiedelmeket kell keresni. Nála is láthatjuk azt a makacs tévedést, amely a 
legtöbb övéhez hasonlatos munkát is jellemzett, miszerint Szerémi részt vett 
volna a mohácsi ütközetben. Másik visszatérő hamis állítása az volt, hogy Lajos, 
bár beleesett a Csele-patakba, onnan élve húzták ki a testőrei és vitték 
Dunaszekcsőre. Érdekes, hogy Tatai-féle változatot vegyítette Szerémiével, 
holott a többi királygyilkosságot taglaló mű írója mindenáron ragaszkodott Tatai 
szerzőségéhez és személyéhez. Munkája végén ismertette Lajos 
meggyilkolásának másik változatát is. Itt a kényszerhelyzetben lévő Mária lett a 
gyilkosság megrendelője, aki meddősége miatt az a veszély fenyegette, hogy a 
pápa felbontja Lajossal a házasságát és nem tudja biztosítani a Habsburgok 
részére az örökösödést. így maga is kiszorulhat a hatalomból, tehát két 
szeretőjével, Czettrich Ulrikkal meg Nádasdy Tamással kitervelte és 
végrehajtotta a gyilkosságot. Bizonyíték erre ismét a cseh háromélü kard lett és a 
királyi kamarás - állítólagos - erőszakos halála Komáromnál.62 

Baráthosi Balogh Benedek munkájában a Csele-patak rehabilitálását 
tűzte ki célul. Ezek szerint Lajos haláláért nem ez a csermely a felelős, azzal 
kiegészítve, hogy a gyilkosság valódi megrendelői a Habsburgok voltak. 
Gyakorlatilag megismételte Szerémi állításait, azzal az ismert kiegészítéssel, 
hogy egy oklevelet a bécsi levéltárban megcsonkítottak ott, ahol II. Lajos igazi 
halálát tárgyalta. Itt valószínűleg Pázmándy által említett irat történetét vette át -
hivatkozás nélkül - az író.64 Az irodalmi stílusban vallomást tevő Csele-patak 
tételesen sorolta fel, hogy miért nem okozhatta II. Lajos halálát.65 Szerémi 

" N E U S I E D L E R 1926. 18-22. 
63 BARÁTHOSI 1937. 26. „És itt ütközik ki a Habsburg-gazság egy másik oldala. Felidézték a 
háborút, amelyben minden emberi számítás szerint mi csak veszíthettünk, ők pedig arattak. A 
gyászoló ország kétségbeesett jajsikoltásán a Habsburg-kamarilla kézdörzsölő örömmámorban 
úszik. A cserbenhagyó elárulás elhallgatásának elleplezésére használják azt a Habsburg kitalálású 
vakulj magyar beállítást, hogy Mohácsnál a magyarság mint védőbástya vívta a kereszténység 
harcát a pogánnyal." 
64 BARÁTHOSI 1937. 29. „Hatodszorra említjük meg Nádasdy jelentését, amely a bécsi titkos 
levéltárban van. Ezt a jelentést megcsonkították. Azt a részt, amely II. Lajos király halálát 
tárgyalja, ollóval levágták, pedig ez volt a perdöntő a király halálában. De éppen ez a 
megcsonkítás a legfényesebb igazolása annak, ami Lajos királlyal történt. " 
55 BARÁTHOSI 1937. 29-30. „Fejtegetésünk során mindenekelőtt hallgassuk meg a Csele-patak 
vallomását, amellyel lemossa magáról a királyölés becstelen vádját. íme, miket mond: Aki engem 
csak egyszer látott, rögtön tudja, hogy én nem ölhettem meg királyomat. Hatodrangú kis 
patakocska vagyok, alig másfél méter széles. Vizem alig van s csak ha nagyobb eső jön, 
büszkélkedhetem annyival, amennyibe még egy ma született csikó sem tudna belefulladni. Meredek 
partjaim sincsenek s geológiai viszonyaimnál fogva nem is lehetlek soha. Nem kérkedhetem azzal 
sem, hogy partjaimon suhogó nádasok hallgatják csörgedezésemet. Csak ott, ahol játékos futásom 
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kéziratával kapcsolatban is meglepő eredményre jutott az író, amikor azt kívánta 
megmagyarázni, miért írta meg Szerémi a királygyilkosságot, hiszen végig 
Szapolyai Jánost szolgálta. Baráthosi szerint erre a válasz csupán annyi, hogy az 
eredeti kézirat elveszett és a másolatot Bécsben készítették.66 A legenda különös 
fordulatot vett ebben a munkában, ugyanis a következő feltételezése szerint 
Tomory Pál és Szapolyai György nem Dunaszekcsőn nyugszanak, mint ahogyan 
a múlt századi irodalom feltételezte, hanem holttestüket Lajos hullája helyett 
Székesfehérváron helyezték a márványkoporsóba, hiszen nem képzelhető el, 
hogy az éjszakai mészárlás két nagy ellenfelét a helyszínen temették volna el. Az 
író viszont ebben az esetben tartozik azzal a magyarázattal, hogy akkor hol 
nyugszik II. Lajos magyar király, akit Baráthosi szerint nem temethettek jeltelen 
sírba a Csele-patak partján. Szerémi és a többiek történetét, a királygyilkosság 
alapjáról indulva, cáfolta meg pontról pontra. Szerinte a háromélű kard is 
bizonyíték volt a Habsburg-gyilkosságra, hiszen a magyarok nem használtak 
ilyen fegyvert, míg a cseheknél akkortájt nemzeti harceszköz volt. Háttérben a 
feslett nőszemély, Mária és bátyja, a trónra éhes Ferdinánd állhatott. Az 
ítéletvégrehajtó ebben az átszerkesztett történetben Czettrich Ulrik cseh kalandor 
lett. A menekülő királyné a Duna felé vette az útját, s a mohácsi révnél a 
kalandor cseh zsoldosaival meggyilkolják a királyt, s tetemét a vízbe dobták. 
Czettrich Neszmélyen találkozott szeretőjével, Máriával, aki előtt Lajos 
gyűrűjével bizonyította, hogy elvégezte a piszkos munkát. Ám nem élvezhette 
cselszövésének gyümölcsét, Komárom előtt a Dunába fojtották a sokat tudó 
merénylőt. Baráthosi így fejezte be a történetét, amelyben felmentette Szapolyai 
Györgyöt és a Csele-patakot a király gyilkosság vádja alól: „II. Lajos és a 
mohácsi 24000 halott a Habsburgok áldozatai, láncszemek a magyar vértanúk 
sorozatában. Ez Mohács története."67 

Nemeskürty sokat vitatott könyvének kiinduló feltevése az volt, hogy 

végén a Duna-ágba torkollok, találkozom sáros mocsárral. Belém hát még, árvíz esetén sem 
fúlhatott a király, legfeljebb ebbe a Duna-ágba. De ezt sem hihetem. A belefulladás helyének 
mondott rész a csatatértől alig 10 kilométerre fekszik. Királyom, aki erőstermetű, lovagi tornában 
elsőrendű hatalmas ifjú volt, 7000 emberrel menekül. A török, cseltől félve, nem üldözi. Nem 
tudom, hogyan képzelhetik el az emberek egy királyról, hogy olyan nyomorult lovon jön a csatába, 
amely 10 kilométernyi futás után nem tud szelíd medremen átugorni. Ha pedig azt mondják, hogy 
nádas iszapba fulladt, nem mondanak igazat, mert olyan bolond nincs, aki a Dunát akarja 
átugratni lovával. Azt is mesélik, hogy lova megsebesült s azért nem tudott rajtam keresztülszökni. 
Hát kérem, jöjjenek s nézzenek meg. Ha egy lovas belém esik, elzárja egész medremet. Hogy 
fúlhatott hát belém jó királyom s hű apródjait El sem fértek volna bennem. De másképpen is, ki 
hiszi el 7000 magyarról, hogy királya kidőlt lova helyett ne adott volna alája másik lovat, ha más 
nem, két, életre-halálra hű apródja, Aczél és Trepka. Én magamba nem fullaszthattam s el sem 
temethettem. Igazán csak Brodarics és Gottlieb urak Habsburg-védő meséje, hogy 50 nap múlva 
találták meg nem is létező iszapomban és sásomban. Ha meg a torkolatomnál lévő dunai sásban 
volt, akkor halva dobták oda. Mindezek alapján kérem felmentésemet s becsületem 
helyreállítását." 

BARÁTHOSI 1937. 31. „A bécsi levéltárban őrzött másolat a XVII. századból való. Ez is ott 
készült, ahol annyi történeti okmányt eltüntettek, vagy meghamisítottak a Habsburgok érdekében. " 
67 BARÁTHOSI 1937. 32-35. 
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Mohács tragédiájának az okozója a bűnös uralkodó osztály, aki ahelyett, hogy a 
népre támaszkodva megszervezte volna a honvédelmet, inkább egymás ellen 
fordulva hajszolta az országot végzete felé. A történet központi alakja a 
démonizált Szapolyai János lett, aki a Dózsa-felkelés kegyetlen leverőjeként 
gátlástalanul tört a hatalom megszerzésére. Az európai helyzetet elemezve arra a 
megállapításra jutott az író, hogy a Habsburg-ház trónra jutása helyes és hasznos 
cselekedet volt. Nemeskürty ebben a sajátos keretben mesélte el a király 
halálának általa elképzelt változatát.68 A költői kérdésekkel megtűzdelt elemzése 
ügyesen vegyítette a lehetségest a megtörténttel és a valóságot lehetetlennel. 
Erre az álláspontra kemény kritikai felelet készült a történészszakma korszakkal 
foglalkozó képviselői részéről.69 A rendkívül éles hangú bírálók az íróban a vélt 
vagy valós nacionalizmus ellen fellépő, illúziókkal leszámoló sikerkönyv íróját 
látták, aki a történelemről élvezetes stílusban, szándékos torzításokkal és 
csúsztatásokkal írt.70 

Az évfordulóra írt tanulmányában Zakar András azt fejtette ki röviden, 
hogy a Fuggerek által irányított Mária ölette meg II. Lajost természetesen a 
szeretőivel.71 A legenda következő állomása már egy népszerű rádióműsorban 
bukkant fel, ahol újabb érdekes adalékokkal gazdagodott a mítosz. Volt olyan 
történet, amelyben a bogumil és huszita eretnekség üldözése okozta volna Lajos 
halálát, volt, ahol a két régi elemet szerkesztették össze: Szapolyai György a 
gyilkos de Czettrich Ulrik cseh kardjával követte el a merényletet. A 
rádióhallgatók említést tettek egy Bécsből származó titkos iratról, amely valahol 
Magyarországon pusztult volna el. Ez feltételezhetően a Pázmándy által említett, 
később megcsonkított bécsi oklevél lehetett. 

NEMESKÜRTY 1966. A koncepció főbb elemei: 21. „ Vele született rossz tulajdonsága: hirtelen 
dühkitörései s ilyenkor vérengző kegyetlensége talán ennek a gyengeség látszatát mindenáron 
ellensúlyozni akaró gátlásnak hatására uralkodott el rajta már beteges mértékben." 37. 
,, Magyarország ilyen szerencsésen még egyetlen katonai vereséget sem vészelt át, mint ezt. " 40. 
„János nem merte felfegyverezni a parasztságot; ez végzete lett. " 45. „Ezért a helyzetért sem a 
török, sem Zápolya János, sem Mohács nem felelős. Csak és egyedül a magyar nemesség." 58. 
,, Ha így nézzük a dolgot, a Habsburg-ház trónra emelése helyes és hasznos cselekedet volt. " 
69 A Mohács-vita legfontosabb hozzászólásai: SZAKÁLY 1968. 260-264. - SZAKÁLY 1969. 39-47. 
- BARTA 1975. 94-107. - KLANICZAY 1975. 783-798. - ВЕКЕ 1976. 100-103. - VEKERDY 1976. 
715-727. - PERJÉS 1976. 829-842. - BARTA 1976. 918-927. - NEMESKÜRTY 1976. 928-938. -
KERESZTURY 1976. 938-941. - FARAGÓ 1976. 941-942. 
0 NEMESKÜRTY 1966. 221. „hanem a magyar nacionalizmus Európában szinte egyedülálló 

módján nyugodtan és zavartalanul meghamisítjuk a saját történelmünket. " - SZAKÁLY 1968. 260-
263. Elfogadhatatlannak ítélte, hogy a kötet szerzője történészek felé regénynek, a nagyközönség 
számára pedig történeti munkának tartja könyvét. 
71 ZAKAR 1976. 
72 BARTA 1980. 5-6. - BENDA-BARTA 1988. 73-79. „Meg vagyok győződve arról, hogy II. Lajos 
nem a patakba fulladt bele, hanem saját üldözésének a kelyhéből ivott. Ugyanis a magyar királyok, 
már az Árpád-háziak közül néhányan, majd az Anjouk és a későbbiek is, üldözték az akkor 
eretneknek tartott bogumilokat és huszitákat. Ezek pedig az igazi hitet és vallást hirdették és 
képviselték. Tulajdonképpen ez ütött vissza 1526-ban, olyan Mohácsunk lett, mint nekik volt. " 
illetve ..Noszlopi Tivadar Elmúlt idők című munkájában olvasta, hogy Lajos királyt meggyilkolták. 
Azt is tudja, hogy Szapolyai György a király apródjának, a cseh Czetrich Ulriknak a kardjával 
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A rádióhallgatók említést tettek egy Bécsből származó titkos iratról, 
amely valahol Magyarországon pusztult volna el. Ez feltételezhetően a 
Pázmándy által említett, később megcsonkított bécsi oklevél lehetett.72 

Ezután Grandpierre Endre a magyar történelmet újszerű nézőpontból 
tárgyaló kötetben, két kiadásban jelentette meg a királygyilkosság históriáját.73 

Utolsó könyvében rendkívül egyéni elképzelésébe ágyazódott be II. Lajos halála. 
Grandpierre müvében történelmünk rendhagyó ritmusának bizonyítékait sorolta 
fel, dialektikus szemléletében históriánkat váltakozó gyorsulásokként és 
lassulásokként jellemezte. Ennek a megközelítési módnak a lényegét abban 
foglalhatjuk össze, hogy az író tervszerűséget vélt felfedezni királyaink életével, 
pontosabban élettartalmában és halálában.74 Ennek fényében értelmezte a 
vegyesházból származó királyaink uralkodását, amelyben II. Lajos regnálása egy 
ellenszakaszban valósult meg, ahol gyorsuló ritmusban mindössze tíz évet 
trónolt, ellentétben atyjával és I. Mátyással. Véleménye szerint a jelek 
határozottan arra utaltak, hogy a „fejlett titkos ügynöki hálózattal rendelkező 
Habsburgoknak sikerült kiküszöbölniük a történelmi események ritmusát 
felpörgető külső zavaró tényezőket, illetve elhárítaniuk a királygyilkosságokra 
törő titkos erők tevékenységét." Az általa értelmezett számadatokból arra a 
következtetetésre jutott, hogy az Árpád házi és vegyesházi királyaink uralkodási 
éveiből 791 év, míg a Habsburg-korszak uralkodóinak mindössze 26 év 
hiányzik. Érvelésének lényege: a magas kort megélt Habsburg-uralkodók az 
optimálisnak mondott időszakot (33-60 életév) többnyire elérték, ugyanakkor a 
többi királyunk, kevés kivétellel, fiatalon meghalt. Grandpierre szerint, míg a 
Mohács előtti történelmünk töréseit rejtett erők, többnyire ma napig ismeretlen 
háttérben álló tényezői okozták, addig a Habsburg-uralom alatt ezek a központi 
hatalom folytonosságát szaggató titkos erők kiiktatódtak.75 II. Lajos rejtélyes 
halálát tárgyaló fejezet ennek ismeretében íródott. Az aprólékosan elemzett 
Sárffy-jelentést nem fogadta el hitelesnek, ám a beszámoló lényegét abban látta, 
hogy Szapolyai megválasztását törvénytelennek tüntette fel és hiteltelenítette. 
Hiteles forrásként elemezte ugyanakkor Szerémi históriáját, s a két beszámoló 
valós és vélt ellentmondásait ügyesen ütköztette össze. Végső konklúziója a 
következő volt: II. Lajos halálát összeesküvés okozta. 

A legkülönbözőbb információ hordozókon őrződött meg a király-

BARTA 1980. 5-6. - BENDA-BARTA 1988. 73-79. „Meg vagyok győződve arról, hogy II. Lajos 
nem apaiakba fulladt bele, hanem saját üldözésének a kelyhéből ivott. Ugyanis a magyar királyok, 
már az Árpád-háziak közül néhányan, majd az Anjouk és a későbbiek is, üldözték az akkor 
eretneknek tartott bogumilokat és huszitákat. Ezek pedig az igazi hitet és vallást hirdették és 
képviselték. Tulajdonképpen ez ütött vissza 1526-ban, olyan Mohácsunk lett, mint nekik volt." 
illetve „ Noszlopi Tivadar Elmúlt idők című munkájában olvasta, hogy Lajos királyt meggyilkolták 
Azt is tudja, hogy Szapolyai György a király apródjának, a cseh Czetrich ülriknak a kardjával 
szúrta le a királyt." - NoszLOPY 1910. 84-86. Noszlopy Tivadar (1861—) kaposvári tisztviselő 
Szerémi alapján tárgyalta Lajos halálát, ám Gosztonyi elméletét nem fogadta el hitelesnek. 
73 GRANDPIERRE 1989. 143-175. -GRANDPIERRE 1991. 207-229. 
74 GRANDPIERRE 1991. 10-11. 
75 GRANDPIERRE 1991. 10-49. 
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gyilkosság legendája az utókornak, gondoljunk csak a Verancsics-család 
tulajdonában lévő Szeremi-kéziratra, a korabeli magyar, cseh, horvát, szlovák és 
német nyelvű históriás énekekre, olasz nyelvű kémjelentésekre, az akkor 
újdonságnak számító Neue Zeitungokra, a 16-17. századi nyomtatott történeti 
munkákra, kis példányszámú szakkönyvekre, hatalmas dicsőséget hozó 
sikerművekre, népes hallgatótáborral rendelkező rádióműsorokra. így nem 
tarthatjuk furcsának azt sem, hogy a mítosz az adatáramlás legújabb vívmányán, 
a világot behálózó interneten is felbukkant.76 
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The question of SzerémVs authenticity 

In the Middle Age of Hungarian history it is the most thrilling story: mysterious 
death of the Hungarian King, Louis II (1506-1526). There are two versions. 
Firstly, Louis got in the marsh of Mohács. Secondly, he was killed György 
Szapolyai in the castle of Dunaszekcső. The second version is probably a 
political fiction, because it prepared the pretension of the Hapsburg dinasty. 
Namely, the greatest enemy of the Hapsburgs was János Szapolyai, voivode of 
Transylvania, whose brother György Szapolyai was supposed to be the 
regicidal. The theory of the regicidal was kept for us by György SzerémVs 
chronicle, which was written in Latin in the years of 1540. This old manuscipt is 
full of horrible and mythical tales. In the version of Szerémi the king got out 
from the marsh and escaped to a village. They stayed here and Szapolyai 
revenged the lost battle, so he killed Louis, the Hungarian king. However, the 
chronological order of this work contains a lot of illogical elements, for instance 
Louis was entombed by Pál Tomori on Thursday morning while he was killed by 
György Szapolyai only on Friday mornig. Consequently SzerémVs chronicle 
cannot be regarded as on authentic source about Louis king's death. 
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Schütz István 

Az ismeretlen Koszovó 

A magyar közvélemény még a véres koszovói tragédia után is vajmi 
keveset tud erről az ősi albánok lakta területről, hányatott történetéről, lakóiról 
és a koszovói albán többség követeléseiről. Hosszú évtizedeken át hallgatott róla 
a hivatalos jugoszláv propaganda, az egyetlen forrás, amiből a magyar 
tájékoztatás meríthetett. Albánia 1962-től kezdve fokozatosan elszigetelődött a 
világ többi részétől, hogy diktátora az ortodox kommunizmus bajnokaként 
tetszeleghessen. A tiranai rádió a nyelvi hibák miatt alig érthető magyar 
adásaiban minden percet elfoglalt a „revizionizmus leleplezése", a nyomorra 
kárhoztatott albán nép „ragyogó sikereinek" propagálása. így fordulhatott elő, 
hogy amikor a szerb félkatonai alakulatok és milicisták embertelen 
kegyetlenkedései Koszovóra irányították a közvélemény figyelmét, a magyar 
sajtó, rádió és televízió továbbra is gépiesen ismételgette a szerb nacionalista 
propagandának a szerb állam és kultúra koszovói bölcsőjéről, a szerbeket ősi 
földjükről elüldöző albán basibozukokrol kürtölt szólamait. A koszovói albánok 
a magyar tájékoztatás szemében is csak a soknemzetiségű Jugoszlávia egyik 
nemzeti kisebbségét képezték, amelyik 1968-tól kezdve területi autonómiát 
élvezett ugyanúgy, mint a Vajdaság. 

A magyar sajtóban továbbra is megmaradt a „szerb nemzeti bölcső" 
legendája, hiszen senki sem nézett utána, hogy a születő szerb nemzet és kultúra 
ebben a bölcsőben milyen szépen fejlett gyermeket talált. Igen, az annyi 
nosztalgiával dédelgetett bölcső, a nemzeti kultúra fészke már hosszú 
évszázadok óta foglalt volt, és a születő szerb nemzet legfeljebb néhány 
kakukktojást próbált becsempészni a 13-14. sz. folyamán. De tekintsük át 
röviden ennek a bölcsőnek vagy fészeknek a történetét. 

Dardánia és a Longarosz-dinasztia 

A Balkán római hódoltságának kezdete előtt a mai Koszovó területén a 
dardánok és a velük rokon galabrok (galabrii) és thunatok (thunates) törzse 
lakott. A dardánokat általában az illírekkel rokonítják, de a fennmaradt 
toponímiai adatok (29) és személynevek (76) hangalakjából arra lehet 
következtetni (főként Fanula Papazoglu jugoszláv régésznő1 foglalkozott ezzel a 

Fanula Papazoglu, The Central-Balkan Tribes in the Pre-roman Time, Amsterdam 1978, 210-
270. 
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kérdéssel), hogy nyelvük nem volt azonos sem az illír, sem a szomszédos trák 
nyelvvel, csak hasonlított ezekre. A fennmaradt személynevek és toponímiai 
adatok többsége (főként a Dardánia középső részéről előkerült tulajdonnevek) 
sem illír, sem trák nyelvterületen nem volt használatos. Pedanius Dioscorides és 
Pseudo-Apuleius gyógynövény könyvében sajnos csak három dárdán 
növénynevet találtak, amelyek vitathatatlanul indoeurópai eredetűek, de nem 
vezethetők vissza sem az illír, sem a trák nyelvre. F. Papazoglu a 20. sz. derekán 
publikált szakvéleményeket összefoglalva arra a következtetésre jut, hogy a 
letelepedő dardánok a helyszínen egy nem-indoeurópai etnikumot találtak, 
(amelyet a nyelv- és a történelemtudománynak még ma sem sikerült közelebbről 
meghatároznia és jellemeznie) ezt az etnikumot magukba olvasztották és 
nyelvüknek az illírtől meg a tráktól eltérő sajátságai ettől a paleobalkáni nyelvtől 
származtak. (Különben ilyen értelemben nyilatkozott a német H.Krahe2és a 
szerb R. Katicic 3is. 

Már ez alkalommal fel kell hívnunk a figyelmet a Balkán félsziget 
sajátos terepviszonyaira. A különböző hegyvonulatok annyira keresztül-kasul 
szabdalják, hogy az egykori és a mai beszélt nyelvek egymástól jelentősen eltéró 
nyelvjárásokra és számtalan alnyelvjárasra tagozódnak Ezeknek a kedvezőtlen 
adottságoknak tulajdonítható, hogy nem alakulhatott ki egységes délszláv nyelv. 
Ma már tudjuk, hogy az illír sem volt egységes nyelv, hiszen a romanizálás 
legalább két újlatin dalmát nyelv születését eredményezte. Ugyanígy (és azonos 
okok miatt) semmi alapunk sincs annak feltételezésére, hogy a hajdani trák 
nyelv egységes lett volna. Dardánia és a dardánok neve a mai albán nyelv 
dardhe 'körte' jelentésű szavával rokonítható, tehát a terület nevének jelentése 
'Vadkörtés, Vadkörte-vidék' lehetett (földrajzi tájaknak az uralkodó 
növényfajtához kapcsolódó elnevezéséhez vö. Bukovina < szláv buk, bukva 
'bükkfa', német Buche ua., magyar bükk stb., tehát 'Bükkös, Bükkerdős 
terület'). Eqrem Cabej Nopcsa Ferencet idézve ennek az etimológiának az 
alátámasztását látja a latin pirustae törzsi névben, mint a dardani törzsi név latin 
tükörfordítását (latin pirus 'körte').4 

Az ókorban a dardánok legismertebb városa Damasztion volt, amit 
Sztrabón is megemlít mint jelentős bányászati központot, ahol pénzt is vertek. 
Dardánia területe északon és délen is messze túllépett a mai Koszovó területén: 
északon Naisszusz (ma Nis), délen Szkupoi (ma Skopje/Skup) városát is 
magában foglalta. A Kr.e. 3. században Dardánia királyság volt, élén a dinasztia-
alapító Longarosz királlyal, aki fegyveresen szállt szembe a makedón 
terjeszkedéssel. Fia és utóda, Bato már 20.000 harcossal segítette Makedón iát a 
betörő kelta szkordiszkok visszaverésében. A római hódítók csak hosszú és 

Hans Krähe, Vom Illyrischen zu Alteuropäischen, in: Ziva antika 12/1 (1962) és 12/2 (1963) 
3 Radoslav Katicic, Suvremenja Istrazivanja... in: Szarajevói I. Illír Szimpózium 1955. 
4 Eqrem (^abej, Studime etimologjike III, Tirana 155-157. 
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véres harcok után, a Kr. e. 2. században tudták megtörni a dardánok makacs 
ellenállását. A hegylakó dardánok még a római légiók jötte előtt gazdasági 
szimbiózist kényszerítettek rá a földműveléssel foglalkozó békés síkvidéki 
törzsekre, amit a hódítók megszakítottak. Maguk a dardánok sohasem hódoltak 
be a rómaiaknak, hanem évtizedeken át veszélyeztették az utakon közlekedő 
katonai alakulatokat, kereskedő-karavánokat. Koszovó területén számos 
sírfelirat került elő, amelyek azt tanúsítják, hogy a megboldogult a dárdán 
haramiák (latrones dardani) ellen folytatott harcokban esett el. A római hódítók 
a kis-ázsiai Syria provinciából különleges „kommandó-alakulatokat", a hegyi 
terepviszonyokhoz alkalmazkodó isauriai lovasokat hoztak a dardánok 
megtörésére, de eredménytelenül. Végül a dardánok patriarchális törzsi 
szervezetét nem bolygatták. Zef Mirdita5 prishtinai régész (ma a zágrábi 
egyetem tanára) két ilyen törzsi szervezet nyomaira bukkant {civitates 
peregrinorum), amelyek fölött csaknem nyomtalanul vonult el a romanizálás, 
bár Szkupoi (latinul Scupi) városában virágzó római kolónia fejlődött ki. A 
római hódítók Dardániát a Kr.u.l.sz. Moesia Superior provinciához csatolták. 
Területén vezetett át a birodalom számára elsőrendű fontosságú Naissus - Lissus 
(ma Llezhe, Albánia, az Adria partja közelében) út, amely Ulpiana városában 
elágazott Scupoi felé. Dardánia másik fontos városa a római hódoltság korában 
Municipium Dardanorum, az ércbányászat központja volt. A lakosság korán 
megismerte a keresztény tanításokat. A Lissus felé vezető út mentén, a mai 
Vernica falu közelében a Kr.u.1-4. sz. épült őskeresztény bazilika romjaira 
bukkantak. 

Később a dardániai Tauriszban született nagyratörő kelet-római császár, 
I. Justinianus (527-565), a hajdani nagy római birodalom helyreállításán 
fáradozva, Dardánia területén 61 régi erődítményt épített újjá és további 8 újat 
épített (ezeket a cesareai Prokopiosz sorolja fel De aedificiis című munkájában). 
Ebben a korban épült újjá az 518-ban bekövetkezett pusztító földrengés után 
Ulpiana városa is lustiniana Secunda néven, amelynek romjait a prishtinai 
Gracanica közelében találták meg. A keletrómai császárság nagy építkezései 
nem tudták megakadályozni a szlávok betörését, akik a 6-7. sz. folyamán a 
Morava és a Vardar völgyében özönlöttek a Balkán középső és déli területeire 
(ezek még nem a későbbi nemzetekre differenciálódott szláv törzsek voltak!). A 
9.SZ. végén az egykori Dardánia Szimeon bolgár cár (927-ig), majd Szamuil cár 
uralma alá került, aztán 1018-ban Bizánc visszafoglalta. A bizánci uralom 
haladéktalanul hozzálátott a szláv liturgia felszámolásához és Dardánia területén 
újabb hellenizálás indult meg. Bizánc nemcsak Ohriba, hanem Prizren városába 
is jól képzett görög püspököt és szerzeteseket küldött. Feltehetőleg ebből a 
korból származik a koszovói Dukagjiní síkság szerb neve: Metohija, amelynek 
az eredetét a bizánci görög metochion 'kolostor és a hozzátartozó földbirtok' 
jelentésű bizánci görög szóban kell keresnünk (< ógörög цетохл 'közösség, 

5 Zef Mirdita, Síudime dardane, Prishtina 1949, 7-46. 
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részesedés'). Bizánc ugyanis a 9-10. században gyökeresen megváltoztatta a 
terület birtokviszonyait, amennyiben a korábbi szabad paraszti közösségek 
(nemzetségi falvak) földjeinek nagy részéből hűbérbirtok, pronoia lett, és ekkor 
jelölték ki az egyházi birtokokat is az egyházi közösségek tulajdonaként. Ez idő 
tájt jöttek létre a nem vérségi, hanem szomszédi kapcsolatokon alapuló 
soknemzetiségű falvak, a katunok (albánul katund) is, amelyek később olyan 
jelentős szerepet játszottak az egész közép-balkáni térség falusi társadalmában, 
hogy a családok számának korlátozásával még a török hódítók is meghagyták. 
Ebben a korban kaphatta középkori Ipek nevét a mai Peje (szerbül Pec) városa. 
Az Ipek tulajdonnév a latin episcopus 'püspök' korai albán átvételére -ipeshkv 
- vezethető vissza, amit albánok és szerbek még a 17. sz. végén is használtak, és 
ami arra mutat, hogy a városban valamikor katolikus püspök volt. (Albániában a 
katolikus gegek és a gjilani katolikus koszovóiak egyaránt a latin episcopus 
szóból eredeztetett régi albán ipeshk/ipeshkv szót használják 'püspök' 
jelentésben, illetve melléknévként Konferenca ipeshkvnore 'a Püspöki 
konferencia', szemben a görögkeleti toszkokkal, akik az ószlávból átvett biskup 
szóból gyúrták a maguk 'püspök' jelentésű peshkop szavát. 

És itt álljunk meg egy pillanatra. A dardánok átvészelték a római 
hódoltságot, a romanizálás kevés nyomot hagyott nyelvükben és 
életformájukban. A 9-13. századból való koszovói sírokban talált leletek nagy 
hasonlóságot mutatnak az itt élő etnikum és a mai Albánia északkeleti vidékein 
élő lakosság kultúrája és életkörülményei között. A dárdán törzs megítélésünk 
szerint jelentős szerepe játszott az albán nyelv és etnikum kialakulásában. Az 
albán nyelv, az ősi albán szókincs tanúsága szerint, két közeli rokonságban álló 
indoeurópai nyelv - a dardánok és valamelyik síkvidéki illír törzs nyelvének -
egymásra rakodásából született. Másként nem lehet megmagyarázni, hogy az 
albán szókincsben olyan indoeurópai gyökszavak is fellelhetőek, amelyek két 
eltérő hangtörvény hatását tanúsítva, egymáshoz közel álló, de mégis más és más 
jelentésben élnek a mai albán nyelvben. Erre a legszembetűnőbb bizonyíték az 
indoeurópai *srp- 'kígyó' gyökszó, amelynek a mai albánban egyrészt 
gjarpen/gjarper 'kígyó', másrészt viszont shtrebe 'sajtkukac', illetve 
shterp(inj) 'csúszómászók' felel meg.6 Bármelyik nyelv fejlődésének egyik 
alapvető kritériuma, hogy egyidejűleg, párhuzamosan nem hathatnak egymással 
ellentétes hangtörvények, hiszen ellenkező esetben egy etnikum egyik csoportja 
ilyen, a másik pedig olyan (más és más!) hangalakban használná ugyanazt a 
szót, ami a megértés rovására menne. A fenti példában az indoeurópai sr- > 
albán gj- fejlődés a trák nyelvre jellemző, az indoeurópai sr- > albán shtr-
viszont az illír, a germán és a kelet-balti nyelvekben található meg. Ugyanilyen 
párhuzamos, eltérő hangtörvény figyelhető meg a latin szókezdő se- esetében, 
ami az albánban egyrészt shk- mássalhangzó csoportban él tovább - latin 

b Schütz István, Albanológia-balkanisztika I. és Albanológia-balkanisztika II. (egyetemi jegyzet), 
Budapest 1999-2000. 
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scintilla 'szikra' - albán shkendije ua., latin Seamnus (folyó neve) - albán 
Shkumbini ua., latin Scodra (város neve) - albán Shkoder/Shkodra ua., 
másrészt viszont latin se- > albán sh-, latin Scardus (mons) - albán Shar 
(hegység Koszovó és Albánia határán), latin *exquartare 'széttárni' - albán 
shartoj 'beoltok (fát)' (vö. francia écarter' széttárni'), de az sk:sh albán 
hangfejlödésre E, Qabej albán nyelvész is említ példákat - shark 'zöld dió 
burka' < *shar- < *sker- stb. Feltehetőleg e két rokon nyelv egymásra 
rakodásában kell keresnünk az ősi albán szókincs néhány szinonimájának az 
eredetét is. Tehát Zef Mirdita régész következtetéseit nyelvi bizonyítékok is 
igazolják: az ókori Dardánia az albán nyelv és etnikum bölcsőjének egyik 
jelentős része volt. És ez a feltevés nem mond ellen Georg Stadtmüller8 több 
mint fél évszázada megfogalmazott és mindmáig cáfolhatatlan 
következtetésének, miszerint az albán nyelv és etnikum a növénynevek tanúsága 
szerint csak a száraz erdők övezetében (a tengerszint fölötti 600 m magasságban 
kezdődő övezetben) születhetett. Sőt, következtetésünk megfelel annak a 
ténynek is, hogy az albán nyelv latin jövevényszavainak legrégibb rétege a 3. sz. 
előtti korból származik, amikor a latin nyelvben még megvolt a semleges nem, 
és a semleges nemű latin jövevényszavak az albánban is semleges neműekként 
éltek tovább (vö. latin Judicium 'ítélet, per' > albán gjyqte 'bíróság, per' stb.) 

Ami a mai Koszovót illeti, az itt élő albánok mindmáig megőriztek 
számos toponímiai adatot és személynevet, amelyek ennek az etnikumnak a 
nyelvi-földrajzi kontinuitását tanúsítják az ókori Dardánia területén. Ezek közé 
tartozik Binxhe és Bince falu neve, továbbá a Kroni Binxha forrás neve, 
amelyeket Aleksandar. Stipcevic a japoda illír törzs által tisztelt Bindi istennő 
nevével kapcsol össze.9 Rexhep Doci a Jupiter Menzana néven az illírektől a 
római panteonba átvett istenség nevéből származtatja a koszovói Maznik, 
Maziq, Mazhiq faluneveket, valamintg az albán Máza és Mazi, illetve a 
koszovói szerb Mazici családnevet, dardániai örökségnek tartja az Ipshi, 
Ipshaku, Ipsholli, Ipshojt és Mrizet e Ipshakve mikrotoponímiai adatokat, 
továbbá a Berisha/Berishiqi, Gashi/Gashiqi, Palaj/Paliqi, Dodaj/Dodiqi, 
Shkreli/Shkreliqi, Mazrekaj/Mazrekiqi személyneveket, valamint a Muji és 
Halili énekciklusból Tanusha e Bardhe ('Fehér Tanusha') leánynevet.10 

7 Eqrem Cabej, Studime gjuhésore II, Prishtina 1986. 128. 
s Georg Stadtmüller, Studien zur albanischen Frühgeschichte, in: Archívum Europae Centro-

orientalis 7 (Budapesht 1941), 1- 196. 
9 Aleksandar Stipcevic, Simbolet e kultit te iliret, Prishtina 1983 (155-168) 
10 Rexhep Doci, Onomastika si deshmi i paganizimit ihr, in: Gjurmime albanologjike 22-1992, 
66-69. 
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Az első szerb terjeszkedés 

A középkori Rascia szerb állam eltörpült a hatalmas Diocleia (a későbbi 
Montenegró) mellett, és csak a l l . században tett szert vezető szerepre. A 
Bizánctól elszenvedett nagy katonai vereség után, 1160-ban a Nemanjida-
dinasztia került hatalomra, hogy 260 éves uralkodása alatt nagy, sok 
nemzetiségű szerb birodalmat hozzon létre, amely a 13-14. század folyamán 
Bizánccal is dacolt. Stefan Nemanja nagyzsupán először Nis városát foglalta el 
és kergette el fegyveresen még a város környékéről is az ott élő albánokat, majd 
a század 80-as éveiben Skopje városáig terjesztette ki hódításait. Nem kisebb 
hatalmasság adta hozzá feleségül az unokáját, mint Enrico Dandolo, a híres 
velencei dogé, aki a IV. keresztes hadjárat seregeit Konstantinápoly ellen 
fordította, elősegítve a Keleti Latin Császárság kikiáltását. Amikor 1196-ban a 
nagyzsupán a fia javára lemondott a trónról, gazdag ezüstbányáival Koszovó 
egész keleti része már szerb uralom alatt állt. Fia Első Megkoronázott Stefan 
néven került a történelembe, mivel 1217-ben áttért a katolikus hitre és a pápától 
kapott királyi koronát. Fivére, Rastko elkeseredésében beállt szerzetesnek az 
Athosz-hegyi kolostorba, szerzetesként felvette a Száva nevet, majd kihasználva 
az ohridi görög érsek szembefordulását a konstantinápolyi pátriárkával, 1219-ben 
a bolgár pátriárka és az Athosz-kolostor elöljáróinak hozzájárulásával 
megalapította az önálló szerb egyházat, amelynek (1235-ig) az érseke lett. Elűzte 
a szerb uralom alatt álló területekről a görög püspököket és könyörtelenül 
üldözte a katolikusokat. Száva érsek 1235-ben halt meg és ő lett a szerb ortodox 
egyház első, mindmáig tisztelettel övezett szentje. 

Az első három Nemanjida uralkodó Rascia területén alapított 
kolostorokat (ott volt a szerb bölcső!) és az önálló szerb egyház központja csak a 
13. sz. végén, biztonsági okokból került Ipek városába, miután 1290 táján a zicai 
kolostorközpontot kalandozó kumánok és mongolok dúlták fel.12 Ezért és így 
került át váratlanul a szerb egyházi élet központja a mai Koszovó nyugati felébe, 
ezért és ezzel indult meg tulajdonképpen a terület szerbesítésének első korszaka. 
A hódítást a 13. sz. közepén I. Stefan Uros, majd öccse, Mii útin folytatta, aki 
1290-ben ismét elfoglalta Skopje városát, 1315-ben pedig a Dürres városától 
délre húzódó albán tengerpartot is. 1330-ban még súlyos katonai vereséget mért 
Bizáncra, de a következő évben fia, Dusán fellázadt ellene, börtönbe vetette, 
ahol nemsokára megfojtatta. Stefan Dusánt még abban az évben meg is 
koronázták. Hódító seregeiben ezrével harcoltak albánok is, akik így akarták 
megtorolni a hosszú bizánci uralmat.13 Dusán soknemzetiségű birodalma, a mai 
szerb nacionalisták nosztalgikus Nagy Szerbiája, 1340-ben érte el tetőpontját: a 
Dunától a Korinthoszi-öbölig terjedt. A hódító uralkodó Skopje városába tette át 

11 Hadrovics László, Vallás, egyház, nemzettudat, Budapest 1991. 19-26. 
12 John. V. A. Fine Jr., The Late Medieval Balkans, Michigan 1985. 204. 
13 Serbisches Mittelalter / Altserbische Herrscherbiographien (Danilo II und Schüler) Graz 1976 
II. 176-191. 
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székhelyét, 1346-ban az önálló szerb egyház fejét pátriárka rangra emelte, aki 
aztán őt a „szerbek és a görögök" (meg sok egyéb nép) cárjává (= császárává) 
koronázta. Az egész Bizáncot meg akarta hódítani, de 46 éves korában, 1355-
ben meghalt, hatalmas birodalma pedig hamarosan szétesett. 

Itt kell megemlítenünk, hogy a középkori Szerbiának sohasem volt 
fővárosa. Rascia (Raska, ebből származott a magyar rác szava, amit csak a 20. 
sz. folyamán szorított ki a ma is használt szerb népnév) központja Ras városa 
volt (a mai Növi Pazar közelében), a Nemanjidák hol Prizrenben, hol 
Prishtinában székeltek, majd Milutin Skopjéba tette át székhelyét, és ettől 
kezdve ez a város volt minden fontosabb ceremónia színhelye. A szerb 
birodalom fénykorában Stefan Dusán 15 kolostort alapított birodalmában, így pl. 
az Athosz-hegyen, a Szentföldön és másutt, és csupán 3 kolostort Koszovó 
területén, amelyek közül megrongálása ellenére még ma is idegenforgalmi 
látványosság a gracanicai kolostor és templom. A kolostoralapító királyi 
rendeletek, az ún, aranybullák (a bizánci görög chryszovula szóból) értékes 
történelmi és nyelvtörténeti források, mert nemcsak az új kolostoroknak 
adományozott falvakat sorolják fel, hanem név szerint e falvak lakosait is. 
Annak ellenére, hogy a kancellária szerb írnokai az idegen - albán, vlah, kumán 
stb. - nevekhez is odabiggyesztették a szerb -ic (ejtsd ity) végződést a könnyebb 
ragozhatóság érdekében, ezek a tulajdonnevek mégis elárulják viselőjük eredeti 
nemzetiségét. Ettől függetlenül a közel kétszáz éves felekezeti üldöztetés (Stefan 
Dusán törvényei halállal büntették a „katolikus eretnekeket") sok albánt 
kényszerített hite elhagyására és ezzel nemzetiségének feladására is. Ezekben az 
évszázadokban Koszovóban, legalábbis a terület keleti felében és Ipek városa 
körül, feltételezhetően többségbe került a magát szerbnek valló lakosság. 

Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy a katolikus albánok egy része 
dacolt a szerb hódítók megtorlásaival. Nemcsak Gjilan (szerb Ngjilan) vidékén 
maradt fenn napjainkig egy katolikus albán góc, hanem Prizren városában is. 
(Innen települt át Skopjéba a 20. sz. első felében a katolikus Bojaxhi-család, 
amelynek egyik leányát Teréz Anya néven ismerte meg és tisztelte a világ.) 
Tegyük hozzá, hogy a gyakori hadjáratok miatt az egész közép-balkáni térség 
meglehetősen gyéren lakott volt (a királyi aranybullákban felsorolt falvakban a 
családok száma nem haladta meg a 30-40-et). A 14. sz. végén a Shkodrai pasalik 
területéről készített török birtokkataszter {defter mufásszálí) arról árulkodik, 
hogy a mai Koszovó és Észak-Albánia területén tömegesen telepedtek le kóborló 
humánok ("kunok") {Altin-ile és Luge Altini Koszovóban, Dushmani, Komani, 
Kumani, Bugjoni Albániában, valamint Kumanovo stb. Macedóniában.), akik a 
birtokok összeírása idején már elalbánosodtak vagy elszerbesedtek.14 De az 

Schütz István: Gjurme gjuhesh turke mesjetare ne Onomastiken e Kosovos, in Seminari 
Nderkombetar per Gjuhen, Letesine dhe Kulturen Shqiptare 11 (1986) és Onomastika 
kosovare deshmitare e dyndjeve komane uo. 12 (1987) 
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albán lakosság száma nemcsak a katolikusok kegyetlen üldözése és egész falvak 
lakosságának elűzése (pl. Nis környékén) miatt fogyott. A nagy cár hódító 
seregei nyomában tíz- és tízezer albán és vlah vándorolt el a mai Görögország 
területére. (A Balkánon kialakult erős, terjeszkedő birodalmak - í^y pl. a 
Bizánci Császárság, a Bolgár Cári Birodalom, a Nagy Szerb Állam -
megnövekedett területe, a korábbi birodalomhatárok megszűnése minden 
alkalommal új és szinte korlátlan lehetőségeket kínált a belső etnikai 
vándorlásokhoz, annál is inkább, mivel a középkor második felében a hegyes-
völgyes balkáni tájakon, még mindig a félnomád pásztorkodás volt a fő 
foglalkozási ág.) Az összeírásokban feltüntetett parasztok nemzetiségének 
megállapítását különben az a körülmény is nehezíti, hogy a 13. századtól kezdve 
a vlah népnév mindinkább foglalkozást jelölt, mégpedig a tereitető félnomád 
pásztort. Stefan Dusán törvényeivel hadat üzent az albán patriarchális 
nemzetségi társadalomnak, ki akarta irtani az albán pásztortársadalomnak az ősi 
szokásjogon alapuló íratlan törvényeit, amelyek a bölcsőtől a koporsóig 
szabályozták az ember életét, de nem ismertek el semmilyen más törvényt. A 
mai Montenegró területén a partvidékkel párhuzamosan csaknem Szarajevóig 
húzódó Durmitor hegylánc és két csúcsa, a Piriitor meg a Visitor, hosszú, 
legalább évszázados vlah jelenlétre utal, de ez az etnikum a középkorban 
valósággal elpárolgott erről a vidékről. Ekkor tűnt el a raguzai meg a többi 
dalmáciai piacról a vlah pásztorok által készített közkedvelt juhtúró, aminek a 
neve brensa (vö. román bränzä) hangalakban sokáig megmaradt az Adria keleti 
partvidékén. A nyugat-balkáni vlah tereitető pásztorok feltehetőleg a nagy cár 
uralkodása alatt vándoroltak el, mivel Dusán cár törvényeivel drasztikusan 
beavatkozott a nomád pásztorok életébe. (Törvénykönyve az albán és a vlah 
pásztorokat kétszer akkora bírságokkal sújtotta, mint a többi alattvalóját és 
megtiltotta, hogy egy faluközösségben egynél több tereitető pásztor legyen. 
Alattvalóira minden áron a helyhez kötött életmódot akarta rákényszeríteni.) 

A szerb hanyatlás és a török hódoltság kora 

A Stefan Dusán halálával széteső birodalomból a mai Montenegró, 
Nyugat-Koszovó és Észak-Albánia területét a homályos eredetű Balsha-
(taljánul Balscia) család kaparintotta meg. A szerb történészek Balsic néven 
szerb földbirtokosnak tették meg, az albán történészek a szájhagyomány alapján 
Bertrand de Baux normann lovagtól származtatják, aki Szép Károly nápolyi 
királyt elkísérte albániai hódító útjára. Csak Gustav Weigand német nyelvésznek 
sikerült bebizonyítania, hogy árumén (vlah) eredetű albán családról van szó, 
amelyik nevét egy shkodrai falutól kapta, és neve a román nyelvterületre került 
legrégibb albán családnevek közé tartozik.15 A Balsha-család a nagy szerb 
birodalom romjaiból az Adria partvidékén jelentős területeket szerzett meg és 
Shkodra központtal 1421-ig fennálló családi fejedelemséget alapított, sőt 

15 John V. Л. Fine Jr. id. mü 345-362. 
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átmenetileg Ipek és Prizren városát is bekebelezte, Prishtina viszont Lazar 
Hrebeljanovic, a cári udvar egyik tisztségviselőjéből lett „kralj", a későbbi 
rigómezei tragikus hős kezébe került. A három várost alig egy évtizeddel később 
egy másik szerb nagybirtokos, Vuk Brankovic szerezte meg. A korábbi 
hatalmas, soknemzetiségű birodalom széthullott területein a legnagyobb 
hatalommal Tvrtko boszniai uralkodó és Lazar király rendelkezett, ez utóbbi a 
kelet-koszovói ezüstbányákat is megszerezte16 

A rigómezei csata után a törökök gyorsan elfoglalták a nagy szerb 
birodalom csaknem egész területét. Shkodra városának elestével (két ostromot 
állt ki) 1479-ben az egész albán lakta terület török hódoltság alá került. A vár 
falain harcolt Marin Barleti (1460 körül-1512 vagy 1513) albán humanista is, aki 
a 16. sz. elején Velencében adta ki latinul írt müveit Shkodra ostromáról, majd 
Szkenderbég „epirota hercegről". Ez utóbbi müve három latin nyelvű kiadást ért 
meg, majd több mint tíz nyelvre lefordították és az európai Szkenderbég-
irodalom fő forrása lett17 

Hangsúlyoznunk kell, hogy a rigómezei csata jelentőségét a szerb és az 
albán folklór (pl. a Vucitérnben - ma Vushtrri) albán nyelven feljegyzett Ének a 
rigómezei csatáról с hosszú hősi ének emelte szinte mitikus magasságba. Ez 
érthető is, hiszen a csatában Bajazid török szultán és a keresztény hadakat vezető 
Lazar király egyaránt halálát lelte. A csatában mindkét fél igen nagy 
veszteségeket szenvedett, de valójában egyik fél sem került ki győztesként, 
mivel Bajazid, a trónörökös lóhalálában vágtatott vissza a szerájba, hogy 
utódlását bebiztosítsa. A balkáni népek sorsa valójában már csaknem két 
évtizeddel korábban, még 1371-ben a Marica mentén vívott csatában 
megpecsételődött, amelyben a törökök meglepetésszerű éjszakai támadásukkal 
szétverték a „kralj" Vukasin és Ugljesa vezetése alatt álló négyszer nagyobb 
keresztény hadakat, majd Murád szultán 1386-ban Nis városát is elfoglalta18 

Török csapatok először a 14. sz. elején tűntek fel a Balkán félszigeten, 
mégpedig egy katalán hódító hívó szavára, majd néhány évtizeddel később 
Milutin szerb „király" csapatait erősítette meg másfélezer török fegyveres. 
Török segítséget vett igénybe Johannesz Kantakuzenosz bizánci császár 
elveszett hatalmának visszaszerzésére (ezek a törökök olyan jól érezték magukat 
a Balkánon, hogy nem is voltak hajlandók visszatérni Kis-Ázsiába), és török 
segítséggel szállt szembe Kari Topia durresi albán földesúr is a Balsha-család 
terjeszkedésével. A középkorban különben is gyakori volt, hogy egy-egy 
uralkodó hadat viselve idegen csapatok segítségét vette igénybe. Bäsärab, a 
dinasztia-alapító havaselvei vajda és az Al-Duna menti szálláshelyeken élő 

" John V. Л. Fine Jr. id. mű 377-389. 
Alcks Buda, Marin Barleti, in: Fjalori enciklopedik shqiptar, Tirana 1985, 69-70. 
Selim Islami - Kristo Frasheri, História e Shqipérise. I. Tirana 1959. 365-366. 
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kománok („kunok") a bolgár cárokat segítették a szerb zsupánok ellen vívott 
harcukban. 

A 14. sz. folyamán több gazdag balkáni földesúr (köztük albánok és 
szerbek is) behódolt a törököknek és megőrizhette birtokait mint a szultán 
vazallusa. Ezt az utat választotta Marko Kraljevic, Vukasin fia, a szerb 
népköltészet hősi énekeinek (Junacke pesme) rettenhetetlen bajnoka is. Ne 
feledjük el, hogy ezekre a ma nehezen érthető átállásokra a hűbéri társadalom 
sajátos viszonyai között került sor, amikor a tényleges hatalmat a földbirtok 
jelentette, amikor még nem létezett nemzeti öntudat és nemzeti állam sem, 
hanem a hatalmas földesurak nemcsak a rivális földesurak ellen ragadtak 
fegyvert, hanem a saját érdekeik védelmében gyakran még az uralkodójukkal is 
szembefordultak. A földbirtokhoz és a vele együtt járó hatalomhoz való 
ragaszkodás magyarázza a hódoltsági területek földbirtokosainak viszonylag 
gyors áttérését az iszlámra. Ez a hódítónak is érdekében állt, hiszen könnyebb 
volt a korábbi és ezért ismert hűbérúr közvetítésével kormányoznia, a közrendet 
fenntartania és az adókat beszednie. A török hódítók nem karddal terjesztették az 
iszlámot, hanem adópolitikával és janicsárszedéssel. Az a paraszt vagy kisiparos, 
aki ragaszkodott keresztény hitéhez, magasabb adót tartozott fizetni, mint az, aki 
áttért a mohamedán hitre. Másrészt a török birodalom minden részében 3-4 
évenként összegyűjtötték a hibátlan fiúkat, hogy janicsárokat neveljenek 
belőlük. Ezeket a fiúkat janicsáriskolákban az iszlám szellemében nevelték, és 
közülük a legtehetségesebbek előtt a katonai pálya legmagasabb csúcsaira vezető 
utak is megnyíltak. Ilyen nevelést kapott nemcsak az albán Kastrioti 
György/Szkenderbég, hanem pl. a mohamedán hitre áttért szerb Mohamed 
Sokolovic (1508-1579) is, aki a szultán szolgálatában a nagyvezíri méltóságig 
emelkedett. Ez utóbbi továbbra is fenntartotta kapcsolatait keresztény rokonaival 
[öccse, Makarije az Athosz-hegyi szerb Hilandar kolostor igumenje (elöljárója) 
volt], ő eszközölte ki Szulejmán szultánnal a Hilandar kolostor számos 
kiváltságlevelét, majd 1557-ben a szerb ortodox patriárkátus visszaállítását is 
Ipek városában. Az új pátriárka nem véletlenül éppen Makarije lett.19 A 16. sz. 
folyamán egyébként gyorsan növekedett Koszovóban a mohamedán hitre áttért 
albánok és szerbek száma. A 16. sz. végén Prizren városában a lakosság 60, Ipek 
városában pedig közel 90 %-a volt mohamedán.20 

A törökök a meghódított Koszovót nem darabolták fel, hanem egyetlen 
vilajetet alakítottak belőle, amelyet a terület korábbi uráról, Vuk Brankovicról 
Vuk vilajetnek neveztek el. A szerb történészek szerint ekkor kezdődött meg 
Koszovó területéről a szerbek exodusa és az albánok betelepülése a mai Észak-
Albánia területéről. Szerintük ez a két folyamat a 16. sz. folyamán egyre 
nagyobb méreteket öltött. Ezt az állítást ma már könnyű megcáfolni, hiszen a 20. 

Hadrovics László, id. mü 84-86.. 
10 Rexhep Qosja (szerkesztő), Kosova ne véshtrim enciklopedik, Tirana 1991, 81. 
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sz. derekától kezdve a török hódítók egyre több népességi nyilvántartását 
(defter) adták ki fakszimile-kiadásban, a török hivatalnokok pedig pedánsan 
feljegyezték nemcsak a betelepülők teljes nevét, hanem nemzetiségét is. Ezekből 
a feljegyzésekből és nyilvántartásokból egyértelműen kiderül, hogy a 
bevándorlók túlnyomó többsége nem albán, hanem szláv (szerb, montenegrói 
vagy bosnyák) volt. Hozzá kell tennünk, hogy a koszovói lakosságnak nem is 
volt semmi különösebb oka az elvándorlásra, még kevésbé a menekülésre. 
Gennadij bizánci ortodox szerzetes, a nyugati és a keleti egyház egyesülésének 
legádázabb ellensége már Konstantinápoly 1493-ban bekövetkezett eleste előtt 
kiegyezett a törökökkel, és a szultán birodalmának egész területén teljes 
vallásszabadságot biztosított az ortodox hívőknek (Konstantinápolyban csak a 
Szent Szófia katedrálist alakították át mecsetté). 

Ugyanakkor rohamosan romlott a katolikus albánok helyzete. Papjaikat 
a törökök elüldözték vagy megölték, templomaikat elfoglalták. A török 
hódoltság első évszázadában Koszovó nyugati felében és az albán hegyvidéken 
falvak hosszú sora maradt pap nélkül. Ezek a területek a tivari érsek egyházi 
fennhatósága alá tartoztak, de 1571-ben, amikor a törökök a várost elfoglalták, 
az érsek a dalmáciai tengerpartra menekült. E sorok írójának Rómában a 
vatikáni Sacra Congregazione de Propaganda Fide levéltárában alkalma volt 
több albán püspöki jelentést tanulmányoznia a katolikus hivők siralmas 
helyzetéről, akik olykor csak tolmács segítségével tudtak gyónni, mert a 
Rómából érkezett szerzetesek csak olaszul tudtak. A 16. sz. első felében hosszú 
évtizedeken át titokban még egy lutheránus pap is tevékenykedett a koszovói 
albánok körében. A koszovói albán katolikusok ki voltak szolgáltatva az ortodox 
pátriárkának is, aki évente 120.000 akce (kb. 8.000 arany dukát) „ajándékot" 
tartozott küldeni a szultánnak, és ennek fejében nemcsak magas méltóságát 
tarthatta meg, hanem jogában állt egyházi adót szednie a vilajet valamennyi nem 
mohamedán lakosától, így az albán katolikusoktól is. Nem egy korabeli albán 
katolikus egyházfi jelentéseiben gyakran olvashatjuk, hogy az ortodox egyház 
papjai kegyetlenebbül nyúzták a katolikus hívőket, mint a pogányok, hiszen a 
pap nélkül maradt katolikus albánoknak még a szentségeket is csak pénzért 
voltak hajlandók kiszolgáltatni. 

A Vatikán és az albán katolikus egyház komoly erőfeszítéseket tett, 
hogy enyhítsen híveinek válságos helyzetén. 1574-ben Ancona közelében a 
jezsuiták megnyitották a loretói Collegium Illyricum papneveldét katolikus 
albán és szláv papok képzésére, majd 1663-ban hasonló intézmény nyitotta meg 
kapuit Fermo városában is. Az anconai papnevelde két legnevesebb hallgatója 
Pjeter Bogdani (1625-1689) és Frano Bardhi (latinosan Franciscus Blancus) 
(1606-1622) volt. Az egyik Has-vidéki faluból származó P. Bogdani 
Prizrenben kezdte papi hivatását, majd az érseki méltóságig ívelt pályája, és 

21 Fjalori enciklopedik shqiptar, Tirana 1985, 106. és 124. 
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évtizedeken át próbálta megnyerni a keresztény államok segítségét a török 
uralom lerázásához. Őt tekintik az albán próza megteremtőjének. Fő müve a 
Próféták serege, ami 1685-től 1702-ig több kiadást ért meg albánul és olaszul is. 
F. Bardhi sapai püspökként megírta a 4.500 latin szót tartalmazó első latin-albán 
szótárt (Dictionarium Latino-Epiroticum, Róma 1635.), amelynek függelékében 
113 albán közmondást is közöl. Vatikáni támogatással adták ki 1555-ben Gjon 
Buzuku albán misekönyvfordítását {Meshari i Gjon Buzukut), továbbá Pjeter 
Budi (1566-1622),22 az autodidakta sapai püspök albán fordításait és az 1621-
ben Rómában megjelent A gyónás kistükre (Pasqyra e te rrejyemit) c. önálló 
írását, amelyben az albán népszokásokról is megemlékezik. P. Budi egy 
meghiúsult felkelést is szervezett a török hódoltság ellen. A néhány megmaradt 
koszovói és az észak-albániai parókián a papok titokban tanítottak írni-olvasni és 
latin nyelvre néhány tehetséges albán fiút, akik később a Collegium Illyricumban 
szerezhettek teológiai végzettséget. Ebben az időben a Vatikánnak küldött 
püspöki jelentések még kereken 15.000 katolikus albánt említenek, de a 
Vatikánnak küldött jelentésekből világosan kitűnik, hogy az áttérők jelentős 
része továbbra is megőrizte keresztény hitét, évről-évre növelve a 
kriptokeresztények sorait, akik csak a keresztényeket sújtó cizye adótól akartak 
szabadulni. 

Koszovó albán és szláv lakossága hamarosan megelégelte a török 
hódoltságot, a vele együtt járó korrupciót és növekvő adóterheket. Albán és 
montenegrói nemzetségfők már 1598-ban megvitatták egy általános felkelés 
lehetőségeit. A tanácskozások a 17. sz. első két évtizedében egyre szélesebb 
részvétellel folytatódtak (1608-ban a szerb pátriárka elnökletével egy Shkodra 
közelében működő kolostorban, majd 1620-ban Belgrádban a Kelmendi és a 
Kuci albán nemzetségfők, valamint horvát és szerb vezetők részvételével23Nikoll 
Mekajshi albán katolikus püspök 50.000 katolikus és ortodox fegyverest ígért a 
pápához intézett levelében és a spanyol király segítségét kérte a felkeléshez. Ha 
egyéni célokat követve is, szintén általános felkelést szervezett a török hódítók 
ellen Jahja "szultán" (1585-1649) is, Mehmed szultán harmadik fia, akit anyja 
menekített meg az orgyilkosok elől, akik a szerájban dívó szokás szerint 
megölték a trónra lépő szultán valamennyi öccsét, nehogy trónkövetelő kerüljön 
ki közülük. Jahja bolgár területen nevelkedett egy ortodox kolostorban, ahol 
megkeresztelkedett, majd 1603-tól kezdve közel fél évszázadon át 
fáradhatatlanul járta a nyugat-európai és a közép-keleteurópai udvarokat, hogy 
katonai segítséget kérjen, százezer fős felkelő sereg részére vásároljon 
fegyvereket és általános felkeléssel szerezze meg a szultán trónusát. Ebben 
koszovói katolikusok és ortodoxok egyaránt szép számmal vettek részt nemzeti 
hovatartozásuktól függetlenül: albánok, szerbek, montenegróiak közös ügyüknek 
tekintették a török rabiga lerázását. 

22 ua. 86. 
23 Selim Islami - Kristo Frasheri, id. mü 365-366. 
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Végül meg kell említenünk még egy nyomós okot, amiért ebben a 
korban bajosan elképzelhető bármilyen tömeges méretű (szerb) elvándorlás 
Koszovó területéről. Ez a nyomós ok pedig az a nagyarányú gazdasági 
fellendülés volt, ami a 16. sz. folyamán köszöntött be Koszovóban, ahol nem 
kevesebb, mint 55 mesterséget folytattak, fejlődtek és gazdagodtak a városok, 
virágzott a kelet-nyugati és dél-északi kereskedelem. Prizren városában 
megindult a később európai hírűvé váló fegyvergyártás. A szultán újra indíttatta 
az ólom és az ezüst bányászatát a koszovói bányákban és a 15. sz. végétől 
kezdve Novoberdában török ezüstpénzt vertek. Ez a gazdasági prosperitás 
inkább vonzotta Koszovóba még a távolabbi területek lakosait is, és a 17. sz. 
derekára lakosságának lélekszáma meghaladta Észak-Albánia és a mai 
Montenegró lakosainak számát.24 A török birodalom utolsó nagy katonai 
erőfeszítése Bécs 1683-as ostroma volt, amelynek kudarca után a hódítók egyik 
vereséget szenvedték el a másik után. XI. Ince pápa felhívására 1684-ben 
megalakult a Szent Szövetség Ausztria, Lengyelország és Velence részvételével, 
amihez két évvel később Oroszország is csatlakozott. A szerbek és az albánok 
főként Velencében bíztak, amely hajóhadával meg is indította támadásait a 
törökök ellen. A török hódoltság elleni felkelés szervezésében fontos szerepet 
töltött be III. Arzén ipeki szerb pátriárka, aki áttette székhelyét a zetai 
(montenegrói) Cetinjébe. A zetai Danilo Petrovic Njegus metropolita valóságos 
népi mozgalmat indított a török hódoltság ellen, aminek első gyászos 
következménye az iszlámra áttért szláv és albán lakosság körében rendezett 
vérfürdő volt. 5 Közben Eneo Piccolomini az egyesült keresztény seregek élén 
lépésről-lépésre szorította vissza a törököket, majd Prizrenből felszólította III. 
Arzén pátriárkát, hogy haladéktalanul térjen vissza székhelyére, különben Lipót 
császár elmozdítja méltóságából. Ezt követően a pátriárka, az albánok és a 
szerbek vezetői 1689-ben Prizrenben hűségesküt tettek Lipót császárra, mintegy 
20.000 albán és szerb fegyveres csatlakozott a császári seregekhez. A 
katolikusokat most is Pjetér Bogdani, továbbá Tome Raspasari skopjei vikárius 
mozgósította a törökök ellen. A felszabadulás öröme azonban tiszavirág életű 
volt: 1689 őszén váratlanul meghalt Piccolomini császári hadvezér, a török 
szultán pedig a kiváló hadvezérnek bizonyuló Mehmet Köprülü pasát nevezte ki 
hadai élére. Ez utóbbi a kacaniki csatában megsemmisítő vereséget mért a 
keresztény hadakra és a Száva-Duna vonaláig szorította vissza őket. Piccolomini 
tényleges utóda, Krisztián holsteini őrgróf nem rendelkezett elődjének kiváló 
katonai és diplomáciai adottságaival. A szerb lakosság hamarosan ellene fordult 
(bosszúból több szerb falut felperzselt), a büszke albán hegyvidékiek pedig 
tömegesen hagyták ott csapatait az osztrák tisztek arrogáns, sértő magatartása 
miatt. A vert hadakkal együtt 1690 tavaszán III. Arzén pátriárka és két ortodox 

Rexhep Qosja, id. mü 80-81. 
Csató T. - Gunst P. - Márkus I., Egyetemes történelmi kronológia 1. Budapest 1984. 268. 
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püspök vezetésével kb. 100.000 fős menekültáradat indult észak felé. A 
menekültek között sokan voltak albánok is, mindenekelőtt T. Raspasari vikárius 
hívei. A szerb történészek ezt a menekültáradatot tekintik Koszovó 
"elalbánosítása" kezdetének, ami szerintük az 1737-1739-es osztrák-török 
háború idején érte el a tetőpontját. A szerbek, akik tartottak a törökök 
bosszújától, félreértették azt a kiáltványt, amit Lipót osztrák császár Tome 
Raspasari skopjei vikárius kérésére intézett a térség népeihez, amiben teljes 
vallásszabadságot és vezetőik szabad megválasztását ígérte, ha a háborúban a 
keresztények oldalára állnak, de felszólította őket, hogy ne hagyják el 
szülőföldjüket. A császári kiáltvány szövegéből a helyszínen kihagyták ezt a ne 
szócskát, így a pánikba esett tömegek a császári kiáltványt biztatásként 
értelmezték, hogy meneküljenek. Menekülésükkel és letelepedésükkel 
megpecsételték a Magyarország szerves részét képező területek, a későbbi 
Vajdaság sorsát. A Koszovó „elalbánosításáról" író szerb történészek 
természetesen mellőzik azokat a korabeli osztrák forrásokat, amelyek Prizrent 
mint az „albánok fővárosát", Ipek és Prishtina városát pedig az „albánok 
városaként" említik, ám megfeledkeznek Evliya £elebi (1611-1687) helyszíni 
beszámolóiról is, amelyekben a híres török utazó arról tudósít, hogy a nagyobb 
koszovói városok lakossága nem szláv, hanem albán vagy török nyelven beszél. 
Másrészt a szerb történészek arra sem adnak magyarázatot, hogy ugyan honnan 
„áradhattak a kiürült koszovói településekre" az albán betelepülők. Tény, hogy a 
keresztény hadak visszaszorítása után a törökök erőszakos térítési akcióba 
kezdtek. Vicko Zmajevic tivari érsek a Vatikánnak küldött jelentéseiben 
elpanaszolja, hogy az észak-albániai hegyvidéki nemzetségekre, mindenekelőtt a 
Kelmendi nemzetségre, most már nemcsak egyre súlyosabb adókat vetnek ki, 
hanem több mint 2.000 embert erőszakkal el is hurcoltak falvaikból és Ipek 
környékén telepítettek le. De a nyílt erőszak sem tudta eltántorítani őket hitüktől: 
a férfiak fegyvereket szereztek és harcolva törtek ki kényszer lakóhelyükről, 
hogy visszatérjenek hegyvidéki falvaikba. Az észak-albániai katolikus 
nemzetségek bajosan „népesíthették volna be a szerb menekültek üresen maradt 
otthonait". Az is tény, hogy a 18. sz. első évtizedeiben Koszovó keleti falvaiból 
tömegesen menekültek a keresztény parasztok a drasztikusan növekvő adóterhek 
elől, de ezek között nemcsak szerb ortodoxok, hanem albán katolikusok is 
voltak. Az albánok hősies kitartására mégis jellemző, hogy a török hatóságok 
sem Prizren, sem a kelet-koszovói Gjilan környékén nem tudták felszámolni a 
keresztény településeket. Az osztrák diplomácia a szerb ortodoxokat és az albán 
katolikusokat egyformán igyekezett megnyerni a törökök elleni felkelés 
ügyének, de IV. Arzén szerb pátriárka szerb ortodoxokból és albán 
katolikusokból álló csapatai az osztrák seregekkel együtt súlyos vereséget 
szenvedtek és Belgrádba menekültek. A Kelmendi nemzetség életben maradt 
tagjait az osztrák hatóságok a Belgrádtól nyugatra fekvő Hrtkovci és Nikinci 
szerémségi faluban telepítették le. A 19. sz. végén tartott népesség összeírás 

26 Hadrovics László, id. mű 84-86. 
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során még mintegy félszáz albánul beszélő parasztot talált a két faluban, akik a 
Kélmendi nemzetséghez tartozónak vallották magukat. Utolsó leszármazottaikat 
az utóbbi években szerb félkatonai alakulatok üldözték el, amikor a részeire 
széthulló Jugoszláviában kirobbant a véres szerb-horvát konfliktus. 

Hegyvidéki albánok betelepüléséről tudósít Matija Mazreku skopjei 
katolikus érsek, aki ezt a hivatalát a 18. sz. második felében csaknem ötven évig 
töltötte be. Albán származása ellenére (valószínűleg a Shkodrától keletre fekvő 
katolikus Mazreku faluból került Koszovóba, ahol elszerbesedett) leplezetlen 
ellenszenvvel panaszkodik a pápának „éjjel fegyvert viselő", „okkal ok nélkül 
vért ontó", „éjszakánként titkos tanácskozásokat tartó" egykori honfitársaira, 
akik inkább a hegyvidéki falvak kegyetlen szokásjogának törvényeit követik, 
mint a Szentírás tanításait és csak „bajt és a felfordulást okoznak Koszovóban." 
Ugyanez az érsek többször is nyomatékosan felhívja a Vatikán figyelmét az 
egyházmegyéje területén tömegesen élő kripto keresztényekre, akik „anyagi 
előnyökért színleg áttérnek az iszlámra, de továbbra is igényt tartanak a 
szentségekre." Hozzá kell tennünk, hogy az ilyen betelepülések korántsem 
változtathatták meg gyökeresen az etnikai arányokat Koszovóban, annál 
kevésbé, mivel a helyi kiskirályok egymás elleni hadakozásai nem kímélték sem 
az albánokat, sem a szerbeket, sem a keresztényeket, sem a mohamedánokat. 

Koszovó, az albán nemzeti mozgalom központja 

A 18. sz. folyamán Koszovóban, mint a többi albán lakta tartományban 
is, fokozatosan növekedett néhány befolyásos albán nagybirtokos család 
befolyása, akik egymással rivalizálva növelték hatalmukat. Ezek a családok 
kihasználták a központi hatalom gyengülését és szinte teljhatalommal 
irányították egy-egy pasalik életét. Ilyen volt többek között a prizreni Rrotulli-
család, majd az ipeki Begolli-család, amelynek több tagja került a shkodrai 
szandzsák élére. A legnagyobb hatalomra kétségtelenül a shkodrai Bushatlli 
(vagy Bushatas)-család tett szert. Mehmed Pashe Bushatlliu, a leggazdagabb 
észak-albániai földesúr a shkodrai céhekre támaszkodva növelte hatalmát, véget 
vetve a helyi kiskirályok torzsalkodásainak és fosztogatásainak. Utóda, 
Karamahmut Bushatlliu (1749-1796) célja a geg nyelvjárási terület (Észak-
Albánia és Koszovó) egyesítése és egy független albán állam megalakítása volt. 
Húsz évig volt hatalmon, és ebben a két évtizedben Shkodra a legnagyobb (több 
mint 30.000 lakos!) és a leggazdagabb albán várossá nőtte ki magát. A szultán 
két hadjáratot is indított ellene, de bezárkózva a város falai mögé, mindkét 
ostromot átvészelte, majd a visszavonuló török csapatokat szétverte. Mustada 
Pashe Bushatlli (1796-1860), a család utolsó képviselője folytatta elődeinek 
terjeszkedő politikáját és hamarosan összeütközésbe került a másik nagyratörö 
albán földesúrral, Ali Pashe Tepelenával, a Janinai oroszlánnal", aki ebben az 
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időben a déli albán lakta területeket igyekezett egyesíteni a maga uralma alatt. 
A különböző források egyébként arra engednek következtetni, hogy a 18. sz. 
végére Koszovó lakossága a belviszályok miatt csaknem a felére csökkent. Ezt 
követően ismét megindult a bevándorlás Koszovóba, de a bevándorlók nagy 
része továbbra is szláv nemzetiségű volt. Növekedett a bevándorló balkáni 
ortodox oláhok és cigányok száma is. Mint minden nagy birodalomban, a török 
fennhatóság alatt álló területeken is lehetetlenség nyomon követni a lakosság 
etnikai keveredését. A mohamedán hitre áttérő szerbek közül sokan albán leányt 
vettek feleségül és elalbánosodtak, de ellenkező irányban anyanyelvet váltottak 
az ortodox hitre áttért albánok is. A török statisztikák szerint a 19. sz. utolsó 
évtizedében Koszovó vilajet lakosságának lélekszáma 1,066.891 fő volt, akik 
közül mindössze 162.000-en voltak szerbek, kereken 600.000-en pedig 
mohamedán és katolikus albánok28 

1843-44-ben a század legnagyobb albán felkelése robbant ki Skopje 
városában. A Dervish Сага vezette felkelők az albán fiatalok sorkötelezettsége 
ellen ragadtak fegyvert, és hamarosan elfoglalták Gostivart, Tetovót, majd 
Skopjét is. A felkelés a következő évben Koszovó egész területére és Shkodra 
városára is kiterjedt. A felkelők Isztambulban a sorkötelezettség eltörlését, az 
albánul nem beszélő hivatalnokok leváltását és az albánoknak ugyanolyan 
autonómiát követeltek, mint aminőt 1830-ban a szerbek vívtak ki maguknak. A 
török porta hosszas halogatás után vérbe fojtotta az albánok felkelését. 

Az 1877-78-as orosz-török háború váratlan megrázkódtatást okozott az 
albánok körében. Szerbia és Montenegró szövetségre lépett Oroszországgal és 
csapatai orosz támogatással elfoglalták a shkodrai és a koszovói vilajet északi 
részeit. A lakosság fejvesztve menekült a fosztogató, öldöklő katonák elől. A 
korabeli források mintegy 150.000-re teszik az albán menekültek számát. ° 
Ekkor a nyugat- és észak-koszovói albán családok felekezeti hovatartozásuktól 
függetlenül olyan véres drámákat éltek át, mint későbbi leszármazottaik a 20. sz. 
90-es éveiben. Az albán területeket fenyegető egyre nagyobb veszély arra 
késztette az albán hazafiakat, hogy 1877-ben Isztambulban titokban összeüljenek 
és határozatot hozzanak az Albán Nemzeti Liga megalakítására. Vezetőjüknek a 
dél-albániai Abdyl Frasherit (Nairn Frashéri, a legnagyobb albán klasszikus 
költő bátyját), a kiváló diplomatát választották meg, tagjai pedig a koszovói 
Ymer Prizreni, Zija Prishtina, Ahmet Koronica és mások voltak. A Liga 
szervezését meggyorsította a San Stefano-i béke, amely az albán lakta terület 
felét Bulgária, Szerbia és Montenegró között osztotta fel. Válaszként az egész 
albán lakta terület képviseletében 110 küldött 1878 június 10-én a közép-
albániai Iljaz Pashe Dibra vezetésével kimondta a Prizreni Albán Nemzeti Liga 

27 Stavro Na î, Bushatllinjte, in: Fjalori enciklopedik shqiptar, Tirana 1985. 132-133. 
28 Rexhep Qosja, id. mű 63-64. 
29 Fjalori enciklopedik shqiptar, Tirana 1985. 139. 
J0 Rexhep Qosja. id. mü, 86-87. 
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megalakulását. Július elejére a küldöttek száma 140-re nőtt, akik a Liga fö 
feladataként az albán lakta föld integritását tűzték maguk elé. Két petíciót 
fogalmaztak meg ennek érdekében, amelyek közül az egyiket a Berlini 
Kongresszushoz, a másikat pedig a Török Portához intézték. Mint ismeretes, a 
Berlini Kongresszuson Bismarck, a „vaskancellár" egyszerűen lesöpörte a 
tárgyalóasztalról az albán memorandumot azzal a hírhedtté vált kijelentésével, 
hogy „Albánia pusztán földrajzi fogalom". A San Stefano-i békeszerződést 
felülvizsgálva a Kongresszus úgy határozott, hogy a szóban forgó területeket 
Szerbiához és Montenegróhoz csatolja, Görögországot pedig a Török Portához 
utasította albán területekre bejelentett igényeinek rendezésére. Mivel a törökök 
nem vették figyelembe az Albán Nemzeti Liga követeléseit, és nem rendelték 
vissza a koszovói Gjakova városából Mehmed Ali Pasha Macarit, a környező 
hegyi falvakból 4.500 fegyveres támadt a török helyőrségre, felgyújtotta a pasa 
szeráját és a pasát tisztjeivel együtt megölte. Amikor a montenegrói csapatok 
megkísérelték birtokukba venni a Berlinben nekik adott albán területeket, a 
Prizreni Albán Liga sebtében toborzott csapatai két csatában is szétverték őket. 
Végül a nyugati hatalmak az Adrián rendezett tüntető flotta felvonulással 
kényszerítették a török kormányt, hogy tegyen eleget a Berlini Kongresszus 
határozatainak. A törökök ekkor szabályos hadjáratot indítottak a Liga ellen, 
kikényszerítve Ulqin városának és környékének átadását a montenegróiaknak. 
Erre válaszként 1881 januárjában Prizrenben a Nemzeti Liga Bizottsága 
ideiglenes kormánnyá alakult át. Csapatai kezdetben Sulejman Vokshi 
vezetésével még Skopjéból is kiverték a törököket. Aztán a szultán 40 
zászlóaljat, több mint 20.000 katonát küldött a Liga önkéntesei ellen, akik 1881 
őszéig felszámolták az albánok fegyveres ellenállását. A Nemzeti Liga vezetőit 
és az ideiglenes kormány tagjait török bíróság elé állították és súlyos 
börtönbüntetésre ítélték.31 

A katonai elnyomás és a súlyos ítéletek sem törték meg az albánok 
ellenállását. Koszovóban 1893-ban Haxhi Zeka és Bajram Curri vezetésével tört 
ki fegyveres felkelés, majd ennek elfojtása után 1897-ben Haxhi Zeka 
irányításával folytatták a harcot a törökök ellen. A felkelések központja ezúttal is 
Koszovó vilajet és a Dibrai szandzsák volt, és hiába volt minden kemény katonai 
csapás a törökök részéről, a felkelések sorozata egészen 1912-ig, az albán 
függetlenség kikiáltásáig tartott.32 

Egy tanulmány keretében természetesen nem lehet minden részletében 
bemutatni Koszovó több mint két évezredes történetét. Bármennyit 
vitatkozzanak is a szerb és az albán történészek Koszovó etnikai arányairól, 
semmilyen vita sem homályosíthat el két tényt. Az első a modern társadalom 

31 Koli Xoxe, Lidhja Shqiptare e Prizrenit, in: Fjalori enciklopedik shqiptar, Tirana 1985, 621-622. 
32 Rexhep Qosja, id. mü 80-81. 
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egyik alapelve, az etnikai többség elve, aminek döntő mértékben kell 
meghatároznia egy adott térség nemzeti hovatartozását. A szerb nacionalizmus 
által annyit hangoztatott történelmi jog ma már csak nosztalgikus múltba vágyást 
vagy ami ennél sokkal rosszabb, véres drámákat szülhet, amint ezt az utóbbi 
évek jugoszláviai fejleményei bizonyítják. A másik tény, amiről mélyen hallgat 
a szerb propaganda, hogy a Berlini Kongresszus egy teljesen idegen etnikai 
tömböt csatolt Szerbiához, amit egy évszázad alatt sem sikerült „szerbbé 
gyúrni", hiába voltak a „mohamedán kitelepítések", hiába dolgozott ki Vasa 
Cubrilevic „akadémikus" teljes elszlávosítási tervet Koszovóra, a királyi és a 
kommunista Jugoszlávia hiába tette albánjait másodrangú állampolgárokká, 
Koszovót pedig Jugoszlávia nyomornegyedévé, az albánok minden 
megpróbáltatás ellenére kitartottak. Milosevics elnök a koszovói népirtással 
homlokegyenest ellenkező célt ért el. Egyrészt évszázadokra a végsőkig 
elmérgesítette a 20. sz. 80-as éveinek első felében még békésen egymás mellett 
élő koszovói albán és (legalább 200 éve Koszovóban élő) szerb családok 
egymáshoz való viszonyát (amit e sorok írója Koszovó-szerte tapasztalt azokban 
az években), másrészt pedig rádöbbentette az albánokat arra az igazságra, hogy 
Jugoszlávián belül elképzelhetetlen sorsuk jobbra fordulása. 

Résumé 

Descendants des Dardaniens indomptables et d'unepeupladepaisible illyrienne 
de la plaine, la population albanaise de la région de Kosovo у jouit d 'une 
continuité ininterrompue depuis la domination romaine. Presque réfractaire aux 
influences de l 'hellénisme, de la romanisation, de Byzance et de l 'Empire 
Bulgare, la population albanaise de Kosovo n 'a connu les envahisseurs serbes 
que dans la premiere moitié du 13eme siecle quand l 'armée du „ Grand Zupán " 
Neman ia a chassé les paysans albanais de la région de Nis. Le tsar Stefan 
Dusán, le Grand, a connu Vapogée du royaume serbe, mais son empire 
multinational s'est vite démembré apres sa mórt (1355). Le centre de l'église 
autocéphale serbe n 'a été établi dans la ville de Ipek (aujourd 'hui Pec en serbe 
et Peje en albanais) qu'apres le ravage en 1290 -par des maraudeurs mongols 
et coumans - du premier centre prévu a Zica. Avant la conquete de la région par 
les Turcs, il у pouvait avoir une majorité ethnique temporaire serbe dans la 
partié Ouest et dans les zones minieres de Kosovo, ces dernieres ayant été 
propriété du „Kral" Lazar, tué dans la bataille de Kosovo polje. Pendant la 
domination turque ayant duré presque cinq siecles, la région a connu bientot 
une prosperité ayant attiré beaucoup d'immigrants slaves . Lafuite massive de 
I'ethnic serbe n'a ей lieu qu'en 1699, apres la mort du general Eugenio 
Piccolomini a Prizren, qui avail libéré un vaste territoire de I'occupation 
turque. La population serbe des alentours de Prizren, ayant peur d'une 
vengeance de la part des Turcs et dirigée par leur patriarche Arsen HL, s 'est 
enfuie, ayant trouvé refuge dans la Voivodine de la Hongrie. Les dirigeants de la 
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population albanaise et serbe de Kosovo cherchaient ensemble les moyens de se 
libérer de la domination turque. Pendant la guerre russo-turque de 1877-78 les 
Serbes et les Montenegrins se sont allies aux Russes et comme recompense ils 
ont obtenu de larges territoires habités par des Albanais. Face aux resolutions 
du Congres de Berlin, ayant maintenu le démembremant de la terre albanaise, 
les Albanais ont constitué leur célebre Ligue Nationale Albanaise de Prizren, 
dont l 'armée vite constituée par des volontaires a battu les armies serbes et 
monténégrines ayant tempté a occuper les territoires qui leur étaient promis. La 
Turquie s 'est vue obligee a recourir aux armes pour imposer aux Albanais -
sous la pression des Grandes Puissances - I 'evacuation des zones en question. 
Mais la resistance armée des Albanais de Kosovo n 'a jamais cessé. Les 
occupants Serbes ont du vite comprendre qu'ils ont recu un corps étranger 
qu 'Us ne peuvent ni pourront jamais chasser, encore moins I 'assimiler. Et 
indépendemmant de leur régime - monarchic ou dictature communiste - Us se 
sont avérés incapables a gouverner une minorité qui у est et у était presque 
toujours - une nette majorité. 
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Szögi László 

Magyarországi zsidó egyetemi hallgatók a német nyelvterület 
egyetemein és főiskoláin (1789-1919) 

Amikor 1783. március 13-án a Magyar Királyi Helytartótanács 
közzétette II. József "Systematica Gentis Judaicae Regulatio" címet viselő 
rendeletét, nemcsak az állami felügyelet alatt álló zsidó iskolák felállítását 
rendelte el, de a szabályozás 5. pontjában a felsőoktatásra is kitért. Mint írják: 
"az az általános követelmény, hogy a jelentősebb városokból, ahol egyetemek 
vannak, sem valamely tudományszakból a zsidók ki ne zárassanak, annál 
kevésbé jelent nehézséget, mivel a zsidó népet sem atyai törvényei, sem a 
jóságos királyi rendelkezések nem tiltják el magasabb fokú iskolák 
látogatásától..."1 

E rendelettel gyakorlatilag megnyíltak a Habsburg Birodalom egyetemei 
a magyarországi zsidóság előtt. Az akkoriban a szakirodalom szerint kb. 80 ezer 
főből álló hazai zsidóság még főleg a Cseh és Morvaországból illetve más 
nyugati tartományokból beköltözött a német nyelvet jól ismerő közösségekből 
állott.2 Számukra tehát nem okozott gondot a beiratkozás a Birodalom német 
nyelvű egyetemeire, de a részben latin, részben német nyelvű pesti Orvosi Karra 
sem. A 19. század első felében elsősorban orvosi fakultásokon kell keresnünk a 
hazai zsidó hallgatókat, hiszen kezdetben e pálya volt elsősorban nyitva 
számukra. 

A fejlettebb észak- és nyugat-magyarországi területekről már az 1790-es 
években is beiratkoztak zsidó hallgatók a pesti egyetemre, ahol értelemszerűen 
főleg az orvosi karon folytatták tanulmányaikat. Az orvosi kar hallgatóságáról 
szerencsére e korszakból pontos nyilvántartások maradtak meg. A pesti 
orvoskaron 1790 és 1848 között beiratkozott hallgatóknak mintegy 16%-a zsidó 
vallású,3 ami már ekkor jelzi a szakma iránti különleges érdeklődést. Az orvosi 
és sebészeti pályát nemcsak a pesti, de más birodalmi egyetemeken is szívesen 
választották a magyarországi zsidó családok gyermekei. Sajnos a bécsi egyetem 
korabeli nyilvántartásaiból a vallásra vonatkozó adatok csak elvétve találhatók 
meg. Ennek ellenére a vizsganyilvántartásokból nyilvánvaló, hogy relatíve túl 

1 Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. Bp. 1992.266.0. 
2 A Habsburg Birodalom zsidóságának belső strukturális átalakulásáról, William O.Mc Cagg: 
Zsidóság a Habsburg Birodalomban 1670-1918. Cserépfalvi Bp. 1992. 217 o. 
3 Az Orvosi Kar hallgatóiról: Molnár László: A pesti Orvoskar hallgatói 1790-1850 között. Bp. 
1992. (Kézirat: Egyetemi Szakdolgozat az ELTE Levéltárában) 
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reprezentált az orvosi és főleg sebészeti pályán a magyarországi hallgatók között 
a zsidóság. Figyelemreméltó, hogy már a 19. század első felében a bécsi 
Orvoskaron tanuló magyarországi zsidó hallgatók előszeretettel mentek 
diplomázni Itáliába, az akkor a birodalomhoz tartozó Padova és Pavia 
egyetemeire, ahol az ott tanuló magyarok között a kor átlagát -meghaladóan 
találunk zsidó származásúakat.4 Valamivel pontosabb nyilvántartások állnak 
rendelkezésünkre Prágából, amely egyetem relatíve a legjelentősebb e 
korszakban a magyarországi zsidóság peregrinációja szempontjából. 

Magyarországi zsidó hallgatók a prágai egyetemen 

A birodalmon belüli magyar peregrinációban sajátos helyet foglaltak el 
a cseh- és morvaországi egyetemek. A Monarchia második legnagyobb 
egyetemén, Prágában viszonylag kis számban tanultak "magyar" diákok, de 
arányuk a peregrinációban így is megközelítette a 4%-ot. A Prágában tanult 
diákság azonban összetételében és a választott fakultások szempontjából 
egyaránt igen érdekes képet mutat. Közismert, hogy a magyarországi zsidóság 
ekkor még nagyobbik része kitűnő cseh és morva családi és kereskedelmi 
kapcsolatokkal rendelkezett, így nyilvánvaló, hogy ők szívesen küldték Prágába 
tanulni gyermekeiket.5 A prágai peregrinusok földrajzi megoszlása egészen 
heterogén, de többségében városi eredetű. Erdélyből jött a hallgatók 3,9 %-a (11 
fő). Teljesen szokatlan a fakultások közötti megoszlás. 

Az nem meglepő, hogy viszonylag magas az orvostanhallgatók (17%) és 
a sebészeti tanulók (23, 5%) száma. Jellemző viszont, hogy itt többen tanultak 
az alacsonyabb rangú sebészeti tanfolyamon, mint az orvosi kurzuson. A 
sebészetet főleg Prágában fejezték be az inkább északi vármegyékből érkező 
hallgatók, az orvosok azonban csak néhány szemesztert hallgattak Prágában, 
majd más egyetemre mentek tovább. Prága jellegzetessége, hogy valamennyi 
birodalmi egyetem közül itt iratkoztak legtöbben a bölcsészeti karra, a hallgatók 
közel egynegyede. Itt tehát többen nemcsak előkészítő jelleggel tanultak a 
karon, hanem jobban is elmélyedtek az idetartozó tanulmányokban, mint például 
Görgey Artúr, aki a kémiát hallgatta a negyvenes években Prágában. Rendkívül 
sajátos az is, hogy igen sokan (64-en) csak rendkívüli hallgatóként iratkoztak be, 
elsősorban a bölcsészeti kar nyelvi kurzusaira, így például rabbi növendékek 

4 Az adatok: Szögi László: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein I. 1790-
1850. Bp-Szeged 1994. 297-303 o. Ld. még Uő: A pest-budai felsőoktatás és a Habsburg 
Monarchián belüli egyetemjárás története a 19.sz.első felében (Kézirat; Kandidátusi értekezés) 
1994. 34-36 0. 
' A témáról már kissé bővebben írtam: A magyarországi zsidóság egyetemjárása és a felsőfokú 
kereskedelmi képzés fejlődése a 19. század első felében = Scripta manent-Ünnepi tanulmányok a 
60. életévét betöltött Gerics József professzor tiszteletére (Szerk.: Draskóczy István) Bp. 1994. 
247-258.0. A prágai adatok: Archív University Karlovy. Katalogy Posluhacu Prazké Univerzity. 
Lékarska Fakulta 1793-1867, Filozofická Fakulta 1790-1867. 
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héber nyelvet, prágai kereskedőtanulók pedig olasz, francia vagy angol nyelvet 
tanultak az egyetemi tanfolyamokon. Érdekes adat, hogy a prágai 
Polytechnikumba az ott tanulók több mint 15%-a iratkozott be, s közülük igen 
sokan egyszerre hallgatták az ottani bölcsészeti kar óráit és a műegyetem 
előadásait. A prágai egyetemen 1848 előtt 171 fő, azaz a magyarországi 
hallgatók közel 52%-a volt zsidó vallású. Az adatok egy része bizonytalan, 
hiszen a vallást itt is csak esetenként tüntették fel a beiratkozás és osztályozási 
nyilvántartásokban, bár többször, mint Bécsben. Prágában azonban az egyéb 
adatoknál (szülő foglalkozása, állapota, korábban látogatott iskola stb.) jól 
tudunk következtetni a hallgatóság társadalmi és felekezeti összetételére. A 
zsidó hallgatók 70%-a kereskedőcsaládból származott. Prágában, 7 hallgató apja 
volt rabbi, négyen gyógyszerész, négyen értelmiségi családból származtak, 
mindössze nyolcan jöttek iparos, illetve vállalkozó (gyáros) családból, valamint 
hatnak haszonbérlő volt az apja. 

Az adatok arra utalnak, hogy a zsidó hallgatóság két jellegzetes 
csoportját különböztethetjük meg Prágában. Az egyik - nagyobb létszámú -
csoportot valójában nem is tekinthetjük igazi peregrinusnak. Ezek a korban 
nagyon fiatal, 15-19 éves ifjak általában kereskedelmi ismeretek tanulására 
érkeztek Prágába, vagy a híres prágai zsidó közösségben készültek hitközségi 
szolgálatra. Ők a bölcsészkarra iratkoztak be, az 1830-as évek végétől egyre 
nagyobb számban. Például 1847/48-ban a karra beiratkozó 14 magyarországi 
születésű hallgató közül 10 volt zsidó, többségükben olasz és francia nyelvet 
tanuló diák. Sokan több éven keresztül tanultak a városban, mint például a 
sátoraljaújhelyi születésű Schwarz Hermann, aki 1844-től két évig olasz nyelvet 
tanult Prágában, majd 1847-ben, miközben egy évre a műszaki egyetemre is 
beiratkozott, a héber nyelvben képezte magát. 

A zsidó hallgatók másik csoportja inkább volt valódi egyetemi hallgató, 
főleg az orvosi karon. Közöttük voltak olyanok, akik - mint említettük -
Prágából indultak tovább más egyetemre, de fordítva is előfordult mint például 
Rosenthal Napthali, a móri születésű orvostanhallgató esetében, aki Bécsben 
kezdte tanulmányait, majd az 1837/38-as tanévben harmadévre iratkozott be 
Prágában. Az abszolutizmus idején 1867-ig Prágában további 125 
magyarországi zsidó hallgató iratkozott be, ez már csak 34%-ot jelentett, de 
ekkoriban már nő Bécs és a német egyetemek szerepe s ez magyarázatot ad a 
változásra. 

A magyarországi zsidóság korabeli külföldi egyetemjárása 
szempontjából a másik legjellegzetesebb és legfontosabb intézmény a bécsi 
Polytechnikum már említett kereskedelmi tagozata volt. 
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Zsidó hallgatók a bécsi műegyetem kereskedelmi tagozatán 

A Habsburg Birodalmon belüli magyarországi peregrinációban a bécsi 
Polytechnikum állt a második helyen, a peregrinusok mintegy 18%-ának 
fogadásával. A hallgatók közül 799-en csak a technikai, 591-en csak a 
kereskedelmi tagozatra iratkoztak be, 149-en viszont mindkét tagozat előadásait 
hallgatták. A bécsi műegyetem hallgatóságáról egészen pontos adatok állnak 
rendelkezésre, mivel a fennmaradt vizsga nyilvántartásokból végig nyomon 
követhető a diákok egyetemi pályája. A technikai tagozaton sokkal nagyobb volt 
a magyarországiak száma, az 1848-as forradalom előtti tanévben például 175 fő, 
de arányuk csak a 10% körül mozgott, mindössze két tanévben haladta meg a 
11%-ot. Természetesen ez a szám is igen jelentős. A kereskedelmi tagozaton, 
ahol a magyarországi német és zsidó kereskedőcsaládok fiai tanultak igen nagy 
számban, egészen más volt a helyzet. 

E tagozaton már 1820-ban, 14% felett volt a magyarországi születésűek 
aránya, és ez az arány csaknem egyenletesen nőtt a forradalomig. 1843-ban a 
beiratkozott hallgatók közel 24%-a érkezett Magyarországról vagy Erdélyből. A 
magyarországi polgári átalakulás, a reformkor társadalmi, gazdasági 
törekvéseinek hatása erősen érződött a külföldi egyetemjárás alakulásában. A 
bécsi kereskedelmi tagozaton az 1836/37-es tanév kezdetén ugrásszerűen nőtt a 
magyarországi születésű hallgatók száma 18 főről csaknem a duplájára, azaz 33 
főre majd innen kezdve egyre magasabbra 1847/48-ig, amikor már 69 fő 
(20,4%o) a "magyar" a Kommerzielle Abteilung hallgatóságából. A negyvenes 
években tartósan a tagozat hallgatóinak egynegyede-egyötöde érkezett a Lajtán 
túlról Bécsbe. A zsidóság arányát a Polytechnikumban a bécsi Egyetem 
adatainál pontosabban ismerjük, mivel itt néhány tanévben minden személynek 
feljegyezték a felekezeti hovatartozását, más esetekben pedig éppen a zsidó 
vallást külön bejegyezték a hallgatói nyilvántartásokba. 

A magyarországi zsidóság e tagozaton egyértelműen a hallgatóság 
jelentős részét képviselte. 1847/48-ból például pontosan ismerjük a diákok 
összetételét. Ekkor a 69-ből 34 fő (49,27%) volt izraelita és 21 fő (30,43%) 
katolikus vallású. A többi felekezet alig képviseltette magát, görögkeleti vallású 
4 fő, evangélikus mindössze 6 fő volt. A szak jellegénél fogva itt a kereskedői 
hivatás apáról fiúra szállt. A 34 zsidó hallgató közül 27 származott 
kereskedőcsaládból, kettőnek volt orvos, illetve sebész az apja, egynek rabbi, 
kettőnek iparos és mindössze ketten érkeztek tisztviselői családból (jegyző, 
illetve tanár apa gyermekeként). 

6 Archiv der Technischen Universität Wien - Prüfungskataloge. Commerzielle Abteilung 1-33. 
1818-1850. 
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A korszak elején, az 1820-as években még más a hallgatóság vallási, 
társadalmi összetétele, 1822/23-ban például 11 magyarországi hallgató közül 
négynél jelzik a zsidó vallást, 1834/35-ben 25 diák közül nyolcnál van hasonló 
bej eg yzés. 1841/42-ben már 47 hallgatóból 29 izraelita, és ez a jelentősen magas 
arány az 1840-es években állandósult. E hallgatók elsősorban a nyugat- és 
északnyugat-magyarországi jelentős zsidó közösségekből érkeztek Bécsbe. Ott 
van közöttük a pozsonyi Oppenheimer Leopold csakúgy, mint az óbudai 
Silberstein August, általában relative igen fiatalon, 15, illetve 16 évesen. A 
többség 18-24 éves korában járt Bécsben, és éppen a zsidó hallgatóságra 
jellemző a széleskörű érdeklődés. Ők azok, akik egyszerre iratkoztak be mindkét 
tagozatra, vagy éppen másik bécsi tanintézetbe is. E hallgatók Bécsből 
visszatérve a tanultakat magyarországi kereskedelem intenzív fejlesztésében 
kamatoztatták. 

A felsőfokú kereskedelmi képzés iránti nagy érdeklődés később is 
jellemző marad a hazai zsidóságra, így nemcsak a hazai kereskedelmi 
akadémiákon, hanem a német nyelvterület első ilyen intézményeiben is azonnal 
nagy arányban találjuk ott képviselőiket. Az 1898-ban Bécsben megnyílt Export 
Akadémián az első világháború végéig beiratkozott 518 magyarországi hallgató 
közül 280 fő, vagyis 54%-uk volt zsidó,7megállapítható, hogy a felsőoktatásban 
e területen volt a legnagyobb a zsidóság reprezentációja. Sajnos a dualizmus 
korából, az örökös tartományok egyetemeiről még nem áll rendelkezésünkre 
olyan adatsor, amellyel a bécsi, prágai és más tanintézetek magyarországi 
hallgatóit e szempontból elemezhetnénk, de a korabeli statisztikák arányaiból 
arra következtethetünk, hogy a kiegyezéstől az első világháborúig legkevesebb 
7500 magyarországi születésű zsidó egyetemi hallgató tanult a Habsburg 
Birodalom egyetemein.8 

A magyarországi zsidóság a német birodalom egyetemein 

A fentieknél jóval többet tudunk már a német egyetemeken és 
főiskolákon tanuló magyarországi hallgatókról köztük a zsidóság egyetemjárási 
szokásairól. 

7 Zsidi Vilmos: A bécsi Expón Akadémia magyarországi hallgatói 1898-1919. = Tanulmányok a 
természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. (Szerk. Vámos Éva-Kovács 
Gy.István) Bp. 1993. 125.0. 
ь A számítások alapja a később tárgyalandó és pontosan ismert német peregrinációs adatsor. Mivel 
ott az abszolutizmus és a dualizmus időszakában minimum 3000 főnyi zsidó származású 
peregrinussal számolhatunk, akkor ismerve a korabeli német és osztrák (monarchiabeli) külföldi 
egyetemjárás arányát, ez utóbbiban 2.5-szeres szorzóval számolva 7500-ra tehetjük az Osztrák-
Magvar Monarchia nem hazai egyetemein, vagy főiskoláin tanuló magyarországi születésű, zsidó 
származású diákok szárnál. Vö: Vámos Éva: Német-magyar kapcsolatok a kémiában, az 
élelmiszeriparban és a \egyiparban. Rp. 1995. 16-28.0, 
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A század első feléből a francia forradalom és az 1848-49 közötti korból 
mintegy 2350 magyarországi születésű, és német egyetemen tanult diákról 
tudunk. E fiatalok döntő többségét még a protestáns teológusok tették ki, 
arányuk a 66 és 98% között mozog. Néhány zsidó hallgató már ekkoriban is 
megjelent Németországban, mint pl. a pesti születésű Beck Isidor Kari, aki 1836 
őszén iratkozott be Lipcsében a Bölcsészeti Karra,9de ugyanúgy vannak olyanok 
akik a Bécsi Orvosi Karról Berlinbe mennek tovább tanulni, vagy Mauksch 
Baruch (Benedictus) Szentmiklósról aki 1844-ben már Philológiát tanul 
Breslauban.'°Ezek az esetek azonban csak elszigeteltek. 1848 előtt még alig 
képviseltette magát Németországban az 1850-re már 340 ezerre növekedett 
magyarországi zsidóság. E korszakban Heidelbergben, Berlinben kis számban 
már orvostanhallgatók is előfordultak. Valamivel többen voltak a bölcsészeti 
karokra beiratkozok, akik között Göttingában és Berlinben már e korban is 
találunk természettudományokkal foglalkozó egyetemistákat. Az 1819 utáni 
átmeneti peregrinálási tilalom persze itt is éreztette hatását, de az érdeklődés 
állami befolyás nélkül is jelentősen változott e korszakban. A korszak kezdetén 
oly népszerű, már említett egyetemekről 1831 után szinte teljesen eltűnnek a 
magyarországi diákok, s az új cél a gyorsan fejlődő berlini egyetem lett, ahová 
már 1832-től egyre többen iratkoztak be. 

A magyar forradalom és szabadságharc leverése után hatalmas arányúvá 
nőtt a külföldi egyetemjárás, de ennek célja akkoriban Magyarországról Bécs 
volt, Németországba jóval kevesebben jutottak el. E 17 évből eddig mintegy 
1250 személyről tudunk, akik német egyetemekre iratkoztak be, s itt már 
egyértelműek az egyetemjárás új tendenciái. 

Korábbi fontos központok elvesztik vonzerejüket. Göttinga, Tübingen, 
Marburg egyaránt kezd háttérbe szorulni, s Berlin már ekkor megközelíti 
jelentőségében a korábban messze vezető Jena iránti érdeklődést. A fakultások 
szempontjából, megállapítható, hogy erősödik a műszaki és 
természettudományok iránti érdeklődés, de nő a jogi karokra beiratkozó 
magyarok száma, csakúgy mint a művészeké és a mérnököké. Ebben az időben 
nő a magyar beiratkozok száma Heidelbergben, s a korábban alig jegyzett 
Münchenben, s ami teljesen új jelenség, hatalmasra nő a Karlsruhéba 
jelentkezők száma, mint ahogy megduplázódik rövid idő alatt a Hohenheimi 

9 Archiv der Universität Leipzig. M-21 Rektormatrikel 299. sz. Beck Izidor, az első vallási adattal 
is jelzett beiratkozott zsidó hallgató 1836. okt.27-én immatrikulált. 
10 Archívum Universytet Wroclawski. F-437. Album der ohne Rcifzeugniss bei der 
Philosophischen Fakultáét inschribirten Studierenden. Mauksch Baruch 1844. jún.3-án iratkozott 
be Brcslauban becsi gimnáziumi tanulmányok után és a források szerint 1847. febr.27-ig lanult a 
s/ile/iai poros/ egyetemen. 
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Mezőgazdasági Akadémia magyar diákjainak száma is. A magyar diákok közül 
azonban nagyon kevesen szereznek német egyetemeken diplomát. 

1867 után a hetvenes és nyolcvanas évek elején előbb számszerűen kissé 
csökkent a Németországban érkező magyarok száma, ami azzal magyarázható, 
hogy az otthon, megindult gyors fejlődés, többek számára már feleslegessé tette 
a külföldi tanulást. E csökkenés azonban korántsem minden intézményre 
vonatkozik, így Berlinben és Münchenben akkor is határozott számbeli 
növekedés tapasztalható, míg a Jéna és Tübingen iránti érdeklődés 
stabilizálódott. 1890 után azonban határozott változás mutatható ki és ez a 
németországi peregrináció nagyarányú növekedését hozza magával. Már látható, 
hogy sok helyen háromszorosára nő a századforduló után beiratkozott magyarok 
száma, s ahol korábban alig voltak magyarok oda is tízesével érkeznek évente. 
Az első világháború előtti két évtizedben, többen iratkoznak be, mint előtte egy 
évszázadon keresztül. Hozzá kell tennünk itt nem csupán mennyiségi, de 
minőségi változásról is szó van. Egyre többen érkeznek már egyetemi 
diplomával Németországba, vagyis valóban postgradual is képzésre iratkoznak 
be, sőt közülük többen asszisztensként bekapcsolódnak az itteni kutatásba és 
oktatásba. Megjelennek az első női hallgatók Magyarországról s a választott 
szakok szempontjából is egyre színesedik, szélesedik a paletta. A műszaki és 
közgazdasági ismereteket tanulók száma erősen nő, a mezőgazdaságtant 
hallgatók száma azonban Hohenheimben csökkent, mert más német 
egyetemeken is lehetett a tudományt tanulni." 

A magyarországi zsidóság nagyobb számban a kiegyezés után 
jelentkezett a német egyetemeken. Az abszolutizmus korában még csak igen kis 
számban van jelen Berlinben, Lipcsében, Karlsruhéban és Heidelbergben, 12de 
van egy város amely kiemelt jelentőségű a hazai zsidóság szempontjából. A 
sziléziai főváros Breslau egyetemére a század második felében (1919-ig) 70 
magyar zsidó hallgató iratkozott be és ez az ottani magyarországi születésű 

" A németországi magyar peregrináció főbb jellemzőiről egy átfogóbb elemzés az ELTE Egyetemi 
Könyvtár Évkönyvei c. sorozat 1997-ben megjelent VII.-VIII. kötetében látott napvilágot Szögi 
László: Új utakon nyugat felé...Hagyományok és változások az újkori magyar egyetemjárásban 
(1789-1919)= Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei VII.-VIII. Bp. 1997.327-380.O. A zsidóság német 
egyetemeken való megjelenésére lásd: Monika Richarz: Der Eintritt der Juden in die akademischen 
Berufe. - Jüdische Studenten und Akademiker in Deutschland 1678-1848. Tübingen 1974. 257 о. 
= Schriftenreihe Wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts 28.sz. 
12 Berlinben az egyetemi anyakönyvekben kezdettől nem jegyzik a vallást, így a számarányokról 
csak feltételezésekbe bocsátkozhatnának. Lipcsében 1849 és 1867 között 7, Karlsruhében 12, 
Heidelbergben pedig mindössze 4 magyarországi zsidó hallgató iratkozott be. 1867 és 1890 között 
már Lipcsében 59, Karlsruhéban 15, Heidelbergben 45 hazai zsidó hallgatót találunk. 1890 és 
1919 között Lipcsében 133, Karlsruhéban 57, Heidelbergben pedig 50 haligatót találunk. A 
tendencia már ezekből az adatokból is egyértelműen kibontakozik. 
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diákok 53 %-a.13 Úgy tűnik, mintha Prága szerepét venné át egy rövid időre 
Breslau. Ennek oka természetesen többek között az európai hírű breslaui 
rabbiképző is. Főleg az 1850-60-as években a Felvidékről és az ország keleti 
feléből, valószínű ortodox zsidó közösségekből mennek Boroszlóba filológiát, 
zsidó tanulmányokat tanulni. 

Az egyetemre beiratkozó diákok közül 9-nek rabbi az apja (pl. a bajai 
főrabbi fia is itt van)14, de többen zsidó értelmiségi családból származnak és 
sokan szereznek közülük Breslauban tudományos fokozatot (pl. a Venetianer 
család tagjai).15 A századforduló után már közülük is többen tanulnak kémiát, 
vagy mezőgazdaságtant. 

Sajnos a német egyetemi anyakönyvek csak 15 intézménynél 
tartalmaznak vallásra vonatkozó adatot. így idáig 1040 hallgatóról tudjuk, hogy 
magyarországi zsidó volt, ez az azonos időszak összes hallgatóinak 23,27 %-a. 
Ha a jelenleg ismert 14 850 beiratkozóra vetítjük ezt az arányt, akkor 3455 zsidó 
hallgató németországi tanulmányaival számolhatunk. Ez a számítás azonban 
nem lenne pontos, mert a hazai zsidóság más-más arányban volt jelen a 
különböző típusú felsőoktatási intézményekben, és természetesen a 19. század 
első felére nem alkalmazhatjuk ezt az arányszámítást. 

Legnagyobb a képviseletük a századforduló körül megnyílt német 
kereskedelmi főiskolákon, Lipcsében, Berlinben, Mannheimben16 Kölnben és 
másutt, de ez abszolút számban 250-300 főt tesz csak ki. Rendkívül fontos 
megjelenésük a német műszaki főiskolákon, ami 1895 után válik különösen 
nagyarányúvá. A híres Karlsruhei Polytechnikumban 1867 és 1890 között csak 

13 E hallgatók közül 49 a bölcsészeti, 8 az orvosi karon tanult, 4 terrmészettudományokat, 6 
mezőgazdaságtant, 2 pedig mérnöki tudományokat hallgatott. A Wroclawi Egyetemi Levéltárban 
feltárt adatokat az összes többivel együtt a "Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban" с 
sorozat 5. kötetében fogjuk közzétenni. 
14 A kilenc hallgató az anyakönyvek alapján: Lipschitz Arminus (Hermann) sz.Mád, 1832. 
aug.18.beir: 1850 Phil, Nascher Simon sz.Baja 1841.márc.23. bir. 1861. Phil (Theol Jud), Sidon 
Adolf sz. Nagyszombat 1843.jan.5. beír: 1863. Phil, Dessauer Moritz sz. Kajár 1842.máj.28. beír: 
1864.Phil Fried Salomon sz. Ógyalla 1845.mára 16. beir. 1871 Philol, Kohlbach Bernhard sz. 
Lipótszentmiklós 1866.aug.ll. 1884, Phil, Berger Heinrich sz. Vasvár 1861.márc.21. 1887. Phil, 
Venetianer Ludwig sz. Kecskemét 1867.maj.19. 1888, 1892, Phil. 
15 AUW, F434-152/28, F465. Venetianer Moritz akinek apja Kézsmárkon tanár és 1849-ben 
Szmrecsánban született 1866-ban iratkozott be Philológiát tanulni. Venetiar Lajos pedig, akinek 
apja rabbi volt Kecskeméten 2 évi budapesti egyetemi tanulmány után előbb 1888/89-ben tanult 
Breslauban, majd 1892.őszén újra beiratkozott. Vö: AUW F435-42/16, F481. 
16 A pontos arányokat a rendelkezésre álló levéltári források alapján jelenleg nem tudjuk megadni 
a kereskedelmi akadémiák esetében. 
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15 magyarországi zsidó hallgatót találunk, 1890 és 1919 között már 57-et.17 

Összességében itt a magyar hallgatók 30,7 %-a zsidó, de ez az arány a 
századforduló után még magasabb. Jellemző, hogy a kor legmodernebb 
tudományágait a kémiát és az elektrotechnikát tanulják közülük a legtöbben. A 
Berlini Műegyetemen még nagyobb a zsidó származású magyarországi hallgatók 
aránya. A 176 fő kereken 40 %-ot tesz ki a dualizmus éveiben, s közülük is 63-
an kémiát, 37-en elektrotechnikát tanulnak.18 A dualizmus idején már 
egyértelműen a budapesti zsidóság küldi legnagyobb arányban Németországba 
tanulni fiait, (pl. Berlinben 40 a 176-ból), de reprezentálva van az ország 
minden része. 

A korszak zsidó peregrinációjának új eleme a mezőgazdaságtan iránti 
növekvő érdeklődés. A Hallei Egyetemen tanuló 120 magyar zsidó hallgató 2/3-
a ezt tanulja19és az 1890-es évekből igen sokan tanulnak közülük a Hohenheimi 
(19 fő)20és a berlini mezőgazdasági főiskolán (26 fő).21 A tudományegyetemeken 
a zsidó fiatalok aránya kisebb az eddig említetteknél és itt már intézetenként 
más-más szakokat frekventálnak. Heidelbergben 101-en (21%) tanulnak 
vegyesen természet- és orvostudományt, de pl. Lőw Lipót a szegedi főrabbi 
fia 1910-től a bölcsészeknél többek között kamarai tudományokat. A Lipcsei 
Egyetem ismert 211 magyar zsidó hallgatója főleg jogot és filozófiát tanult, mint 
pl. Rochlitz Lőwy Jonathan23a beregszászi főrabbi fia 1871-ben. Az elzászi 
Strassburgban is relatíve nagy a magyarországi zsidóság reprezentáltsága, a 43 
fő a magyarok ill. magyarországiak 26,7%-át teszi ki.24 10 diáknak rabbi az apja, 
de a többség magasan kvalifikált értelmiségi vagy kereskedő. Jogot és sokan 
természettudományokat tanultak itt. 

17 Generallandesarchiv Karlsruhe 448. TH Karlsruhe No. 2606-2617. Einschreibebücher der 
Studierenden der. Gr. polytechn. Schule Carlsruhe 1852-1900. továbbá: Universitätsarchiv der 
Universität Karlsruhe. 
Einschreibebücher der Studienjahres 1900-1919. 
18 Technische Universität Berlin-Charlottenburg: Referat für Studienangelegenheiten der TU 
Berlin. - Studierende (Matrikel) der TH Berlin 1-7 kötet 1868-1919. 

Tóth Lajos: Magyarországi tanulók a hallei egyetemen az alapítástól 1934-ig = Kézirat a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület Könyvtárában Sárospatak (Kat.sz. 4041). 
20 Universitätsarchiv Hohenheim: Bestand 8.Studentenmatrikel 1893-1919 és Studenten der 
Akademie (Bearb:U.Fellmeth) 1892-1945. Hohenheim 1991. (Kézírat az Egyetemi Levéltárban). 

Archiv der Humboldt Universität zu Berlin: Album Studierenden der Königlichen 
Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin 1-2 kötet 1886-1919. 
22 Archiv der Universität Heidelberg. A702/14. Matrikel 1906-1916. 1910 Sommersemester 
996.sz. Lőw Lipót beiratkozott 1910. máj. 13.-án és 2 tanévet tanult Heidelbergben. 
23 Archiv der Universität Leipzig M 28. Rektormatrikel 1869-1873. lOSl.sz. Rochlitz Lőwy 
Jonathan pozsonyi tanulmányok után először 1871.okt.27.-én iratkozott be Lipcsébe filozófiát 
tanulni egy évre. majd 1873.nov.3.-án (95.sz.) újra immatrikulált. 
24 Archives Departamentalas du Bas-Rhin: AL 103/1-5. Archives de l'Université. Les Matricules 
(Gesamtmatrikeln) 1-5 kötet. 1872-1919. 

115 



A német nyelvterület egyetemei közül a svájci univerzitások is a hazai 
zsidóság ismert célpontjainak számítottak. A svájci egyetemi források egyik 
intézmény esetében sem adják meg a hallgatók felekezeti hovatartozását, tehát 
hiteles számokat megadni igen nehéz. Mégis másodlagos adatokból, pl. apa 
foglalkozása, vagy korábban végzett iskola, eléggé pontos megközelítéssel 
határozhatjuk meg a zsidó származású, magyarországi születésű hallgatók svájci 
peregrinációját. 

Legtöbben, csakúgy mint általában Magyarországról a Zürichi 
Műegyetemre mentek tanulni és arányukat a 804 beiratkozott hallgató közül 11 
%-ra becsülöm, így legalább 80 Zürichben tanuló hazai zsidó származású 
mérnökhallgatóval számolhatunk. A Zürichi Egyetemre is hasonló arányban 
iratkoztak be a kiegyezést követően, bizonyára többen, mint harmincan. 
Baselban jóval alacsonyabb volt a zsidóság aránya a magyar peregrinusok 
között, viszont Bernben messze meghaladta a zürichi arányszámokat is. Bernről 
rendelkezünk a legpontosabb adatokkal, mivel itt az egyetemi anyakönyvek 
közlik azt is, hogy milyen felsőoktatási intézményből érkeztek a svájci főváros 
egyetemére a hallgatók. Innen tudjuk, hogy kilencen a pozsonyi rabbiképzőből, 
ketten a frankfurti rabbiképzőböl, egy hallgató pedig a kölni rabbi 
szemináriumból érkezett Bernbe. Az első ilyen pozsonyi hallgató, Krauss 
Sámuel 1899 őszén iratkozott be Bernben és bölcsészetet tanult, mint 
valamennyi társa. A zsidó hallgatók legtöbbje (90%) korábbi németországi 
tanulmányok után érkezett Bernbe, a legtöbben a Berlini Egyetemről, de többen 
jöttek marburgi, giesseni, heidelbergi és hallei tanulmányok után. A zsidó 
hallgatók aránya Bernben a hazai peregrinusok között elérhette a 18 %-t, 
valószínűleg 40-nél is többen voltak. 3 

A századforduló új jelensége, hogy a magyarországi zsidó hallgatók 
olyan korábban csak protestáns teológusok által látogatott régi egyetemeken is 
beiratkoznak, mint Marburg vagy Erlangen. A most jelölt arányokat figyelembe 
véve az 1850-1919 közötti években legkevesebb 3000 főre becsülöm az első 
világháború előtt Németországban tanult magyarországi zsidó egyetemi 
hallgatók számát. Rajtuk kívül Svájcban minimálisan 210 hazai zsidó hallgató 
tanulmányaival számolhatunk. A létszámokról az alábbi adatokat tudom 
közölni. A 15 említett intézményből mindig az azonos korszakra vetítve a 
következő számításokat végezhetjük el. Az adatsorok esetenként hiányosak a 
vallás megjelölése szempontjából. 

25 A svájci adatokat részletesen közöltem: Szögi László: Magyarországi diákok svájci és 
hollandiai egyetemeken 1789-1919. Bp.2000. 209. o. A könyvben valamennyi svájci egyetemen 
tanuló hazai diák névsora és ismert adata - vallási megjelölés nélkül - megtalálható. 
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A) Egyetemek esetében 

Székhely vizsgált korszak mo- i zsidó összes mo-i 
hall g.száma hai lgató % 

Bonn 1874-1919 21 117 17,94 
Breslau 1811-1919 -70 132 53,03 
Erlangen 1880-1919 12 99 11,8 
Halle 1865-1919 120 720 16,6 
Heidelberg 1849-1919 101 482 20,95 
Lipcse 1836-1919 211 1191 17,71 
Marburg 1885-1914 17 123 13,82 
Strassburg 1872-1919 43 161 16,7 

B) Műszaki főiskolák esetében 

Berlin 1868-1919 176 440 40 
Drezda 1895-1919 9 39 23 
Hannover 1893-1919 5 45 16,6 
Karlsruhe 1848-1919 84 273 30,76 

Q) Mezőgazdasági főiskolák esetében 

Berlin 
Hohenheim 

1908-1919 
1892-1919 

26 
19 

D) Művészeti akadémia esetében 

München 1824-1919 70 

75 
84 

502 

34,6 
22,6 

14 
összesen: 1040 4483 23,27 

Ennek alapján az abszolutizmus és a dualizmus korában a német 
egyetemeken a magyarországi születésű diákok között 21,06 %-os, a 
műegyetemeken 28%-os, a mezőgazdasági főiskolákon 30%-os zsidó jelenléttel 
számolhatunk. A kereskedelmi főiskolákon ezt az arányt 50%-os-ra 
becsülhetjük. A művészképzésben csak egy példánk van a jelzett müncheni. 

AZ 1910-es népszámlálás adatai szerint Horvátország és Szlavónia 
nélkül a magyarországi népesség 5 %-a tartozott az izrealita felekezethez. A fent 
bemutatott reprezentáció ezen aránynak legalább a négyszerese a németországi 
peregrináció esetében és a svájcinál is a kétszerese. Az ausztriai adatokat nem 
ismerjük még teljes pontossággal a 19. század második feléből, mégis 
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egyértelműen megállapítható, hogy a magyarországi zsidóság egyetemi és 
főiskolai képzésében az első világháborúig a német nyelvterület egyetemei 
játszottak döntő szerepet, amely számukra a hazai intézményekkel azonos súlyú 
lehetett és a képzés tipikus formájának tekintették a mindkét felsőoktatási 
rendszerben való párhuzamos részvételt és jelenlétet, úgy, hogy a diploma 
megszerzését már elsősorban a hazai egyetemeken tervezték. 

Megállapítható, hogy a zsidóság igen határozottan és célratörően 
választott élethivatást, és jó fokmérője lett annak, hogy mely tudományterület 
állt jelentős fejlődés előtt. Nem kötvén évszázados pályaválasztási szokások, 
gyorsabban és rugalmasabban tudott változtatni és felhasználva nemzetközi 
kapcsolatait jól használta ki a külföldi egyetemjárás adta lehetőségeket, mintegy 
példát adva más társadalmi csoportoknak is, A külföldön járt zsidó hallgatók 
közül később sokan a magyar tudomány nagy alkotói, vagy művelői lettek 
hozzájárulva ezzel a hazai tudományosság hírnevének növeléséhez. 

Zusammenfassung 

Mein Artikel faßt ein Teilergebnis derjenigen Forschungen zusammen, welche 
wir in den vergangenen Jahren an deutschen und schweizerischen Universitäten 
im Interesse der Aufdeckung der Daten, der dort studierenden ungarländischen 
Studenten ausgeführt hatten. Ein Teil des ungarländischen Judentums konnte 
die deutsche Sprache in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts besser, als die 
ungarische. Aus diesem Grund schickten die jüdischen Familien ihre Kinder in 
deutsche Sparchgebiete. Ein anderer Teil magyarisierte sich ununterbrochen, 
so wählten diese die deutsch-ungarisch gemischte Bildung. Infolge dessen war 
das ungarische Judentum in der deutschländischen Peregrination zu gröJJerem 
Teil, als 5% present. Die Daten stehen nur von 15 deutschen Universitäten zur 
Verfügung, aber mit Recht können wir annehmen, daß etwa 20% der 
ungarländischen Studenten an deutschen Universitäten und Hochschulen von 
Geburt an Izraeliten waren. Natürlich sind die Verhältnisse an den 
technischen, landwirtschaftlichen, kommerziellen und künstlerischen Gebieten 
verschiedenen. An den schweizerischen Universitäten waren sie vor dem Ersten 
Weltkrieg unter den ungarländischen Studenten wahrscheinlich zu 10% present. 
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Varga Júlia 

Az erdélyi románok egyetemi törekvései és a 
román fejedelemségek felsőoktatása a 19. században 

7. Az erdélyi románok kulturális törekvései a felvilágosodás korában 

Erdélyben a románság kulturális fejlődését és értelmiségi rétegének 
kialakulását nagymértékben befolyásolta a Diploma Leopoldinum (1699) által 
létrehozott vallási unió, amelynek során az ortodox hitű románok egy része 
elfogadván a római katolikus vallás legfontosabb hittételeit (és megőrizvén a 
görög hit ezekkel nem ellenkező rítusait), görög katolikus vallásra tért át és a 
katolikusokkal azonos jogokat nyert el. Több mint fél évszázadon keresztül csak 
az unitusok az egyedüli bevett, legális görög hitű egyház Erdélyben egészen az 
1759-ben kiadott ún. ortodox türelmi rendeletig, amely törvényesen elismeri a 
(bár nem bevett, csak megtűrt) erdélyi ortodox egyházat. 

A görög egyesült egyházat a katolicizmus térhódítását preferáló 
Habsburg-kormányzat jelentősen támogatta. Püspökeik uradalmat kaptak, az 
unió révén aránytalanul jobb feltételeik voltak a nívós papképzésre, de más 
típusú értelmiség kialakítására is, mint az ortodoxoknak. A tehetséges unitus 
román ifjak előtt megnyíltak mindazon tanulási lehetőségek, mint a katolikus 
magyar ifjak előtt: a kolozsvári jezsuita kollégium mellett látogathatták a 
nagyszombati egyetemet, és tanulhattak Bécsben és Rómában is. 

Az unitus egyház kezdettől fogva foglalkozott román iskolák 
felállításának gondolatával, már csak azért is, mert a hit terjesztése 
szempontjából a siker előfeltételének a románság művelődési színvonalának 
emelését tekintette. A II. Diploma Leopoldinum (1701) kilátásba helyezett 
Fogarason, Hátszegen és Gyulafehérváron egy-egy román iskolát, de ezek 
megszervezésére nem került sor, bár többször újra fölmerült a gondolat, mint 
1705-ben Gyulafehérvárott, az unitus zsinatokon, sőt 1738-ban az 
országgyűlésen is. Balogh teológus 1746-ban az unió megerősítése céljából 
sürgette egy unitus papnevelő intézet felállítását. Arról azonban sohasem volt 
szó, hogy kinek a költségén és ez az körülmény az oka, hogy miután a románság 
nem volt képes önmaga erejéből ilyen művelődési intézményeket létrehozni, 
csak akkor létesültek román unitus iskolák, amikor az állam a maga 
kötelességének kezdte érezni alattvalóinak iskolák által való kiművelését. 

1729-ban egy erős egyéniségű, tehetséges embert nevezett ki a 
kormányzat a görög katolikusok püspökévé, Inochentie Micu-Kleint, aki szívós 

1 Erdély rövid története. Szerk. Köpeczi Béla. Budapest, 1989. 377. o. 
2 I. Tóth Zoltán: A balázsfalvi művelődési központ kialakulása. In: Ódon Erdély. I. kötet. 
Budapest, Magvető, 1986. 
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küzdelmet folytatott egyháza, papsága érdekében és követelései között szerepelt 
egy görög katolikus iskola, valamint egy bazilita kolostor felállítása is. Klein 
megszerezte a balázsfalvi domíniumot az unitus püspökség számára, ahol 1747-
re felépült az új püspöki rezidencia, bazilita kolostor és templom. Ugyanitt 
indította be működését 1754-ben az első görög katolikus és egyben első erdélyi 
román gimnázium. Eleinte csak a grammatika alsó osztályai nyíltak meg, de 
fokozatosan kiépült a poesis és rhetorica osztály is. A filozófia tanítását 1772-
ben vezették be, a logikát és a metafizikát a bécsi Pazmaneumból visszatérő Pap 
István adta elő, a matézist és az etikát Klein Sámuel. Az elemi iskola és az öt 
osztályos gimnázium mellett működött egy kétéves papképző szeminárium. Az 
indítás évében az elemi iskolában 79, a latin iskolában 74, a papképzőben 25, 
tehát összesen 178 tanuló részesült oktatásban, de ez a szám hamarosan 
meghaladta a 300-at.3 

Balázsfalva fokozatosan az erdélyi románság szellemi központjává 
fejlődött és egyúttal a nemzeti öntudat ébredésének fészkévé is. E téren a 18. 
század végi erdélyi román kultúra legjelentősebb alakjai, a híres triász tagjai, 
Samuil Micu-Klein, Gheorghe $incai és Petru Maior alkottak igen jelentőset, 
akik felfedezve a román nyelv latin jellegét, megteremtették a román nemzeti 
öntudat alapjául szolgáló dákoromán izmus (a románság római eredetének) 
ideológiáját. Mindhárman polihisztor, alkotó egyéniségek, Bécsben, Rómában és 
Erdélyben nevelkedtek és az első olyan román értelmiségiek, akiknek 
tevékenysége túlmutatott az egyház keretein. Az oktatásban betöltött szerepük is 
jelentős. Samuil Micu-Klein a balázsfalvi iskolában matézist és etikát tanított 
rövid ideig ugyan, de maradandó nyomot hagyva, beszerezvén a bécsi 
felvilágosodás modern szellemű tankönyveit a szeminárium számára. Gheorghe 
$incai a felvilágosult abszolutizmus iskolaügyi programjának végrehajtásában, 
az unitus népiskolák felügyelőjeként iskolák hosszú sorát szervezte meg és több 
tankönyvet írt.4 

Az erdélyi román kulturális életben a 18. század végén és a 19. század 
első felében a görög katolikus egyháznak volt vezető szerepe, annak ellenére, 
hogy a román lakosságnak kb. egy hatoda tartozott csak az unitusokhoz, 
nagyobb részük pedig az ortodox vallást követte. Az ortodoxia fellegvára 
Brassóban volt, ahol a türelmi rendelet után kinevezett görög keleti püspök 
székelt. A görög keleti egyház iskolarendszere meglehetősen fejletlen volt a 
többi felekezetekéhez viszonyítva: 1850-ig nem volt egyetlen gimnáziumuk sem. 
A felvilágosult abszolutizmus iskolapolitikája nyomán kezdődött el az ortodox 
népiskola-hálózat kiépülése. 

A román ortodox értelmiség klasszikus képviselője e kor szellemi 
életében Dimitrie Eustatievici, aki II. József alatt az ortodox népiskolák 
tanfelügyelőjeként működött. Kijevben tanult, majd a brassói ortodox iskolában 
tanított. Ő még nem fordult el az ortodox görög egyház nyelvétől. Nagy érdeme 

-' I. Tóth Zoltán, i.m.,405.o. 
4 Erdély rövid története, u. o. 388. o. 
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volt azoknak a 6 hetes (11-12 fős) tanítóképző tanfolyamoknak a 
megszervezése, amelyek a pedagógushiányt voltak hivatottak ideiglenesen 
áthidalni. Az ortodox iskoláztatás ügyét képviselte a kor egyik legnagyobb 
román egyénisége, loan Piuariu-Molnár, országos hatáskörű szemészorvos. 
Amellett, hogy a kolozsvári akadémián is tanított, széleskörű népművelő 
tevékenységet fejtett ki.5 

A román művelődés alapjainak kiszélesedéséhez hozzájárult a román 
határőrezredek megszervezése. Iskolaügyük komolyan nyert az új katonai 
szervezet megteremtésével: az ezredek székhelyén (Naszód, Orlát) latin-német 
iskolák létesültek, a századok központjaiban elemi ún. triviális iskolák.6 A 18. 
század végére a román értelmiségi rétegen belül megjelenik a világi értelmiség, 
amelynek tagjai elsősorban a határőrezredek tisztikarából kerülnek ki. A román 
értelmiség számának növekedése együtt járt „politikai" térhódításukkal is: II. 
József alatt a Guberniumban s az Erdélyi Udvari Kancelláriában egyaránt jutnak 
tisztségekhez román személyek. A felvilágosodás korában tehát már kialakult a 
románságnak egy vékony, jól képzett - Rómában, Bécsben vagy kivételképpen 
Kijevben tanult - vezető értelmiségi garnitúrája, amely megfelelő alkalmakkor 
már hallatni tudta a szavát és mint politikai entitást képviselte az erdélyi 
románságot. 

Erdélyi román művelődés a 19. század első felében 

A 18. századi román felvilágosodásnak az ún. Erdélyi Iskola tevékenységének 
hosszú ideig nem lehetett méltó folytatása, s a birodalomszerte felülkerekedő 
reakció hatására a 19. század első évtizedeiben a román kulturális élet is szűkebb 
keretek közé szorult. A „triász" tagjai meghasonlottak a konzervatív szellemű 
balázsfalvi püspökkel, Ion Bobbal, és Budán vállaltak állást az Egyetemi 
Nyomdánál. így viszont Buda a román könyvtermelésben játszott vezető szerepe 
miatt a dunai fejedelemségek számára is virágzó kulturális központ lett. 

Ha a felszínen nem is teremtek a román kultúrának látványos alkotásai, a 
társadalom mélyében lassú, szerves változások történtek. Ebben a korszakban 
egy erőteljes román értelmiségi fejlődés ment végbe és növekvő létszáma mellett 
az értelmiség egyre inkább világi jellegűvé vált. 

A főszerepet ennek a román értelmiségnek a kialakításában (Balázsfalva 
jelentős szerepe ellenére) továbbra is a katolikus és református iskolák 
játszották, élükön a kolozsvári akadémiával. 

A kolozsvári piarista iskolában 1794-ben az összes diákok 27,1%-a 
unitus és ortodox, 1846-ban már 49,2%-uk. Az akadémia felső (filozófiai, jogi és 
orvosi) kurzusaiban ez a számarány a két előbbi időpontban 12,7%, illetve 

Trócsányi Zsolt - Miskolczy Ambrus: A fanariótáktól a Hohenzollernekig. Budapest, 
1992. 64. o. 
6 Trócsányi - Miskolczy. U. o. 45. o. 
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20,3%- A kolozsvári piarista iskola elsősorban Kolozs és Doboka megyéből 
vonzotta oda a román fiatalokat. Balázsfalva vonzáskörzete elsősorban Alsó-
Fehér megye (diákjainak 46,3%-a való onnan) volt. A Mezőség keleti fele és 
Marosszék tanulni vágyó román fiataljai főként a marosvásárhelyi református 
kollégiumba mentek. A világiasodás olyan arányú az értelmiségi sorba jutó 
román fiatalok között, hogy már csak jó 1/4-ük ment papnak, kb. 1/6-uk 
tanárnak vagy tanítónak, s több mint 40%-uk kormány hatósági vagy más 
tisztviselőnek. A kolozsvári piarista akadémia növendéke volt e korban többek 
között loan Leményi, a későbbi unitus püspök, Vasile Moga, a leendő ortodox 
püspök is, továbbá Ladislau Vajda, később a büntetőjog professzora az 
akadémián és Gheorghe Lazar, a havasalföldi iskolaügy reformátora. 

1814-ben felállítottak ugyan Nagyszebenben egy ortodox teológiai 
akadémiát, de ez sem változtatott alapvetően a román értelmiség képzési 
helyeinek arányain. 

Ami a balázsfalvi görög-katolikus iskolát illeti, ebben a korszakban az is 
jelentős fejlődésen ment keresztül. Sokat köszönhetett az új püspöknek, az 1830-
as évek elején Ion Bob utódaként megválasztott loan de Leményinek, aki 
rengeteget tett az iskola érdekében. A püspök, mint birtokos nemesi sarj, 
megtalálta a helyét a magyar rendi nemzetben, amelynek egyenjogú tagja volt, 
tisztelte és szerette a magyar kultúrát és felkarolta Balázsfalván a diákok 
körében a magyar nyelvet. 1831-ben Leményi a balázsfalvi gimnáziumot 
kibővítette és líceumi rangra emelte azzal, hogy bölcsésztanfolyamot indított, 
történelem és filozófia, valamint fizika és matematika tanszéket állítva.8 Évente 
már mintegy 250 hallgató járt Balázsfalvára tanulni, amelynek élénkülő szellemi 
élete így közeledett az ezerdiákos magyar iskolavárosokéhoz, mint Nagyenyed, 
Kolozsvár, Székelyudvarhely, Marosvásárhely. Balázsfalva görög katolikus 
líceuma, mint a magyarországi és erdélyi románság egyetlen román tannyelvű 
felsőoktatási intézménye egyre jelentősebb szerepet töltött be a román 
művelődésben. Hallgatói létszámának növekedéséhez nagymértékben 
hozzájárult a harmincas évek közepétől tapasztalható közeledés a két görög 
egyház között, ami a görög katolikus terjeszkedés leállásának volt köszönhető. A 
két egyház közötti villongások csökkenésével a műveltebb rétegek szakítani 
kezdtek a vallási előítéletekkel és egyre több ortodox diák jött Balázsfalvára 
tanulni. Ez nagy jelentőséggel bírt a román társadalom belső integrációjának 
folyamatában. 

Az 1848-as forradalomig terjedő időszakban a román iskolahálózat 
tovább bővült. A görög katolikusok részére további két középfokú iskolát 
állítottak: Nagyváradon, a másik görög-katolikus püspökségi székhelyen igen 
színvonalas gimnázium és papi szeminárium működött (1777), valamint 

Erdély története. Szerk. Szász Zoltán. Akadémiai kiadó, Budapest, 1986. II. kötet. 
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Belényesen is sikerült gimnáziumot létesíteni (1828).9 Görög keleti gimnázium 
ebben az időszakban továbbra sem létesült, ellenben Aradon pap- és tanítóképző 
működött és Nagyszebenben a teológiai akadémia mellett féléves pap- és 
tanítóképző kurzusokat indítottak. 

A század elejéhez viszonyítva több mint kétszeresével nőtt meg a román 
gimnáziumok diákságának létszáma és társadalmi szerkezete is sokat változott. 
Amíg a század első évtizedében az alig ezernyi diák közül kb. 300-an voltak 
jobbágy és szabad jogállásúak, az ún. libertinusok gyermekei, az 1848 előtti 
másfél évtizedben a 2500 főből összesen 475-en, a pap- és kántorfiúk száma 
470-ről 1200-ra, a katonafiúk száma 8-ról 130-ra, míg a nemeseké 120-ról csak 
140-renőtt. 

Ugyanakkor jelentős számban tanultak románok máshol, főleg a latin 
nyelvű római katolikus gimnáziumokban. 1847-ben a 13 gimnázium 1200-1300 
főnyi diáknépességének szinte egyharmada volt román, 270 görög katolikus és 
120 ortodox. Marosvásárhelyen és Kolozsváron olykor egy-egy osztálynak több 
mint fele román volt, főleg görög katolikus. Brassóban pedig ortodox, hiszen a 
román kereskedők áldozatkészségének is nagy szerepe volt a gimnázium 
létrejöttében. Bár néhány román ifjú a protestáns kollégiumok jogi tanfolyamain 
tanult tovább, a többség Balázsfalván és aztán Kolozsváron fejezte be 
tanulmányait. 1847-ben a filozófiai, jogi kurzus és a sebészképző 250 főnyi 
diákságának már majdnem negyede volt román, míg az 1830-as évek elején csak 
egyötöde, és a korábbi évtizedekhez képest olykor tucatnyi ortodox diák volt a 
filozófiai hallgatók között. 1848-ban a marosvásárhelyi Királyi Tábla 200 
ügyvédgyakornoka között pedig 30 románt is találunk. 

Bár a román értelmiségiek száma - a magyarokéhoz és a szászokéhoz 
viszonyítva - még viszonylag csekély volt, mégis nyomasztó gondot jelentett az 
értelmiségi túltermelés. A kortárs George Baritiu becslése szerint a román 
intelligencia egyötöd része tudott csak értelmiségi pályán elhelyezkedni, 
egyötödük jogi tanulmányai befejeztével jobb híján átvette apja gazdaságát és 
birtokából élt, kétötöd része kivándorolt a dunai fejedelemségekbe és egyötöd 
része pedig el magyarosodott. A román papság száma ugyan magas volt (1400 
görög katolikus, 1100 ortodox), de a felső iskolát végzettek elől azok a 
képzetlenebb, helyi papfiak foglalták el a lelkészi állást, akik Nagyszebenben a 
fél éves papképző kurzust végezték el, de kisebb fizetést igényeltek. 

Az erdélyi román értelmiség számbeli gyarapodásának következ-
ményeként a tanultabb fők közül sokan áttelepedtek a fejedelemségekbe, és ez a 
kivándorlás egyszerre lehetett oka és következménye a Kárpátokon túli román 
kulturális fejlődés felgyorsulásának. Maradandó hatása volt például annak, hogy 
az 1810-es évek végén Gheorghe Lazar, miután összeütközött püspökével, 

Barabás Endre: A magyar és a román kultúrpolitika irányai. In: Jancsó Benedek 
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Bukarestbe ment és megszervezte a görögöt kiszorító román nyelvű 
felsőoktatást, amelynek aztán annyi Erdélyből átvándorló értelmiségi lett odaadó 
munkatársa. Néhány év múlva pedig a iasi-i metropolita maga hívott meg az 
akadémiára néhány tanárt (lásd. Gheorghe Asachi), így az 1820-as évektől az 
értelmiség kivándorlása - számarányához képest - már-már tömeges méreteket 
öltött. Miután az 1830-as évek kezdetétől a modern román nemzeti fejlődés 
súlypontja a fejedelemségekbe tolódott, a művelődési életben is kezdték átvenni 
a vezető szerepet. A fő- és elemi iskolák alapításával gyorsan kiépülő román 
oktatási hálózat valósággal szívta magába a magyarországi és erdélyi értelmiségi 
elemeket. Az erdélyi iskoláztatásnak román nemzetiségű tanulói révén így 
közvetlen befolyása volt a fejedelemségek művelődésére, mondhatni a 
fejedelemségek látták a hasznát. A puritán életfelfogásra hajlamos és erősen 
nemzeti érzésű erdélyi tanárok idegennek érezhették a fejedelemségek nyomort 
és luxust egyesítő világát, mégis tudták, hogy itt korlátlanabbul élhetnek 
hivatásuknak, mint a Habsburg-monarchiában. A „dákoromán" 
történelemszemléletet közvetítették, megteremtve a kapcsolatot és a 
folytonosságot az Erdélyi Iskola és a fejedelemségekben nemzeti ébredési 
mozgalom kezdeményezői között. 

Az erdélyi románok törekvései az anyanyelvű felsőoktatás 
megteremtésére 1848 után 

Az erdélyi románság követelései között már az 1848-as forradalom 
idején felmerült az anyanyelvű felsőoktatás kérdése. A Balázsfalvára összehívott 
(1848. május) román nemzetgyűlésen közzétett kérésekben megfogalmazták, 
hogy létesítsenek román iskolákat minden szinten, beleértve ebbe a technikai 
iskolákat és a papi szemináriumokat. Kérték egy „román nemzeti egyetemnek" a 
felállítását, amelyet az állam tartana fenn a „hozzájáruló nép arányában". A 
szebeni nemzetgyűlésen (1848 december) pedig fenntartván az egyetem iránti 
igényüket, de egyben elismerve, hogy ennek megvalósítása egy hosszabb 
folyamat lenne, kérték egy román filozófiai és jogi akadémia felállítását 
Kolozsváron.10 A forradalmi magyar kormány elismerte igényüket az 
anyanyelvű oktatásra és kilátásba helyezte, hogy a magasabb tudományos 
kiképzést is célszerű módon elő fogja mozdítani." Mint ismeretes ezek 
megvalósítására nem kerülhetett sor. 

Az 1848-at követő jó fél évszázadban a román iskolahálózat elemi- és 
középfokon többé-kevésbé teljesen kiépült, azonban végig a korszakon 
fájdalmas nemzeti sérelme maradt az erdélyi-magyarországi román 

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a 
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társadalomnak az anyanyelvű felsőfokú képzés megoldatlansága. Végig 
megmaradt az iskolák fenntartásában az egyházak vezető szerepe. 

1848 előtt a görögkeleti románoknak egyetlen gimnáziumuk sem volt, 
Balázsfalva pedig még a görög katolikusok igényeinek kielégítésére is kevés 
volt. A kulturális elmaradás felszámolására az 1850-es években 18 gimnázium 
felállítását látták szükségesnek, azonban a neoabszolutizmus korában csak a 
brassói egyházi (1850)12 és a naszódi - a 2. román határőrezred közös 
vagyonából alapított - alapítványi gimnázium (1863) létesítésére kerülhetett sor. 

Az 1868-as nemzetiségi törvény oktatási vonatkozásaiban jól sikerült, a 
kor jogalkotásában magas színvonalat képviselt, de több rendelkezését nem 
valósították meg maradéktalanul és az idők folyamán ráfért volna a kibővítés, 
reformálás. Ellenben a századforduló körüli években ennek ellenkezője történt, 
további jogbővítés helyett a törvény szűkítő értelmezésére került sor. A 
nemzetiségi törvény kimondta, hogy a nemzetiségek - magánszemélyek, 
községek, egyházak - bármilyen fokú oktatási intézményt felállíthatnak (saját 
erőből vagy társulással), amelyek oktatási nyelvét maguk határozzák meg és 
ezek az állami intézményekkel egyenjogúak. Az állami iskolákban pedig az 
állam lehetőség szerint gondoskodik, hogy a nemzetiségi vidékeken a 
nemzetiségek anyanyelvükön tanulhassanak "egészen addig, hol a magasabb 
akadémiai képzés kezdődik". Az ország egyetemén, akárcsak az egyéb állami 
felső- és középfokú iskolákban nemzetiségi vidékeken kötelező felállítani az ill. 
nyelv részére egy nyelvi és irodalmi tanszéket.13 A nemzetiségi törvényt a nem-
magyar képviselők ugyan nem szavazták meg - lévén, hogy saját módosító 
javaslataik, az ún. „kisebbségi javaslat" nem került bele - mégis a következő 
évek gyakorlata azt mutatja, hogy - hiányosságai ellenére - a románok a 
legnagyobb mértékben kihasználták a magyar törvények adta lehetőségeket. 

Legnagyobb sérelmük, amely az egész dualizmus időszakában nem 
nyert megoldást, az anyanyelvű felsőoktatás hiánya volt. A román képviselők 
már a nemzetiségi törvénnyel szemben felállított alternatív törvény-
javaslatukban14 megfogalmazták, hogy az országos egyetemen a nyelvi és 
irodalmi tanszékek mellett állítsanak a hazai jog előadására is román nyelvű 
tanszéket; a magántanítás (docentúra) más tárgyak esetén is lehessen román 
nyelvű, hasonlóképpen a vizsgák letétele. Ugyanez engedtessék meg a 
nemzetiségi vidékeken működő jogakadémiákon is. A már meglévő 
középiskolákban nagyszámú nemzetiségi hallgató esetén be kell vezetni azok 

~ A brassói görög keleti román gimnáziumot az egyháznak a román fejedelemségekben 
lévő alapítványi birtokai jövedelméből a román kormány 1860-tól kezdve rendes évi 
segélyben részesítette. 1898-tól kezdve megegyezéssel a magyar kormány juttatta el a 
román kormány évi segélyét a brassói román líceumnak. (Jancsó Benedek Emlékkönyv, 
295. o.) 
J Kemény G. Gábor: Iratok. Az 1868. évi nemzetiségi törvény. 
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nyelvét is oktatási nyelvként, ahol pedig hiányoznak az ilyen intézmények, ott az 
állam állítson fel és tartson fenn - a népesség hozzájárulása arányában -
nemzetiségi középiskolákat. 

Kolozsváron 1872-ben állították fel az ország második egyetemét, és a 
románok kérték a magyar mellett a román oktatási nyelv bevezetését is, valamint 
román nemzetiségű tanárok kellő számú alkalmazását.15 Mocsonyi Sándor 
vezetésével a budapesti román diákok az egyetem felállítását megelőzően 
kampányt folytattak: petíciót állítottak össze, amelyben a jövendő kolozsvári 
egyetemen a román tannyelv bevezetésének indoklására demográfiai, gazdasági, 
kulturális és politikai érveket egyaránt felsorakoztattak. 

Ezeket a követeléseket az erdélyi románok belefoglalták az 1872. évi 
balázsfalvi és az 1892. évi memorandumaikba. Azt kívánták, hogy az állam, 
amelynek adóznak, tartson fenn részükre felsőoktatási intézményt, több román 
gimnáziumot, reáliskolát, tanítóképzőt, valamint egy mezőgazdasági és bányász 
iskolát; ugyanakkor ne gördítsen akadályokat a saját költségen való 
iskolaalapítás elé.16 

Az erdélyi románoknak már a 48-as követeléseik között szerepelt egy 
Román Jogakadémia felállítása, amelynek a létrehozását a bécsi udvar meg is 
ígérte a magyar forradalom leverésében segédkező románoknak. A Jogakadémia 
ügyében 1849-1852 között a románok egy sor petíciót állítottak össze és küldtek 
a bécsi udvarba, de a Habsburg-kormányzat nem tartotta be a forradalom ideje 
alatt tett ígéreteit. Avram Iancu például végrendeletében vagyonát a felállítandó 
román jogakadémia támogatására ajánlotta fel. 1865-ben Bécs elvileg elfogadta 
az Akadémia felállítását, de a gyakorlatban végül nem valósult meg, noha a 
román értelmiség 1870-ben tervezetet is készített a Jogakadémia 
megalakításához szükséges eszközök megszerzésére.17 

A román társadalom szegénysége nem tette lehetővé, hogy az egyházak 
az iskolahálózatot nagyobb mértékben fejleszteni tudják, román középiskolákat 
pedig az állam nem létesített. A két egyháznak nyújtott iskolai célú államsegély 
(1914-ben 3 millió korona) csak a fennálló helyzet fenntartásában játszott 
szerepet. 

Ilyen körülmények között a dualizmus korában végül 5 román 
gimnázium működött (Balázsfalván, Nagyváradon, Belényesen, Brassóban és 
Naszódon) továbbiak létesítésére részben nem volt pénzük az egyházaknak, 
részben az állam akadályozta felállításukat, mint például Karánsebes esetében. A 
hivatalos iskolapolitika megpróbálkozott a középfokú oktatás magyarosításával. 

'" Kemény G. Gábor: Iratok. Az 1872. évi balázsfalvi román memorandum. 304. o. 
16 Kemény G. Gábor: Iratok. Az 1892. évi román Memorandum. 836. o. 
17 A megalapításhoz és fenntartáshoz 600.000 forintra volt szükségük, amely összeget 
minden román hozzájárulásából, magyar és osztrák államsegélyből és bármely más 
adakozó hozzájárulásából akarták megszerezni. A szervezést és alapítást a három román 
közművelődési társulat hajtaná végre: a Szebenben székelő ASTRA, az aradi és a 
csernovitzi Román Társaság. 
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A szórványmagyarság védelmének címén a nem magyar vidékeken a kormány 
állított fel gimnáziumokat, így Nagyszebenben, Fogarason, Karánsebesen és 
Oravicán, amelyeket azután magyarok és románok egyaránt látogattak. így a 
román tanulóknak több mint fele járt magyar és német középiskolákba. Öt állami 
gimnáziumban volt fakultatív román nyelvoktatás. 

A felsőfokú oktatásban a románok ugyancsak számarányuk alatt 
részesültek. Három görögkeleti és négy görög katolikus papképző intézet 
mellett hét román tanítóképző működött a világháború előtt, ez utóbbiakban 
évente mintegy 400 ifjú tanult.19 Azok a román ifjak, akik egyetemi 
tanulmányokat akartak folytatni nagy számban tanultak a magyar felsőoktatási 
intézményekben, a budapesti és a kolozsvári egyetemen, valamint Bécsben -
amelynek egyeteme az egyik leglátogatottabb intézménye volt a monarchiabeli 
románoknak - és a németországi egyetemeken. A két magyar egyetemnek és a 
jogakadémiáknak a világháború előtti években 600-700 román hallgatója volt. 

A pesti egyetemen 1862-től működött román tanszék, amelynek első 
vezetője Alexandru Roman volt. A főváros nagyobb vonzóereje és a román 
ösztöndíjak eloszlása folytán számos tehetséges ifjú végezte tanulmányait 
Budapesten. Itt a román egyetemi hallgatók a "Petru Maior" körbe, később a 
„Luceaiarul" folyóirat köré tömörültek. A Budapesten tanult nevesebb románok 
közül megemlíthetjük Octavian Goga, Miron Cristea, Ion Lupas és Ion 
Agárbiceanu nevét.20 

A kolozsvári egyetem a románok kívánsága ellenére nem lett kétnyelvű, 
csupán egy román tanszéket létesítettek. Ennek első vezetője, Grigore Silasi, akit 
1885-ben politikai okokból nyugdíjaztak; utódát, Grigore Moldovant a román 
nemzeti párttal való éles szembenállása miatt a románok közül sokan renegátnak 
tekintették és nem voltak megelégedve személyével a tanszék élén. 

A kolozsvári egyetem megnyitásától kezdve vonzotta az erdélyi román 
ifjakat és ellensúlyozni kívánta a Bécsi Egyetem vonzóerejét: már 1872-ben 
ugyanannyi román ifjú iratkozott be, ahányan Bécsben tanultak, s ez a szám a 
következő évek folyamán rohamosan növekedett.21 A román hallgatóság főként 
a szabad pályák felé orientálódott, a jogi és az orvosi karon voltak nagyobb 

Görögkeleti: Nagyszeben, Arad, Karánsebes; görögkatolikus: Balázsfalva, 
Szamosújvár, Nagyvárad, Lúgos. Ezek egyikében sem tanították a magyar nyelvet, még 
tantárgyként sem. In: Raffay Ernő: A Vajdaságoktól a Birodalomig. Szeged, 1989. 
173.0. 
19 1) Nagyszebeni görögkeleti, 1784-től; 2) Aradi görögkeleti, 1812-től; 3) Balázsfalvi 
görögkeleti, 1865-től; 4) Karánsebesi görögkeleti; 5) Szamosújvári görögkatolikus; 6) 
Nagyváradi görögkatolikus; 7) Lugosi görögkatolikus. In: Raffay Ernő: A Vajdaságoktól 
a Birodalomig. U. o. 

Gáldi László: Az erdélyi magyar tudományosság és a kolozsvári egyetem hatása a 
román tudományra. In: Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a m. 
kir. Ferenc József Tudományegyetem története. Kolozsvár, 1941. 302. o. 
21 Gáldi László i.m. In: Erdély magyar egyeteme. 298. o. 
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számban. Orvosként és ügyvédként jobb megélhetéssel bírtak és népük 
érdekében hatékonyabb kulturális, szociális és politikai tevékenységet fejhettek 
ki. A jogi karon a román hallgatók számaránya három évtized alatt 
megduplázódott, 6%-ról 15%-ot ért el. (Számszerűen ez az 1904/1905. tanévben 
206 román diákot jelent, ami jelentős, ahhoz viszonyítva, hogy 1906/1907-ben a 
ia§i-i egyetem összesen 344 jogásszal dicsekedhetett.22) Nagy számban voltak 
román ifjak az orvosi karon, ahol számarányuk az első három évtized alatt 10%-
ról 24%-ra emelkedett. Jóval csekélyebb érdeklődést mutattak viszont a 
tanárképzésre hivatott bölcsészeti és természettudományi karok iránt. 

A román fiatalság taníttatásához érdemi segítséget nyújtottak a nemzeti 
jellegű egyesületek, bankok, alapítványok. Az egyházak mellett a legfontosabb 
az 1871-ben létesített Gozsdu-alapítvány volt, mely a világháborúig mintegy 
háromezer diáknak több mint 1 millió korona ösztöndíjat adott. De adtak 
ösztöndíjat a naszódi és a karánsebesi vagyonközösségek, az ASTRA és 
magánszemélyek. 3 

//. Felsőoktatás a román fejedelemségekben 

A román fejedelemségekben egyetemi szintű felsőoktatásról 
meglehetősen későn, a 19. század közepétől beszélhetünk. Ekkortól Románia, 
amely addig a keleti kulturális irányzatok befolyása alatt állt, határozottan a 
Nyugat felé fordul és megkezdődik az európai kultúrához való felzárkózás 
kísérlete. A fejedelemségek 1859-ben bekövetkezett egyesülését követően, 
valamint a modern Románia megalakulása és konszolidációja után az állam egy 
erős oktatáspolitika alkalmazása mellett kötelezte el magát. Mindehhez létre 
kellett hozni a nemzeti közép- és felsőfokú iskolahálózatot, még akkor is, ha 
ezen a téren már voltak bizonyos hagyományok. Az 1860-ban Iasj-ban és az 
1864-ben Bukarestben felállított egyetemek működésén, valamint a tanárok 
felkészültségén azonban érződött a késve modernizálódott társadalom összes 
hatása, így ezen intézmények sokáig csupán a nyugati intézmények tartalom 
nélküli, formai utánzására voltak alkalmasak. 

A középfokú oktatás kezdetei a fejedelemségekben 

A román fejedelemségekben az oktatás a 17. század végéig az egyházi-
teológiai képzésre korlátozódott. A különböző kolostorokban görög papok 
nyitottak iskolákat, amelyek papi szemináriumként szolgáltak és biztosították a 
papság utánpótlását. Ezen iskolák színvonalára jellemző, hogy csupán az 
egyházi használatra szükséges román és ó-szláv szövegek olvasását oktatták. 

A 17. században mindkét román államban tanúi lehetünk a fejedelmek 
kérészéletű iskolaalapítási terveinek. 1646-ban Havasalföldön Matei Basarab 

" Gáldi László i.m. In: Erdély magyar egyeteme. I.m. 298. o. 
2j Erdély rövid története. U.o. 517. o. 
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fejedelemnek volt egy rövid életű próbálkozása: Tirgoviste-ban, az akkori 
fejedelmi székhelyen „Schola greca e latina" néven 5 osztályos, a jezsuitákéhoz 
hasonló szervezetű iskolát alapított, ahol latin és görög nyelven folyt az oktatás. 
Az iskola vezetésére Pantelimon Ligaridis görög professzort hívta meg, a 
konstantinápolyi Akadémia tanárát, aki a római Szent Anasztáz görög intézetben 
végezte tanulmányait. Amikor Ligaridis 1651-ben elhagyta az országot, az iskola 
megszűnt.24 Hasonlóképpen rövid életű volt Moldvában a Vasile Lupu fejedelem 
által 1640-ben a kijevi ortodox teológiai akadémia modelljére alapított iskola, 
ahol Kijevből érkezett görög tanárok tanítottak elsősorban görög, de latin és 
szláv nyelven is. Az intézmény a tatár betöréssel 1658-ban megszűnt.25 

Az első „felső-középfokú" intézmény létrejötte 

Havasalföldön a 17. század végére Bukarest vált az ország legfontosabb 
gazdasági központjává, ide költözött a fejedelmi udvar és a metropolita is. 
Constantin Brincoveanu fejedelem (1688-1704), asztalnoka, a tudós Constantin 
Cantacuzino hatására 1694-ben a bukaresti Szent Száva kolostorban Fejedelmi 
Akadémiát állított fel, azzal a céllal, hogy „az ifjú arisztokratákat magasabb 
tudománnyal ruházza fel görög nyelven". A görög tanárokkal, klasszikus és 
újgörög nyelven működő iskolát Görög Akadémiának is nevezték. 

Az Akadémián a facultas artium-ot, a szabad művészeteket tanították (a 
grammatika, retorika, poétika, logika mellett filozófiát, fizikát, metafizikát és 
asztrológiát), amely megfelelt a korabeli nyugati egyetemek bölcsészkara 
tananyagának. A görög Alexander Helladius - aki Oxfordban, Amsterdamban, 
Halléban és Prágában tanult, majd Magyarországon telepedett el - 1713-ban 
látogatást tett Havasalföldön: ő is Akadémiának nevezi az iskolát, ahol 
felsőfokon tanítanak filozófiai tudományokat. Helladius 150-200 diákot említ, 
de ez valószínűleg túlzó adat.26 Az iskola három tanárral működött, első 
igazgatója trapezunti görög, Sevastos Chiminitul, aki akkorra már 
konstantinápolyi iskolaigazgatóságot és trapezunti tanárságot tudhat maga 
mögött.27 A görög etnikumú tanárok görög iskolák növendékei. A diákok a 
nagybojárság gyermekeiből kerültek ki. 1707-ben a fejedelem megerősítette 
tanulmányi rendjében az iskolát és anyagi helyzetét további földbirtokokkal, 
valamint a velencei bankároknál letett 30.000 dukát évi kamatával biztosította. 
Nyomdát, könyvtárat állított fel. Az iskola a laikus kultúra központjává vált az 

24 Istoria Universitätii din Bucure§ti. (A Bukaresti Egyetem története.) Szerk. Ion 
Iona§cu. Bukarest, 1977. I. kötet. 5-7. o. 
!5 Contributii la istoria dezvoltärii Universitätii din Iasi 1860-1960. Bukarest, 1960. I. 
kötet. 15-17. o. 
26 Istoria Universitätii din Bucuresti. 12-34. o. 
27 Trócsányi - Miskolczy, и.о. 31. o. 
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egész Balkánon: tanultak itt görögök, bulgárok, szerbek, arománok és oroszok 
is. 

A Görög Akadémiák a fanarióta korszakban (1714-1821) 

1716-tól a Porta görög fejedelmeket helyezett az aldunai fejedelemségek 
trónjára: az ún. fanarióta uralkodók több mint száz éven át váltották egymást. A 
fanarióták ismét meghonosították a bizánci modellt, bőkezűek voltak az egyház 
és a kolostorok iránt - számtalan oklevél tanúskodik a kolostoroknak és a 
kolostori iskoláknak juttatott fejedelmi adományokról. 

Havasalföldön a 17. század végén alapított bukaresti fejedelmi 
akadémiát újjászervezték, Moldvában pedig új fejedelmi akadémiát alapítottak 
Iasi-ban. Mindkét intézmény élvezte a fejedelmek anyagi és szellemi 
támogatását a száz éves fanarióta uralom alatt mindvégig. 

A Bukaresti Görög Akadémián az első fél évszázadban az 1707-ben 
felállított tanulmányi rend szerint folyt tovább az oktatás. A tanárok többségében 
egyházi személyek voltak, számuk 2-4 között váltakozott. A tanárok 1752-ig a 
kincstárból kapták a fizetésüket, ekkortól a papoknak a metropolitának fizetett 
adójából. Ezzel a felsőoktatás egyházi ellenőrzés alá került. 

Az orosz-török háború után 1776-ban a Porta Alexandru Ipsilanti-t 
nevezte ki fejedelemmé és ez a széleslátókörü uralkodó a felvilágosodás 
szellemében újjászervezte az Akadémiát. A diákok számára kollégiumot 
alapított és ösztöndíjat állított fel. A tanárok létszámát megnövelte 9-re. A 
diákok 7 éves koruktól 15 éven keresztül tanultak. A tanulmányi időt 5 ciklusra 
osztotta fel: 1. ciklus: a latin nyelv alapjai, grammatika; 2. ciklus: görög és latin 
grammatika, alapok; 3. ciklus: grammatika, poétika, retorika, valamint francia és 
olasz nyelv; 4. ciklus: aritmetika, geometria, történelem, földrajz; 5. ciklus: 
fizika, asztronómia. Tulajdonképpen 9 év után, a nyelvek elsajátítása után tértek 
rá a tudományok tanulására. Az Akadémia fenntartása a kolostorok és a papok 
adójából történt. Ipsilanti leszögezte, hogy diákok csakis nemesek lehetnek, 
semmi esetre sem parasztok, akiknek dolga a föld megművelése. A kereskedők, 
iparosok fiai is csak az első három éves ciklust végezhették el. A tanítás nyelve a 
görög volt (klasszikus és modern), de egyes tárgyaknál (matematika, fizika) 
modern nyelveket is lehetett használni (franciát, olaszt). A tanárok között volt 
egy latin és francia nyelvet tanító.29 1815-től bevezették az Akadémián a jog 
oktatását. A francia nyelv elsajátításán keresztül a hallgatók megismerkedtek a 
francia forradalom haladó gondolataival, szabadságeszményeivel. A nemzeti 
érzés felébresztésében a görög tanárok is szerepet játszottak, akik közül sokan a 
görög nemzeti felszabadulásért küzdő Hetéra tagjai voltak. 

28 Catherine Durandin: A román nép története. Maecenas Könyvek, Budapest, 1998. 
77.0. 
29 Istoria Universitátii din Bucuresti. 49-67. o. 
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Az Akadémia jól fizetett és kitűnő nívójú tanárokkal a kor görög 
műveltségének hordozója volt. Funkciója a részben görög, részben román vezető 
réteg gyermekeinek olyan görög műveltséget adni, amely alkalmassá tette őket 
igazgatási feladatok ellátására és külföldi egyetemeken, főiskolákon való 
továbbtanulásra. 

A román történelem jelentős alakjai nyertek képzést az Akadémián, pl. 
Grigore Bríncoveanu, Ion Heliade Rádulescu stb. Az Akadémia az egész 
balkáni elit képzési központja volt: nagyon sok bulgár és görög diák tanult az 
intézményben, akik hazatérve az ottani iskolai rendszer megszervezőivé és a 
nemzeti felszabadulásért való harc vezetőivé váltak. 

Néhány alacsonyabb szintű görög iskola volt Havasalföld vidéki 
városaiban is; ezek az iskolák elsősorban a lelkészképzést hivatottak ellátni 
(ilyen a bukaresti Régi Szent György-kolostor iskolája, ahol szláv és román 
tanító működött.)30 

Moldvában az első fanarióta fejedelem, Nicolae Mavrocordat 1714-ben 
alapította meg a fejedelmi akadémiát Iasiban. Moldvában az egyházi, ószláv 
nyelvű kultúrának erősebb, mélyebb hagyományaihoz alkalmazkodott, amikor a 
latin nyelv oktatását nem vezette be a görög, szláv és román nyelv mellett. A 
Ias>i Görög Akadémia, akárcsak a bukaresti, az ifjakat a görög-bizánci kultúra 
és nyelv ismeretébe vezette be (több-kevesebb sikerrel) és az idők folyamán a 
középfokú oktatás mellett a bölcsészeti tudományok oktatását is elkezdte 
(filozófia, skolasztikus teológia, logika, asztronómia, metafizika). Az intézmény 
egyházi ellenőrzés alatt működött.31 1728-ban az előzőleg leégett iskolát 
újjászervezték. A iasi-i iskola mozgékonyságát jelzi, hogy 1741-43-ban 
bevezették a latin és arab nyelv oktatását. A skála 1766-ban némileg leszűkült: 
megszűnt a szlávoktatás, de az arab nyelv tanítása is; két tanár tanította az 
ógörög nyelvet, egy az ujgörögöt, egy a latint és egy a románt.32 A fanarióta 
uralom utolsó éveiben már a változás jelei mutatkoznak: 1814-ben az erdélyi 
származású Gheorghe Asachi az akadémián létrehozta a polgári mérnöki osztályt 
román tannyelvvel, az akadémia görög igazgatója, Dimitrie Gobdelas heves 
támadásai ellenére.33 Az anyanyelvű oktatásnak sikerült betörnie Moldva 
egyetlen felsőfokú tanintézetébe. Az intézmény 1820-ig, a Vladimirescu-féle 
felkelésig változatlanul működött. Az iskola diákságának nemzetiségi 
viszonyaira világít rá egy 1818-as adat, amely szerint a felső osztályban 39 diák 
járt, ebből 10 volt román, a többi görög. 

Trócsányi - Miskolczy, и.о. 31. o. 
31 Contributii la istoria ... 18-30. o. 
J" Trócsányi - Miskolczy, и.о. 31. o. 
•" Trócsányi - Miskolczy и.о. 61. o. 
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A fejedelemségekben a törökök által trónra ültetett fanarióták uralma 
alatt a kultúra, így az oktatás is egyértelműen bizánci-ortodox 
meghatározottságú, a nyugati eszméktől, hatásoktól majdnem teljesen izolált 
volt. A Porta megtiltotta, hogy ösztöndíjasokat küldjenek nyugatra, nehogy 
behozzák a felvilágosodás új eszméit. Sok bojárcsaládban törökül tanultak. Az 
elkötelezetten törökbarát uralkodó, Nicolae Mavrocordat - aki Havasalföldön 
kétszer, Moldvában egyszer uralkodott - saját költségén román ifjakat küldött 
Konstantinápolyba elsajátítani a török nyelvet. Emellett a bukaresti Görög 
Akadémián török tanszéket létesített.34 

A nemzeti nyelvű felsőoktatás megteremtése (1818-1848) 

A felvilágosodás újító tanai és a francia forradalom eszméi a francia 
győzelmek hírével és a fejedelemségekbe emigrált és itt házitanítóskodó franciák 
révén jutottak el a román államokba, ahol a 19. század elején egyre inkább 
éreztették hatásukat a fiatal bojárságra. Ehhez járult az is, hogy a Nyugat iránti 
csodálat hatására a bojárok úgy döntöttek, hogy egy-két évre tanulmányútra 
küldik fiaikat Ausztriába, Olaszországba, Franciaországba. A dolog 1803-ban 
kezdődött, amikor egy moldvai bojár, Bogdan, Párizsba küldte fiát; két év múlva 
egy másik moldvai bojár, Furnarachi tett ugyanígy; majd vagy tíz év múlva 
néhány havaselvi bojár: Manega, Bibescu is ugyanerre az elhatározásra jutott.5 

Utóbb a dolog divatba jött: az ifjakat, egykori francia házitanítóik társaságában a 
nagy európai fővárosokba küldték, túlnyomórészt Párizsba. A francia forradalmi 
eszmék megismerése azzal a hatással volt a román bojárságra, hogy felszította a 
nemzeti érzést az idegen, görög arisztokráciával és uralkodóval szemben, 
amelytől át akarta venni a politikai hatalmat - török, osztrák vagy orosz 
védnökség alatt. 

Az oktatás terén is felmerült az anyanyelvű oktatás igénye, valamint a 
hasznos, alkalmazható tudás iránti szükséglet: az államigazgatásnak, 
közigazgatásnak, bíróságoknak és a fejlődő gazdaságnak képzett szakemberekre, 
jogászokra, mérnökökre volt szüksége. 1818-ban az Iskolák Elöljárósága úgy 
döntött, hogy tanulmányai kiegészítésére Rómába és Párizsba küldi az ország 
szegényrendü diákjai közül a legjobbakat. 

Havasalföldön 1818-ban a mütilénai Veniamin vezette Görög Akadémia 
mellett új, nemzeti tannyelvű intézmény jött létre, egy ún. „Filozófiai és 
matematikai iskola", amelyet az Erdélyből áttelepült Gheorge Lázár szervezett 
meg és lett a vezetője. Az iskola a Szent Száva Akadémia nevet viselte. Az 
újonnan felállított intézmény tulajdonképpen egy mérnöki tanfolyam, rögtöni 
célja földmérő mérnökök képzése volt, amellyel sürgős igényt elégített ki, hiszen 

34 Pompiliu Eliade: „A francia befolyás a romániai közszellemre. Eredete. Tanulmány a 
román társadalom állapotáról a fanarióta uralkodók idejében." In: Román eszmetörténet 
1866-1945. Aetas-Századvég, 1994. 40. o. 
j5 Pompiliu Eliade: A francia befolyás ... и.о. 52.o. 
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Havasalföldön ekkor kezdődött el a földbirtokosok birtokhatárainak felmérése 
és rögzítése. Ezért a román bojárság támogatta az iskola felállítását. Az 
Akadémián a mérnöki tudományok oktatása mellett bölcsészeti képzés is folyt. 
Az iskola demokratikusabb jellegét jelzi, hogy megnyitotta kapuit minden rendű 
és rangú ifjú előtt. Vezetője, Gheorge Lázár - aki Erdélyből jött át 1816-ban 
Havasalföldre egy itteni bojárcsalád gyermekeinek nevelőjéül - iskoláit 
Szebenben, Kolozsváron és Bécsben végezte. Lázár felvilágosult 
gondolkodóként tisztelte ugyan a görög kultúrát (noha nem tudott görögül), de 
az anyanyelvű oktatás elsőbbségét hangsúlyozta. Több tankönyvet is írt román 
nyelven. Rajta kívül még egy erdélyi származású román tanára volt az 
akadémiának, Erdélyi László, aki latint, franciát és logikát tanított. 1821-ben a 
Tudor Vladimirescu-féle felkeléssel megszűnt a Görög Akadémia működése, és 
több tanára és diákja átment az új Szent Száva Akadémiára. Ez egyben a 
folytonosságot biztosította a román felsőoktatásban.36 

Moldvában 1828-ban állították fel a megszűnt görög akadémia helyett a 
román nyelvű iskolát, alapítója neve után §coala Vasi liana, amely kezdetben 
középfokú (elemi + négy osztály gimnázium) volt. 1830-tól működött egy 
felsőfokú tanfolyama: bevezettek egy 2 éves jogi tanfolyamot, amely a románok 
jogait oktatta és kizárólag a bojárfiak részére volt fenntartva. Tanára az erdélyi 
származású Ch. Flechtenmacher volt.37 

A drinápolyi béke értelmében az aldunai fejedelemségek orosz 
protektorátus alá kerültek. Ezt az 1831-ben lasi-ban és 1832-ben Bukarestben 
életbe léptetett Szervezeti Szabályzat szentesítette, ami Oroszország 
civilizatorikus szerepét volt hivatott demonstrálni. Ez a furcsa és eklektikus 
„alkotmány", amely 1850-ig volt érvényben a fejedelemségek társadalmi 
struktúráját és kormányzati formáját átalakító intézkedéseket tartalmazott és 
megteremtette a modern román állam intézményeit. 1832-ben megszületett az 
első tanügyi törvény, amely az oktatást állami irányítás alá vette és 
anyanyelvűvé tette minden szinten. 

A két fejedelemségben az oktatás irányításával megbízott Tanügyi 
Tanács újjászervezte a közép- és felsőoktatást. Havasalföldön a Szent Száva 
Akadémia és Moldvában a Mihai Sturdza által 1835-ben alapított Mihály 
Akadémia már ténylegesen felsőoktatási intézménynek minősülnek. A két 
intézmény hasonló szerkezetű volt: rendelkeztek egy előkészítő jellegű filozófiai 
fakultással (tartalmi szempontból a bölcsészkarnak felel meg), jogi karral és 
speciális tanfolyamokat is indítottak mérnökképző- és agrár jelleggel. A iasi-i 
akadémián, a bukarestitől eltérően volt teológiai képzés is.38 Mindkét 
intézményben lassan indult be az oktatás és akadozva folyt, folyamatosan tanár 
és diákhiánnyal küszködtek. Kevés volt a megfelelően képzett ember, általában 

•̂  Istoria Universitätii din Bucuresti. 75-89. o. 
37 Contributii ... 39. o. 
jS Istoria Universitätii din Bucuresti. 96-119. o. és Contributii ... 50-81. o. 
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külföldi vagy erdélyi román tanárok töltötték be a pozíciókat. Az a néhány 
román diák, aki külföldön végezte tanulmányait, hazatérve bizton számíthatott 
az akadémián egy tanári katedrára.39 A diákok utánpótlása is kevés volt, hiszen a 
két román fejedelemség oktatási hálózatát most kezdték el kiépíteni, eddig 
jóformán csak az elemi iskolák szintjén létezett. Égető szükség volt néhány 
középiskola alapítására. Moldvában például csak Iasi-ban volt középiskola, amit 
1855-ben egészítettek ki 7 osztályosra. Két másik középiskolát pedig csak 1858-
ban, Bírladon és 1859-ben Botosani-ban létesítettek.40 A iasi-i akadémián 
kezdetben csak a filozófiai fakultáson indult be az oktatás, a jogi karon csak 4 
évvel később, 1839-ben. A viszonyokat jellemzi, hogy például 1840-ben a 
bölcsész és jogi karon mindössze két tanár működött. Az intézményt látogató 
diákok száma is csekély és nagyon hullámzó volt: a bölcsészeién 1841/42-ben 
24 diák járt, ez a szám a következő tanévben 17-re csökkent; 1844/45-ben nem 
indítottak 2. évfolyamot, mert nem iratkoztak be a diákok. Havasalföldön ennél 
valamivel jobb volt a helyzet, tudniillik a bukaresti akadémiának régebbre 
visszanyúló előzményei voltak. 

A két román egyetem létrehozása és működése 

A fejedelemségek egyesítése és Románia megszületése után a 
modernizáció jegyében megalapították az ország két egyetemét: Iasi-ban 1860-
ban és Bukarestben 1864-ben. A iasi-i egyetemet, amelynek létrehozásában nagy 
szerepe volt Mihail Kogálniceanunak, Cuza fejedelem jelenlétében avatták fel, 
majd megkezdődött az egyetem karainak megszervezése.42 A jogelőd akadémia 
filozófiai és jogi kara alkották az új intézmény hasonló karait. Felállítottak egy 
természettudományi és egy ortodox teológiai kart. A katasztrofális orvoshiány 
enyhítésére anyagi bázis hiányában egyelőre csupán egy egyéves sebészeti 
tanfolyamot indítottak, ahol tulajdonképpen falusi felcsereket képeztek;43 az 
orvosi kart majd csak 1879-ben nyitották meg. Bukarestben az ország második 
egyetemét (1864) a három önállóan működő - jogi, filozófiai és 
természettudományi - fakultás egyesítésével alakították meg. Az orvosi kart itt is 
később 1869-ben, míg a teológiai kart 1884-ben állították fel.44 Mindkét egyetem 

39 A kevés értelmiségi létét jelzi egy 1859/60-as moldvai statisztikai adat: 1.300.000 
lakosra kb. 120 orvos, 41 gyógyszerész, 82 ügyvéd és 260 tanár jutott. Mérnököt, 
építészt, agronómust nem is említenek az adatok. (Contributii ... 50-81. o.) 
40 Contributii ... 124.0. 
41 Contributii ... 62. o. 
42 Az egyetem létrehozásának ellenzéke is volt. A megnyitása előtt nagy sajtókampány 
folyt, amely az egyetem és létrehozásában nagy szerepet játszó Kogálniceanu 
diszkreditálását célozta. Az ellenzők szerint egy 5 milliós kis országban elég, ha csak 
egy egyetem van, az pedig legyen Bukarestben; az újabb egyetem akadályozza az 
egységesülést és a felsőoktatásban megosztja a románokat. (Contributii ... 50-81. o.) 
43 Contributii ... 106-107. o. 
44 Istoria Universitatii din Bucure§ti. 145-164. o. 
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az 1864-es tanügyi törvény alapján működött egészen 1898-ig. Ez bevezette a 
kötelező érettségit az egyetemi tanulmányok feltételéül, de ugyanakkor az óriási 
tanárhiány következtében megengedte azt, hogy bizonyos tanulmányok 
elvégzése után, a diploma kötelező megszerzése előtt is taníthasson bárki (akár 
középiskolában, akár egyetemen). Ez súlyos következményekkel járt az egyetem 
színvonalát és látogatottságát illetően: a hallgatók körében általános volt a 
tanulmányok rövid időn belüli abbahagyása, hiszen anélkül is jó állásokhoz 
juthattak. Ezt a hiányosságot csak az 1898-ban hozott új oktatási törvény 
küszöbölte ki, amely már kötelezővé tette a diploma megszerzését a tanításhoz 
és az egyetemi oktatók rekrutációját is szigorúbb kritériumokhoz kötötte. 
Mindkét egyetemnek sokáig nagyon kevés diákja volt és a látogatottság - a fent 
említett okokból is - nem volt folyamatos. Hogy milyen kicsi intézmények 
voltak, azt a hallgatói létszámok jelzik: például a iasi-i egyetem 80 diákkal 
indult, ez 1865/66-ra 29-re csökkent és csak 1891-ben haladta meg a 
diáklétszám a 100-at. A bukaresti egyetem 123 diákkal indult és némileg 
gyorsabb fejlődéssel 1891-ben diáklétszáma meghaladta az 500-at. A csekély 
diáklétszámnak több oka is volt: egyrészt a kevés számú középiskola nem 
termelt ki elegendő számú diákot és sokan még gimnáziumi tanulmányaikat sem 
fejezték be, mert néhány év tanulás után elhelyezkedhettek különböző állami 
állásokba. Másrészt Bukarestben az egyetem mellett működött két felsőfokú 
iskola: az orvosi és a „technikai" iskola, amelyek nem követelték meg az 
érettségit és kisebb előképzettséggel is felvették a diákokat, akik ezen 
szakmákkal később jövedelmező állásokba jutottak. Harmadrészt az egyetemi 
oktatás színvonala sem volt kecsegtető és vonzó, aki komolyan akart tanulni, az 
inkább külföldre ment. Mindezek következtében sokan, ha el is kezdték 
tanulmányaikat, 1-2 év után abbahagyták. A nyugati mintára létrehozott 
egyetemek így egyelőre nem épültek be szervesen a román társadalom 
szerkezetébe, hanem csak formális szerepet játszottak, tartalmilag nem töltötték 
be a tudományos és politikai elitképzésnek azt a feladatát, ami a nyugati 
egyetemek sajátja. Ezt a tartalom nélküli forma szerepet már néhány kortárs 
társadalomelemző is felismerte, egyikük a következő kritikával illette kora 
oktatási rendszerét: „(Az állam) új állások létrehozásával, amelyekre még 
hiányoznak a szakemberek, megnyitotta egy könnyű karrier perspektíváját a 
félmüveitek tömege előtt, az elvek nélkül szétosztogatott ösztöndíjak 
rendszerével és a képességek lelkiismeretes felmérésének mellőzésével (...) 
erősen hozzájárult annak az általános felületességnek a megalapozásához, ahhoz 
az elégedettséghez, amely generációnk karakterisztikus jegye. ... Azzal, hogy az 
iskola padjait alig elhagyó fiatalokat hívtak az állam legmagasabb és 
legnehezebb állásainak betöltésére, táplálták azt a könnyedséget, mellyel e 
legnehezebb próbálkozásokhoz közelednek nálunk. Olyan katedrákat 
létesítettek, amelyekhez nem voltak tanárok és olyan akadémiákat, amelyekhez 
nem voltak tudósok, lejáratták a tudományt. ... Az egyetemi katedrák nem 
jelentenek többet, mint jól fizetett, zsíros állást, mégpedig olyan emberek 
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számára, akiknek különféle elfoglaltsága a politikában és a közélet más 
területein nem hagy elegendő időt a tudományos munkára; néhány líceumban és 
gimnáziumban rutinosan és a tanult tudományok iránti bármiféle mélyebb 
érdeklődés nélkül készítenek fel egy generációt, mely a többszöri próbálkozás 
után többé-kevésbé könnyen elnyert érettségivel arra hivatott, hogy megtöltse a 
közhivatalok irodáit, vagy mint az állam ösztöndíjasai a külföldi belvárosi 
kávéházakat és szórakozóhelyeket."45 

A század utolsó két évtizedében megindul a diáklétszám folyamatos és 
tartós növekedése, ami 1898 után ugrásszerűvé válik a kötelező érettségi vizsga 
megszüntetése miatt. (pl. a bukaresti egyetemre az 1899/1900 tanévben 
egyszerre 2739 hallgató iratkozott be, míg 1897/98-ban 1775 hallgatója volt.46) 
A létszámot a zsidó hallgatók is növelték, akik elsősorban az orvosi kart 
árasztották el lévén, hogy ez volt az egyetlen értelmiségi hivatás, amit 
betölthettek a fejedelemségekben, ahol közhivatalt az állampolgárként el nem 
ismert zsidók nem viselhettek. (Például 1899/1990-ban a iasi egyetem orvosi 
karának 101 diákja közül 71 „idegen".47) 

Annak ellenére, hogy az egyetemek létrehozásától 1918-ig mindössze 
néhány ezren végeztek, mind a ia§i, mind a bukaresti egyetem román tudósok 
nemzedékeit adta az országnak. Megfigyelhető az a tendencia is, hogy sok 
magyarországi román diák tanult a romániai egyetemeken. 

Az egyetemek mellett a későbbiekben többféle főiskolát is megnyitottak 
Romániában - Politechnikai Intézet, Felsőfokú Agrárintézet, Építészeti Főiskola 
(1897), Kereskedelmi Főiskola (1913) - amelyek a szakemberképzés kisebb 
részét végezték. 

Folyamatos és növekvő volt ugyanis a külföldi, nyugat-európai 
egyetemeken való szakemberképzés, ahová évente sok diák ment ki tanulni, 
vagy állami ösztöndíjjal, vagy a szélesedő középréteg tagjaként saját költségén. 
Például, csak 1860-ban Párizsban, Berlinben, Bonnban, Torinóban és 
Münchenben 32 moldvai ösztöndíjas tanult, akik között később 9 egyetemi 
tanárt találhatunk. Cuza fejedelemnek is szándékában állt megalapítani 
Párizsban egy román kollégiumot, ami csupán az első világháború után valósult 
meg (Párizsban és Rómában).48 A külföldi egyetemi- és szakképzés a romániai 
egyetemek, szakfőiskolák felállításáig monopolhelyzetben volt, de utána is 
sokáig megőrizte vezető szerepét a román elit képzésében. A politikai és 
államigazgatási szféra, valamint az üzleti és tudományos élet vezető tagjai 
kivétel nélkül külföldön végezték tanulmányaikat az első világháborúig tartó 

Theodor Rosetti: Haladásunk irányáról. Eredetileg a Convorbiri Literare. 1874/VI1I. 
Iasi. 1-53. című folyóiratban jelent meg. Fordítása a „Román eszmetörténet 1866-1945". 
Aetas-Századvég, 1994. című műben található. 93-94. o. 
46 Istoria Universitátii din Bucuresti. 204. o. 
47Contributii ... 192.0. 
48 Lucián Nästase: A külföldi tanulás szerepe a román egyetemi tanárok karrierjében 
(1866-1944). Kézirat. 
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időszakban. Jól megvilágítja ezt a következő adat: 1864-1914 között a román 
érettségi diplomák aránya 91%, a licenciátusoké 45% és a doktori diplomáké 
csupán 10%. A külföldi egyetemi diploma jelentős presztízzsel bírt és 
megszerzése egyfajta társadalmi kiválasztásként működött, garantálva az otthoni 
karriert. A román értelmiség képzésében elsősorban Franciaország, Németország 
és Ausztria egyetemei, majd másodsorban Olaszország, Belgium, 
Spanyolország, Magyarország és Svájc egyetemei játszottak szerepet. Ezek 
közül magasan kiemelkedik Franciaország, Párizs vezető szerepe, ahol a 
romániai diákok elsősorban a jogtudományi, társadalomtudományi, valamint 
orvostudományi karokat látogatták.50 A filozófiai és bölcsészettudományi 
szakokat viszont inkább a német egyetemeken hallgatták, míg a mérnöki 
ismereteket nagy számban a Bécsi Politechnikumban szerezték meg.51 

Rezumat 

Studiul prezintä ambitiile culturale si didactice ale románilor din Transilvania, 
pregatirea intelectualilor in secolul al XVIII-lea si al XlX-lea pe de о parte, pe 
de alta parte insá formarea retelei de invätämint superior si mediu in 
principatele románesti, apói in statul modern román. Emanciparea culturalä a 
románilor din Trans ilvania s-a format ín cadrul bisericii greco-catolice 
subvenfionatä de cätre stat datoritä unirii religioase. La Blaj, noul sediu al 
episcopatului si-a deschis portile un seminar de pregátire a preotilor si un 
gimnaziu, care fund ridicat mai tirziu la rang de liceu a devenit centrul spiritual 
al románilor. Sistemul de invätämint al bisericii ortodoxé majoritare era pe 
acea vreme múlt mai slab dezvoltatä si mai putin importantä, astfel formarea 
intelectualitatii románesti a avut loc in liceele unguresti reformate si romano-
cato lice. Influenta culturalä a intelectualitatii din Trans ilvania asupra 
principatelor putea fi simtitä. Odatä си terminarea dominatiei fanariote, cu 
trezirea constiintei nationale, cu cresterea receptibilitätii fatä de valorile si 
formele spirituálé de tip occidental si cu formarea statului román modern, 
principatele au preluat rolul conducätor si in domeniul vietii culturale. 
Universitäre infiintate pe baza modelului occidental la Iasi in anul 1860, apoi 
la Bucuresti in 1864 au avut doar rol formal, indeplinindu-si rolul in formarea 
elitéi stiintifice sipolitice similar universitätilor din Occident - doar incepind din 
secolul XX. 

Lucián Nästase i.m. 
50 Lucián Nästase i.m. 
51 Stelian Mändrut: Romániai, erdélyi és bukovinai diákok a Bécsi Műszaki Egyetemen 
(1867-1918). Kézirat. 
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Kiss József Mihály 

A kolozsvári „menekült egyetem" 1919. évi történetére vonatkozó 
dokumentumok Szandtner Pál iratai között 

Az 1958-ban létesített ELTE szaklevéltárának gyűjtőkörébe nemcsak az 
egyetem egyes szervezeti egységeinek /karok, tanszékek, intézetek/ és a jogelőd 
intézményeknek a történeti értékkel rendelkező iratanyaga, hanem az egykori 
tanárok működésére vonatkozó iratok is beletartoznak. 

A levéltárban őrzött iratanyag mennyisége napjainkban meghaladja az 
1050 iratfolyómétert, amelyből a személyi fondokra eső mennyiség valamivel 
több mint 60 iratfolyóméter. A személyi fondok száma pillanatnyilag 27, a 
bennük található iratok döntő többsége a huszadik században keletkezett. 
Közöttük olyan tudósók hagyatéka is megtalálható, mint a régész-
művészettörténész Oroszlán Zoltán, a matematikus Fejér Lipót, a geológus-
paleontológus Bogsch László, a nyelvész Pais Dezső, vagy a geológus Papp 
Károly, hogy csak azokat említsük, akiknek iratai jelentősebb mennyiségben 
kerültek levéltárunkba. Természetesen egy hagyaték értékét nem annyira a 
mennyiség, mint a benne lévő információ határozza meg. 

Az alábbiakban egy ilyen, mennyiségét tekintve kicsiny, ám tartalmára 
nézve nagy értékű hagyatékra kívánjuk felhívni a figyelmet.1 A gondosan 
válogatott, s rendezett hagyatékot több mint két éve ajándékozta dr. Szandtner 
György levéltárunknak. 

A hagyaték bemutatása előtt szeretnénk ismertetni Szandtner Pál 
életének, tudományos- és közéleti működésének főbb állomásait. 

Szandtner Pál 1884. december 5-én születetett Dunaföldváron. Édesapja 
népiskolai tanító, édesanyja egy molnármester lánya volt. Kilenc éves korában 
elárvult, neveltetéséről egy ideig atyja fivére, majd a pécsi káptalan és a ciszterci 
rend gondoskodott. Felsőbb tanulmányai költségének nagyobbik részét 
hivatalnoki és instruktori munkák vállalásából önmaga fedezte. 

A pécsi főgimnáziumban jelesen érettségizett. Egyetemi tanulmányait 
mint ciszterci növendék az innsbrucki egyetem hittudományi karán kezdte meg. 
Az ott eltöltött öt félév során előbb filozófiai stúdiumokat folytatott, majd 
dogmatikai, erkölcstani, bibliai hermeneutikai és egzegetikai, keleti nyelvészeti 
/héber, arab/, egyháztörténeti és kánonjogi tanulmányokat végzett a legjobb 
eredménnyel. 

1 ELTE Levéltára 427. Szandtner Pál iratai. Az iratok mennyisége: 0.12 ifm. 
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Ezután a kolozsvári egyetem bölcsészettudományi karán magyar, német 
és latin nyelvészetet és irodalmat tanult, valamint filozófiai és pedagógiai 
előadásokat látogatott, mindenből jeles eredményt érve el. 1907. szeptemberében 
az egyetem jogi karának lett öt féléven keresztül hallgatója, s kitüntetéssel letett 
doktori szigorlatai után 1911. januárjában avatták államtudományi doktorrá. Az 
avatás után alig négy évvel, 1915. februárjában az egyetem jog- és 
államtudományi kara az „alkotmánypolitika" tárgyköréből magántanárrá 
habilitálta. 

Közszolgálatba szigorló jogászként 1910-ben lépett. Előbb a 
székesfővárosi tanfelügyelőségnél, majd fél év múlva a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium elnöki osztályánál alkalmazták. 1911. októberében 
a nagyváradi jogakadémia magyar közjogi és politikai egyesített tanszékének 
elnyerésére nyújtott be pályázatot. A tanári kar egyhangú javaslatára 1911. 
decemberében lett a magyar közjog, a politika és a jog- és államtudományi 
bevezetés nyilvános rendkívüli tanára. Miután a kolozsvári egyetem 
magántanárává habilitálta, a jogakadémián 1915. áprilisában nyilvános rendes 
tanárrá léptették elő. 1916 végén pályázott a kolozsvári egyetem jogi karán 
megüresedett magyar közjogi tanszék elnyerésére, melyre a kar egyhangúlag 
első helyen javasolta, s nyilvános rendes tanári kinevezéssel vele töltötték be a 
tanszék vezetését. Ezután 1921. októberében a kar egyhangú meghívása alapján 
a politika tanszékének nyilvános rendes tanára lett. 

Kolozsvár román csapatok által történt elfoglalása után 1919. 
októberében a külügyminisztérium Békeelőkészítő Irodájának В Csoportjához 
osztották be az erdélyi kérdés egyik szakreferensének, majd az iroda feloszlatása 
után az akkor felállított Országos Menekültügyi Hivatal Diákvédelmi 
Főosztályának megszervezésével és vezetésével bízták meg. Ezzel egyidejűleg a 
székhelyét vesztett kolozsvári egyetem tanácsa az egyetem újra szervezése 
ügyében létrehozott karközi állandó előadóvá választotta meg. Mikor az 
egyetem további fennmaradásának kérdése eldőlt, 1921. márciusában az 
Egyetemi Tanács javaslatára a kultuszminiszter a Ferenc József 
Tudományegyetem szegedi elhelyezése ügyének miniszteri biztosává nevezte ki. 
Mindezen feladatait a tanszék vitele mellett az egyetem szegedi megnyitásáig, 
illetve 1921. októberéig látta el. 

Eközben az Országos Menekültügyi Hivatal szegedi Diákvédelmi 
Kirendeltségét is vezette, majd ennek 1923. júniusában történt megszüntetése 
után az Egyetemi Tanács által az országban elsőként létrehozott Egyetemi 
Diákjóléti és Diákvédő Irodának lett a megszervezője és vezetője. Szandtner 
szervezte újjá Szegeden az 1928-ban 250 férfi és 150 nőhallgató számára 
átépített Egyetemi Diákotthont, s igazgatta működésének első esztendejében. 
1928. márciusában a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium által létesített 
Főiskolai Tanulmányi és Pályaválasztási Tájékoztató Intézet szervezésével és 
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vezetésével bízták meg, melynek igazgatója volt az intézet 1945-ös 
megszüntetéséig. 

1928. decemberében a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Jog-
és Államtudományi kara egyhangú döntésének eredményeként nyert nyilvános 
rendes tanári kinevezést a politikai tanszékre. A tanszéken 1929. 
szeptemberében kezdte meg működését, s ekkortól 1948. október 6-ig volt a 
politika, illetve az általános alkotmánytan és közigazgatástan tanára. Az 
1948/49-ben bevezetett új jogászképzés Szandtner tanszékének a tárgykörét is 
módosította, s 1949. március 31-én nyugdíjazták. 

A tanítás mellett 1915-ben és 1916-ban a nagyváradi jogakadémia 
dékánja volt. 1917-ben Kolozsvárott rendezte a közjogi és a közigazgatás-jogi 
szemináriumok könyvtárát, majd 1918-ban megbízták a jogi kar könyvtárának 
vezetésével. 

Budapestre kerülése után, tanszékének elfoglalásával egyidejűleg az 
Egyetemi Tanács megbízta a diákjóléti és diákvédő iroda megszervezésével és 
vezetésével. Ennek szervezését 1930-ban kezdte meg, s a Pázmány Péter 
Tudományegyetem Diákjóléti és Diákvédő Irodája az 1931/32-es tanévvel meg 
is kezdte működését. Szandtner közmegelégedéssel vezette az irodát 1948. 
októberéig. 

A kolozsvári, illetve szegedi egyetem jog- és államtudományi karának 
egy tanéven át, a budapestinek három alkalommal volt dékánja. A budapesti 
egyetem tanácsának hat éven át volt tanár-tanácsjegyzője. Tagja volt a Magyar 
Tudományos Akadémia jogtudományi bizottságának és a Szent István 
Akadémiának is. Anyanyelvén kívül saját bevallása szerint németül és latinul 
kiválóan, angolul elég jól, franciául és olaszul pedig a tudományos müvek 
megértéséhez szükséges mértékben tudott. 

A levéltárunkba került iratok között a tanulmányi előmenetelét tanúsító 
okmányok, kinevezésére vonatkozó iratok, vele kapcsolatos tanácsülési 
jegyzőkönyvi kivonatok s a diákvédelemre és a pályaválasztási intézet 
működésére vonatkozó akták mellett nagy számban fellelhetőek a kolozsvári 
egyetem budapesti működésére és a Szegedre történő elhelyezés kapcsán 
folytatott tárgyalásokra vonatkozó feljegyzések is. A továbbiakban a kolozsvári 
egyetem, illetve a Kolozsvárról menekült egyetemi tanárok és diákok sorsát 
kíséreljük meg megvilágítani Szandtner Pál hagyatékának tükrében. 

Kolozsvár 1918. december 24-i, román királyi csapatok által történt 
megszállása az egyetem további működésére nézve súlyos következményekkel 
járt. 

1919. május 9-én kelt az az irat, melyben a hatóságok a román királyra 
való eskü letételére hívták fel az egyetem oktatóit. A hűségeskü megtagadását 
egyenértékűnek vették azzal, hogy az érintettek lemondanak addig élvezett 
összes jogaikról. A hűségeskü letétele azonban nem jelentette volna 
automatikusan az addig betöltött állás megtartását, mert a hatóságok az egyetem 
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magyar jellegét meg kívánták változtatni, s eszerint csak azok taníthattak volna 
tovább, akik azt is vállalták, hogy két év alatt a román nyelvet szóban és írásban 
annyira elsajátítják, hogy azon előadásokat tudnak tartani. 

1919. május 12-én a rektor tiltakozása ellenére a román hatóságok 
átvették az egyetemet. Az átvételről készült jegyzőkönyv tanúsága szerint az 
előadásokat beszüntették, s a tanárok további tevékenységét befejezettnek 
nyilvánították. A VKM-ben úgy tudták, hogy a tanárok kiutasítása szeptember 
10-én történt meg. 

Az események megtörténte után az érintettek úgy emlékeztek, hogy az 
egyetem átvételét foganatosító biztos a hűségeskü megtagadása miatt az egyetem 
tanárait állásukból felmentette, a tanári segédszemélyzetet /adjunktusok, 
tanársegédek, gyakornokok/ és a tisztviselőket pedig az Erdély területéről való 
kitoloncolással és egyéb büntető rendszabályok kilátásba helyezésével a 
szolgálat további ellátására kötelezte. Később, amint alkalmasnak tűnő román 
nemzetiségű személyek jelentkeztek, a magyar alkalmazottakat fokozatosan 
elbocsátották, azokat pedig akik nélkülözhetetlenek voltak, a hűségeskü 
letételére kötelezték. Közülük egyesek letették a megkívánt esküt, ám bizonyos 
idő elteltével a megváltozott viszonyok miatt többen a Magyarországra való 
távozás előkészítése mellett döntöttek. 

Az egyetem és az Erdélyből menekült tanárok és tisztviselők ügyével a 
Bethlen István által vezetett Békeelőkészítő Iroda В csoportja foglalkozott. 

Bethlen a 80.228/1919. szám alatt november 15-én kelt iratában 
Menyháth Gáspárt és Szandtner Pált bízta meg azzal, hogy hívják össze a 
Budapesten tartózkodó kollégáikat, mert meg szeretné ismerni a kolozsvári 
egyetem jövőjére vonatkozó álláspontjukat. Bethlen -mint írja-, lépéseket kíván 
tenni annak érdekében, hogy az egyetem addig is míg működését Kolozsvárt 
folytathatná, maradjon együtt, s valamely más magyar városban folytassa fontos 
kulturális küldetését. Kéri a tanárokat, hogy válasszanak maguk közül egy két 
vagy háromtagú bizottságot, mely az egyetem ügyét vele együtt képviselné, s 
hivatott lenne eljárni a vallás- és közoktatásügyi miniszternél. /1 . dokumentum/ 

Az értekezletet november 21-én délután 4 órakor tartották meg a Béke-
előkészítő Iroda В csoportjának hivatali helységében. Az értekezleten való 
megjelenésre szóló felhívást a fővárosi napilapok november 19-én tették közzé, 
ezen túlmenően a városban tartózkodó, s ismert címmel rendelkező tanárokat 
levélben is értesítették. Az értekezleten 11 nyilvános rendes tanár mellett 2 
nyilvános rendkívüli tanár is részt vett. Három nyilvános rendes tanár, mivel a 
fővárostól távol tartózkodott táviratban mentette ki magát. 

Az értekezleten a jelenlévő senior, Fabinyi Rudolf elnökölt. A értekezlet 
résztvevői egyhangúlag kimondták az egyetemnek egy meg nem szállt 
magyarországi városban való továbbmüködését. Ez a továbbműködés szerintük a 
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lefoglalt egyetemi intézmények és intézetek visszakövetelésére vonatkozó 
magyar igények súlyát is növelni fogja. Amennyiben Erdélyben a román állam 
nem engedélyezné magyar egyetem működését, akkor az erdélyi magyarság 
egyetemhez való jogának állandó demonstrálására, s a kérdés állandó felszínen 
tartására kiváló eszközül szolgálhat az egyetem nevének, s legfőbbképpen 
kolozsvári jellegének fenntartása. Az egyetemet mindaddig fenn kell tartani, 
amíg az, az alapításáról szóló 1872. évi XIX. törvénycikk szerinti eredeti 
otthonába vissza nem térhet. 

Kimondották továbbá, hogy addig is, míg az egyetem fenntartását célzó 
lépések elvi sikerre vezetnének, ideiglenes székhelyül Budapestet, illetve Budát 
javasolják. Fontosnak tartanák, hogy működésüket a pesti egyetem jövő 
félévének megnyitásával egyidejűleg kezdhessék meg. Már ezen az értekezleten 
felmerült a vidéki városok közül Szeged neve, mint olyan városé, ahol egy 
egyetem működésének a feltételei legkönnyebben megteremthetők. 
Szükségesnek tartotta továbbá az értekezlet azt, hogy a Kolozsvárott 
visszamaradt egyetemi tanácsot értesítsék az egyetem sorsát érintő eddigi 
kezdeményezésekről, valamint hogy hívják fel a „végleges minőségű egyetemi 
alkalmazottakat" Kolozsvár elhagyására. 

Az intézményt érintő további tárgyalások vitelére Menyhárth Gáspár 
jogi kari dékánt, Lechner Károly orvosi kari nyilvános rendes tanárt, Fabinyi 
Rudolf matematika-természettudományi kari nyilvános rendes tanárt, Cholnoky 
Jenő bölcsészet- nyelv és történettudományi kari nyilvános rendes tanárt, a 
bizottsági előadói tisztségre pedig Szandtner Pált választották meg. Kérte 
továbbá az értekezlet, hogy a nyugdíjazások ügyét függessze fel a 
kultuszminiszter. 

Az indítványok előterjesztése során értesültek a résztvevők arról, hogy a 
pozsonyi egyetem tanárai is elhelyezkedni kívánnak, ezért kimondták, hogy a 
pozsonyi egyetem további fenntartását nem kívánják megakadályozni, de a 
budai elhelyezés tárgyában az elsőbbség őket illeti. A pozsonyi tanárokat 
szívesen látják az üresedésben lévő, illetve helyettesítést igénylő tanszékeken. 

November 27-én a fővárosban tartózkodó tanárok egy része, már mint 
egyetemi tanács ülésezett. Schneller István elnöklő prorektor Kolozsvár 
megszállásával és a tanárok egy részének elüldözésével magyarázta meg az 
értekezlet összehívását. A jelenlevők kimondták, hogy mint az egyetem 
budapesti képviselete kívánnak működni a jövőben. A prorektor bejelentette, 
hogy aznap délelőtt felkeresték Sir George Clerket, aki a Versailles-i 
békekonferencia képviselőjeként tartózkodott a fővárosban, s tájékoztatták a 
kolozsvári egyetem sorsáról. A találkozót Teleki Pál szervezte meg, a nagykövet 
előtt a beszédet Cholnoky Jenő tartotta meg. A beszédet rövidítve közöljük, 
népnévként az eredeti „oláh" kifejezés helyett a románt használjuk./2. 
dokumentum/ 
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November 29-én a vallás- és közoktatásügyi miniszternél tartottak 
megbeszélést a tanács tagjai. Itt az ideiglenes elhelyezés kérdése szerepelt a 
legnagyobb hangsúllyal. A minisztériumban támogatták a működés folytatását, s 
az egyetem budai elhelyezését. A karok közül a jogi és a bölcsész elhelyezése 
minden nagyobb nehézség nélkül megoldható lesz, jegyezték le minisztériumi 
állásfoglalásként ezt a véleményt. Az orvosi kar számára a pozsonyi 
társfakultással együtt a budai XVII. számú helyőrségi kórházat kívánták 
rendelkezésre bocsátani, esetleg kiegészítve a Vörös Kereszt kórház egyik-másik 
osztályával. /Ezek felett az intézmények felett azonban nem a kultusztárca 
rendelkezett./ A legnagyobb nehézséget a matematika-természettudományi kar, 
kiváltképpen a kémiai és fizikai tanszékek elhelyezésénél látták. A tanács itt a 
műegyetem megfelelő intézeteinek segítségére számított, ám a minisztérium 
illetékesei jelezték, hogy főleg a kémiai laborok átengedésére a műegyetemen 
lévő túlzsúfoltság miatt aligha lehet számítani. A megoldást itt a budai 
Pedagógium, vagy valamelyik jobban felszerelt főgimnázium igénybevételétől 
remélték. 

Az előadások megkezdése a minisztérium álláspontja szerint március-
április előtt aligha várható. Éppen ezért az egyetem jövője érdekében mindent 
meg akartak tenni azért, hogy a minisztertanács elvi döntése mielőbb 
megszülessen, s január közepétől legalább a vizsgáztatás megindulhasson. 

Szóba került az is, hogy a pesti egyetem a pozsonyi és kolozsvári 
egyetemnek a fővárosban való ideiglenes működését ellenszenvvel és 
féltékenységgel nézte. A budapesti orvosi karról egyenesen olyan hírek terjedtek 
el, hogy a pénzügyminisztérium útján kívánja megakadályozni, de legalábbis 
hátráltatni a fővárosi elhelyezés ügyét. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
pozsonyi egyetem továbbélésének kérdését ugyanolyan jóindulatúan kezelte, 
mint tette azt a kolozsváriak esetében. /3. dokumentum/ 

Kolosváry Bálint, az egyetem hivatalban lévő rektora december közepén 
Haller István miniszternek Szandtner Pálon keresztül eljuttatott jelentésében 
aggodalmát fejezte ki a Budapestről érkezett hírek miatt. Aggályosnak találták a 
Kolozsvárott lévők azt a tervet, hogy az egyetemet egy másik hazai városban 
kívánják letelepíteni. Ez az ottani egyetemi tanács véleménye szerint nem 
szolgálná a hallgatók érdekét, mert összegyűjtésük lehetetlen, a városban maradt 
tanárok mozgósítása pedig a közhangulatot hátrányosan befolyásoló, s a 
magyarságot gyengítő hatású lenne. Kolosváry megfogalmazza azt a véleményt 
is, hogy ha a románok akár önként, akár a békekonferencia által kényszerítve 
garantálnák is a magyar egyetem autonómiáját, ezt az ígéretet mint a 
tapasztalatok mutatják, úgysem tartanák meg. A jelentés közli a román egyetem 
hallgatóira vonatkozó statisztikai adatokat is. A levél végén adatokkal szolgál a 
magyar egyházak által szervezett alsó- és középfokú tanintézetek szervezéséről. 
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Ezek az iskolák biztosították az anyanyelvi oktatást a bezárt állami intézetek 
helyett. /4 .dokumentum/ 

Szandtner Pál december 10-én készítette el Bethlen Istvánnak, a Béke 
előkészítő Iroda В csoportja vezetőjének s az erdélyi érdekek minisztertanácsi 
képviselőjének azt az előterjesztést, amely kimondja a kolozsvári egyetem 
további hazai működését. /5. dokumentum/ 

Kolozsvárott a román nyelvű előadások 1919. november 3-án kezdődtek 
meg, s 1920. február 1-én a román király hivatalosan is megnyitotta Erdély 
román egyetemét. 

1920. február 24- én végre megszületett a Minisztertanácsnak az a 
döntése, amely a menekült kolozsvári és pozsonyi egyetemeket a törvényhozás 
végleges döntéséig ideiglenesen egy egyetemként Budapesten helyezte el. 

A két menekült egyetem fennmaradását végül az 1921. évi XXV. 
törvénycikk mondta ki, a kolozsvári egyetem székhelyéül Szegedet jelölve ki, 
míg a pozsonyit Pécsett helyezte el. Ezeknek az eseményeknek az ismertetése 
már nem tartozik dolgozatunk témájához.2 

A dokumentumokat betűhíven közöljük. Az iratokban foglaltak a 
történelmi események szereplőinek, elszenvedőinek a viszonylag friss élmények 
hatására készült közel egykorú visszaemlékezését tartalmazzák, kérjük ilyen 
szemmel olvassák a szövegeket! 

2 A két menekült egyetem sorsára vonatkozóan lásd még: Kiss József Mihály: Párhuzamos utak A 
kolozsvári és a pozsonyi egyetem válságos időszakának történetéhez in: Tanulmányok a magyar 
felsőoktatás XIX-XX. századi történetéből szerk. Kiss József Mihály Budapest, 1991. 123-161. p. 
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Dokumen t unto к 

1. sz. 

Budapest, 1919. november 15. 
Bethlen István megbízza Szandtner Pált a Budapesten tartózkodó tanárok 
összehívásával, hogy az intézmény ügyének képviseletére bizottságot 
válasszanak. 

A békeelőkészítő iroda „B" csoportja 
80228/1919. szám Bizalmas 

Méltóságos Szandtner Pál egyetemi tanár úrnak 
Budapest 

A kolozsvári Ferencz József Tudományegyetemnek a románok által 
történt erőszakos átvétele az egyetemi tanárok jelentékeny részét arra 
kényszerítette, hogy állomáshelyüket Kolozsvárt hagyják el és így a tanárok 
jórészben máris Budapesten tartózkodnak, vagy pedig ide útban vannak. Az 
erdélyi menekült tisztviselők elhelyezése a vezetésem alatt álló hivatal 
ügykörébe tartozván, lépéseket kívánok tenni illetékes helyen olyan irányban, 
hogy a kolozsvári magyar egyetem addig is, míg működését Kolozsvárt ismét 
folytathatná, maradjon együtt és a megszállás tartama alatt fontos kulturális 
misszióját valamely más magyar városban folytassa. Az egyetemi autonómia 
szellemét tiszteletben tartani, úgy vélem elsősorban ismernem kellene az itt 
tartózkodó tanárok állásfoglalását és ez okból van szerencsém felkérni, 
méltóztassanak érintkezésbe lépni az itt tartózkodó kartársakkal, s amennyiben e 
tervet a maguk részéről helyeslik, kérem méltóztassanak a maguk körébe egy e 
tekintetben teljesen meghatalmazott 2 vagy 3 tagú bizottságot választani, akik 
velem érintkezésbe lépve, kidolgoznák azon kereteket melyeknek betöltését 
illetékes tényezőnél a vallás és közoktatásügyi miniszter úrnál és a 
minisztertanácsnál kérni kellene. Azt hiszem, hogy úgy fontos tanulmányi érdek, 
mint a tanári kar jól felfogott érdekei egyaránt ily megoldást tanácsolnak, mert 
az együtt maradt Alma Mater kétségtelenül oly nagy szellemi és morális erőt 
reprezentál, melyet sem a kolozsvári egyetemre való visszakövetelési 
igényünknél, sem a hazai kultúra szempontjából nem nélkülözhetünk. 

Kérem, hogy eljárásuk eredményéről mielőbb értesíteni szíveskedjenek. 
Kérem fogadja kiváló tiszteletem nyilvánítását. 
Budapest, 1919. évi november hó 15-én. 

gróf Bethlen István 
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2. sz. 

Budapest, 1919. november 27. 
A fővárosban tartózkodók, mint Egyetemi tanács kijelentik, hogy az intézmény 
képviselőiként kívánnak működni. Schneller István prorektor bejelenti, hogy a 
délelőtt folyamán Sir George Clerket, a békekonferencia képviselőjét felkeresték, 
s ismertették az egyetem helyzetét. 

Jegyzőkönyv 

Felvétetett Budapesten 1919. évi november hó 27-én az otthonából román 
részről jogellenesen kitelepített kolozsvári Ferencz József magyar tudomány-
egyetem tanácsának rendkívüli ülésében. 

Jelen vannak: dr. Schneller István e. i. prorektor, mint elnök, dr. 
Menyhárth Gáspár jogkari dékán, dr. Lechner Károly előző tanévi orvoskari 
prodékán, az orvosi kar e. i. dékánjának és prodékánjának helyettese, dr. 
Szádeczky Lajos előző tanévi bölcsészet kari prodékán, a bölcsészeti kar 
dékánjának s prodékánjának helyettese, dr. Fabinyi Rudolf mathem.-
természettudománykari prodékán, mint tanácstagok s dr. Szandtner Pál jogkari 
nyilv. r. tanár mint jegyzőkönyv-vezető. 
1 .dr. Schneller István elnöklő prorektor az ülést megnyitván kifejti, hogy mint az 
egyetem Kolozsvárt visszamaradt Rektorának helyettese, szükségesnek tartotta a 
jelen tanácsülés egybehívását, mert ami kívánatos az, hogy azon a válságos 
helyzeten, melybe a kolozsvári Ferencz József magyar tudományegyetem 
működésének a Kolozsvárt megszálló románok által eszközölt erőszakos 
megakasztása s a tanárok nagyrészének Kolozsvárról elűzése folytán jutott, 
illetékes tényezők részéről mielőbb segítve legyen, annyira kívánatos az is, hogy 
minden lépés, mely az egyetem válságos helyzetének megoldása érdekében az 
egyetem tanárai részéről tétetett vagy tétetik, ne csak mint az egyetem egyes 
alkalmazottjainak egyébként elismerésre méltó magánvállalkozása illetve 
magán-állás foglalása, hanem mihelyt arra lehetőség nyílik: mint az egyetem 
törvényes képviseletének az egyetemi Tanácsnak ténye jelenhessék és jelenjék 
meg az arra illetékesek előtt. 

Értesülvén tehát arról, hogy mielőtt ő, ki mint prorektor a Kolozsvárt 
visszamaradt rektort helyettesíteni jogosítva van, Pestre érkezett, az egyetemnek 
már korábban Pestre menekült tanárai az egyetem jövő sorsa kérdésében 
kezdeményező lépéseket tettek, szükségesnek vélte az egyetemi Tanács Pesten 
tartózkodó tagjait, illetőleg azokat, kik a Kolozsvárt visszamaradt tanácstagokat 
a szervezeti szabályok értelmében jogszerűen helyettesítheti a jelen ülésre 
egybehívni, hogy ezek, mint a kolozsvári egyetemnek Budapesten működő 
Tanácsa, az egyetem jövője ügyében eddig tett lépések elfogadhatóságát 
megvizsgálják, s róluk mint egyetemi Tanács véleményt mondjanak. Felhívja 
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evégből elnöklő prorektor dr. Szandtner Pál nyilv. r. tanárt, mint úgy a Pestre 
menekült kolozsvári egyetemi tanárok itt szóban forgó tényeiről felvett karközi 
értekezleti jegyzőkönyvnek valamint a jelen tanácsülés jegyzőkönyvének is 
vezetőjét, terjessze elő azt a jegyzőkönyvet, mely az egyetem Pestre menekült 
tanárainak folyó é. nov. hó 21-iki karközi értekezletén az egyetem jövő sorsát 
érintő kérdésekben felvétetett. 
Felolvastatván a szóban forgó jegyzőkönyv elnöklő prorektor felhívja a Tanács 
tagjait, hogy egyrészt a jegyzőkönyvben foglaltakra, másrészt a jelen Tanács 
egybehívásának indokaira s a jelenlevő Tanács tagoknak mint egyetemi 
Tanácsnak szereplésére vonatkozóan tegyék meg estleges észrevételeiket. 

A hozzá szólások után elnöklő prorektor egyhangú határozatként 
kijelenti, hogy az egyetem Tanácsának a jelen ülésben jelenlevő tagjai addig is 
míg az egyetem Tanácsának jelenlegi kényszerű széttagoltsága megszűnik, az 
egyetem Budapesten elintézésre váró ügyeiben mint az egyetem budapesti 
képviselete és Tanácsa működni szükségesnek tartják hogy e minőségükben a 
menekült kolozsvári egyetemi tanárok Budapesten 1919 évi nov. hó 21-én tartott 
karközi értekezletének jegyzőkönyvében foglaltakat teljes mértékben 
helyeslőleg tudomásul veszik, az egyetem jövőjét érintőleg abban foglalt 
határozatokat magukévá teszik, az értekezlet kebeléből az egyetem ügyeinek 
megbeszélésére kiküldetni-kért bizottságot a maguk részéről is kiküldöttnek és 
megbízottnak tekintik s minderről a vonatkozó iratok beterjesztése mellett a 
vallás és közoktatásügyi magyar miniszter Urat jóváhagyó tudomásul vétel és 
megerősítés végett a prorektor útján értesítik. 
2. Elnöklő prorektor jegyzőkönyvi megörökítés végett jelenti a Tanácsnak, hogy 
Nagymélt. gróf Teleki Pál a Béketárgyalások előkészítésével megbízott 
miniszter Úrnak szíves közben járása folytán sikerült a mai nap délelőttjén az 
egyetemi Tanács Pesten időző tagjainak (dr.Schneller István, dr. Fabinyi Rudolf, 
dr. Lechner Károly, dr. Menyhárth Gáspár ny. r. tanároknak:) a versaillesi 
békekonferencia teljhatalmú budapesti megbízottja Sir George Clerk elé 
járulhatni s előtte Cholnoky Jenő dr. nyilv. r. tanár angol nyelvű 
tolmácsolásában részletesen ismertetni azokat a brutális sérelmeket, melyek az 
erdélyi magyarság kultúráját s a kolozsvári egyetem tanárait az egyetemnek a 
románok részéről eszközölt erőszakos elfoglalása s a tanárok önkényes elűzése 
által érték s sikerült előterjeszteni azt a kérelmet, hogy a kolozsvári Ferenc 
József magyar tudomány egyetemet az erdélyi magyarság javára, immár 
félszázados jogaiba visszahelyeztessék. 

Sir Georg Clerk az egyetem előterjesztését meghallgatván, reá angol 
nyelven a következőket válaszolta „ Nagyon köszönöm, hogy megtiszteltek 
megjelenésükkel és nekem elmondották panaszukat. Előterjesztésüket Párizsban 
azonnal a békekonferencia elé fogom vinni. Remélem, hogy Önök elégtételt 
kapnak a szenvedett atrocitásokért, s amennyire hatalmamban áll oda fogok 
hatni, hogy óhajtásuk is teljesüljön." E biztató nyilatkozaton kívül egyébként Sir 
George Clerk az egyetem ügye iránt már más alkalommal is meleg érdeklődést 
mutatott, amennyiben Cholnoky Jenő ny. r. tanártól magánúton is értesülvén az 
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egyetemnek a románok részéről történt bezárásáról, az egyetem jogainak és 
érdekeinek mint mondotta: hathatósabb megvédhetése végett, felkérte Cholnoky 
Jenő tanárt, közölje vele írásban az egyetem idősebb és nevesebb 
professzorainak életrajzi s tudományos működési adatait. Ez óhajnak Cholnoky 
Jenő ny. r. tanár a prorektorhoz tett jelentése szerint eleget is tett. 

Tekintettel arra, hogy a Versailles-i békekonferencia teljhatalmú 
budapesti kiküldöttjének jóindulata a Kolozsvár magyar tudományegyetemnek s 
az erdélyi magyar kultúrának még nagyon is számottevően javára lehet s, hogy 
ennek a jóindulatnak kiváltásában Teleky Pál gróf úr Őnagyméltósága és 
Cholnoky Jenő dr. nyilv. r. tanár, úgy az egyetemi Tanács fogadtatásának 
kieszközlésével mint egyébként is oly tevékeny részt vettek, indítványozza 
elnöklő prorektor, hogy a Tanács az előadottaknak jegyzőkönyv megörökítése 
mellett gróf Teleky Pál úr Őnagyméltóságának s dr. Cholnoky Jenő nyiv. r. 
tanárnak, mondjon köszönetet. 

A Tanács a prorektor által előadottakat örömmel tudomásul veszi, 
jegyzőkönyvileg megörökíti s a prorektor indítványát egyhangúlag elfogadva 
Nagyméltóságú gróf Teleky Pál úrnak s dr. Cholnoky Jenő ny. r. tanárnak az 
egyetem érdekében kifejtett jóindulatú tevékenységéért jegyzőkönyvileg 
köszönetet mond. 
3. Elnöklő prorektor nem tartván lehetetlennek, hogy családi ügyei miatt egy 
időre a fővárosból távozni lesz kénytelen, s viszont nem tartván valószínűnek, 
hogy az egyetem e. i. rektora Kolozsvárról Budapestre közelebbről felutazhatik, 
nehogy ilykép a két félre tagolt egyetem a rektor és a prorektor távolléte miatt 
Budapesten tanácsi képviselet nélkül maradjon, indítványozza, hogy a Tanács a 
vallás és közoktatásügyi miniszter Úr jóváhagyásának kikérése mellett, a 
Budapesten felmerülő rektori teendők ellátásával az e. i. rektor és prorektor 
távolléte tartamára az előző évnek egyelőre huzamosabb ideig is Pesten időző 
prorektorát Riegler Gusztáv dr. orvoskari nyilv. r. tanárt bízza meg. 

Az indítvány egyhangúlag elfogadtatik. 

4. Ugyancsak elnöklő prorektor indítványozza, hogy miután az egyetem 
rektorára illetőleg annak helyettesére az egyetem tanárai jórészének Pestre 
menekülése s az egyetem közelebbi jövőjének Pesten intéződése folytán addig is 
számos administrativ tevékenység fog hárulni, míg az egyetem valahol 
ideiglenes elhelyezést nyer, kérje fel a Tanács a vallás és közoktatásügyi 
miniszter urat, hogy az egyetem rektori hivatala részére lehetőleg magában a 
vallás és közoktatásügyi minisztériumban egy a kari dékánok hivatali működését 
is lehetővé tegyék hivatali helyiségről gondoskodni s a rektori és dékáni 
administratió költségeire a rektor illetve helyettesének kezeihez egyelőre 50.000 
koronát kiutalni s ezzel az egyetemi administratió rendes vitelét mielőbb 
lehetővé tenni szíveskedjék. A Tanács az indítványt egyhangúlag elfogadja 
felkéri a prorektort, hogy annak szellemében a szükséges lépéseket a vallás és 
közoktatásügyi miniszter úrnál mielőbb tegye meg. 
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5. Elnöklő prorektor ama kérdésére, hogy nincs-e valami előterjeszteni valójuk, 
dr. Menyhárth Gáspár jogkari dékán előadja, mikép az egyetem további 
szünetelésének vagy működésének eddig eldöntetlen kérdését az illetékes 
tényezőkkel mielőbb tisztába hozni nagyon kívánatos lenne, mert magán 
értesülései szerint a pénzügy minisztériumnak az ideiglenes költségvetés 
elkészítése végett már sürgősen szüksége lenne az egyetem kiadásainak 
költségvetési előirányzatára. 

A Tanács az előadottakat azzal veszi tudomásul, hogy az egyetem 
közelebbi sorsának tisztázására törekszik a legrövidebb időn belül mindent 
megtenni s mihelyt eldől, hogy az egyetem hol és mily viszonyok között 
működik tovább a költségvetési előirányzat előterjesztése iránt sürgősen 
intézkedni fog. Nagyon sajnálná a Tanács ha pusztán administrativ okok miatt az 
egyetem estleges továbbmüködése akadályokba ütköznék. 

Más tárgy nem lévén prorektor a megjelenteknek megjelenéséért 
köszönetet mondva az ülést berekeszti. 

K.m. f. Jegyző Prorektor, elnök 

Cholnoky Jenő Sir George Clerkhez intézett beszédének magyar 
szövege (részlet) 

Kegyelmes Uram! 
A kolozsvári Ferencz-József tudomány-egyetem kiüldözött tanárai 

jelennek meg Excellenciád előtt, hogy arra kérjék, legyen olyan kegyes és a 
hatalmas angol nép és uralkodója előtt úgy, mint az Egyesült-hatalmaknak a 
békekonferenciára küldött delegátusai előtt is mondja el, hogy a fegyverszüneti 
szerződések durva megsértésével, a hágai békeegyezmények idevonatkozó 
határozataival homlok egyenest ellenkező szellemben: oly jogtalanság érte 
Közép-Európa egyik legnagyobb, legszebb, leggazdagabb egyetemét, amelyhez 
fogható durvaság talán Ázsia népei közt megérthető volna, de ott sem menthető. 

1872-ben alakult az egyetem, igen kicsi keretekben. Az Erdélyi Múzeum 
Egylet szép gyűjteményei és hatalmas könyvtára tette lehetővé, hogy az egyetem 
néhány év alatt európai színvonalra emelkedett. Az oda kinevezett tanárok nem 
kíméltek fáradtságot, nem ismertek lehetetlent, hanem minden erejükkel, nagy 
tudásukkal, európai összeköttetéseikkel dolgoztak azon, hogy az egyetem 
intézetei, gyűjteményei, laboratóriumai a lehető legmagasabb nívóra 
fejlesztessenek. Világhírű professzorok dolgoztak teljes energiával s csakugyan 
létesítettek is egy olyan egyetemet, amely gyűjteményei és felszerelései révén az 
elsők közé tartozik Európában. A háborút megelőző években évenként átlag 3 
millió koronát költött az állam az egyetemre, de ne felejtsük el a teménytelen 
adakozást, egyéb forrásokból való szerzést sem, amelyek mind az egyetem 
gazdag kincstárát szaporították 
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Ez az egyetem a magyaroké volt. Magyar ésszel, magyar tudással, 
magyar munkával, magyar pénzzel épült magyar tanulók számára. Egész 
városrészt tesznek ki az egyetem épületei, pompás klinikája, Európában talán 
legmodernebb könyvtára, intézetei és múzeumai. 
Egy tiszta magyar városban, tiszta magyar egyetem a dicső erdélyi fejedelmek 
korának felújulását hirdette a szomorú osztrák elnyomatás után. 

Ezt az egyetemet egy nemzetiségünk elrabolta a magyarságtól, s az 
Egyesült Hatalmaktól a rend fenntartására berendelt román hadsereg nem hogy 
megakadályozta volna ... ö adott fegyveres erőt a jogtalanságok elkövetéséhez, 
így történt, hogy romániai királyi katonák szuronyainak támogatásával oly 
egyének, akik a magyar államnak hűségesküt tett hivatalnokai voltak, behatoltak 
az egyetem épületeibe, a professzorokat eltávolították s az egész nagyszerű 
intézményt román nyelvű egyetemnek nyitották meg. Ehhez semmi joguk sem 
volt, nem beszélve a fegyverszüneti szerződésekről és hágai egyezményekről. 

1. Nem volt joguk, mert az egyetem magyar pénzen létesült és tartatott 
fenn. Évi fenntartása az utóbbi, de a háborút megelőző esztendőkben 3 millió 
korona volt. A románoktól fizetett egyenes államadó évi összege ebben az 
időben 9 millió koronát tett ki, ez nem volt elég a román nyelvű elemi és 
középiskolák szubvenciójára, a román területek közigazgatásának, védelmének 
technikai berendezésének ellátására. 

2. Az egyetem gyűjteményeinek igen nagy része nem vásárlás, hanem 
ajándékozás útján került oda. Nem tudok most a többi intézetről számszerű 
adatokkal szolgálni, csak azt említhetem fel, hogy a földrajzi intézet 
gyűjteményének legalább fele ajándék útján került oda. 

3. Nem román, hanem magyar tudósok működésének köszönhető az 
egyetem berendezkedése. Vegyük a földrajzi intézetet. Mintegy 15.000 kötetes 
könyvtárában a U. S. A. Geological Survey, Smithsonian Institution, a wieni 
akadémia, a magyar tudományos intézetek (meteorológiai, földtani, vízrajzi, 
gazdasági, statisztikai stb.) ajándékai oly tömeget tesznek ki, amelynek már 
elhelyezése is nehézségeket okoz. Mindezt nem román tudós, hanem az intézet 
igazgatója személyére kapta ajándékba, s adta oda az állami intézetnek 
ajándékba. De teménytelen tudós küldte meg az igazgatónak különlenyomatait s 
az mind az intézetben nyert elhelyezést. Az intézet igazgatója tudományos célú 
utazásai, expedíciói és tanulmányai közben mintegy 5.000 darab fényképet 
készített. Ezeknek eredeti lemezei mind az egyetemen vannak deponálva. Nem 
magyar tudományos anyag-e ez? Az igazgató saját kezével festett 
olajfestmények, mint tájképtípusok, saját kezűleg szerzett fizikai földrajzi 
gyűjteménye stb. stb. nem specifikusan magyar kulturális kincs-e? Hát a 
románoknak fáradtunk, gyűjtöttünk, dolgoztunk? Ők elvették a mi 50 éves 
munkánknak eredményét, amikor ahhoz egyetlen fillérrel nem járultak, egyetlen 
napszámos munkával nem könnyebbítették? ... 

4. Egyetemünknek az utolsó évben 2.600 hallgatója volt. Jelenleg 
hivatalos értesüléseink szerint a román nyelvű egyetemnek mintegy 600-700 
hallgatója van, és pedig egyrészt Romániából, Besszarábiából és Dobrudzsából 
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stipendiumokkal bekényszerített, idegenföldi hallgatók... Büszkén mondja a 
román hivatalos jelentés, hogy a kolozsvári egyetemnek egyetlen magyar 
hallgatója sincs. Ez természetes, mert nem tudnak románul s nem hódolnak be a 
jogtalan okkupácziónak. A román hatóságok azonban az erdélyi magyar ifjakat 
más egyetemre sem engedik tanulni, mert csak abban az esetben engedik ki őket 
Nagy-Romániából, ha leteszik a hűségesküt; ebben az esetben pedig menten 
besorozzák őket román katonáknak. Még egy esetben adnak nekik távozásra 
engedélyt, ha megfogadják, hogy soha vissza nem térnek. így akarják kisebbíteni 
az erdélyi magyarok számát. Természetes, hogy a mi ifjaink ezt nem fogadják 
meg s inkább egy évet vesztve várják, hogy az angol és amerikai igazságszeretet, 
jogmegbecsülés és humanitás helyre állítsa azt, amit jogtipró hatalmak 
elrontottak. Kétezernél több ifjú várja a megváltást, hogy derékba törött 
pályájukon útjokat ismét folytathassák. 

A tudományos gyűjteményektől és intézetektől megfosztott 
professzorokat sem tűrték meg Kolozsvárott. A legdurvábban, brutálisan 
kiutasították őket. 1912-ben engem az Egyesült Államok Amerikai Földrajzi 
Társasága meghívott a Társaság 60 éves jubileumának ünnepére s mint az Állam 
vendége, pompás különvonaton, valóságos ünnepeltetések keretében utaztuk be 
néhány társammal együtt az Unió területét. Most saját otthonom feldúlva, 
bútoraim, könyvtáram, kincseim szanaszét s többi társammal együtt 
marhaszállító vagonban löktek ki bennünket onnan, ahol egész életünk 
munkássága a közjót szolgálta. Egyetemünk tanárai nagyban hozzájárultak 
Erdély gazdasági fellendüléséhez, mi irányítottuk a kormány figyelmét az 
erdélyi medencében rejlő káliumsókra, földgázra és petróleumra, magyar 
geológusok tárták fel a szénbányákat stb. S mi abból az országból vagyonunk 
romjaival kiűzettünk. Nekem, Kolozsvár város tiszteletbeli tanácsosának nem 
ismerték el illetőségemet, mert nem ott születtem s így vagyunk valamennyien... 
Kérjük Excellenciádat, hogy minden erejével odahatni legyen kegyes, hogy azok 
a hatalmak, különösen a nemes Nagy-Britannia, amelyeknek képviseletében 
Exellenciád itt van, szabadítsanak meg bennünket ... adják vissza a 
magyarságnak az egyetemet s tegyék lehetővé, hogy működését, a magyar ifjak 
tanítását akadálytalanul tovább folytathassa. 
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3. 
Budapest, 1919. december 1. 
Szandtner Pál jelentése Bethlen Istvánnak a kultuszminisztériumban november 
29-én az egyetem elhelyezése ügyében folytatott megbeszélésről. 

Kegyelmes Uram! 

Folyó évi november hó 29-én a kolozsvári Ferencz József magyar 
tudományegyetem Tanácsával az egyetem ideiglenes székhelye kérdésében a 
vallás és közoktatásügyi miniszter úrnál s a közoktatásügyi minisztérium 
illetékes osztály-vezetőinél járván, az ott lefolyt megbeszélések összegezéseként 
van szerencsém Nagyméltóságodnak a következőket jelenteni: 

Úgy a közoktatásügyi miniszter úr, mint az illetékes osztály-vezető urak 
/Imre Sándor államtitkár Úr s Tóth Lajos h.-államtitkár Úr/ a legmesszebbmenő 
jóindulatot és támogatást helyezték kilátásba arra nézve, hogy a kolozsvári 
Ferencz József magyar tudományegyetem a maga működését eredeti otthonából 
kitelepítve is folytathassa s a megbeszélések során örömmel volt megállapítható, 
hogy a közoktatásügyi minisztérium illetékeseinek hangoztatott jóindulata nem 
csak megnyugtató ígéret, hanem a megvalósítást komolyan akaró elhatározás. 

Az egyetem ideiglenes székhelyéül a közoktatásügyi minisztérium 
illetékesei legalább is a legközelebbi jövőre gondolva, egybehangzóan Budapest 
illetőleg Buda mellett nyilatkoztak, mint ahol az egyetem működéséhez 
szükséges előfeltételek még a legkisebb költséggel lennének megteremthetők, 
ami az állam mai pénzügyi helyzete mellett szintén számba veendő körülmény. 

Az egyetem ideiglenes helyiségei kérdésében általában az a vélemény 
alakult ki, hogy a pesti egyetemmel vagy a műegyetemmel közös helyiségek 
igénybevételét lehetőleg kerülni kellene, mert amennyire az eddigi jelekből 
megállapítható, a pesti egyetem nem nézi valami jó szemmel a kolozsvári 
egyetem tervbe vett pesti illetve budai szereplését s a műegyetem részéről sem 
lehet sokkal nagyobb jóindulatra és támogatásra számítani. 

A jogi és bölcsészeti karok számára a minisztérium minden nagyobb 
nehézség nélkül fog helyiségekről gondoskodhatni. 

Az orvosi kar intézetei részére kapcsolatban a pozsonyi orvosi karral a 
budai oldalon levő XVII. számú helyőrségi kórház, kiegészítve esetleg a 
közelében levő Vörös kereszt kórház egyik v. másik osztályával, látszott a 
legalkalmasabbnak. Ez intézményeknek az itt feltételezett célokra való 
átengedése azonban egyáltalán nem függ a közoktatásügyi minisztériumtól, 
hanem a XVII. számú helyőrségi kórházé a népegészségügyi minisztériumtól, a 
Vörös kereszt kórházé pedig gróf Csekonics Ő Nagyméltóságától illetőleg az 
egyesülettől. 

Az említett helyiségek átengedése iránti lehetőségekre vonatkozóan 
megjegyezték illetékes helyen, hogy a XVII. számú helyőrségi kórházat a 
népegészségügyi minisztériumtól a pozsonyi egyetem orvosi kara a maga 
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Az említett helyiségek átengedése iránti lehetőségekre vonatkozóan 
megjegyezték illetékes helyen, hogy a XVII. számú helyőrségi kórházat a 
népegészségügyi minisztériumtól a pozsonyi egyetem orvosi kara a maga 
részéről korábban már kérelmezte, de annak átengedésére Csilléry akkori 
népegészségügyi miniszter úr nem volt hajlandó. A Vörös kereszt kórház 
helyiségeinek kérelmezése eddig még nem vétetett folyamatba. Az ez irányban 
teendő lépések sikere állítólag nagyban függ a Vörös kereszt orvosainak s az ott 
magánprakszist folytató egyéb budapesti orvosok, különösen operatőrök 
állásfoglalásától, mert a Vörös kereszt helyiségeinek tanítási célokra 
igénybevétele többé-kevésbé érintheti az ott működő orvosok anyagi érdekeit. 

A helyiségek, főleg a XVII. számú helyőrségi kórház átengedése illetve 
az egyetem céljaira leendő biztosítása érdekében minden esetre célszerű lenne a 
szükséges lépéseket a népegészségügyi minisztériumnál mielőbb s mennél 
nagyobb nyomatékkal megtenni. 

A legnagyobb nehézségeket, a közoktatásügyi minisztérium 
illetékeseinek véleménye szerint, a mathem.-természettudományi karnak, főleg 
pedig a fizikai és chemiai tanszékeknek illetve intézeteknek elhelyezése okozza. 
A kolozsvári egyetem Tanácsa e tekintetben a műegyetem megfelelő 
intézeteinek kollegiális átengedésére gondolt; a közoktatásügyi minisztérium 
ajánlotta is a Tanácsnak, hogy e tárgyban lépjen a műegyetemmel érintkezésbe, 
jelezte azonban a minisztérium, hogy valami nagy hajlandóságra főleg a chemiai 
laboratórium átengedését illetőleg a műegyetemnél ne számítsunk, mert éppen a 
chemiai szak a műegyetemen annyira túlzsúfolt, hogy még esetleg a kellő 
jóindulat mellett sem lesz a kolozsvári egyetem céljaira átengedhető. Imre 
Sándor államtitkár úr reményli, hogy az egyetem itteni elhelyezkedésének ezt a 
legnehezebb kérdését talán a budai pedagogium vagy valamelyik jobban 
felszerelt budai főgimnázium chemiai és fizikai laboratóriumának 
igénybevételével lesz lehetséges megoldani. 

Azt a kérdést illetőleg, hogy mikorra lenne remélhető, hogy a kolozsvári 
egyetem a maga működését Budán vagy Pesten, de inkább Budán mint Pesten 
megkezdhetné, a minisztériumban általában azt a feleletet kaptuk, hogy bár a 
közoktatásügyi minisztérium a kérdés gyors lejáratására mindent megtenni 
hajlandó, alig valószínű, hogy március-április előtt abba a helyzetbejuthatnánk, 
hogy az előadásokat megkezdhessük. 

Az egyetem megnyitásának időpontját érintő ez a kilátás nem éppen a 
legörvendetesebb s mindent meg kellene tenni, hogy az egyetem tovább-
müködésének kérdése még ez év folyamán a minisztertanács által legalább is 
elvileg eldöntessék, de legalább a vizsgáztatás megkezdhető legyen. Egészen 
bizonyos, hogy a kolozsvári egyetemnek számos vizsgázója és hallgatója 
tartózkodik Pesten és a meg nem szállott területeken. Ezekre nézve minden 
esetre sürgős szükség, hogy vizsgáikat saját tanáraik előtt mielőbb 
megkezdhessék illetve folytathassák. Amíg a minisztertanács elvileg ki nem 
mondja, hogy az egyetemet ideiglenesen Budán fenntartja, a Kolozsvárt 
visszamaradt tanárok Pestre fel nem hívhatók. Mihelyt azonban az elvi döntés 
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megtörtént, mi akadálya sem lesz annak, hogy a Kolozsvárt maradt tanárok 
felhívassanak s ha egyelőre egyebet nem is, legalább a hallgatók vizsgáztatását 
megkezdhessék. E célra bizonyosan lehetséges lesz megfelelő helyiségeket 
szerezni. 

Mint az egyetem ideiglenes elhelyezése ügyének az egyetemi Tanács 
részéről is kiküldött előadója, az egyetem pesti illetve budai működésének 
nehézségei felől mennél pontosabb képet nyerni igyekezvén, ez irányú 
érdeklődéseim egyik igen megbízható forrásból nyert eredménye volt az az itt el 
nem hallgatható információ, mely szerint akár a pozsonyi akár a kolozsvári 
egyetemnek s akár Budán akár Pesten ha csak ideiglenes elhelyezését is a 
budapesti egyetem ellenszenvvel és féltékenységgel nézi s a budapesti egyetem 
részéről máris történtek lépések, hogy a kolozsvári és pozsonyi egyetemek budai 
ill. pesti működésének terve megakadjon. 

Állítólag különösen a budapesti orvosi kar az, mely a gondolatot a 
legbarátságtalanabbul fogadja s állítólag nem is késlekedett az idea 
megvalósítását azon az úton akadályozni meg vagy legalább is hátráltatni, amely 
úton az leginkább megakadályozható: a pénzügyminisztérium útján. Ezek az 
akadályozó lépések már régebben s a pozsonyi egyetem orvosi karának Budára 
helyezése tervével szemben tétettek ugyan, nyilvánvaló azonban, hogy élük a 
kolozsvári egyetem csak később aktuálissá vált ügye ellen is irányul illetve 
ennek is prejudikál. 

Amint engem informáltak: a pozsonyi egyetem tanárainak elűzetésével 
ez egyetem jövőjének kérdése aktuálissá válván, a pozsonyi tanárok hasonló 
kéréssel fordultak az akkori közoktatásügyi miniszter úrhoz Huszár Károly 
úrhoz, mint aminővel közelebbről a kolozsvári egyetem elűzött tanárai felléptek. 
Huszár miniszter úr a pozsonyiak ügyét épp oly jóindulattal fogadta, mint 
fogadta Haller miniszter úr a kolozsváriakét s a pozsonyi egyetemnek 
ideiglenesen Budán való elhelyezését szóbelileg éppúgy megígérte, mint 
ugyancsak szóbelileg megígérte Haller miniszter úr a kolozsvári egyetemet 
illetően az egyetem tanárainak. A pozsonyiak az ígéretet írásban kérték s Huszár 
miniszter úr erre hajlandó is volt, ekkor azonban állítólag arra figyelmeztette 
valaki őt, hogy ily fontos kérdésben jó lenne nem egyedül, hanem a 
minisztertanács megkérdezésével intézkednie. Huszár miniszter úr e 
figyelmeztetést acceptálván kiadta az ügyet az illetékes osztálynak 
minisztertanácsi előkészítés végett, mivel pedig az ügy pénzügyi kérdésekkel is 
összefügg, a közoktatásügyi minisztérium kénytelen volt a tárgyban a 
pénzügyminisztériummal lépni előzetes összeköttetésbe. A közoktatásügyi 
minisztérium részéről ez a lépés sürgősen meg is történt, a pénzügyminisztérium 
azonban késlekedik, s amennyire informálom tudni vélte, nem annyira a kérdés 
pénzügyi oldalai miatt, mint inkább amiatt, mert a budapesti orvosi kar a 
jelenlegi pénzügyminiszter úrhoz érveket juttatott el a tekintetben, hogy a 
pozsonyi orvosi kar Budán működtetését miért nem tartaná kívánatosnak. 
Állítólag ugyanis a pénzügyminiszter úr a pozsonyi egyetem oly észrevételek 
kíséretében juttatta el az illetékes pénzügyi osztályhoz, amelyek éppen nem 

155 



igaz -, hogy a pénzügyminiszter úrnak a pozsonyi egyetem Budára helyezése 
ellen legalább az az egyik fő észrevétele, hogy nem helyes egy városban két 
egyetemet helyezni el, mert ez a két egyetem ifjúsága között súrlódásokra s az 
egyetemek közt nem kívánatos konkurenciára vezethet, úgy ez az ellenvetés 
nyugodhatik ugyan bizonyos helyes vagy nem helyes kultúrpolitikai ill. 
pedagógiai megfontolásokon, de aligha képez oly szempontot, melynek 
elbírálása a pénzügyminisztérium elé tartoznék, s mely ép ezért is csak egészen 
speciális személyi alapon volt a jelenlegi pénzügyminiszter úr előtt felvethető. 

Mindezekről Nagy méltóságodat, ki a kolozsvári egyetem ügyét a 
közoktatásügyi miniszter úr mellett a minisztertanácsban képviselni 
kegyeskedik, legalább pro foro interno tájékoztatnom nem volt tán egészen 
érdektelen, nehogy az egyetem tovább működésének kérdése oly okokból 
nyerjen kedvezőtlen elintézést, melyek a nyilvánosság előtt szerepelni aligha 
fognak ugyan, de amelyek megfelelő ellensúlyozás nélkül a dolgok hátterében 
annál hátrányosabban hathatnának. 

Fogadja Nagyméltóságod legmélyebb tiszteletem nyilvánítását. 
Budapest, 1919. évi december hó i-én. 

Szandtner Pál 
egyetemi tanár 

kiküldött előadó 

4, 
Budapest, 1919. december 1. 
Szandtner Pál ismerteti Bethlen Istvánnal Kolosváry Bálint Kolozsváron 
tartózkodó rektor december 9-i helyzetjelentését. 

A kolozsvári Ferencz József magyar tudományegyetem Rektorának 
1919. évi dec. hó 14-i kelettel Kolozsvárról hozzám intézett magánlevele 
alapján, mellyel a vallás és közoktatásügyi magyar miniszter úrhoz 1919. dec. hó 
9-éről keltezett továbbítás végett hozzám irányított hivatalos jelentésének adatait 
a Béke előkészítő iroda „B" csoportjának is figyelmébe ajánlotta, van 
szerencsém a szóbanforgó hivatalos jelentés másolatát a benne foglaltak szíves 
mérlegelése végett az alábbiakban előterjeszteni: 

ХХХИ-1919.-1920 e. t. sz. Nagyméltóságú Haller István vall. És közokt. 
Minister úrnak Budapest. Nagymélt. Minister Úr! Midőn egyetemünk Tanácsa 
és a szétszórt tanári kar még itt lévő része nevében tisztelettel üdvözlöm 
Nagyméltóságodat, mint a magyar vallás és közokt. Ügyi minisztérium új 
vezetőjét, engedje meg, hogy a jövőbe vetett hittel és bizalommal kívánjak 
szerencsét Nagyméltóságod hivatali működéséhez, mellyel a gondviselés súlyos 
feladatként kapcsolta össze a nehéz sors alatt szenvedő hazánk felszabadításában 
való közreműködését. Eddigi jelentéseim további kiegészítéséül elsősorban is 
egyet. Tanácsunk súlyos aggályának vagyok bátor kifejezést adni azzal a 
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való közreműködését. Eddigi jelentéseim további kiegészítéséül elsősorban is 
egyet. Tanácsunk súlyos aggályának vagyok bátor kifejezést adni azzal a 
budapesti lapokban érintett és máshelyről is megerősített komolynak látszó 
tervvel szemben, mely egyetemünk működését ideiglenesen bár és átmenetileg 
hazánk valamely más városába célozza áttenni. Úgy véljük, ezt az ideiglenes 
székhelyen kívüli működést sem hallgatóságunk érdeke nem kívánja mert hiszen 
összegyűjtésük /bármely városról legyen szó/ a jelen körülmények között 
lehetetlen: de nem kívánja a professzorok érdeke sem, kiknek ideiglenes 
elhelyezése /amennyiben innen eltávolíttattak/ értesülésünk szerint biztosíttatott, 
az itt maradottak mozgósítása pedig - egyes kivételes esetektől eltekintve - sok 
tekintetben kockázatot, a közhangulatra hátrányos, és a magyarságot gyengítő 
hatású lehet. Az egyetem működésének máshová való könnyű áttétele továbbá 
egy estleges oláh-autonóm berendezkedésnél, avagy a felsőoktatás tekintetében 
netalán felmerülő idegen igények kénytelen kielégítésénél: a magyar egyetem 
itteni positiójára károsan hathat vissza. 

Ezzel kapcsolatban van szerencsém Nagyméltóságod n. becsű figyelmét 
felhívni arra, hogy amennyiben az a nem várt eshetőség, mely szerint erdélyi 
hazarészünk Magyarország testéből lekapcsoltatnék, bekövetkezik, - ellenben az 
egyetemnek, mint a magyar jellegű főiskolának a magyarság részére való 
biztosítása a békeszerződésben kivihető lesz: ez a magyarság érdekében csak 
akkor volna reális értékű vívmány, csak azzal a feltétellel volna a létért és faji 
fennmaradásunkért folytatandó küzdelemben jelentős fegyver, ha az oláh 
fennhatóság alá jutó magyar egyetemnek a legteljesebb a tanárok korlátlan 
választási, illetőleg meghívási jogát is magába ölelő autonómiája és a teljes 
tanítási és tanulási szabadsága garantáltatnék. Még ilyen garanciák mellett is 
folytonos vívódás volna az egyetem élete, mert a megváltásban és 
felszabadulásban bízhatunk és bízunk is, de oly biztosítékot és szerződéses 
kötelezettségek megtartásában és teljesítésében, melyeket akár önként, akár 
kénytelen, jelenlegi elnyomóink vállalnak magukra, ezernyi és keserves 
tapasztalat alapján mondhatjuk, hinni és bíznunk úgysem lehet. De 
küzdelmeinknek alapépítménye legalább szilárd volna. 

Van szerencsém továbbá közölni Nagyméltóságoddal a működését 
megkezdett idegen egyetem hallgatóinak alábbi statisztikáját. Különböző 
oldalról jelentés e tárgyban már tétetett. Nekem ezúttal a „hivatalos" kimutatást 
áll módomban közölni. Beiratkozott hallgatók száma: jogi karon 876; orvosi 
karon 693; bölcs, karon 115; math, karon 73; I. és II. éves gyógyszerész 56; 
összesen 1813. Ezek közül rendes hallgatók 1595; rendkív. 218. Vallás szerint: 
rom. kath. 72; gör. kath. 537; ref. 10; ág. ev. 215; gör. kel. 702; izr. 777. A 
beiratkozott 1813 hallgató anyanyelv és nemzetiség szerinti megoszlásáról 
azonban egészen más képet mutatnak azok az adatok, melyeket közvetlenül volt 
módomban beszerezni és melyek alapján azt állíthatom, hogy a „hivatalos" 
kimutatás hamis beállítású. Nevezetesen a beiratkozó anyanyelv-bevallása 
szerint: román 1263; szász 279; magyar zsidó 222; héber 10; magyar-keresztény 
37 /csak!/; magyar gör. kath. 1; orosz 4; horvát 3; francia 1; szerb 1: összesen 
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1821, de ezek közül 8 utólag töröltetett. A hallgatók tömegesebben csak az 
orvosi előadásokat frequentálják. A többi karokon csak szórványosan három-
négy hallgatóval tartatnak néha előadások, miután az oda beiratkozott hallgatók 
túlnyomó része úgy nev. Propaganda hallgató. Jelentem végül, hogy a három 
magyar egyház hihetetlen erőfeszítéssel állítja fel az elveszett állami iskolák 
pótlásául a felekezeti magyar iskolákat és igyekszik ez úton a kenyerüket 
vesztett állami tanerőkről is gondoskodni. Az oláh tanügyi hatóságok mindent 
elkövetnek az egyházak iskolaakciójának elfolytására, engedély hiánya, 
helyiségek, felszerelés, tankönyvek stb. címén keresve a kifogásokat s a 
küzdelem, amit a felekezetek autonómiájához menekülő magyarság kifejteni 
kénytelen: rendkívül nehéz. Ennek dacára az új felekezeti középfokú oskolák 
száma a 26-ot, az elemi iskoláké pedig a 600-at meghaladja. A magyar 
társadalom és különösen az egyszer falusi nép erejét felülmúló 
áldozatkészségének, a magyar iskolaügy iránt eddig nem tapasztalt fokú 
öntudatos ragaszkodásának példáiról lehetetlen nem a legnagyobb megindulással 
tennem jelentést Nagyméltóságod előtt. Lévén mély tisztelettel Kolozsvár 1919. 
december hó 9-én dr. Kolosváry e. i. Rektor. 

5. 
Budapest, 1919. december 10. 
Szandtner Pál által a Minisztertanács számára készített előterjesztés a 
kolozsvári egyetem megtartásáról. 

Nagymélt. Minisztertanács! 

Köztudomású, hogy az Erdélyt megszállva tartó románok a kolozsvári 
Ferencz József magyar tudományegyetemet még ez év májusában önkényesen 
bezárták, az egyetem tanárait, segéd- és kezelő személyzetét tiszteikből 
karhatalmilag eltávolították, az egyetem 2. 600 főnyi ifjúságát szétkergették, az 
egyetemi tanszemélyzet nagy részét Erdélyből is száműzték, s az egyetem 
intézményeit, intézeteit és felszereléseit erőszakkal hatalmukba ejtve, 
igénybevételükkel év novemberében Kolozsvárt egy román tannyelvű egyetemet 
szerveztek. 

Tiszteletteljes véleményem szerint az erőszakosságokkal szemben a 
magyar kormány közömbös nem maradhat. Akkor sem, ha Erdélynek a románok 
részéről történt megszállása csak ideiglenes és rövidebb tartamú marad s még 
kevésbé akkor ha Erdélyt egy reánk kényszerítendő súlyos béke a magyar állam 
testéről bizonytalan időre lekapcsolja. 
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A kolozsvári magyar tudományegyetem erőszakos bezárása s 
intézeteiben egy román tannyelvű román kir. Egyetem beállítása a magyar 
kormány megfelelő ellenintézkedése nélkül, az erdélyi magyar ifjúságot a 
főiskolai tanulmányoktól a legközelebbi jövőben még az esetre is elzárná, ha a 
románok a kötendő béke értelmében Erdélyt kiüríteni volnának kötelesek. A 
nagymélt. Minisztertanács igen tisztelt tagjai előtt éppen nem lehet ismeretlen, 
hogy a románok szerződésbeli kötelezettségeiknek mily kevéssé szoktak eleget 
tenni, s hogy amennyiben eleget tesznek is, a közvagyonra és közintézményekre 
tehát az egyetemre nézve is mit fog jelenteni egy román kivonulás. 

Ily körülmények között remélni sem lehet, hogy Erdély magyar 
egyeteme, mely az erdélyi magyar ifjúság tanulmányainak óriási hátrányára két 
féléven át máris szünetelni volt kénytelen, a maga működését Kolozsvárt 
egyhamar újból felveheti. Annál is kevésbé remélhető ez, mert alig lehet 
kilátásunk arra, hogy a kötendő béke Erdélyt s vele Kolozsvárt a magyar állam 
főhatósága alatt meghagyja, vagy legalább a románokat a kolozsvári egyetem 
eddigi magyar jellegének visszaállítására kötelezi. 

Az Erdélyből hozzám beérkezett teljesen megbízható adatok szerint az 
erdélyi magyar ifjúság a románok szervezte román egyetemmel szemben, nem 
csak ez intézmény román tannyelve miatt, melyet nem ért, hanem a jórészt 
erdélyi románokból kiegészült tanerők abszolút tudománytalansága miatt is, 
teljességgel tartózkodóan viselkedik, s erőszakosan elnémított régi magyar 
tanárainak további működését ép úgy követeli, mint ahogy jelentékeny 
méltányossági s fontos politikai tekintetek is mindenkép kívánják, hogy a 
magyar kormány a kolozsvári Ferencz József magyar tudományegyetem 
önkényes elnémításába bele ne nyugodjék, hanem ez egyetemet, addig is, míg 
majd a maga eredeti székhelyére újból visszatérhet, a magyar állam valamely 
kultur-centrumában továbbra is fenntartsa. 

Tudatában vagyok annak, hogy a kolozsvári Ferencz József magyar 
tudományegyetemnek a területileg megkisebbedő magyar állam részéről 
továbbra is fenntartása az állam teherbíró képességét mily nagy mértékben 
próbára teszi. Úgy vélem azonban, hogy a fenntartás költségei az egyetem 
ideiglenes székhelyének oly városba való helyezésével, mely ezért áldozni is 
hajlandó, tetemesen csökkenthetők lesznek, s hogyha ez be nem következnék is, 
akkor is azok az értékek, melyeket az egyetem fenntartásával megmenthetünk s 
azok a nagy célok, melyeket az egyetem útján szolgálhatunk, a magyar állam 
áldozatkészségét mindenesetre megérdemlik. Az erdélyi magyarság egyetemhez 
való jogának állandó demonstrálása, az egyetem eredeti helyiségeinek, 
intézeteinek, gyűjteményeinek, alapítványainak és egyéb javainak elkövetelésére 
vonatkozó magyar igények súlyának erősbítése, az intézmény félszázados tisztes 
múltja iránti kegyelet, a hazájuk és esküjük mellett minden megpróbáltatás 
dacára is híven kitartott magyar tanári kar jövő existenciájának megérdemelt 
biztosítása az egyetem tanerőiben rejlő s az erdélyi magyar közszellemtől 
átitatott kultur-erőknek az erdélyi magyar ifjúság javára továbbkamatoztatása, 
Erdély lekapcsolása esetén pedig a szellemi együvé tartozás s a mielőbbi 
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érdekek, melyek teljes mértékben megokolják azt a tisztelet teljes 
indítványomat: 

Méltóztassék a nagymélt. Minisztertanácsnak elhatároznia, hogy az 
otthonából jogellenesen kitelepített kolozsvári Ferencz József magyar 
tudományegyetemet, addig is, míg az az 1872. évi XIX. t. cikkben nyugvó 
eredeti székhelyére újból visszatérhet; eddigi nevének s kolozsvári jellegének 
meghagyásával a magyar állam valamely erre alkalmas kultur-centrumában 
továbbra is fenntartja s méltóztassék a Minisztertanácsnak a kérdésben érintett 
tagjait első sorban a közoktatásügyi és a pénzügyminiszter urat valamint engem 
felhatalmaznia, hogy az egyetem közérdekű működésének még a jelen 1919/20 
tanév Il-ik semesterében folyamatba-tétele végett szükséges lépéseket egymással 
egyetértve minden irányban s haladéktalanul megtehessük. 

Zusammenfasung 

Das, in 1958 gegründete, Archiv der Eötvös Loránd Universität sammelt 
nicht nur die historischen Dokumente der einzelnen Institute der Universität, 
sondern auch die Nachlässe der ehemaligen Professoren. Die aufbewahrten 
Dokumente im Archiv übersteigen zur Zeit die 1050 Laufmeter, wovon die 27 
Personalbestände über 60 Laufmeter betragen. 

Der kleinste, jedoch historisch gesehen einer der wichtigsten Bestände, 
ist der Nachlaß von Paul Szandtner (1884-1963). Die Dokumente wurden aus 
den noch nicht publizierten historischen Quellen aus dem Jahre 1919. der - in 
1872 gestifteten - Ungarischen Königlichen Franz Joseph Universität 
ausgewählt. Szandtner war zu dieser Zeit der siebenbürgische Referent der 
Friedensvorbereitungskomite des Außenministeriums der Gruppe B. Die 
Dokumente erleuchten die Anstrengungen der Aufrechterhaltung der Universität 
durch den ungarischen Staat. 
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Heilauf Zsuzsanna 

A Kassai mezőgazdasági Akadémia diákjai 1875-1918 

Az elmúlt évtizedekben számos tanulmány, monográfia, forráskiadvány 
született a mezőgazdasági szakképzés történetének témakörében. A legtöbb nagy 
múltú, ma már egyetemi rangú intézmény - melyeket egy-egy város neve 
fémjelez (Mosonmagyaróvár, Keszthely, Gödöllő, Debrecen); a Budapesten 
működő Állatorvosi és Kertészeti Egyetem jelentetett meg kerek évfordulóira 
emlékkönyvet, történeti Összefoglalót.1 Van viszont két "elfeledett" agrár-
felsőoktatási intézmény, melyek történetének feldolgozására még nem került 
sor. Ezek közül az egyik, a Kassai magyar királyi Gazdasági Tanintézet, 1906-
tól Akadémia történetének vázlatos ismertetése volt célom dolgozatom első 
részében. Mivel az intézet a mai országhatárokon kívül működött, 
Magyarországon iratanyagából csak az anyakönyvek találhatóak meg. Ezért 
forrásként elsősorban az intézet anyakönyveit, értesítőit, évkönyveit2, egyéb 
kiadványait használtam, kiegészítve egyes kérdések esetében a Földmüvelés-, 
Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium mezőgazdasági szakoktatásra 
vonatkozó iratanyagával.3 

Fehér György: A keszthelyi agrárfelsőoktatás. In: Georgikon 200. I. köt. Emlékkönyv a 
Georgikon alapításának 200. évfordulójára. Keszthely, 1996. 131-291. 1.; A debreceni 
agrárfelsöoktatás 100 éve. Szerk.: Komoróczy György. Bp., 1968. 7-99. 1.; Georgikon 175. Szerk.: 
Sági Károly. Bp.,1972. 73-136. 1.; Walleshausen Gyula: A magyaróvári agrárfelsöoktatás 175 éve. 
Magyaróvár, 1993. 28-100 1. 

A m. kir. kormány .... évi működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai 
évkönyv. Budapest, .... 1898 ...1922. A levéltári források, értesítők és éves statisztikák adatai 
részletesen a diákság elemzésénél. 
3 Buday Barna: Szakoktatásügyi kérdések. Bp.,1918. 1-27. 1; A Kassai magyar királyi 10. Rákóczi 
Ferenc középfokú Gazdasági Tanintézet és mezőgazdasági szaktanácsadó állomás értesítője 1939-
40. évről. Kassa, 1940. 11-12. 1., 38-42. I.; Emlékkönyv a kassai m. kir. gazdasági tanintézet 
huszonöt éves fennállásának alkalmából. Szerk.: Kovácsy Béla. Kassa, 1900. 96 1.; Gróf Széchényi 
Pál földmivelés-, ipar és kereskedelemügyi miniszter jelentése a gazdasági tanintézetek állásáról az 
1882-83. tanévben. Bp,.1883. 88 1.; Emlékkönyv. Magyarország mezőgazdasági szakoktatási 
intézményei 1896. Szerk.: Bálás Árpád. Magyaróvár, 1897. 243 1.; Magyarország mezőgazdasági 
szakoktatásának évkönyve 1902. évre. Szerk.: Keller Gyula. Bp.,1903. 220 1.; Magyarország 
mezőgazdasági szakoktatásának évkönyve. 1909. Szerk.: Dubravszky Róbert. Bp., 1909. 61-219 1.; 
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Az intézményt a leendő gazdatisztek, birtokosok (azaz a mezőgazdasági 
termelés későbbi vezetői, irányítói) kiképzésére hozták létre, hogy 
megszerezhessék mindazt az ismeretanyagot, mely képessé tesz megfelelni a 
tőkés mezőgazdaság új kihívásainak. Dolgozatom második része ezekről a 
hallgatókról szól. Az anyakönyvi adatok elemzése során megkísérlek átfogó 
képet alkotni a diákságról. A kérdések, melyre választ keresek: mennyire volt 
képes az intézmény megfelelni a társadalmi igényeknek és elvárásoknak, 
mennyire tudta betölteni kijelölt szerepét, és ez mennyiben szűrhető le az 
anyakönyvi adatokból. 

A Kassai Magyar Királyi Gazdasági Tanintézet, 1906-tól Akadémia története 

A Felső-Magyarországon felállítandó gazdasági tanintézet eszméjével 
már az 1850-es évek elején is foglalkoztak. Az OMGE 1850-ben felterjesztett 
javaslatában Kassát is mezőgazdasági tanintézet felállítására alkalmas helyként 
említi. 1863-ban, amikor a helytartótanács javaslatokat kért az Országos 
Gazdasági Egyesülettől a Felvidéki Tanintézet létesítési helyének ügyében, 
Kassa város azonnal jelentkezett, és tájékoztatást kért a felállítás 
szükségleteiről, 1864-ben pedig feliratban jelezte, kész az intézmény alapjainak 
megteremtésére. 

Kassa és a vármegye értelmisége lelkesen támogatta a tervet: Korponay 
János az Abaujvármegye monographiája szerzője könyvében így ír a megyében 
tapasztalható mezőgazdasági viszonyokról: "...a gazdászat kellő értelmiséggel 
sincs kezelve...kitetszik abból is: hogy a 100-200 000 frt oszt. értékű birtokok 
tulajdonosai sincsenek szakilag kiképezve." Ezért szükséges lenne egy 
gazdászati intézet és " A míg ilyen létre nem jő, mindodáig a megye területén 
virágzó mezőgazdászat s gazdászati ipar nem képzelhető." A Felvidék más 
városai is jelentkeztek, Rimaszombat és Igló szintén szerették volna, ha náluk 
jön létre a gazdasági tanintézet. De a 60-as években a Felvidéki Tanintézet 
alapítására nem került sor, viszont létrehoztak intézeteket Keszthelyen, 
Debrecenben és Kolozsmonostoron. A másik három nagy tájegység egyikén, a 
Dunántúlon az 1860-as évek végétől egyszerre két helyen is folyt magyar nyelvű 
gazdászképzés, Keszthelyen és Magyaróváron, éppen ezért a képviselőházban 
1871-ben elhangzott, hogy a jobb térbeli elosztás érdekében a keszthelyi 
intézetet egyszerűen helyezzék át Kassára. 

A minisztérium a debreceni alapításhoz hasonlóan, az intézményhez 
szükséges földterületet a várossal biztosíttatta. A konkrét tárgyalásokat Szlávy 

4 Korponay János: Abaujvármegye monographiája. I. köt. Kassa, 1866-1870. 311-312. 1. 
5 Keszthely... 162. 1. (Természetesen a keszthelyiek tiltakoztak a felvetés ellen, de maga a/, 
elképzelés is jelzi, hogy az igazán nagy problémát a tanár és pénzhiányjelentette.) 
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miniszter indította meg, leiratában 6-10 hold major és épülettelek, 300 hold 
szántó- és rétterület biztosítására kért ajánlatot a várostól. A korszakbeli 
mezőgazdasági szakemberek ugyan ennél jóval többet, legalább 400-500 holdat 
tartottak a tangazdaság céljaira szükségesnek6, de ezt Mosonmagyaróváron, 
Keszthelyen nem voltak képesek megvalósítani7, viszont az újabb alapítású 
intézeteknél, Debrecenben és Kolozsmonostoron már ügyeltek a megfelelő 
méretű gazdaság biztosítására (előbbi 609, utóbbi 755 hold terület felett 
rendelkezett). Kassa 1871-es válaszában felajánlott földterületet, illetve a város 
erdőségeinek oktatási célra szabad használatát a minisztérium elfogadta, sőt a 
város módosító indítványa ellenére ragaszkodott az elsőként meghatározott 
földterületekhez. A problémát az okozta, hogy a felajánlott területek 
magánkézben voltak, és a város nehezen tudott megegyezni az 59 birtokossal. A 
lassú felvásárlás eredményeképp viszont a miniszter hiába szánt már az 1872-es 
költségvetésben a felvidéki felsőbb tanintézet felállítására 100 000 forintot, a 
képviselőház pénzügyi bizottsága - mivel nem látta a területet biztosítottnak -
javasolta annak későbbre halasztását. De Kassa konkurense, Szabadka is 
megpróbálta az intézetet megszerezni, Rodiczky Jenő szerint a két polgármesteri 
küldöttség között " valóságos licitátió folyt" 1871 decemberében a földmívelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi minisztériumban, de végül a kassai küldöttség 
jelenthette be a közgyűlésnek a kedvező döntést. (A város áldozatvállalására 
jellemző, hogy az u.n. Kastélydűlőben egy hold földért akár 500 forintot is 
fizetett.) 1872 június 4-én kötötték meg a szerződést a város és a minisztérium 
között, melynek értelmében a város 272 hold földterületet és 200 hold erdőt ad 
egy felsőbb gazdasági tanintézet céljaira bérmentes örökbérlet formájában 
korlátlan használati joggal, fát és egyéb építési anyagokat az épületekhez. A 
szerződésben kikötötték, hogy az oktatás magyar nyelvű legyen, de ha olyan 
kitűnő szakember adódik, aki magyarul nem tud, azt is alkalmazni fogják. A 
kassai illetőségű hallgatók a szerződés értelmében tandíjmentességet élveztek9 

Bár a miniszter már 1873-ban tervezte az intézet megnyitását, az 
építkezések elhúzódása miatt ez csak 1875-ben valósult meg. (Ez volt a 
szerencsésebb megoldás, nem úgy mint Kolozsmonostoron, ahol az intézetet a 
tulajdonképpeni épületek elkészülte előtt ideiglenes körülmények között is 
megnyitották.) Az első évnyitóig - a szakoktatás átalakításának 
eredményeképpen - az is tisztázódott, hogy nem felsőbb (tehát keszthelyi vagy 
debreceni mintájú) tanintézet nyílik meg, hanem a Kolozsmonostori mintára (a 

6 Keszthely... 200... 140.1. 
7 Magyaróváron 1883-ban 300 hold, Keszthelyen 200 hold földterületen feküdt a 

tangazdaság. Jelentés ...1883.881. 
8 Rodiczky Jenő: Adalékok...Évkönyv... 1889. 1-11.1. 
9 Szakoktatás... 1909.210. 1. 
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bajorországi weyhenstephani intézet volt a példa)10 eleve 3 éves középfokú 
végzettséget adó tanfolyam. A módosítás ellen a város tiltakozott, de végül is 
kénytelen volt belenyugodni. Az 1875-ös megnyitásnál már a második 
igazgatója volt az intézetnek, mivel a tapasztalt, ügybuzgó Barkassy Kálmán 
magyaróvári tanár személyi ellentétek miatt egy év után lemondott. Helyét 
Lakner József vette át, aki Kolozsmonostoron már igazgatóként bizonyított.11 

A tanintézet ünnepélyes megnyitására 1875. október 16-án délelőtt 
került sor. Bárczay Albert főispán mondott beszédet a kormány nevében, az 
eseményen részt vett Perger János püspök, Kassa polgármestere, a megyei 
tisztviselők, a többi kassai tanintézet igazgatói is.12 

Az intézet alapszabályai csak 1876 szeptemberében készültek el, 
(Trefort 1877 március 19-én hagyta jóvá azokat) az oktatás az első évfolyamon 
22 hallgatóval, 3 tanárral (köztük az igazgató), intézővel és főkertésszel már az 
1875-76-os tanévben megindult. Az első évben csak a legszükségesebb 
feltételek voltak biztosítva. A hiányos felszerelést és állatállományt 
folyamatosan igyekeztek kiegészíteni. Mivel a tanintézetbe kevesen 
jelentkeztek, a minisztériumban olyan határozat született, hogy ne indítsák be a 
2. évfolyamot. Kassa tiltakozott a tervezett intézkedés ellen, de Trefort Ágoston 
biztosította (megbízott földmívelési miniszterként) a város vezetőit, hogy erre 
nem kerül sor. A második tanévnyitóra egy újabb rendes és két segéd tanárral 
bővült a tanári kar, és a minisztérium 4300 forintot adott a felszerelés 
kiegészítésére. Bővült az állatállomány is, sertéseket és juhokat vásároltak. 
1878-tól megindult a rétmesteri iskola, 1879-1885 között pedig a tanítóképző 
növendékei számára is tartottak előadásokat. 

1877. szeptember 8-án neves látogatója volt az alig kétéves iskolának. 
Ferenc József kíséretével - amelyben a miniszterelnök és a főispán, valamint 
számos fontos személyiség volt - tekintette meg a tanintézetet. 1880-ban 
Kemény Gábor, 1883-ban pedig Széchenyi Pál földmívelés-, ipar és 
kereskedelmi miniszter tett látogatást Kassán. 

Az alapítástól eltelt 8 év nem hozta meg a remélt eredményeket. A 
tanulók száma csökkent, inkább a jobban felszerelt vagy nagyobb hírnevű 
intézeteket keresték fel a felvidéki hallgatók is. A szegényebb sorsúakat pedig 
távol tartotta az ösztöndíjak kis száma és a konviktus hiánya. Széchenyi Pál 
látogatása után a gondok megoldására először is az igazgatót cserélte le. 
Rodiczky Jenő korábbi magyaróvári tanár nemcsak végrehajtotta és felügyelte a 
minisztérium fejlesztéseit, nagy tudása, lelkiismeretessége, sokszínű egyénisége 
nagyban hozzájárult a tanintézet megszilárdulásához és fejlődéséhez. A 

10 Bálás... 101.1. 
11 Évkönyv... 1889. 1-111. 
12 Évkönyv... 1889.1-11.1. 
13 Uo. 
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rétmesteri iskolát önálló épületbe költöztették, a főépületben pedig konviktust 
alakítottak ki. Megszűnt a rendkívüli hallgató státusa (ez lehetővé tette az 
alacsonyabb végzettséggel való bekerülést), a gazdaságot pedig szeszgyárral 
szerelték fel, a korábban szinte teljesen hiányzó legelőterületet - ami miatt 
nehezen fejlődött az állatállomány - bérléssel pótolták. A tanári kart is sikerült 
nagytudású szakemberekkel kiegészíteni, a következő két igazgatót már nem 
kellett más tanintézetből áthelyezni. A kutatómunkát segítette a magvizsgáló és 
vegykísérleti, valamint vízrajzi és csapadékmérő állomás létrejötte. A 
hallgatóság száma is örvendetes emelkedésnek indult, a 80-as 90-es évek 
fordulója körül tartósan meghaladta a 90 főt az évi hallgatószám. Növekedett a 
végbizonyítványt nyertek száma is. Az emelkedés egészen 1906-ig, az akadémia 
létrehozásáig tartott, 1902-03-ban egyszerre 148 fő tanult az intézményben. 

Az intézmény hasznosságát a megye gazdái közvetlenül is 
tapasztalhatták. "Abauj-Torna vármegye gazdasági fellendülésére a kassai m. 
kir. gazdasági tanintézet is kedvező befolyással van, egyrészt azáltal, hogy a 
mezőgazdasági tudományokat terjeszti és mintagazdaságot tart fenn, másrészt 
pedig hogy tenyészanyagot, vetőmagvakat jutányos áron bocsát a 
gazdaközönség rendelkezésére." írja elismerően a szerző az 1896-ban megjelent 
megyei monográfiában.14 

1892-ben Rodiczky minisztériumi feladatokkal való megbízása után 
Kovácsy Béla rendes tanár kapta meg az igazgatói funkciót, amit egészen 1906-
ig viselt. Igazgatósága alatt készült el az önálló konviktusi épület, megkezdték a 
szeszfőzői tanfolyamok tartását, 1900-ban pedig megünnepelték az intézmény 
fennállásának 25. évfordulóját. 

Az intézmény életébe az 1906-os év hozott döntő változást. A neves 
vegyész, a szeszgyár és a szeszkísérleti állomás vezetője, Zalka Zsigmond került 
az igazgatói székbe. A tanintézeteket országosan akadémiai rangra emelték, 
mely eredményeképpen megváltozott a felvétel követelménye, ezután csak 
érettségivel lehetett bekerülni. Sajnos a rangemelést nem követte nagyobb 
volumenű fejlesztés, a tanári gárdát is csak lassan bővítették. A kassai akadémia 
- mint társai - a hallgatóság jelentős csökkenését volt kénytelen tudomásul 
venni. A beiratkozott hallgatók száma egyetlen évben sem érte már el a 80-at. 
De 1906-ban Kassán megnyílt egy új gazdasági tanintézet is. A női gazdasági 
tanintézetben 17 tanár és 53 hallgató volt már 1909-ben!15 Az iskolát a kassai 
Orsolyarend működtette, külön tanfolyamot tartottak a tanítónők számára.16 

(Nők felvételét a gazdasági akadémiákra csak 1918-ban engedélyezték.) 

Abauj-Torna és Kassa.(Magyarország vármegyéi és városai. I. köt.) 
Szerk.: Borovszky Samu. 1896. Bp. , 412 .1. 

15 Statisztika... 1909 92-94 1. 
16 Walleshausen Gyula nyomán 
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Az intézmény stagnálása a közvetlenül a világháború előtt és alatt is 
folytatódott. 1917-ig még minden évben megjelent az értesítő, életjelt adva az 
intézmény működéséről. A háború alatt hosszabb rövidebb ideig bezárta kapuit a 
keszthelyi, a kolozsmonostori, a debreceni akadémia egyaránt, mivel 
hallgatóságuk, fiatalabb tanáraik nagy része bevonult, az intézmények épületeit 
(Kassán is) részben, vagy teljesen hadikórházként hasznosították . A háború 
alatt Kassán is megjelentek a török hallgatók, 1918-ban pedig megkezdték a 
minisztériumi rendelet alapján a 12 hetes tanfolyamok tartását. Ennek lényege, 
hogy 1 év arcvonalbeli szolgálat után 12 hetes tanulmányi szabadságot kaptak a 
jelentkezők, és ez idő alatt az akadémiai anyag egy teljes évét végezték el, szinte 
oklevélgyárakká alakítva a még működő intézményeket. A kassai anyakönyv 
bejegyzései szerint 1918-ban 430 fő iratkozott be! 

Az anyakönyv és a gödöllői levéltári anyag szolgál útmutatásul abban a 
vitatott kérdésben is, mikor szűnt meg az intézmény. Ez alapján megállapítható, 
hogy a cseh megszállás után, ha nem is nagy számban, még 1919-ben is vettek 
föl hallgatókat, 1920-ban pedig egészen augusztus 27-ig tettek záróvizsgát itt 
hallgatók. Mihálik János 1920. augusztus 23-án keltezett oklevele mellett még 
egy szeptember 9-i segédtiszti kinevezést is őriznek Gödöllőn. A további 
kutatások eredményei még jobban pontosíthatják a megszűnés időpontját, de a 
korábban meghatározott 1918-as időpont bizonyosan megdőlt. A cseh megszálló 
hatalom a trianoni döntés után az Akadémia épületében középfokú gazdasági 
intézetet hozott létre, a korábbi tanárok és hallgatók szétszóródtak, a megmaradt 
akadémiákon folytatták a tanítást, a tanulást. Zalka, a Kassai Gazdasági 
Akadémia utolsó igazgatója, Magyaróvárra ment,18 onnan vonult nyugdíjba 
1922 -ben. Az Akadémia 45 évi működés után megszűnt . 

17 Statisztika... 1914.146-147.1. 
18Walleshausen... 100 1.. 
19 A Felvidék visszacsatolása után 1939-ben újra felmerült az akadémia megnyitásának gondolata, 
de a minisztérium végül is úgy határozott, hogy akadémia helyett inkább egy középfokú gazdasági 
tanintézetet hoznak létre a középbirtokosok gyermekei számára. Az intézet 1939. szeptember 24-
én nyílt meg a régi akadémiai épületben és felszereléssel, egyenlőre két évfolyamon (4 éves a 
képzési idő); és a Kassai M. Kir. II. Rákóczi Ferenc középfokú Gazdasági Tanintézet nevet viselte. 
Az intézet felavatási ünnepségén Teleki Pál akkori földmüvelésügyi és felvidéki miniszter is részt 
vett. A tanintézet évkönyvei az épületek, a tangazdaság lepusztult állapotáról számolnak be, de az 
oktatás egyértelműen a régi, gazdag szertári anyagokra alapult. Az iskola mellett 1942-ben 
Gazdasági Tanárképző Szaktanfolyam létesült. Szervezését a csupán mezőgazdasági főiskolai 
képesítésű gazdasági tanárok ill. tanárjelöltek továbbképzése tette szükségessé. A szaktanári 
képesítéssel nem rendelkező, közép és alsófokú szakoktatási intézmények tanárait iskolázták be 
ide. és csak a bizonyítvány megszerzése után véglegesítették őket. A 6 hónapos tanfolyamon 
gazdasági gyakorlat és pedagógiai képzés folyt (Csiki László: Mezőgazdasági szakoktatásunk 
kialakulása, fejlődése és mai helyzete. II. kiadás. Budapest, 1943. 138-147.1) 
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A Tanintézet és az Akadémia hallgatói 

A gazdasági tanintézetek hallgatóságára vonatkozó számos 
információval szolgálnak a magyaróvári, keszthelyi, debreceni intézményeket 
bemutató monográfiák szerzői is. Az alábbiakban ezt a vázlatos képet kívánom 
kiegészíteni, árnyalni a kassai intézet anyakönyvei alapján. Az anyakönyvek 
nagy forrásértéke abban rejlik, hogy egy-egy időszakra vonatkozóan valamennyi 
hallgató adatait tartalmazzák, és mind a hallgatóság összetételére, mind az iskola 
eredményességi mutatóira egyedülállóan részletes és árnyalt, de mégis 
összefüggő képet nyújtanak. (A dualizmus időszakában számos statisztika, 
kimutatás készült az agrároktatásról, s ezen belül a kassai tanintézetről. De ezek 
segítségével nehéz összefüggő képet alkotni, mivel legtöbbjüket nem kíséri 
elemzés, részletesebb vizsgálat.) 

A feldolgozás anyaga és módja 

A hallgatóság vizsgálatához tehát elsősorban a tanintézeti és akadémiai 
anyakönyvek adatait dolgoztam fel.20 A feldolgozás a Microsoft Access 
adatbázis-kezelő program segítségével készült.21 Az anyakönyv gazdag forrás: 
rovatai tartalmazzák a diák nevét, vallását, születési évét; születési, illetőségi és 
lakóhelyét; szülője vagy gyámja foglalkozását, a beiratkozás évét, a jelentkező 
iskolai végzettségét, hallgatói minőségét, az itt elvégzett évek számát, a 
végbizonyítvány vagy oklevél megszerzésének tényét, és idejét; a korábbi 
szakmai gyakorlat során, esetleg a más gazdasági akadémián eltöltött időt. 
Rovatos bejegyzései magyar nyelvűek, viszonylag jól olvashatóak.22 Mivel a 
tanintézeti anyakönyvi anyag nem fedi le a teljes időszakot (csak 1883-tól 
találhatóak meg) az adatbázist kiegészítettem az első nyolc év (1875-1883 
közötti időszak) diákjainak fellelhető adataival (név, születési hely, 

Az anyakönyvek ma a Szent István Egyetem Gödöllői Levéltárában találhatóak meg. A Kassai 
magyar királyi Gazdasági Tanintézet Anyakönyvei. 1883-1908. 4 kötet. (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem Levéltára, 141. f.); A Kassai magyar királyi Gazdasági Akadémia Anyakönyvei. 1906-
1920. 7 kötet. (Gödöllői Agrártudományi Egyetem Levéltára, 141. f.); A Kolozsvári magyar királyi 
Gazdasági Akadémia Anyakönyve. 1906-1918. 1 kötet. (Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
Levéltára, 140. f.) 
21 Köszönet illeti Horvát Ákost, aki sokat segített az adatbázis megtervezésében. 
" A tanintézeti anyakönyvek vezetése kevésbé alapos, főként az apa foglalkozását illetően (nincs 
adat 54 esetben), és egyes kötetek sérültek (tépett oldalak 692-704. szám között, a 2. kötetben az 
1898-as beiratkozok nevei az újrakötés során megsérültek, ezért a neveket az azévi Értesítő 
névsorából rekonstruáltam.) 
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a beiratkozás éve, szerzett-e végbizonyítványt) melyek a tanintézet 25 éves 
fennállásának évfordulójára kiadott emlékkönyv névsorában maradtak fenn. 

A teljes adatbázis a kassai intézmény 1875-1916 között beiratkozott 
1543 hallgatójának adatait tartalmazza. Az adatbevitel és az elemzés során az 
adatállományt három részre osztottam. 

- 1.: A korai időszakot, mivel anyakönyvi anyag nincs, és mert az 1883-
ig tartó időszakot a kezdeti, alapozó korszaknak tekinthetjük, (összesen 
127 fő) 
- 2.: A tanintézet virágkorát, ez az 1883-1906 közötti időszak. (1071 fő) 
- 3.: Az akadémiai korszakot, mivel az intézmény minőségi változását 
jelentette.24(345 fő) 
Bizonyos kérdésekre nem találunk választ az anyakönyvekben sem 

(nemzetiség, a végzettség megszerzése utáni elhelyezkedés stb.). Ezekben az 
esetekben és ellenőrző, összehasonlító célzattal a korabeli hivatalos statisztikák, 
kimutatások (egy-egy év, egyes időszakok) adatait is figyelembe vettem.~ 

"Emlékkönyv... 65-72.1. 
24 az anyakönyveket 1920-ig vezették, de az 1917-től bevezetett u.n. "12 hetes tanfolyam" olyan 
hallgatói dömpinget jelentett, mely az alapos képzést nem tette lehetővé. ( 1918. Évi 70780 sz. 
min. rendelet alapján) Ezért, hogy az arányszámok ne torzuljanak, az utolsó 3 év hallgatóinak 
adatai a részletes elemzésbe most nem kerültek be. 
25 Részben az intézet által megjelentetett évkönyvekben, értesítőkben, illetve a minisztérium által 
kiadott éves kimutatásokban található statisztikákat.: A Kassai magyar királyi Gazdasági 
Tanintézet Értesítője évről. 1876-77,1877-78, 1881-82, 1882-83,1883-84,1885-86, 1886-87, 
1888-89. 1891-92, 1899-1900, 1900-01, 1901-02, 1902-03, 1903-04, 1904-05; A Kassai magyar 
királyi Gazdasági Akadémia Értesítője évről. 1906-07, 1907-08, 1908-09, 1909-10. 1911-12, 
1913-14, 1916-17. 1917-18; A Kassai magyar királyi Gazdasági Tanintézet Évkönyve évről. 
1889, 1890, 1891. 1892, 1893, 1896. 1897, 1898; A m. kir. kormány .... évi működéséről és az 
ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai évkönyv. Budapest 1898. év 354-356. 1., 
1899. év 403-405. 1.. 1900. év 412-414. 1., 1901. év 73-75. 1., 1902. év 93-95. 1., 1903. év 88-90. 
1„ 1904. év 90-92. 1„ 1905. év 80-89. 1., 1906. év 89-91. 1., 1907. év 92-94. 1., 1908. év 92-94. 1., 
1909. év 92-94. L 1910. év 80-82. 1.. 1911. év 84-86. 1., 1912. év 91-93. L,. 1913. év 114-115. 1., 
1914. év 111-112. I„ 1915-18. év 110-111. 1., 1919-1922. év 
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A hallgatói létszám változásai, a végzés és a lemorzsolódás arányai 

A hazai szakoktatási ágak közül mind az ipari, mind a kereskedelmi 
fejlettségéhez képest feltűnő volt a mezőgazdasági elmaradottsága.26 Még 1910-
ben is a foglalkoztatottak közel 60%-a, (több, mint 4 és fél millió fő) dolgozott a 
mezőgazdaságban27, de 1905-1909 között évente alig 2300-2500 fő járt 
valamilyen gazdasági szakoktatási intézménybe.28( Bár még ez a szám is nagy 
előrelépés volt a korábbi adatokhoz képest: A kiegyezés évében alig 300, 1882-
ben már 971 volt a különböző gazdasági szakiskolák hallgatóinak száma)29 

Főként az alsófokú képzés volt aránytalanul elhanyagolt, az irányítók, vezetők 
képzésére hivatott közép és felsőfokú intézetek kielégítették a jelentkező 
igényeket.( A mezőgazdasági szakoktatásban 1910-ben 2408 fő tanult, ebből a 
Gazdasági Főiskolákon 856 fő.30) 

Elsőrendű kérdés, hogy a vizsgált intézmény látogatottsága hogyan 
hullámzott, mekkora volt az érdeklődés, és hogyan változott a vizsgált 
időszakban. A számadatok mutatják, hogy a kassai tanintézet kezdetben nem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket, hiába szánták egy meghatározott régió - a 
Felvidék - szakemberellátására, amíg a 80-as évek közepéig nem sikerült a 
felszerelés hiányosságait pótolni, és az intézményt stabilizálni, a diákok inkább 
elkerülték az intézetet. ( A grafikonon feltüntetett keszthelyi adatokon látszik, 
hogy ez a stagnálás nem az összes tanintézetre jellemző.) A 80-as évek végétől 
viszont a beiratkozok számának hullámzása a másik 3 intézetet is érintette, mint 
ahogy a századforduló növekvő érdeklődése is31. A kassai tanintézet is az 1899-
1906 közötti időszakban volt a legnépszerűbb, a beiratkozok száma tartósan 50 
fölé került (52-72). Egy-egy évben 110-150 diák is tanult itt. Az akadémiává 
alakulás első éve után - ami még jó eredményeket produkált - a hallgatók száma 
jelentősen visszaesett, és a világháború első évében volt a legalacsonyabb (16 fő 
iratkozott be, és összesen 40 hallgatója volt abban az évben az intézménynek)32. 
A háború második felében viszont radikális emelkedést tapasztalhatunk, a 12 
hetes tanfolyamokon (1 éves frontszolgálat után 12 hét alatt sajátíthatták el a 
hallgatók egy év anyagát) 1917-ben kiugróan sokan, 430-an vettek részt! De 
magas maradt a hallgatók száma a következő két évben is. 

Katus László - Vörös Antal: Magyarország gazdasági fejlődése (1890-1914) /az általános 
fejezetek és a mezőgazdaságra vonatkozó rész/ In.: Mo. története. 1890-1918. 4. fejezet Bp 
1983. 284.1. 
27 Mo. története... 1890-1918 282. 1. 
28 Statisztika... 1909-10 7.1. 
29 Jelentés... 87.1. 
30 Statisztika... 1910-11 84-85. 1. 

Ez részben az 1900/XXVII.-as törvény következménye, mely megfelelő szakképzetségü 
gazdatisztek alkalmazására kötelezte a birtokosokat. 

Ezt a korosztályt az elsők között vonultatták be 
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Az oktatás eredményessége, az iskola színvonala szempontjából fontos a 
lemorzsolódók és a végzők számarányának megállapítása. A korai időszakban a 
beiratkozóknak alig 40%-a, a tanintézet stabilizálódása után viszont már 60%-a 
szerzett hosszabb, rövidebb időn belül végbizonyítványt. Az akadémiára 
beiratkozok oklevélszerzési aránya alig 37%-os, bár ha a háború időszaka alá 
eső (az arányt negatív irányba befolyásoló) hallgatókat kivesszük a számítás 
köréből, és csak a "békeidő" -t nézzük, akkor az arány 50%-ra javul. 

A beiratkozások számának századfordulón bekövetkező emelkedését 
viszont nem követte a végbizonyítványok számának ugrásszerű növekedése, a 
második grafikon jóval kiegyenlítettebb. Az 1897 és 1914 közötti időszak 
áttekintése is azt igazolja, hogy a századforduló után beiratkozó, növekvő számú 
hallgató érdeklődése sok esetben csak rövid ideig tartott, sokan távoztak tanév 
közben. A második tanintézeti korszak (1883-1906) adatai szerint a 
lemorzsolódó diákok nagy része hamar távozott az intézetből (46%-uk egy 
félévet, további 30%-uk egy évet járt összesen). Az akadémiai korszakban az 
egyetlen évet sem végzők száma kevesebb, mint 30%-os. Ettől függetlenül 
elmondható, hogy viszonylag nagy a lemorzsolódás, és a legkevésbé kitartóak a 
frissen beiratkozó diákok. A lemorzsolódók között magasabb az érettségizettek 
aránya mint az összes hallgatók között (16% - 10%), ez arra enged 
következtetni, hogy hiába könnyebb egy magasabb iskolai végzettséggel 
rendelkező számára a nagyobb ismeretanyagra alapozni, ezekben az esetekben 
inkább az igény hiányozhatott a végbizonyítvány megszerzésére. 

A létszám, és lemorzsolódási adatokból leszűrhető az, hogy a kassai 
intézet a gazdászbizonyítvány, mint törvényben előírt alkalmazási feltétel 
bevezetése után, azaz a századfordulón bírt a legnagyobb vonzóerővel, de a 
beiratkozó diákok jó részének nem volt meg az elvégzéséhez szükséges 
ismeretanyaga, kitartása. Tehát teljesen jogos a kassai tanári kar, a felvételi 
tanulmányi feltételek szigorítására vonatkozó véleménye" - amit a többi 
gazdasági tanintézet tanári kara is hangoztatott. De a felvétel szigorítása éppen 
az intézeti oktatást jobban igénylők körét zárta ki az intézményből. 

A diákság magasabb tanulmányi színvonalát kívánták biztosítani az 
érettségizettek, vagy a már a mezőgazdasági szakoktatási rendszerben 
tanulmányokat folytatóknak adott időkedvezményekkel. Számos hallgató végzett 
a 3 éves tanulmányi időn belül, a végbizonyítványt szerzők 15%-a két évet, 6%-
uk csak egyetlen évet töltött a kassai tanintézetben. Ennek oka részben az 
érettségi + szakmai gyakorlat után adott évkedvezményben rejlik. A tanintézeti 

"Emlékkönyv ...22 1. 
,4Az első év elvégzése alól az csak azok kaphattak felmentést, akik elvégezték a reáliskola, vagy a 
gimnázium mind a 8 osztályát, és tudtak egy év szakmai gyakorlatot igazolni, őket eleve a 2. 
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időszakban a diákok 6%-a élt is ezzel a lehetőséggel. De természetesen 
beleszámították a tanulmányi időbe a más tanintézetben már elvégzett éveket is. 

A tanulók felvételének rendes ideje a téli félév kezdete volt, a nyári 
félév kezdetén csak külön engedéllyel vettek fel hallgatókat. Viszont nagyon 
fontos, hogy a többi tanintézetből átjelentkezni kívánó hallgatókat egyszerűsített 
eljárással vették át.36 ( Számos példát találunk a tanintézeti anyakönyvekben 
erre, főleg abban az esetben, ha a hallgató nem teljes évet végzett valamely 
másik tanintézetben.) 

A teljesen azonos felépítésű, oktatási rendű intézmények között 
adminisztrációs szempontból viszonylag könnyű volt az iskolaváltoztatás. 
Korábban az iskolák közti átjárási lehetőség tényével, mértékével egyetlen 
monográfia sem foglalkozik. Az erre vonatkozó adatok csak az anyakönyvek 
bejegyzéseiben szerepelnek, hivatalos kimutatás nem készült a mobilitásról. De 
a különböző anyakönyvi bejegyzések alapján (nemcsak a kassai, hanem a 
Gödöllőn fellelhető debreceni anyakönyveket és a keszthelyi névmutatót is 
felhasználtam) kimutatható, hogy a kassai tanintézet diákjainak közel 20%-a 
fordult meg egy másik, vagy esetleg több tanintézetben is! Sajnos, az 
anyakönyvekben mindig csak azt jegyezték be, hogy a hallgató honnan jött, azt, 
hogy távozása után esetleg valamely más tanintézetbe ment-e át, már nem. így a 
más intézetbe távozókra vonatkozó adataim hézagosságuk miatt inkább csak 
tájékoztató jellegűek. 

Mind a tanintézet, mind az akadémia hallgatóságának 13%-a jött más 
tanintézetből.37 Meglepő, hogy a tanintézeti időszakban a legtöbben 
Keszthelyről érkeztek, nem a közelben lévő Debrecenből. Nagyobb részük egy 
évet végzett máshol. Ezek a tények számos új kérdést vetnek fel, melyekre csak 
a többi intézet mobilitási mutatóinak összeállításával kaphatunk választ. (Milyen 
irányú a vándorlás, intézményenként mekkora a mértéke, mennyiben csökkenti a 
lemorzsolódás nagyságát összességében az, hogy a hallgatók egy részéről 
kiderül, hogy egy másik intézetben, korábbi tanulmányait beszámítva, 
végzettséget szerez, a hallgatók mely csoportja hajlamos a vándorlásra, 
mennyire függ a vándorlás iránya előmeneteltől, lakóhelytől...) 

igazolni, őket eleve a 2. évfolyamba vették fel. (Az anyakönyvek bejegyzései szerint ez 
még az akadémiai időszak elején is élő gyakorlat volt, 1910-ig 30 fő igazolt előzetes 
gyakorlatot, és egy kivételével mindegyikük összevontan - azaz egy év alatt - végezhette 
el az első két évet.) 
36 1896-tól már bizonyos esetekben min. engedélyhez kötik. Bálás... 1896. 49.1. 
31 A Kolozsvári Akadémia teljes - 1906-1918 közötti anyakönyvi anyaga is 
rendelkezésemre állt. A 400 hallgató közül 36 fő (9%) járt valamely más akadémián is: 
14-14 fő Kassán illetve Debrecenben, 7-en Magyaróváron:, és 1 fő Keszthelyen. Ebben 
az esetben tehát a földrajzi közelség dominált. 
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A hallgatók előképzettsége 

A hallgatók előképzettségének szintje erőteljesen befolyásolta a hallgató 
tanulmányi előmenetelének lehetőségeit, a magasabb iskolai végzettség, illetve a 
reáliskolai tanulmányok nagy előnyt jelentettek az új ismeretek elsajátításában37 

A három periódus nyers számai alapján a következő kép bontakozik ki 
előttünk: Az első, kezdeti időszakban a hallgatók átlagosan 46%-a az előírt 6 
osztálynál kevesebbel rendelkezett! Ennek magyarázata, hogy a 70-es évek 
végén még volt lehetőség arra - hogyha nincs meg a 6 középiskolai osztály ( a 
rendes hallgatóság alapfeltétele) - a diákok bizonyos tárgyakból felvételi vizsgát 
téve kerüljenek be, mint rendes hallgatók.38 A 80-as évek közepén szűnt meg ez 
a lehetőség a rendkívüli hallgatói státusz eltörlésével39. Viszont viszonylag 
magas volt (25%) az érettségivel, vagy 7-8 középiskolai osztállyal rendelkezők 
száma is. 

A második korszakban (1883-1906) viszont a 6 középiskolai osztály 
dominál 79%-ával, jelentősen csökken a magasabb iskolai végzettségűek száma 
(15%). A korszakban lehetőség nyílt a felvételre a földmívesiskolát végzettek 
számára is40, de arányuk nem vált jelentősebbé (5%). 

A harmadik, akadémiai korszakban - az érettségi vált előírássá - azt 
vizsgálhatjuk, hogy milyenek az arányok az egyes iskolatípusok között. A 
domináns gimnáziumi - inkább humán jellegű - végzettséggel szemben (77,4%), 
a reáliskola háttérbe szorul (12,2%). (Az iskolatípusok közötti megoszlás 
szempontjából a második korszak is hasonló adatokat mutat: a reáliskolai 
végzettség (7,2%) itt a gimnáziummal (42,1%) és a polgárival (31,6%) szemben 
is lemarad. ) Ez hátrányos volt az oktatás szempontjából, mert a reáliskolai 
előtanulmányok jobban biztosíthatták a megfelelő természettudományos 
alapismereteket.41 

37 Évkönyv ... 1889 17-22. 1. Elemzés a különböző végzettségű hallgatók előmeneteléről. 
38 A rendes hallgatóvá válás feltétele a mennyiségtani, természettani, vegytani és természetrajz 
vizsga jó eredménnyel való letétele, valamint a gyakorlati évben tanúsított szorgalom volt. 
(Értesítő... 1877-78. 5.1.) 
39 Rendkívüli hallgató az lehetett, aki megfelelő végzettséggel nem rendelkezett, de vizsgázni sem 
kívánt, vagy mint nagykorú önálló férfi több éves gyakorlati alkalmazásban állt (a hat osztályt 
viszont nem végezte el.). Ezt a státuszt 1882-ben szüntették meg (Évkönyv... 1889. 8.1.), majd 
1906-ban újra bevezetik nagykorúak és más főiskolák hallgatói számára (Értesítő ... 1906-07. 6.1.) 
40 Évkönyv... 1889. 17-22. 1. 1903-ban megszűnik ez a lehetőség 
41 Évkönyv... 1889. 17-22. 1. A rövid elemzés bebizonyítja, hogy a reáliskolai végzettségű 
hallgatók tanulmányi előmenetele a legjobb az intézményben. 
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A hallgatóság színvonalának emelésére, 1903-ban átmeneti felvételi 
szigorítások léptek életbe: előírták a legalább 7 gimnáziumi, reál vagy 
felsőkereskedelmi osztály, mint feltétel fokozatos bevezetését. Megvalósítására, 
legalábbis Kassán nem került sor, mivel a következő években továbbra is a 6 
osztály elvégzése volt az általános a beiratkozok körében ! (Nagy volt a polgárit 
végzettek száma is, annak ellenére, hogy az 1900-as évek elejétől csak akkor 
vehették fel őket, ha a 6. osztályt legalább általános jóval végezték.) 

1906-ban az akadémiává válás együtt járt a követelmények 
emelkedésével is: a már felsőfokú végzettséget adó intézményben megvalósult a 
tanári kar régi álma: az érettségi előfeltétellé válásával.42 A hallgatók számának 
drasztikus csökkenése viszont engedményekre kényszeríttette a minisztériumot. 
Ideiglenes hallgatóként felvételt nyerhettek azok az ifjak, akik reál, vagy 
gimnáziumi érettségijüket "nem kielégítő" eredménnyel tették. (De a naptári év 
végéig köteles volt a hallgató megszerezni a hiányzó előképzettséget!) Nem volt 
egyenrangú minden fajta érettségi, a kereskedelmi végzettség csak jó rendű 
bizonyítvány esetében bizonyult elegendőnek43 (A hallgatók 6,6%-a). 

Egyéb felvételi előírások, hallgatói státuszok 

Az intézet létrejöttekor háromféle hallgatói státuszt különböztettek meg: 
rendes, rendkívüli, vendéghallgató44. A diákok több, mint 90%-a a rendes 
hallgató kategóriájába tartozott, a más minőségű hallgatók száma elenyésző volt. 

A rendes hallgatóság feltétele volt még a tanulmányi előírásokon túl a jó 
erkölcs, 1888-ban már egészségügyi feltételeket is szabtak: egészséges és ép 
testalkat, valamint a himlőoltás is feltétellé vált.45 Az iskola, főként a gyakorlati 
év elvégzéséhez szükség volt megfelelő állóképességre, fizikai erőre. 

Az intézmény vonzáskörzete4 - hallgatók származási helye és vallása 

A gazdasági tanintézetek - akadémiák létrehozására területi alapon 
került sor. Lássuk hát, mennyire alakult a kassai intézet vonzáskörzete a 
létrehozók szándéka szerint. Kassa a Felvidék mezőgazdasági tanintézeteként 
indult. Az első időszak hallgatói nagyrészt Észak-Magyarországról származtak, 

Értesítő ...1906-07 6§. Az ennél gyengébbet csak külön elbírálás alapján, miniszteri külön 
engedéllyel fogadták csak el. 
43 Értesítő... 1907-08 5.1.Az anyakönyvekben ezek státusa: feltételes hallgató. 
44 A vendég hallgatók csak egyes tárgyakat hallgattak, és az 1880-as évek közepétől előfeltétellé 
vált a nagykorúság. 
45 Értesítő ...1888-89 19.1. 
46 A városi települések és a megyék beosztását a következő munka alapján készítettem: A magyar 
korona országainak Helységnévtára. Szerk.: Jekelfalussy József. Bp. 1892.1012 1. 
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közel egyharmaduk Abaúj-torna megyéből (27,6%), sokan érkeztek a 
szomszédos megyékből is. De jöttek néhányan az Alföldről, illetve külföldről . 

A második időszak beiratkozol közül már csak 15% az Abaúj megyében 
születettek száma, de még mindig Észak-Magyarországi a hallgatóság jóval 
több, mint fele (60%). (A felvidéki megyék közül elsősorban az Abaúj-Tornával 
szomszédosak, illetve délebbre eső, inkább magyar többségűek dominálnak. A 
hegyes peremvidékek szegényebb, szlovák, ukrán, román nemzetiségi 
területeiről kevesebben származtak, mint az Alföld, vagy a Dunántúl egyes 
megyéiből.) Meglepő viszont, hogy milyen sokan születtek távolabbi 
országrészben, vagy külföldön (38,5%)! Kiemelkedő Pest megye (9%), és két 
másik magyarországi tájegység: az Alföld (14%) illetve a Dunántúl (12%). 
Erdélyben a hallgatók 2%-a, külföldön (elsősorban a Monarchia más területein) 
1,5%-a született. 

Ezt a viszonylag szórt vonzáskörzetet részben módosítja a 
lakhelyváltoztatások figyelembevétele. Ebben a korszakban a vizsgált 1071 fő 
közül 287-nek (27%) van születési helyétől eltérő illetőségi, vagy lakhelye.47 Ez 
alapján már a hallgatók 18%-a abaúj-tornai, és 65%-a észak-magyarországi 
lakhelyű, és ezzel arányosan csökken a többi terület részesedése. 

A hallgatók nagyobb része tehát ténylegesen a kijelölt vonzáskörzethez 
tartozott, de Erdély kivételével szinte Magyarország minden területéről - de 
főként a magyar többségű középső részekről - érkeztek nagyobb számban 
hallgatók. 

A 3. időszak hallgatói közül viszont alig 5% született Abaúj ban, 
kevesebben, mint Pest megyében ! Az észak-magyarországiak aránya éppen 
csak, hogy meghaladja az 50%-ot (51%), Megnőtt viszont az alföldiek 18%, és 
az ország középső részének részesedése; valamint Erdély (4%), és a külföldön 
születettek (3,5%)48 aránya is. A hallgatók a korábbinál jóval nagyobb arányban 
változtatták lakóhelyüket a beiratkozás előtt (38%) és a vándorlás iránya is 
részben megváltozott, Abaúj megyén kívül elsősorban Pest megyébe. Az 
akadémiai időszakban tehát jóval kevésbé számít a kassai intézmény 

47 A korabeli országos adatok is hasonló belső vándorlási arányokat mutatnak: 1880-90 között a 
lakosság 26,6%-át írták össze a népszámlálások születési helyétől távol. Katus László: A 
népesedés és a társadalmi szerkezet változásai. In.:Mo. története... 1848-1890. 4. fejezet. Bp., 
1979. 1133. 1. 
48 A világháború alatt sok hallgató jött nemzetközi szerződések alapján Törökországból, ők 
módosították elsősorban a korábbi arányokat. ... Jelentés és statisztikai évkönyv... 1915-
18..110.1. 
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felvidékinek, az arány erőteljesen az ország középső része felé tolódott. A 
vonzáskörzet viszont továbbra is nagy, szinte az ország egész területére 
kiterjedt. 

Ez a nagy vonzáskörzet nemcsak a kassai intézetre volt jellemző. 
Hasonlóan átfogó a Debreceni gazdasági tanintézet vonzáskörzete is. 
Természetesen itt is elsősorban a szomszédos megyék dominálnak, de a 
kassaihoz hasonlóan ide is sokan jöttek Pest megyéből. A két intézmény 
viszonylag közel volt egymáshoz, így részben egymásba nyúlik az a terület, 
ahonnan hallgatóik verbuválódtak. Mindkét intézményre jellemző az is, hogy 
viszonylag kis számú az Erdélyből jövő diákok száma. (Erre talán az szolgál 
magyarázatul, hogy az ottani, Kolozsmonostori tanintézetben nagyobb számú 
ösztöndíjas konviktusi hely állt az erdélyi hallgatók rendelkezésére.) 

Mindhárom időszakban, nagy volt a települések szerinti szóródás. Az 1. 
időszakban a 127 fő 98 különböző településen született, egyetlen település, 
Kassa volt csak nagyobb számú hallgató születési helye (18 fő). A 2. időszakban 
az 1071 fő 717 település között oszlott meg, Kassán kívül elsősorban Budapest 
adott nagyobb számú diákságot. A kassai születésű hallgatók számára a 
tandíjmentesség is nagy vonzóerőt gyakorolt. A 3. időszakban viszont Budapest 
- meglepő módon - már megelőzte Kassát a születési helyek számában! 

Mivel a gazdatiszti pálya nem a nagy városi központokhoz kötődött49, 
fontos kérdés, hogy milyen típusú településekről származtak elsősorban a 
diákok, és mennyire jellemző rájuk a városokba áramlás. A kapott adatokból 
látható, hogy mindhárom időszakban az országos átlagnál (1890 16,1%)50 jóval 
magasabb a városokban élők aránya (30% felett), sőt, ez az arány folyamatosan 
növekedik, nem kis mértékben a főváros javára. Viszont a diákok többsége, ha 
csökkenő mértékben is, de végig elsősorban kistelepülésekről származik. 

A vallási arányszámok szoros összefüggésbe hozhatóak a diákság 
területi megoszlásával. A hallgatóság többsége katolikus vallású (62-58,5%). (A 
lakosság katolikus része főként az ország középső és északi területén lakott.) 
Mivel a hallgatók nagy arányban származnak az észak-magyarországi 
területekről, az országos átlagnál51 (7,8%) jóval magasabb az evangélikusok 
aránya (14-13%). Elenyésző az ország keleti, illetve déli területén élő 
nemzetiségi lakosság körében jellemző ortodoxok, görög-katolikusok száma. A 

Azt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy még a nagyobb városokban is élt a dualizmus 
korszakában 20-30%-nyi mezőgazdaságban foglalkoztatott! Mo. története. ... 1848-1890. 1143. 1. 
50 Mo. története. ...1848-1890. 1143.1. 
51 Az országos adatok 1890-ből: Mo. története... 1848-1890. 1162. 1. 
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reformátusok aránya (15%) közel azonos az országos arányokkal (14,6%), 
zsidóságé (7%-7,5%) viszont magasabb az átlagnál (4,7%). Ők nagyrészt a 
városokból érkeztek. 

A hallgatók társadalmi összetétele (nemzetiség, foglalkozás)52 

A felvétel előírt feltétele volt a megfelelő életkoron (a 16. év, 1886-tól 
pedig a 17. év betöltése) és iskolai végzettségen túl kiskorúak esetében az eltartó 
nyilatkozata is, melyben vállalta az iskoláztatás költségeit.53 Mely réteg volt 
képes vállalni ezeket a sokszor igen magas költségeket ? 

A szülők, gyámok foglalkozását áttekintve az adatsor mind a tanintézeti, 
mind az akadémiai időszakban egyértelműen a középosztály túlsúlyát mutatja, 
alig néhány kisegzisztenciát találni (pl.: földműves ). 39,6%-os illetve 47,5%-os 
arányukkal egyértelműen a legérdekesebbek, az agrárszektorba tartozó 
birtokosok, bérlők és gazdatisztek gyermekei dominálnak, bár nem alkotják a 
többséget. Természetesen elsősorban a gazdaság irányítói számára lenne fontos, 
hogy leszármazottaik - főként ha később ők irányítják a családi birtokot -
megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek. A három korszakot összevetve szemmel 
látható az eltartók körében a gazdatisztek arányának határozott visszaszorulása 
(23%, 11,5%, 8,4%), és a földbirtokos réteg előretörése (17,4%, 22% 28,4%). 
Kiemelkedően magas még a köztisztviselők, és az un. értelmiségi pályák 
egyharmados aránya (36% 27% 30%). Ez az a réteg, mely részben szoros baráti, 
rokoni szálakkal kapcsolódik a földbirtokossághoz, s mely nagyrészt ugyanolyan 
nemesi ősöket képes felmutatni, vagy legalábbis mintaként, sokszor elérendő 
célként tekint a földbirtokosságra. 5% körül képviselteti magát egyaránt a bánya 
és iparos, a kereskedelem és hitel, valamint a nyugdíjasok, önállók csoportja. 
Még kisebb arányú - 3% körül van - a közlekedésben és távközlésben dolgozók 
részesedése.54 

52 A kategorizációt az 1900. évi népszámlálás foglalkozási listája alapján készítettem. (Magyar 
Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 2. kötet. (Az 1900. évi népszámlálás 2. kötet. Budapest, 
1904.) 
53 Azok, akik a szükséges tandíjat, a kötelező konviktus és az egyéb járulékos (kirándulás, 
biztosítás, labordíjak) költségeit nem voltak képesek fedezni, ha kassai illetőségűek voltak, illetve 
az összes hallgató 15%-a szegénysége és szorgalma alapján kaphatott tandíjmentességet. Néhány 
ösztöndíj is megpályázható volt, bár ezek összege nem volt elegendő a költségek teljes fedezésére. 
(A költségek változásaira és az ösztöndíjakra lásd az értesítőket és évkönyveket) 
í4 Sajnos, a 2. időszak anyakönyvi anyagában hiányzik a foglalkozás bejegyzés az esetek 
10%-ában ! 
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Sajnos, az anyakönyvekben a nemzetiségre vonatkozó adat nincsen, 
ezért az 1909-es Szakoktatási évkönyv55 eredményeire támaszkodva jelenthetem 
ki, hogy a tanintézeti diákok alig 2-3%-a volt nem magyar nemzetiségű. Az 
elsöprő magyar többség nemcsak kassai jellegzetesség, hanem valamennyi 
tanintézet esetében érvényes. A hallgatók eltartóinak foglalkozási struktúrájából 
és származási körzetéből adódik, hogy elsősorban a magyar nemzetiség dominál. 
Azokban a rétegekben, melyek gyermekei a mezőgazdasági tanintézetekbe, 
akadémiákra jártak, elsősorban a magyar etnikum dominanciája érvényesült: a 
birtokos réteg 73% magyar, kisbirtokosok 50%, a tisztviselő, értelmiségi 81%-
a . Illetve ebben a népességben volt a legnagyobb az asszimiláció. 

Végzett gazdászok - az elhelyezkedés lehetőségei 

Az 1900-as jubileumi évforduló alkalmából a kassai tanintézet felhívást 
intézett a volt hallgatókhoz - arra kérve őket, jelentkezzenek, írják meg az 
iskolának, hogy jelenleg mivel foglalkoznak.57 A (810 végzettből) 210 
jelentkező között 39 földbirtokos, 4 haszonbérlő, 138 gazdatiszt, 17 állami, 
megyei, városi tisztviselő, 9 katona, 2 magánzó, 1 sörgyáros található. Tehát 
elsősorban azok a gazdatisztek jelentkeztek, akik a Kassán szerzett ismereteket 
későbbi életükben napi gyakorlatként alkalmazták. Nem szerepel a jelentkezők 
között egyetlen gazdasági szakoktatásban dolgozó, bár ha lettek volna ilyenek, a 
tanári gárda mindenképpen nyilvántartotta volna őket. 

A végbizonyítványt, oklevelet szerzők elhelyezkedésére ad még 
információt az éves statisztikai összefoglalás.58 Ezek alapján megállapítható, 
hogy a tényleges végzettséget szerzők többsége, 54%-a az oklevél, vagy 
végbizonyítvány megszerzése után közvetlenül azt az életpályát választotta, 
melyre képesítést szerzett, azaz vagy saját birtokára tért vissza gazdálkodni, 
vagy gazdatisztként helyezkedett el. 

Egy iskola eredményességét az ott végzettek későbbi életpályája is 
jellemzi. A gazdászati tanintézetek, akadémiák végzett hallgatóit nem könnyű 
megfogni, mivel a gazdatisztekről országos címtárak, mutatók nem készültek. A 

55 Szakoktatás... 1909. 97-99. 1. 
56 Hanák Péter: Magyarország társadalma a századforduló idején. In.: Mo. története... 1890-1918. 
4. fejezet. Bp., 1983. 403-467. 1., 1910-es Társadalmi foglalkozási struktúra 428-430.1. 
"Emlékkönyv ...32. 1. 
58 Statisztika ...1898-1915 közötti évek 

177 



hallgatók egy része, amennyiben 1911-ben már saját birtokán gazdálkodott, 
megtalálható az azévi Gazdacímtárban.60 

A magyar mezőgazdaság átalakításának folyamatában, az új 
szakismeretek átadásában elévülhetetlen érdemei vannak a mezőgazdasági 
szakoktatási intézményeknek, és tanári gárdájuknak. A kassai intézmény 
betöltötte vállalt feladatát, egy új agrárgazdasági-vezető réteg kiképzésén túl a 
mezőgazdasági ismeretek terjesztője volt a környező lakosság számára is. 

A kassai tanintézet a vidéki elit, a későbbi birtokvezetők, irányítók 
számára adott lehetőséget olyan szakirányú végzettség szerzésére, melynek 
tudásanyagát a birtokigazgatásban jól hasznosíthatták. A tanintézeti hallgatók 
számának növekedése jelzi, hogy a középfokú intézmény betöltötte célját, az 
érettségit (és az áhított jogi végzettséget) megszerezni nem képes, a történelmi 
középosztályból származó fiatalok számára elérhető volt, és olyan képesítést 
adott, melyre társadalmi igény is mutatkozott. De ez az igény nem társult 
megfelelő ismeretanyaggal, tudásvággyal. A nagy lemorzsolódás oka elsősorban 
a tanulók gyenge felkészültségében rejlett. 

Az akadémiává nyilvánítás után elvesztette az intézmény korábbi 
vonzóerejét. A társadalmi igény jóval kisebb volt a felsőfokú, mint a 
középfokú gazdászvégzettségre. A földbirtokosok, köztisztviselők, 
értelmiségiek, gazdatisztek; az un. "úri középosztály" érettségizett gyermekei 
számára a felsőfokú gazdászvégzettség megszerzése már nem volt olyan vonzó, 
mint a középfokú gazdászbizonyítványé, vagy nem voltak képesek az 
előfeltételnek számító érettségit teljesíteni. Az érettségizettek körében viszont, 
ha már a továbbtanulást választotta - a társadalom uralkodó értékrendszerének 
megfelelően - népszerűbb volt a jogászvégzettség megszerzése. (1914-ben a 
főiskolai hallgatók 41%-a jogász, vagy teológus, és csak 23%-a műszaki, vagy 
gazdasági intézmény hallgatója.)62 A háború előtti években az akadémia egy 
szűkebb kör számára volt képes a korábbinál alaposabb, elmélyültebb tudást 
biztosítani. 

Dolgozatom számos kérdést nyitva hagy. A kutatások folytatása 
mindenképpen fontos a Kassai Gazdasági Tanintézet - Akadémia történetének 
részletesebb feldolgozásához, elsősorban a helyi, azaz Kassán fennmaradhatott 
iratanyag felderítésében, illetve a MOL gazdasági szakoktatásra vonatkozó 

A jelen dolgozatban a vizsgált hallgatók nagy száma miatt karrierpályákat nem 
elemzek. 
jl Az intézményrendszer átalakításával egészen a húszas évekig szünetelt a középfokú 
gazdászképzés ! 
62 Mo. története... 1890-1918 284.1. 
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iratanyagában. De számos kérdés megválaszolatlan a gazdászhallgatók esetében 
is. Itt elsősorban a többi tanintézet anyakönyvi anyagának, illetve a hallgatók 
közül minél nagyobb számú karrierpálya feldolgozása hozhat új eredményeket. 



Táblázatok 

Az akadémiára beiratkozok évi megoszlása 
(1906-1920) 

beiratkozás éve ß 
1906-07 69 
1907-08 16 
1908-09 29 
1909-10 35 
1910-11 27 
1911-12 38 
1912-13 30 
1913-14 31 
1914-15 16 
1915-16 23 
1916-17 31 
1917-18 41+430 ! * 
1918-19 104* 
1919-20 105 * 
összesen 1025 

* 12 hetes tanfolyam 

A beiratkozott hallgatók minőség szerinti megoszlása 
(1883-1916) 

minőség 2. időszak 3. időszak 
rendes 980 326 
rendes és 
vendég 

2 

vendég és 
rendes 

16 

vendég 65 
honosítás 8 
rendkívüli 17 
feltételes 2 
összesen 1071 345 
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A kassai tanintézet és akadémia hallgatóinak vallási arányai 
1883-1916 

vallás 2. időszak 3. időszak 
ismeretlen 5 2 
evangélikus 146 45 
g. katolikus 15 6 
g. keleti 4 4 
izraelita 73 26 
katolikus 663 202 
református 162 52 
unitárius 3 1 
muzulmán 7 
összesen 1071 345 
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A hallgatók év eleji és év végi száma közötti különbség az 1897/98 
tanév tol az 1914/15-ös tanévig 

(Az értesítők évi statisztikái alapján) 

Ev év eleje év vége különbség 
1897-98 91 84 1 
1898-99 97 93 4 
1899-900 114 100 14 
1900-01 123 107 16 
1901-02 133 115 18 
1902-03 148 104 44 
1903-04 144 118 26 
1904-05 121 102 19 
1905-06 112 89 23 
1906-07 136 124 12 
1907-08 100 82 18 
1908-09 66 46 20 
1909-10 63 54 9 
1910-11 61 53 8 
1911-12 78 
1912-13 72 
1913-14 78 66 12 
1914-15 40 23 17 
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A hallgatók iskolai végzettségének aránya a tanintézeti időszakban 

érettségi vagy 
7-8 

középiskolai 
osztály 

6 
középiskolai 

osztály 

5-4 
középiskolai 

osztály 

földmíves 
iskola 

egyéb 

1. 
időszak63 

25% 29% 46% 

2. 
időszak 

15% 79% 5% 1% 

A 2. tanintézeti időszak hallgatóinak száma iskolai végzettség szerint 

iskola ß 
érettségi 96 
kereskedelmi 
érettségi 

24 

gimnáziumi 451 
reáliskolai 77 
polgári 338 
kereskedelmi 8 
földművesiskola 47 
más gazdasági 
tanintézet 

11* 

hadapród iskola 6 
egyéb közép és 
alsófokú isk. 

8 

nincs adat 5 
Összesen 1071 

* főként külföldi akadémiák 

öí Értesítő 1901''02 37.1. A hallgatók előképzettsége százalékokban (éves összesítés) 
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A 3. időszak hallgatóinak száma iskolai végzettség szerint 

iskolai végzettség 
gimnáziumi érettségi 267 
kereskedelmi érettségi 23 
reálérettségi 42 
hadapródiskola 1 
gimnázium 7 
erdészeti oklevél 1 
nincs adat 4 
Összesen 345 

A hallgatók iskolai végzettségének megoszlása az anyakönyvi adatok 
alapján 

a 
beiratkozás 

éve 

6 
középiskolai 

osztály 

7 
középiskolai 

osztály 

8 
középiskolai 

osztály 

érettségi egyéb összese« 

1903 47 1 3 13 3 67 

1904 37 1 5 10 0 53 

1905 35 4 5 10 57 

1906 4 1 3 3 4 15 

összesen 123 7 16 36 /0 192 

64% 4% 8% 19% 5% 100% 
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A hallgatók születési és származási helye főbb tájegységenként 

1. 
időszak 

szül. 
hely 

2. 
időszak 

szül. hely 

2. 
időszak 

lakóhely 

3. 
időszak 

szül. hely 

3. 
időszak 

lakóhely 

a debreceni 
ak. lakóhely 
(1868-1908) 

Abaúj-torna 28% 15% 18% 5% 6,5% -

Észak-
Magyarország 

59% 40% 47% 46% 45% 41% 

Pest megye 9% 9% 12,5% 15% 9,6% 

Alföld 10% 14% 12% 18% 16% 39% 

Dunántúl 12% 11% 11% 10% 7,4% 

Erdély 2% 2% 4% 4,5% 3% 

Külföld 3% 1,4% 1% 3,5% 3% 0,4% 

Ismeretlen 1,6% 

Összesen 100% 100% 100% 100% 100% 

A hallgatók születési és származási helyeinek megoszlása 
telep üléstípusonként 

/. időszak 
szül. hely 

2. időszak 
szül. hely 

2. időszak 
lakhely 

3. időszak 
szül. hely 

3. időszak 
lakhely 

Törvény-
hatósági 
jogú 
városok 

16,5% 19,6% 24,2% 19,7% 24,6% 

rendezett 
tanácsú 
városok 

14,9% 14,8% 15,6% 16,7% 20% 

összesen 
városok 

31,4% 34,4% 39,8% 36,4% 44,6% 

egyéb 68,6% 65,6% 60,2% 63,6 55,4% 
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Az L időszak hallgatói eltartóinak foglalkozási arányai 

foglalkozás 
birtokos 17,4% 
gazdatiszt 23% 
egyéb mezőgazdasági 10% 
ipar 4,6% 
szabadfoglakozású 
értelmiségi 

11% 

tisztviselő 25% 
egyéb 9% 
Összesen 100% 

A végbizonyítványt szerzők megoszlása az iskola befejezése után 

Ev Szülői 
vagy 
saját 
birtok 

felsőbb gazd 
tanint, külf 

tan. út 

gazda-
tiszt 

tanári 
pálya 

kat szolg ismeretlen összese« 

1898 2 9 5 6 22 
1899 3 4 2 9 7 25 
1900 3 2 13 7 1 26 
1901 2 10 1 10 3 26 
1902 2 6 7 9 24 
1903 6 2 11 1 7 4 31 
1904 4 13 8 5 30 
1905 5 1 12 10 8 36 
1906 2 1 9 12 4 28 
1907 4 2 9 4 4 23 
1908 5 2 17 1 14 39 
1909 3 1 6 12 22 
1910 3 1 7 1 12 
1911 2 7 9 
1912 6 8 2 16 
1913 5 4 4 1 14 
1914 6 10 16 
1915 1 5 6 
Összesen 64 13 6 153 9 79 81 405 

16% 3% 1% 38% 2% 20% 20% 100%o 

ЪА Értesítő... 1897. 10. I. A hallgatók szüleinek polgári állása, (táblázat) 
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A hallgatók eltartóinak foglalkozási megoszlása 

2. időszak 3. időszak 
birtokos 236 98 
gazdatiszt 124 29 
egyéb mezőgazdasági és 
erdészeti 

64 37 

ipar és bánya 68 17 
(tulajdonos v. tisztviselő)* (19)* 
vendéglős, kocsmáros 12 1 
kereskedelem és hitel 48 19 
közlekedés 30 10 
értelmiségi és köztisztviselő 259 89 
(közigazgatás)* (95)* (27)* 
(tanár, tanító)* (35)* (22)* 
(ügyvéd)* (41)* 
hivatalnok 30 14 
katona 13 6 
nyugdíjas, magánzó, 
háztulajdonos 

59 16 

egyéb 4 2 
özvegy, gyám 57 
önálló 13 
nincs adat 54 7 
Összesen 1071 345 

* kiemelt részadatok, az összesítésbe külön nem kerültek be 
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A kassai és a keszthelyi tanintézetbe és a kassai akadémiára 
újonnan beiratkozok évi megoszlása 

( 1 8 7 5 - 1 9 1 6 ) / A keszthelyi adatok: Georgikon 200 



A kassai tanintézetben megszerzett végbizonyítványok és az akadémián 
megszerzett oklevelek évi megoszlása 

(1878-1917) 



Resümee 

Mein Ziel war, im ersten Teil meiner Studie, die Darstellung der 
ungarischen königlichen Wirtschaftslehrschule von Kassa - seit 1906 Akademie 
genannt. Da das Institut über die heutigen Landesgrenzen hianus funktionierte, 
sind in Ungarn nur die Matrikel, aus dessen Schriftgut, aufzufinden. Aus diesem 
Grund benutze ich an erster Stelle Quellen, wie Matrikelbücher, Zeugnisse, 
Jahrbücher und andere Publikationen des Instituts. Die Gründung des Instituts 
beruhte auf der Ausbildung der künftigen Wirtschaftsverwalter, Besitzer (d.h. 
die späteren Leiter und Navigatoren der landwirtschaftlichen Produktion). Dort 
konnten sie all die Kenntnise erlernen, die die Forderungen der kapitalistischen 
Agrikultur entsprechen konnten. 

Der zweite Teil meiner Studie handelt von diesen Studenten. Durch die 
Analyse der Matrikeldaten versuchte ich ein übersichtliches Bild von den 
Studenten zu bekommen. Das Wachstum der Zahl der Studenten der Lehrschule 
zeigt, daß das Institut mittleren Grades sein Ziel vollendet hat. Die 
Jugendlichen aus der geschichtlichen Mittelklasse, die das Abitur nicht ablegen 
konnten, hatten die Möglichkeit diese Schule zu besuchen. Diese gab ihnen eine 
Qualifikation, auf welche auch ein Anspruch in der Gesellschaft anzuzeigen 
war. 

Nachdem die Schule für Akademie erklärt worden war, verlor das 
Institut seine frühere Attraktivität. Der Anspruch auf ein Bildungsinstitut 
höheren Grades war wesentlich niedriger, als auf eines von mittleren Grad. Im 
Kreise der Abiturianten - entsprechend dem dominierenden Wertsystems der 
Gesellschaft - war die Absolvierung als Jurist populär, (in 1914 war 41 % der 
Studenten an Hochschulen Jurastudent.) 
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HORVÁTH PAL 

FRANK IGNÁCZ 
(1788-1850) 

Hazánkban a modern jogi tudományosság egész történelmi korszakát 
kíséri egy szakadatlanul változó, gyakran a különböző irányzataiban egymást is 
keresztező, módszeres jogtörténet tudomány, amelynek a legmarkánsabb 
összetevői (gyökereikkel) esetenként a politikai kamerái izmushoz, a 
felvilágosodás eszméihez, a magyar reformkor nemesi, ill. polgári liberális 
gondolkodásához, az ébredő (jobbára romantikus) racionalista, ill. az ún. 
történeti jogi szemlélethez tapadnak. A kifejlett katedra- jogtörténet tudományt 
azonban már a történeti-jogi iskola másod- és harmadvirágzása, a pozitivizmus, 
az ún. retrospektív modernizálás, ill. a szellemtörténet tanai orientálták. íme 
ezek azok a főbb tudományos áramlatok, amelyek nálunk közvetve és 
közvetlenül is hatottak a magyar jogi közgondolkodás fejlődésére. 

Közismert, hogy a modern társadalmak fejlődésnek a reneszánszkori 
Olaszországban, majd (pedig) a felvilágosodás kori Franciaországban jelentkező 
kezdeti formáival szinte egy időben tűntek fel a polgári történetírás 
tudományosságának az első elemei. Hazánkban a korai egyetemalapítások 
töredékes kútfői azonban megbízható támpontokat sem adnak arra, hogy a jogi 
művelődés alkalmas intézményeivel rendelkeztünk volna a reneszánsz, ill. a 
humanizmus korszakában. A „fény" századában viszont már a magyar jogi 
historizmust megalapozó törekvések jelentkeztek nálunk is pl. a felidézett 
politikai kameralizmus, az udvari közjogtörténetírás, ill. a különböző leíró 
államstatisztikai tanítások formájában. Valójában tehát a jogi fakultással 
kiegészült nagyszombati egyetem első saeculuma ab ovo szorosan összefonódott 
a magyar jogi historizmus fejlődésével. Nem lehet megfeledkezni ugyanis arról, 
hogy a hazai protestáns szellemi központok (Gyulafehérvár, Sárospatak, Pápa, 
stb.) által élesztett történetkritika is ösztökélte az ellenreformáció megalapozóit 
a katolikus egyetem mielőbbi (teljes) kiépítésére.1 

Valóban, az 1635-ben alapított nagyszombati főiskola (csak) egy 
emberöltőn át maradt csonka. A protestáns iskoláztatás visszaszorítása és 
méginkább a kálvinista prédikátorok által kifejlesztett államelméleti-jogi 
tudományosság jelenléte sürgette a jezsuita egyetem jogi fakultással történő 
kiegészítését. így a kettős (1642, 1665) alapítvány végrehajtói az alapító oklevél 
keltezésével (1667. január 2.) szinte egyidejűleg (1667. január 16.) a 
prelegálások megkezdésére kötelezték a Kart. Már Pauler felfigyelt viszont arra, 
hogy ez a lépés nem kevesebbet követelt meg az egyetem jogi fakultásától, mint 
amit a protestáns államelméleti-jogi tudományosság is nyújtott a hazai 

1 Hajnik I. 1899. 127-129 
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humanista szellemi hagyatékokból kiindulva. Baranyai Decsi (Csimor) János 
1593-ban megjelent (Kolozsvárott) Syntagma institutionum juris imperialis ac 
Hungarici című műve pl. a magyar (nemesi) magánjognak (és perjognak) az 
institutiók rendszerében való feldolgozását, ill. a hézagoknak a „római jog 
szabályaival történő kitöltését" képviselte.2 Kitonich János munkássága a 17. 
században, ill. a sokat hányattatott és végül a katolikus hitre visszatért Otrokocsi 
Ferencnek az életmüve hasonlóan a magyar jog (a jus patrium) római és 
kánonjogi megalapozottságát akarta elérni3 és ez a nemes törekvés a hazai 
protestáns államelméleti- jogi tudományosságot valóban összekapcsolta a 
humanisták törekvéseivel. Zsámboky pl. Baranyai Decsi Jánossal közel 
egyidejűleg csatolta a Tripartitum bécsi kiadásához (1581) a Digesta egyes 
fejezeteit „Reguláé iuris antiqui" címmel, hogy a jus patrium hézagait kitöltse. 
A magyar jogi gondolkodás tehát az újkorba átlépve a társadalmi haladás mellett 
állt, amikor a jus patriumnak a császári (római) joggal, ill. a kánonjoggal történő 
összevetése és kiegészítése által a kontinentális jogokhoz történő felzárkózást 
hirdetett. 

A jezsuita egyetem jogi fakultásának a megalapítói sem térhettek ki ez 
elől a várakozás elől. Ellenkezőleg, a magyar valóság felismeréséből fakadt 
nyilván, hogy a Kar alapító levele a hazai jognak a császári (római) joggal és 
kánonjoggal (cum iure caesareo et canonico) való összevetését egyenesen előírta 
a Facultas Juridica tanárainak. Ezt érzékelte később Vécsey Tamás is, amidőn a 
nagyszombati egyetem jogi fakultásának a hivatására visszautalva a hazai jog 
korszerű szintre emelését célzó eltökéltséget konstatálta.5 A hazai jog tanítása 
(tehát) élen járt" a korabeli Európában, vagy legalábbis egy korszerű szint 
elérésére való törekvésben fogant a magyar jog tudománnyá válása. Nagyjából 
ez az az idő ugyanis, amikor hazánkban valamely ismeretanyag úgy válhatott 
tudománnyá, ha annak a gondozása (oktatása) az egyházak által szervezett 
főiskolák, ill. az egyetem hivatásává tétetett. A protestáns főiskolák példája 
nyomán tették most ezt a lépést az alapítók, hogy ezáltal is szellemi támaszt 
nyerjenek az ellenreformációs törekvéseknek. 

Történelmi tény, hogy a jogi fakultással kiegészült (1667) egyetem a 17. 
század utolsó harmadától szinte folyamatosan gondoskodott már a jus patrium 
oktatásáról. A mostoha történelmi körülmények között persze a magyar jog 
katedrájára kinevezettek gyakorta megelégedni kényszerültek a magyar (nemesi) 
szokásjog (a Tripartitum) puszta prelegálásával, ill. kommentálásával, 
egyesekről pedig kifejezetten az az ítélet maradt ránk, hogy a Hármaskönyv 
szövegét recitálták csupán. Az elsők között ismert Koller Ferenc, a neves tudós 

2 Zlinszky J. 44, 48. 
3 Eckhardt F. 1936, 25. 
4 Fejér Gy. 1835. 
5 Vécsey T. 1896,97. 
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hírében álló Bencsik Mihály és a már felemlített Otrokocsi Ferenc működéséhez 
azonban már a 17. század végén igen figyelemreméltó eredmények tapadtak. 

A nagyszombati egyetem első évszázadáról csak töredékes ismeretekkel, 
ill. azokkal a korai egyetemtörténeti vizsgálódásokkal (Csery József, Fejér 
György, Pauler Tivadar) rendelkezünk, amelyek még eredeti forrásokon 
nyugszanak. Ma már viszont ezek a történelmi kútfők csak hézagosan 
revideálhatok. Annyi mégis megnyugtatóan mondható, hogy a jus patrium 
felidézett főbb képviselői tették először vonzóvá a magyar egyetemet a 17-18. 
század fordulóján. Jó példa erre már Koller is, aki a magyar nemesi (szokás) jog 
ismeretanyagát (Introductio in ius consuetudinarium) perjogi anyaggal 
(Methodus processualis) egészítette ki, hogy a nagyszámú hallgatóságát a 
patvarian (ügyvédségben) szerzett tapasztalatokkal is felvértezze. A kortárs 
Bencsik Mihályról pedig jól tudjuk, hogy nem csak a hazai (anyagi- és eljárási) 
jog tudományos rendszerezője volt, hanem a rendek szolgálatában fogant 
közjogi természetű ismeretek lerögzítésén túl, mint a magyar büntetőjogi 
kodifikációs törekvések egyik legkorábbi képviselője is nagy reputációra tett 
szert.6 A magyar (nemesi) szokásjog (a Decretum Generale) puszta 
prelegálásától messze távol juthatott tehát a tudomány az egyetem falai között és 
ezt a karon csak egészen rövid ideig tanító Otrokocsi Ferenc munkássága is 
bizonyíthatja, aki jelesül az alapítólevél szellemének megfelelően, a jus patrium 
rendszerbe foglalt ismeretanyagát valóban összehasonlította a császári (római) 
jog, ill. a kánonjog szabályaival és ezáltal akarta bizonyítani7 a jus patrium 
római és kánonjogi megalapozottságát. 

Van tehát némi támpontunk arra, hogy az alapítók nemes elhatározása 
nyomán az 1672-től közel egy évszázadon át szinte folyamatosan prelegált jus 
patrium anyagában a hazai (történelmi) jog módszeres vizsgálatának az egyik 
életképes előképét vélelmezzük. Szó sincs természetesen arról, hogy a 
történelmi jog módszeres vizsgálatában a modern jogtörténet tudomány eredőit 
lehetne feltételezni. A rendi (nemesi) közgondolkodás formálása útján ezek a 
gondolkodók azonban már besoroltak a magyar jogi gondolkodás 
historizmusának a megteremtői közé, folytatva azt, amit a protestáns főiskolák, 
ill. a humanizmus képviselői alkottak. A jus patrium képviselőinek a sajátos 
szerepét jelzi továbbá az a tény, hogy az egyetem első saeculuma szélesebb 
értelemben is kapcsolatba került ezzel a jogi historizmussal. A karon működő 
kanonisták ugyanis közel azonos módon kapcsolatba kerültek a történeti 
(nemesi) jogból fakadó historizmussal, sőt egynémelyikük igen jelentős 
szolgálatot is tett a jus patrium alapvető forrásainak az összegyűjtésében, ill. az 
így feltárt ismeretanyag rendszerezésében. Az Egyetemi Nyomda élén álló 
Szentiványi Márton pl. már a 17. század végén bekapcsolódott a régi magyar 

6 Bónis Gy. 1935. 31-36. 
7 Horváth P.: 1974. 26-27. 
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jogemlékek közreadásába, sőt ő volt az, aki elsőként nevezte az általa ismét 
teljesnek hitt gyűjteményt Corpus Juris (Hungarici) seu decretum generale-nak. 
Az egyházjog történetét alapozó Markovics Mátyás és a „magyar jog 
müvelésében rést törőleg" fellépő Szegedi János kánonjogi professzor 
munkásságában pedig a korabeli magyar jog megismerésének a jeles képviselőit 
kell látnunk.8 Különösen Szegedi János életmüve mutatott fel a kor színvonalát 
meghaladó történeti jogi ismereteket, hogy ezek birtokában a magyar jogi 
gondolkodás szembetűnő hiányosságait pótolja9 Egy sajátos ötvözetű rendi 
(nemesi) közgondolkodás jogi historizmusának az alapozása során Szegedi 
János persze eljutott már a hazai (werbőcziánus) jog korszerűtlenségének a 
felismeréséhez is. A magyar jog hiányosságainak esetenként a római jog 
tételeivel történő kiegészítése pedig egyenesen a katedra (a tudomány) 
hivatásából származott. Mindez Szegedi János reputációját olymértékben 
emelte, hogy tanításaira a megkésett polgári átalakulás koráig rendszeresen 
hivatkoztak nem csak a jogtudományban, hanem a jogszolgáltatásban is. 

A kutató- elemző tudományos vizsgálódások kezdetei 

Az alapítók nemes célkitűzése tehát még az első saeculum lezárulta előtt 
meghozta gyümölcsét nemcsak a jus patrium, hanem a kánonjog szférájában is 
alapokat teremtve a történelmi jog tudományos elemzésére. Azt a lehetőséget 
azonban, amit ezek a törekvések magukban rejtettek, valójában csak a majdan (a 
19. század első felében) önállósuló anyagi- és eljárásjogi ágazatokban dolgozók 
(Vuchetich Mátyás, Frank Ignácz és mások) érlelték tudományos értékűvé. 
Időközben viszont a módszeres kutató- elemző jogtörténeti vizsgálódások 
kezdetei is kibontakoztak a 18. század második felében. 

A természetjogi érvekkel alapozó szerződéses közjogi felfogás és a 
magyar rendi kiváltságok ellen fellépő udvari közjogtörténetírás 
szembenállásából fakadtak pl. az első maradandó eredmények. Főleg ez utóbbi 
nemesült a jakobinus eszmék hatása alatt, miután e korban a társadalmi haladás 
gondolatához csak a régi magyar közjog nyelvén lehetett szólítani azokat a 
jobbára nemesi születésű rétegeket, amelyek a nemzeti újjászületés útjait 
kezdték keresni. így az udvar szolgálatában alkotó Kollár Ádám, a kútfők 
módszeres vizsgálatát alapozó Kovachich Márton György, ill. a jakobinus 
Hajnóczy József kezében érett először tudománnyá ez az ismeretanyag, amit 
most már a magyar jogtörténet tudomány kezdeteiként is felfoghattunk1 

PaulerT. 1878. 72-75. 
9 DegréA. 1935. 17-20. 
10 Wenzel G. 1876. 16. 
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Ezek az eredmények persze jobbára az Egyetem falain kívül születtek, de 
távolról sem merítették ki már a módszeres történetkritikai (jogtörténeti) 
vizsgálódások kezdeteit az adott korban. Alapozó munkálatokat hagytak maguk 
után, ugyanis a praktikus célokat szolgáló államtudományok, ill. az ún. 
politikai- kamerális tudományok (pl. a történeti földrajz, az államstatisztika 
stb.).11 Miután már a Planum juridicae facultatis (1775) c. szabályzatba 
belefoglalt „európai államtan" (História status publici Europae) keretei között a 
Joseph Sonnenfels bizalmát élvező Barits Béla kezéből került ki az az 
összehasonlító államstatisztika, amely a felvilágosodás eszméin nevelkedett, 
európai jogi historizmust hirdetett. 

A középkori eredetű szövegelemző (exegetikus) kutatás ebben a 
korszakban vesztette el hitelét hazánkban és helyét a kutató elemző 
forráskutatás, a ténykutató (numerikus) történeti statisztika és az 
összehasonlítás, ill. a születő történeti segédtudományok (diplomatika, 
genealógia, kronológia, stb.) foglalták el. Mindezek hatása alatt a hazai 
jogtörténetírás tudományos előképeinek egész sora figyelhető meg már a 18. 
század utolsó harmadában. Ezek a törekvések pedig gyakran a felvilágosodással, 
ill. a felvilágosodás jogi historizmusának a sajátos (módszertani) alapállásával 
kerültek kapcsolatba. Nem hagytak maguk után még ezek a törekvések sem 
jogtörténeti kézikönyveket, de a haladás tudatosításával és a jogfejlődés 
egyetemes összefüggéseinek a keresése által a modern jogi gondolkodás 
historizmusának a kibontakozását szolgálták. Való igaz tehát, hogy a magyar 
jogi gondolkodás újkorát is a felvilágosodás nyitja meg.12 

Az új eszmeáramlat a modern polgári társadalom kialakulásának az 
előtörténetével összefüggésben nyert létjogosultságot és a magyar jogi 
gondolkodás historizmusának a tudományos alapokra helyezésében is ez vezette 
a felidézett gondolkodókat. A benne rejlő lehetőségek azonban hazánk szellemi 
életében csak töredékesen bontakozhattak ki, miután a polgári átalakulás 
társadalmi feltételei még várattak magukra. Az elavult jogrend érlelődő válsága 
persze alkalmas talajt teremtett az új eszmék behatolására, de azok hatóerejét a 
konkrét társadalmi feltételek eleve behatárolták. így nálunk - polgári elem 
hiányában - a haladás eszmehordozója lehetett a társadalmi helyzetében 
lehanyatló középnemesség és még inkább a „gyúlékony eszmékkel ismerkedő 
nemzeti értelmiség is. Innen fakadt tehát a historikus érvekkel alátámasztott 
szerződéses (közjogi) gondolat, amely a birtokos elem tudatában persze (jobbára 
csak) a nemzeti függetlenséget garantáló új szerződés szükségességére 
korlátozódott. Ennél számottevőbb lehetőségek kibontakozásának vagyunk tanúi 
azonban, midőn a Habsburg abszolutizmus uralkodói (Mária Terézia, ill. II. 
József) maguk tesznek lépéseket a magyar jogi közgondolkodás korszerűsítését 

11 Lentze, H. 1962.54-55. 
12Eckhart S. 1924.8-9. 
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célozva. íme így jelent meg a korabeli magyar egyetemen az abszolutizmus 
államelméleti tudományosságát reprezentáló ,jus publicum universale" mellett 
az európai államok statisztikája is. 

Nem csak az általunk haladó hagyományként kezelt jakobinus örökségre, 
Hajnóczy József módszeres közjogtörténeti kutatásaira, ill. Barits Béla és a leíró 
történeti államstatisztika számos képviselőjének az erőfeszítéseire 
hivatkozhatunk, hanem a születő új tudományosság egészének tudatformáló 
szerepére, amelyből gyakran egyenesen fakadhatott az elmaradott nép öntudatra 
ébresztése. Az egyetem falain belül ezt jelzik a felélénkült diákmozgalmak 
(diáktársaságok) is a 80-as évektől13 és ebben a kar hallgatósága jelentős 
szerepet játszott. A jogi gondolkodás tehát egyszeriben felfedezte a históriát 
tudományos értelemben és szinte a Voltaire által kimunkált történetfilozófiával 
vetette rá magát azoknak a tudományos igazságoknak a keresésére, amelyek a 
történelemből nyilvánvalóan adódtak. 

Nem állítható persze, hogy a korabeli magyar jogi gondolkodás az itt csak 
felidézhető eszmei fegyvertár egészének birtokába lett volna, a nemzet siralmas 
elmaradottságának, az idegen elnyomás és az önkény elleni harc 
szükségességének a tudata azonban kétségtelenül az új eszmeáramlat hatása alatt 
nyert ösztönzést. Még a születő (felvilágosult) állami nevelési politika is 
ösztönösen vonzódott a jogfejlődés tudományos alapjainak a megteremtéséhez, 
amidőn pl. Mária Terézia az addig túlnyomóan rendi-nemesi érdekeket kifejező 
jus patrium segédtudományaként a jogtörténet tanítását kezdeményezte (1769). 
Bécsben már 1753-tól kísérletek is történtek a természetjog és a jogtörténet 
tanítására14, az 1777. évi Ratio educationis pedig a hazai jog (a jus patrium) 
segédtudományaként akarta meghonosítani nálunk a magyar jog történetét. 

Ennek ellenére hazánkban és az örökös tartományok egyetemein még több 
mint egy évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a művelődésügyi kormányzat 
a nemzeti jogtörténet önállóságát elismerje. Látni kell azonban, hogy a 
felvilágosodás eszmeáramlatával érintkező jogi historizmus maga is egy 
szélesebb, általános (egyetemes) jogtörténeti világkép kialakítása irányában 
hatott. Ez a historizmus tehát a világtörténelemben kimutatható hasznos 
igazságokra apellált15. Nem véletlen tehát, hogy az ébredő jogi historizmus e 
korban nálunk is a leíró (európai) államstatisztika, az általános 
alkotmánytörténelem, vagy éppen az angol-magyar analógiakeresés 
tapasztalataira hivatkozva tette érdekeltté gondolkodóinkat (Lakics György, 
Barits Béla) a jogfejlődés módszeres megközelítésére. 

13 BodolayG. 1963. 120-126. 
l4Lentzc H. 1962. 57-58. 
15 Meinecke, Werke III. 82-83. 
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Ma már persze világosan látjuk, hogy ezek a törekvések nem véletlenül 
jelentkeztek, hogy a magyar jogi historizmusnak a felvilágosodás módosult 
formáival kísért töredékes eredményei is alkalmasak voltak a társadalmi haladás 
iránti érzékenység ébresztésére. A felvilágosodás jogi historizmusa tehát nálunk 
is hidat képezett a módszeres jogtörténeti kutatómunka kezdetei, ill. a liberális 
jogi historizmus között. 

Frank Ignácz és a történeti-jogi iskola kialakulása 

A kutató- elemző jogtörténeti vizsgálódások kezdeteinek a kibontakozását 
látva valóban egy ígéretes fejlődés kiteljesedésének a várakozásával lépünk át a 
19. század első felébe. A kép azonban, amely már a századfordulón (és még 
inkább a II. Ratio educationis kiadása) 1806 követően tárul elénk, a hanyatlás 
jegyeit viseli magán az 1780-tól Facultas Juridico-Politicae néven ismert kar 
életében. A jogi historizmus pozitív elemeinek az enerválódása mellett a 
katedra-jogtudományok visszaesésének a jelei is rövidesen jelentkeztek. Az 
Egyetem falain belül „szinte minden lehetőség elapadni látszott" a módszeres 
történeti-jogtörténeti kutatómunka továbbfejlesztése területén.16 Ebben a 
miliőben pedig még a leíró államstatisztikai kutatásoknak is háttérbe kellett 
szorulnia, miközben az udvar és a forradalmaktól megrettent birtokos osztály 
kompromisszumának a tükröződéseként jelentkező konzervatív nacionalizmus 
szinte már-már kisajátította magának a magyar jogi közgondolkodást. Az ebből 
fakadó szellemi tespedést pedig a cenzúra hatalmában vergődő egyetem sem 
tudta enyhíteni. 

A szellemi élet regresszív tendenciáinak az elhatalmasodása elsőként a 
romantikus (nemesi) nacionalizmus térhódításával nyomta rá a jegyeit az adott 
kor jogi gondolkodására. Ezzel párhuzamosan azonban a jogi gondolkodás 
historizmusának a körülményekhez alkalmazkodó új tendenciái is talajra 
találhattak. így pl. az ágazati jogtudományok kiformálódását szinte minden 
esetben kísérte a magyar jog adott területének a históriai felmérése. 
Jellegzetesen a romantika hozzájárulása mindez a nemzet mibenlétének a 
felismeréséhez, miután még a kútfők puszta felsorakoztatásában is a történelmi 
jog, ill. a régi dicsőség keresése adta az indítást. A nyilvánvalóan konzervatív 
(nemesi) romantikát kifejező Cziráky Antal, Bartal György, Czövek István és az 
ugyancsak ide sorakozó Kövy Sándor, Markovics Sándor, ill. a Georch (Görcs) 
Illés-féle alkotásokat azonban el tudjuk határolni már a történeti-jogi iskola 
módszertani követelményeit kifejlesztő gondolkodóinktól. Kelemen Imre, 
Szlemenics Pál, Hajnik Pál és a történeti-jogi szemlélet legfelkészültebb 
képviselője, Frank Ignácz munkássága sorolható ide.17 Eme gondolkodóink 

16Eckhart, 1936.221-226. 
17 Horváth P. 1974.79-84. 
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törekvéseiből pedig még az 1848-as forradalom előtt kibontakozott a módszeres 
jogtörténeti kutatómunka egyik sajátos megjelenési formája. 

A vizsgált korban persze a módszeres történetkritikai törekvések igen 
gyakran kívül rekedtek még a katedra-jogtudomány bástyáin. Ezekre az 
értékekre figyelmeztetnek bennünket a két Kovachich jogtörténeti 
forráskiadásai, amelyek még a történeti-jogi irányt megelőző időkben rakták le 
az alapokat a jogtörténeti kutatómunka számára. A reakciós kultúrpolitika nem 
tudta útját állni a már ismert történeti statisztikai törekvéseknek sem, amelyek 
legjobbjai (Schwartner Márton, Fényes Elek) most a nemzet anyagi és szellemi 
erőinek a számbavételével a históriai állapotok tarthatatlanságát hirdették. Az 
sem véletlen tehát, hogy a liberális reformmozgalom egyetemen kívül rekedt két 
jeles képviselője (Horváth Mihály és Szalay László) lépett fel e korban annak a 
Kollár Ferencnek a védelmében, aki még a 18. század második felében kísérletet 
tett arra, hogy a módszeres forráskutatás talaján tagadja a mértéktelen rendi 
kiváltságok jogszerűségét. Horváth Mihály tette érthetővé pl. hogy a magyar 
jogtörténet tudomány egyik úttörőjének az eredményei ellen miért jajdult fel 
annak idején „az egész képviselő testület". Szalay László pedig 1839-ben Kollár 
Ferencről szólva tartotta meg nagy feltűnést keltő „akadémiai" székfoglalóját, 
amely ismét a kutató-elemző jogtörténetírás kezdeteire irányította a figyelmet. 

A modern tudománytörténeti kutatások bár csak a legújabb időkben 
fejlődtek ki nálunk, a feltárt tapasztalati anyag mégis elegendő támaszt nyújt 
abban az értelemben, hogy a jogtörténet tudomány fejlődését koronként az 
eredők összetettségében vizsgáljuk. A tudományos előrehaladás haladó 
hagyományai mellett és vele egyidejűleg tehát azokat a törekvéseket is számba 
vesszük, amelyek a társadalmi haladással részben vagy egészében szembeái Iva 
hatottak a magyar jogi historizmus fejlődésére. A korábbiakban vizsgált 
konzervatív romantika is kitermelt pl. egy hatásában nem jelentéktelen 
historikus G°gi) nézőpontot Magyarországon, bár azt tudományosan 
megalapozni a későbbi idők epigonjainak sem sikerült. Ennek ellenére a 
konzervatív jogi historizmussal nemcsak a közgondolkodásra gyakorolt hatások 
miatt, hanem annak a tudományos előrehaladást gátló szerepe következtében is 
számolunk. Ezt az összetett aspektust igazolja az is, hogy a romantika és a 
liberális jogi historizmus útkeresései nyomán a 19. század első felében a 
módszeres történetkritika prioritását követelő törekvések is feltűntek. Jelesül az 
ún. történeti jogi iskola magyarországi változatának a fellépéséről van itt szó, 
amelynek a Kelemen Imre, Szlemenics Pál és mások által fémjelzett első 
hullámát követte a tudós Frank Ignácz életműve. Ez utóbbi pedig 
elvitathatatlanul tudományos alapokat teremtett a hazai történeti-jogi szemlélet 
számára - igaz eredetileg - a magyar magánjog keretein belül.1 Az az életmű 

18 Horváth P. 1972. 14-15. 
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pedig, amelyet Frank Ignácz Savignyvel szinte egyidejűleg alkotott, a magyar 
magánjog hiteles feldolgozása volt. Ugyanakkor ez a feldolgozás azonban a 
kútfők történetkritikai vizsgálatára alapozva maradandó szolgálatot jelentett a 
19. század második felében végre önállósuló magyar jogtörténeti kutatásoknak. 

A korabeli katedra-jogtudomány szintjét messze meghaladó életmű a 
kutató-elemző történeti módszertan következetes alkalmazása által lett tehát a 
tudományos előrehaladás eszközévé annak ellenére, hogy az egészében a 
történelmi jog gyökeres megváltoztatásával való szembenállást képviselte. Csak 
a megkésett polgári átalakulásunk közelségében, ill. a forradalom alatt 
jelentkezett egy szűk rés ebben az életműben a „szükséges javítások" (reformok) 
elfogadása által, de ez sem módosíthatta az alapvetően múltba tekintő történeti-
jogi koncepciót. A tudományos megismerés azonban - mondja joggal az idevágó 
állásfoglalás - „nemcsak a tárgyában" különbözik a köznapi megismeréstől, 
hanem a módszerében is.19 Módszertanilag pedig nem vitás, hogy a Frank 
életmű a modern jogtörténet tudomány hosszú ideig meghatározó jellegű 
alapanyagának a feltárásához vezetett. 

Publikusak immár azok a felismerések, hogy a tudós Frank Ignácz 
munkássága nyomán hazánkban is kiteljesedő történeti jogi irány szoros 
szellemi kapcsolatban volt a porosz-német talajon fogan ősforrásokkal20 és az 
alkotó tudományos fellépésére is a már önállósuló magánjog keretei között 
került sor. A vállalt történelmi szerep is közelálló, miután Frank Ignácz a 
modern jogtudomány figyelmét elsődlegesen a történelmi fejlődés irányába 
kívánta fordítani a múlt és a jelen és „nem különben a jövendő" feltárása 
érdekében. Ez a kétségtelenül múltba tekintő koncepció azonban már a 
romantikus nacionalizmus mítosz-teremtésétől mentes volt, a kodifikáció 
ellenesség és a történelmi joghoz fűződő ragaszkodás viszont a történeti-jogi 
iskola alapeszméinek a közvetlen hatását teszi vélelmezhetővé. Ennek ellenére 
nyilvánvaló, hogy a megkésett polgári átalakulásban realizálódó nemzeti 
megújulás gondolatától Frank a tragikus életút utolsó fázisában sem 
szigetelődött el hermetikusan. Erre utal a sokat idézett akadémiai székfoglaló 
értekezése (1848.), amelyben „meleg szavakkal ajánlá közremunkálását a 
tudományok és a haza közös ügyeinek az előmozdítására".21 Hasonlóan pozitív 
elemeket tartalmaz az ugyancsak porosz minták követését jelentő 
tanszabadsággal (Lehrfreiheit) való viharos találkozása az 1848-49-es 
forradalom napjaiban.22 

l9FöldesiT. 1971. 58. 
20PóIayE, 1970.82-83. 
21 PaulerT. 1878. 164-165. p. 
22 Horváth P., 1972. 42-46.p. 
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A történeti-jogi szemléletet megteremtő Frank Ignácz életmüve tehát 
módfelett ellentmondásosnak mondható, de nem vitatható, hogy ez öt a korabeli 
tudományosság legmagasabb pontjára emelte. A félbetört életmű feltehetően 
jövőbeli módosításának a kitapintható eleme tehát a „szükséges javítás" történeti 
jogi megfogalmazása is Franknál. Ettől függetlenül nyilvánvaló viszont, hogy az 
így kitárulkozó történeti-jogi eszmeáramlat ettől kezdve szerves alkotóelemévé 
lett a magyar jogi historizmus fejlődésének. 

A megkésett polgári átalakulás közelsége szolgáltatta azt a konkrét 
eszmetörténeti szituációt, amely — miként számos közép- és kelet-európai nép 
jogi közgondolkodásában — hazánkban is a történeti jogi szemlélet 
kialakításának kedvezett. A kar már a 19. század első harmadában lehetőséget 
nyújtott Frank Ignácznak az irányzat megteremtésére, mert miként az eredők 
tüzetesebb elemzése is mutatja, hogy nem a sokat idézett Principia Juris Civilis 
Hungarici (1829)-ben, hanem már a Specimen elaborandarum institutionum 
juris civilis Hungarici-ben (1823) előttünk áll ez az életmű. Sőt, a Specimen 
1820-as változatának, ill. a kettős összetevőjű alkotás egyik részletének (De 
donatione Regiae) még korábbi időkben történő megfogalmazása alapján 
mondható, hogy nálunk a történeti-jogi szemlélet alaprétegeződése a porosz-
német talajon kifejlett ősforrásokkal szinte egyidejűleg jelen volt. Amit pedig 
felkínált a korabeli magyar jogi közgondolkodás számára az nem más, mint a 
megkésett polgári átalakulás majdan tapasztalható kompromisszumos 
eredménye, amely nyomorultsága ellenére is jogászi mestermüként került 
megfogalmazásra. Az oknyomozó jogi historizmus módszeres forráskritikai 
alapvetésének a tudatos alkalmazása mellett tehát a tudós Frank Ignácz a magyar 
nemesi reformtörekvések határainak a kiformálódásában is elevenül hathatott. 

Ilyen előzmények után az egyetemen Frankot hallgató Eötvös József 
szellemi előrehaladásában is nyomokat hagyott a történeti jogi szemlélet, amiről 
önmaga tett bizonyságot a Pesti Hírlap hasábjain (1847. szept. 10.). Az 1848-49-
es forradalom, ill. a magyar függetlenségi harc viharaiban pedig „sok alaki 
részletről fontoskodva megszerkesztett" egyetemi reformtervezet közvetlen 
hatása is kitapintható az első magyar felelős kormány vallás- és közoktatásügyi 
miniszterének az elképzeléseiben. A megújuló világgal való, óhajtott párbeszéd 
egyik utolsó kísérlete volt tehát az Eötvös-féle egyetemi reformokkal való 
kapcsolat, a szellemi válság kiteljesedése azonban már elodázhatatlan maradt 
Frank Ignácz számára.24 Testamentumával viszont olyan értékeket hagyott ránk, 
amelyből a hazai történeti-jogi koncepció ősforrásait is meglehetős pontossággal 
szemrevételezhette a tudomány. 

23 PeschkaV. 1974. 379.p. 
24 Horváth P. 1973. 124-126.p. 
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A hagyaték kultúrhistóriás jelentősége 

Frank Ignácz - miként ismeretes - 1850. március 2-án tragikus 
körülmények között távozott el a magyar szellemi életből. A tragikus vég 
egészen a legutóbbi időkig foglalkoztatta mindazokat, akik szellemi hagyatékát 
nagyra értékelték, pedig Pauler Tivadar nyomán, vagyis a Széchenyi Könyvtár 
kézirattárában őrzött „napi jegyzetek" alapján ismerhették eleve a szomorú 
valóságot. 

Felidézve az idevágó tényeket, azt mondjuk, hogy Pauler napi jegyzetei 
1850 első negyedéről nyújtanak biztos támpontot a lezáratlannak vélt kérdések 
megfejtésére. Ezek szerint pedig Pest-Budán a Neugebäudeban szakadatlanul 
folyt a katonai törvényszék purifikációs eljárása, amely még a tavasz beállta 
előtt neves tudós személyiségek egész sorát börtönfogságra kárhoztatta. Frank, 
bár forradalmi tettekkel nem pecsételte meg 1848/49-hez való viszonyát, de a 
maga módján ellentmondásos helytállása bőven szolgáltatott adalékot a 
purifikátorok számára. Az „eseményeket" pedig töretlen szellemmel is csak 
nehezen viselhették az érintettek. A házi őrizetnek vélt bécsi tartózkodás idején 
ez a tudat őrölte fel Frank Ignácz elméjét. Ezért is a hiteltérdemlő Pauler-féle 
feljegyzéseket eredetiben is meg kellett szólaltatnunk. 

A tragikus vég utolsó napjaiban Pauler fizikai értelemben távol volt a 
Bécsben tartózkodó Franktól, sorsának alakulásához mégis megbízható adatokat 
szolgáltatott a szabadságharc elbukása után is vezetett napi jegyzeteiben. „Ma 
egy esemény mélyen meghatja kedélyemet, Frank Bécsben öngyilkosság által 
életének véget veté... őtet, mint tanítómat, mint barátomat tiszteltem, életemre 
ritka befolyással volt...".25 A megindultság egyben arra utal, hogy a tudós 
Frank Ignácz helyzetét közvetlenül ismerő személyekkel került kapcsolatba. így 
a friss híradások a végkifejletek nyomon követését tették lehetővé, aminek az 
eredői visszafelé haladva 1849 nyárig követhetők, hiszen már a Dégen általa 
vezetett egyetemi tanácsban (júl. 27.) is a "magyar kormány iránti hűségeskü 
ügye foglalkoztatta a felizgatott kedélyeket". Egyesek a felelősség enyhítésére 
törekedve próbáltak olyan értelmet adni a hódolatnak, ami eleve kétértelmű volt. 
Néhány nappal ezután azonban már a sorozatos idézésekről, fogságra vetésekről 
tudósít Pauler, miközben ismét csak jelzi, hogy a "hódolat miatt" vizsgálatok 
zajlanak. 

Az idézések, zaklatások, igazoltatási eljárások egész sora bontakozik ki 
ezután a lakonikus napi jegyzetekből. A kritikus időszak jegyzetei azonban 1850 
első két hónapjára esnek, miközben már csak az újból idézettek, az elitéltek, ill. 
börtönbe vetettek nevei töltik ki a sorokat. A volt dékán, Tipula Péter börtönbe 
vetése - mondja Pauler - a dolgok súlyosabbra fordultát jelezvén, ismét a Frank 
által szerkesztett hódolat került előtérbe. Nem külső szemlélője már az 

Ld. OSZK.Quart. Hung. 2611 
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eseményeknek, miután "holnap 9 órakor megjelenek" (magam is) a 
haditörvényszék előtt, ahol "leginkább Tipulát faggatta" a bíró, ismét a Frank 
szerkesztette hűségnyilatkozat születésének a körülményeiről. 

Január utolsó napjait követően tovább szaporodnak a purifikátorok 
zaklatásai. Vízkelety, Tipula, Henfner, Lahner után Karvassy, Sághy és mások 
kerültek a haditörvényszék bírái elé. "Vannak, akik kiszabadultak... másokra 
most mondják ki az ítéletet" mondják e napok jegyzetei. Pauler korhű 
tárgyilagossággal tudósít, hogy a Magyar Egyetemnek ismét Budára történő 
visszatelepítése és a német nyelvű tanítás kötelezővé tétele is felhangzik a 
tárgyalóteremben, mindez persze a purifikáció beláthatatlan veszedelme mögött 
messze háttérbe szorult. Azon a napon pedig midőn Frank rövid német nyelvű 
testamentumát megírta, Virozsil és Csausz Bécsbe mentek, hogy sürgessék a 
zaklatások befejezését. E napok elfásult bizonytalanságában mondják találóan a 
napi jegyzetek, "tudja az isten mi jót várhatunk ezután". 

A történések vázlatos áttekintése nyomán látjuk, hogy a Neugebäudeban 
zajló eljárás még beláthatatlan veszedelmeket tartogatott sokak számára. Frank 
számára a távolról és késve érkező tudósítások elviselhetetlenné lettek. A 
félelem légkörét idéző feljegyzések tehát egyértelműen a dühöngő megtorlást 
tették felelőssé a nagy gondolkodó haláláért. Pauler lett az ősforrása mégis 
azoknak a nézeteknek, amelyek később az ősiségi különvélemény elbukásával és 
a "magyar jog megszűnésének" rémével hozták összefüggésbe a Frank tragédiát. 
Valójában Pauler későbbi írásai nyomán születtek az idézett vélelmek (Ld. az 
Emlékbeszédek /1850/, ill. Adalékok /1878/ alapján), tehette ezt nyugodt 
lelkiismerettel, miután egy jobb időknek tartogatva a nem egyedülálló tragédia 
igazi felelőseit a történelem ítélőszékéhez szegezte. 

A tudós Frank Ignácz tragikus elmúlása azonban tartogatott még egy 
különös meglepetést a hazai szellemi élet számára. Az 1850. március l-jén kelt 
végrendelet az, amely egyetlen mondatban rendelkezett a páratlan szorgalommal 
épített Frank-könyvtárról, amely a magyar reformkor nevezetességei közé 
tartozott. "Meine Bibliothek in Pest légire ich der Pester Stadt als Aufang einer 
städtischen Bibliothek". Pest-Budát, a későbbi fővárost illette tehát a páratlan 
értékű gyűjtemény. A méltatlan városatyák azonban mit sem tudtak kezdeni a 
hagyatékkal, pedig nyilvánvaló volt, hogy Frank Ignácz kultúrpolitikai missziót 
kifejező elhatározással a majdani fővárosi közkönyvtár alapjait akarta 
megteremteni. A tudós Frank Ignácz tehát a magyar szellemi élet szélesebb 
értelemben történő felemelésén fáradozott és erről a nemes elhatározásáról még 
az elmúlás pillanataiban sem feledkezett meg. Toldy Ferenc érdeme, hogy a 
hagyaték végül az Egyetemi Könyvtár gazdagodását szolgálva a 60-as években 
újjáéledő szellemi életünk közkincsévé lehetett. Márványba vésve adózott ennek 
az Egyetem, amidőn végre a tulajdonjogi rendezés eredményeként magáénak 
tekinthette azt. A gyűjtemény lenyűgöző méretei azonban csak azok előtt 
tárulhattak fel, akik közelebbről is megismerkedtek vele. Pedig az a gyűjtemény 
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egy félbetört élet szorgalmának a gyümölcse volt, méghozzá olyan anyagi 
feltételek között, amit méltán tekintett megalázónak a korabeli hazafias sajtó. 
Joggal mondjuk tehát, hogy e korban volt már a magyar szellemi élet 
felemelésének egy-egy gazdag mecénása, de önerejéből ekkora áldozatot egyik 
sem hozott a nemzet oltárára.26 
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Abstract 

The firs lasting results of the research in the Hungarian legal history emerged 
as early as the second half of the 18th century. These endeavours were aroused 
by the idea of enlightment and the national consciousness beginning to awake, 
but the research in the history of public law supporting the interests of the 
Habsburg House exerted influence also in this direction in the second half of the 
18th century. In the first half of the 19th century the romantic nationalism urged 
the thinkers to explore the past of the Hungarian law. The founders of the 
methodical research in legal history, however, recognized, after a short time, 
that the historical (feudal) law had become the shackles of social progress. 
From this recognition arose the liberal legal historism of the Hungarian reform 
period which emphasized the necessity of the comparative research of legal 
development while enriching the ideas of enlightment. But these precious 
endeavours wete not able to penetrate into the official legal science at the age 
of Metternich. The declining feudal state preferred the view of legal history 
originating on German soil (Savigny) which in Hungary could develop only in 
the field of private law at that age (Ignácz Frank). After 1849 the cultural policy 
of the Habsburg neoabsolutism (Leo Thun Hohenstein) also supported his this 
Middle-Ages-centered view of legal history but continued to hinder teaching of 
the Hungarian national legal history for a long time. 
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III. IRODALOMTÖRTÉNET 

Knapp Éva 

A barokk kori nyomtatott mirákulumos könyvek 
jellemzői. III. 

A nyomtatott könyvek megjelenési formái 

Ebben a részben" a nyomtatványok különböző megjelenési formáit vizsgáljuk. 
Ezen belül kísérletet teszünk a címadás jellemzésére, a főbb szerkezeti típusok 
időbeli alakulásának megrajzolására, elemezzük a kiadványtípusok kegyhelyek 
szerinti megoszlását. Ezt követően figyelmet fordítunk a mirákulumszövegeket 
tartalmazó egységek arányára, belső szerkezetére, s külön szólunk a füzetes 
kiadványokról. A fejezetet a mirákulumszövegek különböző típusainak és a 
kiadványok illusztrációs anyagának bemutatása zárja. A következőkben 45 
mirákulumos könyv és 5 füzetes kiadvány anyagát tudjuk értékelni.1 

Címadás 

A könyvek első pillantásra legszembetűnőbb sajátossága az allegorikus címadás. 
Az allegorikus címek időbeli megoszlása a következőképpen alakul: a 17. 
században 6 könyv közül 3-nak, a 18. században 29 közül 23-nak, a 19. 
században pedig 11 nyomtatvány közül csupán 2-nek van allegorikus címe. Az 
arányoknak ez az alakulása, hogy az allegorikus címadás a 17. századi 
előzmények után virágkorát a 18. században élte, ekkor csaknem kizárólagos 
volt, a 19. században azonban már csak elvétve fordul elő. Az allegória a 
címekben többféle formában jelenik meg, skálája a könnyen átlátható 
megoldástól a csak nehezen felismerhető formáig terjed. A legegyszerűbbnek 
tűnő megoldással, amikor a kegyhely neve szolgál alapul az allegóriának, 
anyagunkban nem találkoztunk. A kegyhely elhelyezkedése az alapja több 
máriaradnai könyv allegorikus címének: 
"Világos berkes hegy, Avagy Máriának az Isteni Malaszt - Annyának kegyelmes 
képe" , amit az 1773-as kiadás ajánlása bibliai párhuzamokkal így magyaráz: 

x A tanulmány első és második része megjelent: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei VII-VIII 
(1995-1997) 123-160.p., illetve IX (1999) 93-129.p. 
- A kéziratos és nyomtatott mirákulumos könyvekre az I.rész végén megjelent katalógus megfelelő 

jelével, adott esetben oldalszámmal hivatkozunk. A rövid formában hivatkozott irodalom 
könyvészeti feloldása is a korábbi fejezetekben található meg. 
1 Egy nyomtatvány anyagát ebből a szempontból nem tudtuk vizsgálni, mivel az időközben 
hozzáférhetetlenné vált: XVIIIB8 
2 XVIIIB5, XVIIIB6, XVIIIB9 
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"Világos Berkes-hegynek, hogy nevezzelek, különös okok ösztönöznek. Ugyan 
is: nem denem Tennen magad, minek-utánna a Szent Lélek reád szálott /t. i. 
Máriára /, és a Magasság-bélinek ereje meg-árnyékozott, fel kelvén elé mentél a 
Hegyes-tartományba, a Juda Városába, és bé-mentél Zakariás házába nagy 
világossággal?...Nemdenem Te vagy az a Hegy, mellyen kedvellett lakni az, ki 
csudálatos-képpen világosit az örök hegyekrül?... Nemdenem Te vagy az a 
Hegy, a mellyrül támadott e Világnak világossága? mert Te szülted e világra az 
Igazságnak-napját, a Krisztus Jésust. Ha már, óh Szüzek Szent Szüze! a Radnai 
hegyeket, mellyeken Tennen magadnak Lakó-helyt választottál, tekéntem; 
méltán nevezlek Világos Berkes-hegynek: mert már száz négy Esztendők 
folyása alatt, a Te Tisztelőidnek különös Malasztokkal világositasz azokrul..."3 

A következő példákban a kegyhely, a kegyszobor történetének egy 
jellemző részlete az allegória kiindulópontja: "Der in dem Acker Verborgene -
Schatz. Das ist Thaler - Bildnuss Mariae..."4 /Thesaurus in agro absconditus.../5 

"Folyó vizzé nevelkedett kis kut. Az az: Mátraverebélyi... Sz.Kutnak 
eredetéről...irtt könyvetske..."6 Ezek a címek a barokk allegória lényegének 
megfelelelően egy szimbolikus jelentéssel bíró reális és egy irreális - egyébként 
összeegyeztethetetlen - dolog meglepő összekapcsolásából keletkeztek: a 
folyóvíz a kapott kegyelmek kimeríthetetlenségének, a "világos berkes hegy" 
pedig a kegyhely szépségének és tisztaságának szimbólumaként jelenik meg. 

Számos esetben kapcsolódnak a címek bibliai idézetekhez, így például: 
"Puteus aquarum viventium Marianus, jam a quingentis, et pluribus annis 
miraculose repertus ... fons gratiarum"7 /"Élő vizek kuttya; Az az: A Thali 
csudálatos Boldogságos Szűz Máriának ... kegyelmekkel ki-folyó kut forrása..."/ 
8 Itt a cím az Énekek éneke 4. fejezetének 15. versét parafrazálja: " A kertnek 
forrása élő víz kútfeje, amely a Libanonról csörgedezik alá." A következő 
példában ószövetségi elnevezés átvitele kapcsolódik össze a Loretói litánia egy 
részletével: "A Libanus havasi alatt illatozó Titkos értelmű Rózsa, avagy ... 
Szeged Városnak Havi Boldog Aszszony tiszteletére szenteltetett ... Képnek 
történeti lerajzolása ..." Az ószövetségi helynévnek ez az átvitele egy 
magyarországi kegyhelyre a tiszteletben álló régi és az új közötti láthatatlan 
összefüggés feltárását szolgálja, hogy ezzel ez utóbbit mintegy hitelesítse. A 
"rózsát" a könyv előszava az Énekek Éneke segítségével értelmezi: 
"A Rózsát valamint közönségesen minden Nemzetek legszebbnek, színére, 
alkotására, illattyára nézve legkellemetessebnek, és igy minden virágok 

3 XVIIIB5. A2/a-A3/b 
4XXB2 
5 XXA2 
6XXIB1 
7XXB3,XXB4, XXB6 
8XXB5 
9XXVIIB1 
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Királynéjának tartották; ugy szintén azt a sértetlen szüzesség, kegyesség, 
szemérmetesség, és szeplőtelen tisztaság valódi képének, s ábrázoló jelének 
lenni eggyezőleg elesmerték ... Így a mennyei Vőlegény, minekutánna 
Salamonnak felséges énekében választott szerelemes Jegyeséről nyilván 
megvallotta, hogy ő legszebb a leányok között. I.R.7.V. Hogy ő mindenestől 
szép, és makula nélkül való, végre igy énekel felőle: Mint a rózsa, u.m. a tövisek 
között, ugy az én Szeretőm a leányok között. II. R. 2. V ..."10 

Többszörös allegória jelenik meg az 1698-as boldogasszonyi könyvnek 
ugyancsak a Loretói litánia már idézett részletéhez kapcsolódó címében: "Titkos 
értelmő Róza a vagy a Förtö mellett lévő Boldog Aszszony csodálatos 
érdemeinek. Drága illattyáról, és Jó-téteményinek ... Mária egy másik jelzője 
tűnik fel ugyancsak a Loretoi litániából a következő címben: "Regina Martyrum 
innumeris gratiis Corusca, Dei mater dolorosa Maria..." 12 

Sümegen, a Loretoi litánia egyik jelzője magának a kegy szobornak az állandó 
jelzőjévé vált, s így érthető, hogy a mirákulumos könyv címében is ez jelenik 
meg: "Betegek gyógyítója, az az Sümegi Pater Franciscanusok Templomában 
Csudákkal tündöklő ... Szűz Mariának Nyilvánságos Csuda-tételi ...",3 Mária 
egy másik általánosan elterjedt allegóriája, a csillag tűnik fel a 18. századi 
sasvári könyvek címében, ahol az "új" jelző a kegyhely történetére utal: 
"Magyar Országnak Jeles tündökléssel Fel-tetszett Új Csillaga Az az a világnak 
vége felé járó üdökben sok és nagy Csudákkal tündöklő Sasvári B.Szüz Mária 
..."14 /"Novum sidus Hungáriáé, Sive Sanctissima Dei, et dolorum Mater 
Maria", Neuer Stern im Königreich Hungarn oder die allerseeligste und 
schmerzhafte Mutter Gottes ..."/ 

Elterjedt az a megoldás, hogy a kegyhelyen tapasztalt kegyelmek, a 
gyógyító erő valamilyen tárgyi kifejezése, szimbóluma jelenik meg a könyv 
allegorikus címében: "Pharmacopaea coelestis seu Maria Remetensis ..."17, 
"Flores Mariani, sive: gratiae et beneficia B.V.Mariae Cellensis ..."18 

"Wunderscheinender Wald-Schatten, oder ausführlicher Bericht ...,,!9 

/"Nemorosa opacitas relucens seu Genuina história ...720, "Kinch oszebuini 
szlavnoga országa Horvatczkoga To jeszt: Chudnovita pripechenya ...", 21 

l0XXVIIBl . III-IV. 
11 IVB2 
12XIVB1 
13 XXVIB1 
14XXIIIB3 
I5XXIIIB1, ХХШВ2 
16XXIIIB4 
17XX1XB1 
ISXXIIB1 
19XVIIIB2, XVIIIB3, XVIIIB4 
-°XVIIIBI 
-1 IIB1 
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"Tersactum Coronata Deipara Virgine Insigne sive Triumphus Gloriosissimus 
B.Mariae Virginis ..."22, "Triumphus Coronatae Reginae Tersactensis, signis, 
prodigiis ubique nitensis ..." 

Szerkezeti típusok 

A címadás után a könyvek általános jellemzője, hogy a címlapot 
követően különböző bevezető részeket /ajánlás, előszó, engedélyt/ tartalmaznak, 
ezekről már korábban szóltunk. Ezeket a részeket a műfaj fejlődés korai 
szakaszát tükröző, legegyszerűbb felépítésű kiadványban, az 1703-as sümegi 
könyvben a mirakulumok leírása követi, amit Máriáról szóló elmélkedés egészít 
ki /1.ti pus/. 4 /Táblázat/ Aligha véletlen, hogy a magyarországi kegy helyekhez 
kapcsolódó anyagban nem találtunk példát a műfajnak a középkorból a barokkba 
átvezető szakaszára, amelybe a csak mirakulumot tartalmazó kiadványok / 
egymirákulumos röplapok, un. mirákulumlevelek, egy-egy év mirákulum-
anyagát hozó füzetes nyomtatványok/ és a mirakulumok mellett szentéletrajzot 
is magában foglaló munkák tartoznak elsősorban.25 Az európai anyagban arra is 
van példa, hogy a kezdetben meglehetősen igénytelen kiadványok az 
ellenreformáció során testes kötetekké, nem egyszer nagy teológiai-apologetikai 
apparátussal ellátott fóliánsokká duzzadnak.2 Itt kell megemlítenünk, hogy a 
műfaj fejlődésének ebbe az átmeneti szakaszába tartozik az a magyar nyelven 
1627-ben ismeretlen helyen megjelent kiadvány, amely egy nem magyarországi 
kegyhelyhez, Czestochowa-hoz kapcsolódik. Ebben a fordító, Fráter Lajos pálos 
szerzetes a magyar vonatkozásokkal rendelkező kegykép története után 
betegségek szerint tematikus rendben csoportosítva, újra kezdődő számozással 
hozza a csodák leírását, majd Radzivel Lanczkoronay Miklós 1601-ben 
Krakkóban latin nyelven kiadott szentföldi útleírásának második levelét közli, 
végül öt, Máriát különösen tisztelő női szent életrajzát adja közre. 

A kiadványok 2. típusában a csodák leírása valamilyen módon a 
kegyhely történetének bemutatásához kapcsolódik. Ebbe a típusba 16 kiadvány 
tartozik, ebből 12 a 18. században, 3 a 17., 1 pedig a 19. században jelent meg, 
ami jól mutatja, hogy ez a típus a 18. század egyik legkedveltebb szerkesztési 
módját tükrözi. A P.Ladislaus Kummer által 1734-ben kiadott máriavölgyi 
könyvben például a 10-41. oldalon a kegyszobor történetét találja az olvasó, 

22XXVIIIB2 
23XXVIIIB3 
24XXVIB1 
2- Bauer. Anton 1957., Bach, Hermann 1963. 67-70., 91. 
26 Bach. Hermann 1963. 115-150., Brückner, Wolfgang 1983. 130-135 
27 Fráter Lajos /ford./: Kincs tartocska az világos czestohoy egyhazának.mely magában foglal 
historiáiát csudálatos Boldog Aszony képéről ...Az első Remete Sz.Pál szerzetin való Fráter Laios 
által lengyel es deák irásbul magyarra fordittatot.../Krakkó?/ 1627.ny.n.OSZK RMK 1.565/1. A 
munkát a Régi Magyarországi Nyomtatványok 1983.11. 431-433. 1391 .sz.alatt írja le, és sajátos 
módon "katolikus vallási históriá"-nak nevezi. 
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ezután a 41-282. oldalon 128 római számmal jelzett, 1634-1729 között történt 
eset leírása következik. A Beschluss с. zárórészben még egy mirákulum, az 
egész kötet végén pedig a csodákról készített betűrendes mutató található.28 Az 
1743-as sasvári könyvben a kegyszobor eredete után az első csodák következnek 
a kegyszobor további sorsába beleszőve. Ezt követi az 1733-1735 között történt 
mirákulumok évenként új fejezetszámozással kezdődő részletes leírása.29 A típus 
másik példája a jezsuiták által kiadott 1735-ös kolozsvári könyv. Ebben a 
bevezető részek után egy "A szent képekrül való Oktatás"-t találunk, amely 
párbeszédes formában felhívja az olvasó figyelmét a képek tiszteletének lelki 
hasznára. Ezután a 12 cikkelyre osztott két részben a kép történetéről 
olvashatunk, majd a könyv második felét kitevő 3. részben az 1699-1726 között 
történt csodák következnek évenkénti csoportosításban. E rész belső tagolását az 
évszámok jelzik, minden újabb évszám alatt összefoglaló cím van. A könyv 
végén lévő "Intő Toldalék" figyelmeztet arra, hogy a könyvben csak azokat a 
mirákulumokat jegyezték föl, amelyeknek híre eljutott a jezsuitákhoz, s kéri a 
híveket arra, hogy az itt nem említett csodákat is jelezzék. Itt utalást találunk 
arra is, hogy ennek a könyvnek az olvasása nagy lelki haszonnal jár, s hogy a 
könyv elején a kegyképről metszet található. A "Máriával való ájtatos 
szövetség" c. rész arról tájékoztat, hogyan lehet a kegyképet állandóan tisztelni: 
a kép kisméretű másolatát a nyakba akasztva hordani és a közölt imádságot 
rendszeresen mondani. A könyvet Máriát köszöntő imádságos rész zárja.30 

Jellemző példája e típusnak az 1730-ban megjelentetett körösi 
mirákulumos könyv. A mű első részében a pálos kegyhely történetét kapjuk öt 
fejezetre osztva, majd a horvátországi kegyhelyek rövid bemutatása következik. 
Ezután a kegyszobor eredetéről, a kultusz növekedéséről és a kegyszobor 
elhelyezéséről olvashatunk egy-egy fejezetben. A 2. részben a kultusz és a 
csodák bemutatása következik. Először egy rövid elmélkedést találunk, amely a 
Mater Dolorosa-kultusz 16. századi kialakulásáról számol be, majd konkrét 
leírás nélkül néhány csoda és felajánlás kerül említésre. Az ezt követő három 
fejezet az 1718-23 között történt csodákat írja le, majd a 6. és 7. fejezet ismét a 
Mater Dolorosa-tisztelet lehetőségét állítja elénk elmélkedések, imádságok 
segítségével.31 

Az 1777-ben kiadott óbuda-kiscelli könyvben a kegyszobor története 
után a 9-65. oldalon tematikus rendben, 22 fejezetben kapjuk az 1734-1777 
közötti mirákulumok leírását.32 A típus egyik változata az a műfajfejlődés korai 
szakaszát tükröző megoldás, amikor a mirákulumok a kegyhely történetébe 
foglalva jelennek meg. Az 1648-ban kiadott olasz nyelvű terzactumi könyv 

'SXXB3 
29XXIIIB1 
30 ХШВ1 A könyv végén említett címlapelőzék metszet az általunk használt példányból hiányzik, 
egykori helye azonban jól felismerhető. 
31XIVB1 
32XXIIB1 
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három fő részre tagolódik: az 1. rész a Santa Casa első európai állomáshelyéül 
szolgáló kegyhely keletkezését, a 2. kegyhely és környezetének részletes 
leírását, a 3. kegyhelynek adományozott búcsúengedélyeket, privilégiumokat és 
az ereklyéket, valamint a kegyhelyhez kapcsolódó adományokat és kegyelmeket 
/mirákulumokat/ tartalmazza.33 Ebbe a típusba soroltuk azt az ugyancsak a 
műfaj korai szakaszát jelző egyetlen kiadványt, melyben az adott kegyhely 
története a munkának csak egy fejezetét alkotja, s a mirákulumok ebben a 
részben találhatók. Ez a rendtörténet és a mirákulumos könyv határán mozgó 
kiadvány Augustinus Maria Romer szervita szerzetes munkája, melyben a 
szerző az ausztriai, magyarországi és csehországi rendtartomány kolostorainak 
történetét hozza, s például a Loretóról szóló részben az 1649-ig történt csodákat 
sorolja fel. 

A legnagyobb számú kiadvánnyal /20 db / képviselt 3. típusba azok a 
gyűjteményes munkák tartoznak, amelyek a kegyhelytörténet és a 
mirákulumszövegek mellett jelentős áhítatirodalmi részt is tartalmaznak. Ez a 
kötetkompozíció a 17. század második felétől /3 db/ a 19. század közepéig /4 db/ 
folyamatosan megtalálható, a legelterjedtebb a 18. században /13 db/ volt. E 
típus egyik jellemző példája az 1698-as boldogasszonyi könyv, melyben a 
boldogasszonyi templom építéstörténete és a kegykép története után az 1655-
1696 között történt 170 mirákulum időrendi leírása következik. A könyvet 
Mária dicsőítése és a boldogasszonyi Mária magasztalása, valamint a csodák 
betegségek szerinti betűrendes mutatója zárja.35 

További példaként szolgáljon erre a típusra az 1756-ban latinul, majd 
1773-ban magyarul is megjelent máriaradnai könyv. Ebben először tíz részre 
osztva /1-32. oldal/ a kegyhely történetéről /A Radnai kegyelmes Képnek 
eredetérül, és állapottyárul, a Radnai kegyelmes Képnek előmenetérül, A Radnai 
Templomnak eredetérül, A Radnai Templom fel-dulattattásárul, A Radnai 
Templomnak világoskodásárul stb./ olvashatunk. A Szentséges Szűznek 
segítségérül címet viselő 11. elmélkedő rész /37-39.oldal/ mintegy a 
mirákulumok bevezetője, ezután következik az 1709-1746 közötti csodák 
egymástól római számmal elválasztott időrendi leírása /39-92.oldal/. A 
könyvben ezután új címlappal és újrakezdődő lapszámozással elkülönítve a 
radnai Máriához, más szentekhez szóló és egyéb alkalmakra való elmélkedések, 
imádságok, énekek, könyörgések következnek 67 oldal terjedelemben.36 

Ebben a típusban két kiadványnál az is előfordul, hogy a mirákulumok a 
kegyhely története után és az áhítatirodalmi rész előtt egy elmélkedő, a 
kegyhellyel kapcsolatos tanító részben kapnak helyet. Az 1797-ben napvilágot 
látott mátraverebélyi könyvben először a szent kut eredetéről és a Mária-
tiszteletről, majd a szent kút "tanuságai"-ról olvasunk. Ezután a szerző mintegy 

"XXVIIIBI 
34XVB1 
35 IVB2 
' 6 XVIIIB1,XVIIIB5 
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a hely szentségének alátámasztására a szent kútnál történt különböző "jelek"-et 
sorolja fel, amit 55 tulajdonképpeni mirákulum követ. Az egész részt Mária 
dicsőítése, különböző Mária-énekek bemutatása zárja.37 Az 1755-ben kiadott 
buda-krisztinavárosi mirákulumos könyvben a kegykép története után az 1707-
1754 közti "kegyajándékok" felsorolása található, majd ezt követi az 1736-1755 
közti "kisugárzó kegyelmek", 8 mirákulum leírása elmélkedő részekkel átszőve. 
Ezután a szerző felhívja az olvasó figyelmét a tiszteletre, ajándékok 
adományozására, majd a könyv további részében 70 oldalon át Mária jelképes 
neveihez fűzött, különböző kegyelmekre utaló elmélkedéseket olvasunk.38 

Az utolsó /4./ szerkezeti típusba azokat a munkákat /8 db/ soroltuk, 
amelyek a kegy helytörténet, a mirákulumok és az áhítatirodalmi rész mellett a 
búcsújárással kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat /búcsús szabályokat stb./ 
valamint a kegyhely egykorú állapotáról szóló ismertetést, esetleg valamilyen 
aktuális eseményt /pl. a kegykép megkoronázása/ is tartalmaznak. Ez a 
szerkezeti beosztás a 18. század első felében /3 db/ jelenik meg, nagyobb 
számban azonban csak a 19. században /5 db/ találkozunk vele, s ezért már egy 
új műfaj, a század végétől egyre kedveltebb, virágkorukat a 20. század első 
felében élő kegyhelyismertetők közvetlen előzményének tekinthető. E típus 
egyik korai példája az 1731 körül keletkezett terzactumi mirákulumos könyv, 
amely már a bevezető elmélkedésében felhívja a figyelmet a csodák 
jelentőségére, s utal a kegyhely jótevőjének, a Frangepán családnak a 
bőkezűségére. Ezután 5 fejezetben a názáreti ház transzlációjáról, a Santa Casa 
további útjáról és az V. Orbán pápa által adományozott kegyképről van szó. A 
6-9. fejezet a terzactumi Máriának tulajdonított, 1527-1729 között történt 205 
csoda leírását tartalmazza, amit a különböző egyéb csodás jelek /a tenger 
megáradása/ bemutatása követ. Ezután a kegyhelyre vezetett fogadalmi 
zarándoklatokról olvasunk, néhány nagyobb zarándoklat lefolyásáról gyakorlati 
célzattal részletes tudósítást is kapunk. A kegyhely privilégiumainak, az ott 
elnyerhető búcsúknak a részletezése ugyancsak a gyakorlati pasztoráció 
szempontjai szerint történik. A könyv végén a kegytemplom és kolostor 
alapítójának, Frangepán Mártonnak az életéről és mecénási tevékenységéről 
szerzünk tudomást, a Conclusio pedig Máriához intézett felajánló imádságot 
közöl. 

A típus egy későbbi példája Matejka József sasvári káplán 1843-ban 
magyar, német és szlovák nyelven megjelent munkája. Ebben a kegyhely 
története és egykorú állapota után részletes beszámolót kapunk a búcsújárás 
rendjéről, a régebbi és újabb csodákról, az adományozókról, valamint arról, 
hogy a kegyhelyet korábban gondozó pálos rend eltörlése után jelenleg világi 
papok látják el a szolgálatot. A kegytemplom részletes ismertetése után a 
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Sasvárra utazás körülményeiről és különböző lehetőségeiről tájékoztatja a könyv 
az olvasót. A Függelék a kegyhely rövid kronológiáját adja, a Tartalom után 
pedig a szerző ígéretet tesz az olvasónak, hogy Mária Zarándokának útja címmel 
rövidesen e mü második kötetét is elkészíti, amely elmélkedéseket, imádságokat 
és énekeket tartalmaz majd.40 

A sasvári kegyhely 300 éves jubileumára 1865-ben kiadott munka már 
átmenetet képez a mirákulumos könyvek és a kegyhelyismertetők illetve alkalmi 
kiadványok között. Ebben a kegyhely története után az első csodákról, majd a 
kegyszobor történetéről szerzünk tudomást. Ezt követi az 1864-es jubileumi 
búcsúra vonatkozó okiratok, valamint az egyéb emlékkönyvek és búcsús 
kalauzok felsorolása. A továbbiakban az ünnepi előkészületek /a kegyszoborról 
készített érme-, kép- és szobormásolatok stb./ és az 1864-es jubileumi búcsú 
lefolyása kerülnek részletes bemutatásra, végül imádságokat, alkalmi verseket 
olvashatunk.41 

A szerkezeti típusok kegyhelyek szerinti megoszlása /Táblázat/ azt 
mutatja, hogy a kegyhelyek többségénél /12 kegyhely/ csupán egy-egy típus 
fordul elő, 2 típussal három kegyhely, 3 típussal pedig egy kegyhely esetében 
találkozunk. A 2 illetve 3 típussal képviselt kegyhelyeknél /Kolozsvár, Sasvár, 
Terzactum illetve Máriavölgy/ az összeállítók magasabb képességeire és 
nagyobb kísérletező kedvére kell gondolnunk. Másfelöl feltűnő, hogy a legtöbb 
/szerkezetileg értékelhető/ kiadvánnyal szereplő Máriaradna esetében az egész 
időszakban egyetlen szerkezeti típus /3./ vonul végig, ami az új kiadások és 
kiadásváltozatok nagy számával, az összeállítóknak a jól bevált szerkezethez 
való ragaszkodásával magyarázható. 

A könyvek mirákulumszövegeket tartalmazó egységeinek szerkezeti 
típusok szerinti arányát vizsgálva megállapítható, hogy ezek a részek a 
legkedveltebbnek számító 2. és 3. típusba tartozó munkákban találhatók meg a 
legnagyobb terjedelemben. A mirákulumokat tartalmazó egységek arányának 
időbeli alakulása azt tükrözi, hogy a mirákulumszövegek aránya az időben előre 
haladva minden típusban fokozatosan csökken. Ez a csökkenés jól párhuzamba 
állítható a kiadványok tartalmának összetettebbé válásával és szerkezetének 
differenciálódásával is. 

A mirákulumszövegeket tartalmazó részek belső szerkezete alapján a 
kiadványok két nagy csoportra oszthatók. Az első csoportra a szövegek időrendi 
tagolása, a másodikra a tematikus beosztás a jellemző. Az ebből a szempontból 
értékelhető kiadványok döntő többsége az időrendi tagolást követi /27 
kiadvány/. ~ Ezen belül a leggyakoribb /13 kiadvány/ az a megoldás, hogy az 
egyes szövegeket nem külön címmel, hanem más módon /pl. bekezdésekkel, 

40 XXIIIB5, XXIIIB6, XXI1IB7 
41 XXIIIB8 
42 Ebből a szempontból nem értékelhetők az időközben hozzáférhetetlenné vált nyomtatványok 
/XIIB1. XVIIIB8. IVB1/ és azok a munkák, amelyekben a mirákulumos rész nem választható el a 
könyv más részeitől /VIBI, XVB1, XXB7, XXIIIB5, XXIIIB6, XXIIIB7, XXIIIB8/ 
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számmal stb./ különítik el egymástól. A másik lehetőség az, hogy minden 
szövegnek külön címet adtak az összeállítók /11 kiadvány/,44 3 könyvben pedig 
évenként összefoglaló cím alatt szerepelnek a mirákulumok.45 Ez utóbbi 
megoldás a kolozsvári könyvek egy részének jellemzője. A tematikus rendet 
követő könyvek csoportjában /4 kiadvány/ az egész mirákulumanyag beosztása a 
fogadalomtétel oka alapján történik,46 más esetekben viszont a tematikus 
beosztás egy-egy éven belül ismétlődik /4 kiadvány/.47 Ez utóbbi szerkesztésmód 
egyedül a sasvári kegyhely kiadványaira jellemző. 
A kiadványok mirákulumos részének belső szerkezetét és a kegyhelyek 
összefüggését vizsgálva az is megállapítható, hogy a kegyhelyek döntő 
többségében /11 kegyhely/ csak az egyik szerkezeti megoldás fordul elő, s 
csupán két kegyhely /Máriaradna, Máriavölgy/ kiadványaiban találkozunk az 
időrendi és a tematikus beosztás egymással párhuzamos alkalmazásával. 

A mirákulumszövegeket tartalmazó részek szerkezetének időbeli 
alakulása azt mutatja, hogy az egyszerűbbnek számító időrendi tagolás az egész 
vizsgált időszakban folyamatosan megtalálható. Ennek oka jórészt abban 
keresendő, hogy az alapul szolgáló kéziratos feljegyzések nagy része is 
időrendben készült, így az eredeti beosztás megtartása kevesebb beavatkozást 
tett szükségessé a szerkesztők részéről. A nagyobb felkészültséget igénylő 
tematikus beosztású kiadványok többsége /a 8 közül 6/ a 18. századból való, ami 
arra utal, hogy ez a megoldás elsősorban a műfaj virágkorában volt ismert, azt 
megelőzően és utána is csak elvétve próbálkoztak vele. 

Mielőtt rátérnénk a mi rákul um szövegek típusainak részletes elemzésére, 
vessünk egy pillantást a nyomtatványok eddig nem említett csoportjára, a 
füzetes kiadványokra. A könyvektől elkülönített vizsgálatukat mindenekelőtt az 
indokolja, hogy a műfaj fejlődésének a könyvekkel részben párhuzamos, 
részben azonban új szakaszát tükrözik. Az öt füzetes nyomtatvány közül három 
a 18. század második feléből, kettő pedig a 19. századból származik, ami arra 
utal, hogy megjelenésükkel illetve nagyobb számú elterjedésükkel a műfaj 
utolsó, hanyatló periódusában kell számolnunk. A 18. századi nyomtatványok 
közül kettő ugyanannak a műnek a magyar és latin nyelvű kiadása. Ebben a 
második máriapócsi kegykép könnyezése és az ennek nyomán tartott vizsgálat 
áll a középpontban, melynek kapcsán a szerző a képhez szóló imádság és ének 
után röviden összefoglalt csodákat is közöl. Az itt felsorolt csodák közül csupán 
kettő a konkrét személyhez kapcsolódó gyógyulás, a többi magának a 
kegyképnek csodálatos elváltozása az események sorrendjében. A munka végén 

43 XVIIIBl, XVIIIB5, XVIIIB6, XVIIIB7, XVIIIB9, XXB3, XXB4, XXB6, XXB8, XXIB1, 
XXVIIIB1, XXVIIIB2, XXVIIIB3 
44 IIB1, IVB2, XIIIB2, XVIIIB2, XVIIIB3, XVIIIB4, XVIIIBl 1, XXB5, XXVIB1, XXVIIB1, 
XXIXB1 
45 XIIIB1, ХШВЗ, XIIIB4 
46 XIVB1, XVIIIB10, XXB1, XXIIB1 
47 XXIIIB1, XXIIIB2, XXIIIB3, XXIIIB4 
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a szerző egy általánosan elterjedt toposszal hozzáteszi, hogy még számtalan más 
csoda is történt, amelyekről "a Templomban emlékezetre fel-függesztetett 
ajándékok" tesznek bizonyosságot. Ezek a kassai Landerer nyomdában 
megjelent füzetes nyomtatványok viszonylag még igényesnek mondható 
kiállításukkal mintegy átmenetet alkotnak a klasszikus értelemben vett 
mirákulumos könyvek és a ponyvakiadványok között.48 

A 18. század végére datálható harmadik füzetes nyomtatvány már valódi 
ponyva, s ezen belül az ún. mirákulumos ponyva típusának képviselője. Az 
évszám nélkül, ismeretlen helyen megjelent kiadvány nyolc lap terjedelemben 
rövid kegy hely-történet, "Az Andacsi csudálatos Boldog Asszony Képe előtt 
akármi szükségben mondandó ájtatos és foganatos imádság"-ot, s a kettő között 
"egynehány itt történt Csudák"-at tartalmaz, "mellyek a többek közül 
kiszedettek."49 Itt tehát a kiadvány összeállítója már nem törekedett a 
rendelkezésre álló teljes mirákulumanyag közrebocsátására, hanem megelégszik 
egy szerény válogatással. 

A mirákulumos ponyva a barokk kori mirákulumos könyvek kései 
utódjaként a 19. századi ponyvairodalomban önálló típusnak számít, ami 
föltehetően további csoportokra osztható. Még a barokk hagyomány továbbélése 
figyelhető meg azon a Bálint Sándor közléséből ismert szegedi nyomtatványon, 
amely "A radnai csodatevő képnek eredetéről való történet"-et mondja el verses 
formában, s versbe foglalt mirákulumszöveget is tartalmaz.50 Újabb csoportot 
képvisel az a Jászberényben kiadott ponyvanyomtatvány, amelyből már szinte 
semmit nem tudunk meg magáról a kegyhelyről, neve is csak a szövegben fordul 
elő. A nyomtatvány címe azonban magára a megverselt mirákulumra; "Egy 
szegény boldogtalan család története és megvigasztalásá"-ra utal. A szöveget 
Mária-ének és a "kisded Jézushoz" szóló ima egészíti ki, s maga a versszakokra 
tagolt, rímes mirákulumszöveg is minden valószínűség szerint énekelhető volt.51 

Mindezek a példák esetlegességük ellenére is jól mutatják a mirákulumos 
könyvek műfajának fokozatos átalakulását, és maguknak a szövegeknek a 
továbbélését a megváltozott tartalmú és szerkezetű kiadványokban. 

A mirákulumszövegek típusai 

A füzetes kiadványok után vegyük szemügyre a könyvekben szereplő 
egyes mirákulumszövegek főbb típusait. Ezek a típusok csak kivételes esetben 
fordulnak elő tisztán egy-egy kiadványban, a nyomtatványok többségére a 
különböző szövegtípusok keveredése, együttes alkalmazása a jellemző. Ebben az 
összeállítók képessége mellett fontos szerepet játszott az alapul szolgáló 
kéziratos források jellege, a felhasznált szövegek részletessége. így a különböző 
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szövegtípusok időbeli előfordulásához törvényszerűségeket csak korlátozott 
mértékben kereshetünk. A beosztás alapjául a kor ismert epikai alapformái 
kínálkoznak, mivel a kiadványokban szereplő szövegek túlnyomó többsége 
ezekhez kapcsolódik. 

Az 1. típusba a kéziratos előzményekhez legközelebb álló szövegek, az 
ún. tudósítások tartoznak. Ezekre a szövegekre általában a legfontosabb adatok 
szűkszavú elmondása, az adatoknak egyetlen bővített mondatban történő 
összefoglalása a jellemző: 
"Csíki Katalin a Szent Szűznek tulajdonítván, hogy nagy fó fájásoktól meg-
menekedet, ezüst homlok formát emlékezet fejébe ajándékozót."52 

"Ide-való a mi Ederin Maximiliana tábori Aszszonnyal-is ebben az esztendőben 
történt. Ez szöntelen való fö-fájást szenvedet; de mihelt jegybe adatott drága 
selyem pántlikáját a könyvezö Szűznek bé-mutatta, alázatosan kérvén tölle 
segedelmet, legottan tellyességgel meg-menekedet a régi nyavalyáiul."53 

"Stocker Szebeni Orvos Ur, a ki öt holnapig veszedelmesen betegeskedvén, a 
Boldogságos Szűzhez follyamodott, meg-gyogyulván egy ezüstből öntött Férfi 
képet mutatott bé a B.Szűznek tsudálatos Képe előtt."54 

"Kumla András, Zsólyom Vármegyében, Sz.András nevű helységben lakos, 
testének fél részében guta-ütés által szóllásától-is meg-fosztatván, 1793. Sz. 
György Havának 7-dik napján e szent Helyre hozattatott, egynehány fördések 
után egésségét szóllásával együtt viszsza nyerte."55 

"Kunovban lakott Báron János özvegye 28 hétig keze s lába használata nélkül 
fájdalmas közvényben feküdt, minden orvosság sikertelensége után Sásvárrá 
viteté magát, hol mindjárt könnyebülést érze, az ismételt ide jövetel által pedig 
kívánt felgyógyulást nyert."56 

Az egyszerű tudósítással szemben fejlettebb megoldást jelent a szövegek 
egész történetté való kikerekítése /2. típus/. Itt mindenekelőtt a mirákulum 
előtörténete, a fogadalomtétel oka kerül részletes bemutatásra. A mirákulum-
történet további jellemzői, hogy itt a szereplő személyek és dolgok közötti belső 
összefüggésekre is fény derül, s hogy itt a nyelv már nem csupán a közlés 
eszköze, hanem önálló értéke is van: az ábrázolt események a nyelvi formában 
jutnak kifejezésre: 
"Az előbb nevezett Esztendőben Buchini lakos Boke Anna Mária, a nagy 
fajdalmok miatt majd érzéktelennek láttatott leni: már el annyira 
szorongattatott, hogy csak remegne benne a Lélek. Nem segithetet rajta semmi-
féle orvosság Márián kivül: A Radnai kegyelmes Képnek minekutánna magát 
fel-áldozta, Kis-Aszszony Havának hetedik napján minden nyavalyák tőle 
eltávoztak. A Radnai Hegy, tudni-illik az a kövér hegy, a mellyen az Isteni 
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Felség az ö Szűz Szent Annyának kedvéért lelki, és testi ajándékokat osztogatt 
az embereknek."57 

"Lorenz Brumer ebenfalls aus Maehren hatte das Unglück, dass eine schwere 
Thur auf ihn gefallen, und ihme den Kopf erbaermlich verletzet hatte, er lag eine 
geraume Zeit ausser Sinnen is grösster Todes-Gefahr, nach weniger Erholung 
schlaget er seine ersten Gedanken auf Maria Schossberg, versprich eine 
Krichfahrt, und wird von Tag zu Tag mit ihme besser."58 

A szövegek következő fejlettségi fokára a novellaszerű alakítás a 
jellemző /3. típus/. Ezekben a mirákulumnovellákban a nemegyszer 
feszültségektől sem mentes cselekmény kerül az előtérbe, melyben az 
események egy csúcspont köré rendeződnek. Ezeknek a szövegeknek az 
esetében azonban mégsem beszélhetünk teljes értékű novellákról, mivel egy 
speciális tárgyhoz és a cselekmény felépítését előre meghatározó 
alapszerkezethez kötődnek: 
"Konopka János György, mint egy harmincz öt Esztendőket érvén, hittel 
bizonyította, hogy kedvelvén a lövöldözést, és Aradban Umerl Dánielnél 
munkálkodván, egy szarkára kétszer sütötte ki puskáját de el nem találta: annak 
okáért a Maros-folyójáig követte azt, holott el-fogyván sörétye követsekkel 
terhesitette-meg lövöldöző ezközét, és harmadszór ki-sütvén a szarkára, de 
hasonló-képpen hibázott, és nem ö a szarkát, hanem talám a szarka lőtte meg-
ötet: mert azonnal öszve vonyódott lába annyira, hogy nehezen sántikálhatott 
szállására. Annak utánna két héték-ig nyögött az ágyba, és minden keneteket 
haszontalanoknak tapasztalt lenni. Halván pediglen Gazdájátul, hogy a Radnai 
kegyelmes Képnél sokan épséget nyernének, olly fogadást tött; hogy 
alkalmatosságot nem kapván: kész volna kezein és lábain a Radnai kegyelemes 
képet meg-látogatni. Halván ezt a Gazda, szekeret szerzett, és a nyavalygó sántát 
a kegyelmes Képnek elejbe késérte. Holott el-végezvén buzgó ajtatosságát 
Konopka János György lábának épségével viszsza tért."59 

A mirákulumnovellák gyakran nem önállóan, hanem az áhítatot serkentő 
keretbe foglalva, bibliai vagy más idézetekkel színesítve jelennek meg: 
"Posonyi Sadlerin Borbályának Anna Mária nevű 13. esztendős leánya pedig, 
ugyan ott Posony Városánál a Dunán által-akarván menni, kiss-Aszszony 
Havának 6-dik napján más ött személlyel együtt csónokba szállót, s midőn már a 
folyóvíznek közepét érnék, leg-ottan a haj ócska veszedelmessen kezd 
hányattatni, mitül is. Navita confessus gelidum pallore timorem, /Ovid.lib. I. 
Trist. Elég. 3./ a Révész hogy féllyen változó szinével jelenti: mert nem bir 
evező kezével: kormányoz ugyan tehetsége szerént, de hijába mesterkedik: mert 
a hajó fel-fordul, s legottan Rectorem rapidus aequore vortex, /Aeneid 2.1 a 
nyomorút Révészt sebes viz el-veri, szerencsétlen és mély örvénnyébe nyeli. 
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Más négyen segétségre sietve jött emberek által ki-ragadttattak. Anna-Mária 
pedig, azonnal hogy a csónokbul ki-fordult, a Sasvári Csuda-tévö Boldog 
Aszszonyt hita segétségül, viszi azonban a sebessen folyó viz, de el-nem merül: 
mert t. i. a hatalmas Aszszony a viznek meg-parancsolta, hogy hiv ajtatosának 
ne ártson. Végre midőn a B.Szűznek oltalma által meg-tartatván, a viztül ezer 
lépésnél tovább szép csendessen vitettetet-vólna, bizonyos Halásziul ki-
fogattatik, és a partra szerencséssen ki-vitettetik. Melly errül a jeles 
joteteményrül hiven meg-emlékezvén, Szent Mihály havának 21-napján az 
Annyával együtt /melly ezeket jó lélekkel meg-beszélvén, értésre adta/ Sasvárra 
jött, s a Kápolna falára fogadási irott képet függesztvén, életét megtartó kegyes 
Aszszonyát hála-adatossággal idvezlette. Szerencséssen hajókáz az, a kinek a 
Szűz Mária igazgató kormánnyal."60 

A bibliai csoda példázatként, novellisztikus betétként jelenik meg a 
következő mirákulumszövegben: 
"Minek utánna szerelmes Idvözitönknek hire neve mind a csuda tételekért, mind 
pedig a külömb külömb féle orvoslásokért a tartományokra, városokra, várakra, 
kastélyokra és falukra, ki-terjedett volna, sok szűkölködők, nyavalyások, 
betegek, poklosok, vakok, inaszakattak, süketek, némák, hideg lelést, vér folyást 
szenvedők, öszve sugurodtak, és más nyomorultak folyamodának hozzája, s 
elsöben-is a maga Annya Maria, mikor Kána Galileában el-fogyott volna a bor, 
hogy a vőlegény szégyenben ne maradna, a bornak fogyatkozása miatt, meg-
szóllitá szent Fiát, s azt monda néki Joan. 2. Vinum non habent. Fiam nincs 
borok. A Kánáneai aszszony mikor leánya gonoszul gyötröttetnék az ördögiül 
Matt. 15. v. 22 ... kiálta, mondván néki: könyörülly rajtam Uram, Dávidnak fia: 
az én leányom gonoszul gyötrettetik az ördögtől. ... így gyógyitotta-meg ez a 
Sümegi csudálatos Anya a méltóságos Herbavil General uram Regementéböl 
való Tizedest Schur Jánost ..."61 

A szövegek genezisének legfejlettebb fokát az ún. 
mirákulumelbeszélések alkotják /4. tipus/. Erre a szövegtípusra az események 
előzményeinek és körülményeinek fokozott részletezése, a cselekvések 
motivációinak bemutatása, a cselekmény menetének öntörvényüsége a jellemző. 
Az elbeszélő itt erőteljesebben előtérbe kerül, s a szereplők sorsában való 
részvétellel mintegy közvetítő szerepet játszik az elmondott történés és az 
olvasó között. Ugyanakkor ezek a szövegek sem nevezhetők tiszta 
elbeszéléseknek, mivel nem elsősorban a mesélő kedv, hanem a mirákulum hírül 
adása motiválja a szerzőket, az ábrázolás mögött itt is a csoda és a benne 
megnyilvánuló természetfölötti kegyelem megmutatásának építő szándéka 
húzódik. Szép példáit találjuk a mirákulumelbeszélésnek az 1743-as máriavölgyi 
könyvben, most mégis az 1810-es máriaradnai könyvből, Dugonics András 
tollából idézünk: 
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"Meg-indulánk Szegedrül mü előbb emiitett hármann Urunknak /a-mint 
mondám/ 1807 dikében 9-dik Septemberbenn /Kedden/ reggeli hét-órakkor, és 
Tápénál által-tétetvén a Tiszánn, dél előtt Makóra értünk, és a Vendég 
fogadóban öttünk, noha Oracsek-Fülöp-Ur /Sós-Kontrolór/ eleget unszolt a jó 
tartással; de megígérvén néki: hogy visszajövet hozzája szállunk; azon ebédnél 
meg-hagyott. 

Éjjelünk Palotán volt Gallovics-Imre-Urnál, a Palotai kerületben nagy 
érdemű Tisztartó-Urnál, kinek nagy szivét bőven tapasztaltuk, és azt 
mostanában-is emlékezetünkben tartyuk. 

Tizedik Septemberben, a szent Mise után, meg-indulván Palotárul; 
ebédre Pécskára jöttünk, és a Vendég fogadóba szállottunk. Ezt meg-hallván 
Pitelli-Urnak /egy Kameralis ösmerös Tisztnek/ legérdemesebb Hitesse; 
magához hivott, és igy ebédelnünk nálla kölletett. 

Éjjelre Aradon voltunk a Tisztelendő P. Minoritáknál, kiknek jó 
akarattyokba levél által ajánlva voltunk a Szegedi P. Minoritáknak Tiszteletre-
méltó Gvárdiánnyátul. Ezek a Tisztelendő atyák tehát igen jó szívvel fogadtak, 
kiknél-is a következett napot /Tizedik Septembert/ szives barátságban töltöttük. 

Itt Aradon történt valami velünk, a-mi utunkban legnevezetesebb. 
Ebéd után, ösmérősseinknek látogatássokra, mind-a hárman ki-akarván 

ebéd után menni, /midőn a Sör-ház felé tartottunk/ lovainknak elejökbe jött egy 
ördöngös fejét-nyujtogató Bival. Mivel pedig Öcsémnek lovai soha ez előtt nem 
láttának ily fertelmes állatot; egyszeribe meg-ijedtenek /a gyáva kocsist erejébül 
ki-vévén/; viszszá-fordultanak, a rudat, és az első kerekeknek tengelyét öszsze-
törték, a kocsit fel-forditották. 

Szerencsésen ki-ugrottanak ugyan a kocsibul, mind Öcsém, mind annak 
Menye-is; de minekelőtte én ki-ugorhattam volna, a fel-forduláskor oly ütést 
vettem fejemenn: hogy kemény szőr-kalapom bé-horpadott, és fejemnek jobb 
részét oly kegyetlenül meg-érdeklette valami: hogy rajta sebet ejtene. Én pedig 
magam kivül lévén, a kocsibul nagy erővel ki-vonattattam. 

A Lovaknak lábaik a gyöplőbe, és az istrángokba bele kötelődzvén, 
tovább nem mehettek Osztán /az oda-csődült jó embereknek szorgalmatosságjok 
által/, azokbul ki-bontakozván, helyre állíttattak, ki-is fogattattak. Fejemet 
osztán borral ki-mosták, de a fájást tűrnöm kölletett. 

Ha mü e szerencsétlenségbül-való meg-menekedésünket, a boldogságos 
Szűz kegyelmének lenni mondgyuk, s azt teszszük a-mit mü előttünk más hál-
ádatos emberek tettének. Szeme előtt tarthatta Mária ügyeközetünket, melyei 
őtet Radnán meg-látogatni kévántuk, és /hogy ezt bé-is tellyesithessük/ a 
bizonyos veszedelmet meg-gátolni kévánta. ..."6 

Az egyes szám első személyben élményszerűen előadott történetnek ezzel még 
nincs vége: Dugonics ezután összefoglalja a hatnapos radnai kirándulás további 
eseményeit is. 
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Itt csupán arra volt lehetőség, hogy a főbb epikai szövegtípusokat azok 
tiszta megjelenési formájában mutassuk be. A kiadványokban nemcsak hogy a 
különböző szövegtípusok keverednek egymással, hanem a típusok között számos 
további átmeneti forma is található aszerint^ hogy a szerzők szellemi és nyelvi 
képességeikhez mérten hogyan használták fel a rendelkezésükre álló eszközöket. 
A bemutatott szövegtípusok példái az egész korszakban megtalálhatók ugyan, 
fokozott megjelenésükkel azonban csak bizonyos időszakban kell számolnunk. 
Míg ugyanis a mirákulumnovella és a mirákulumelbeszélés elsősorban a műfaj 
virágkorára, a 18. századra jellemző, a tudósítással és a történettel a 18. 
századon kívül jórészt a 19. században találkozunk nagy számban, ami a 
szövegek redukcióján, terjedelmi csökkenésén keresztül jól mutatja a műfaj 
hanyatlását. 

Az epikai formáknak megfeleltethető szövegtípusok mellett néhány 
kiadványban találkozunk olyan szövegekkel is, amelyek megformálásában a 
szerzők építő szándéka a meghatározó jelentőségű. Ezek a szövegek a műfajnak 
az áhítatirodalom szövegeivel való szoros kapcsolatára utalnak, mivel bennük a 
tulajdonképpeni történés alárendelt jelentőségű, s csupán támpontként szolgál a 
szerzők hosszadalmas fejtegetéseihez. így például alapvetően az építő szándék 
határozza meg az 1661-ben kiadott latin nyelvű máriavölgyi mirákulumos könyv 
szövegeinek felépítését.63 Itt a szövegek fejezetekre tagolva, tematikus 
csoportosításban jelennek meg, minden fejezetnek összefoglaló címe van. Egy-
egy szöveg a sorszámmal jelzett "exemplum" alcímet viseli, ami már utal arra, 
hogy itt a tulajdonképpeni eseteket megelőző és lezáró teológiai fejtegetések 
állnak a középpontban, s maguk a rövidre fogott mirákulumok mintegy ezek 
alátámasztását, megerősítését szolgálják. Az alkalmazott idézetanyag szerzőinek 
skálája Aristotelestől Ágostonon át Hugo de S. Victore-ig terjed, ami ugyancsak 
jól mutatja, hogy az összeállító elsődleges célja mondanivalójának sokrétű 
kifejtése volt, amihez a mirákulumok csupán az egyik kiindulópontot és a 
példaanyagot jelentették. 

Az 1736 körül megjelent latin nyelvű kolozsvári könyvben a szövegek 
címe "Beneficium", amit sorszám egészít ki.64 Ezt követi az esetek kerek 
egésszé formált leírása, melyhez a Loretoi litánia egy-egy sora kapcsolódik. 
Ezután egy ún. Lemma következik, amely az esetnek a litánia sorával erősített 
misztikus értelmét ragadja meg tömör formában. A Lemma után minden esetben 
egy négy részre tagolt ún. Explicatio található, amely magától az esettől már 
csaknem teljesen elszakadva, verses, prózai és kérdés-felelet formában fejti ki a 
litánia-sor és a Lemma tanulságait. Ez a jellegzetesen barokk megoldás 
nyilvánvalóan a vallási ismeretek könnyebb elsajátítását, a hitoktatást szolgálta, 
s ezért rá a mirákulum-katekézis megnevezés alkalmazható. 
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A mirákulumszövegeknek az áhítatirodalom szövegeivel való szoros 
összefüggését mutatja végül az 1744-es latin nyelvű máriavölgyi könyv 
második, a kegyhelyhez kapcsolódó nevesebb személyeket verses formában 
dicsőítő része.65 Itt a hangsúly a formán, a "carmine heroico"-n van, s a csodák 
felvonultatása mintegy a főrendiek nemes cselekedeteinek természetfölötti 
párhuzamául, a kegyszobor égi segítségének bemutatására szolgál. Maga a 
mirákulumszöveg ebben az esetben önálló szövegegységként megszűnik létezni, 
és egy átfogó kompozíció, egy másik műfaj, a dicsőítő ének részévé válik, 
mintegy szervesen beépül abba, s illusztráló szerepet játszik. 

Illusztrációk 

A mirákulumos könyvek vizuális megjelenéséhez szervesen 
hozzátartoznak a címlapokkal szemben /a füzetes kiadványok esetében magán a 
címlapon / illetve a könyvek belsejében, a szöveg között elhelyezett metszetes 
illusztrációk. Míg a címlapelőzékek és a címlapillusztrációk rendszerint a 
figyelem felkeltését, a kiadványok nagyobb kelendőségét szolgálták, a belső 
illusztrációk szerepe inkább a figyelem ébrentartása, egy-egy szövegrészlet 
megvilágosítása volt. Ezért a kiadványokban betöltött eltérő funkciójuk alapján 
a címlapelőzékeket /a címlapillusztrációkkal/ illetve a szövegközti 
illusztrációkat célszerűnek látszik egymás után vizsgálat alá venni, a nyomdai 
záródíszeket, fejléceket stb. itt nem elemezzük. 

Paraphrasis Poetica. Celsissimus Princeps Emericus Esterházy, 
non sine prodigo a periculoso tubere per Thaelenses aquas a B.V. curatus, argenteam suam 
supellectilem pro nova Ara applicandam grato anomi S.suae Sospitae offert. 
Spiritus ut rediit, meliusque in Corpore robur, 

Tum Princeps animo recolens, quo fonté reducta 
Vita fűit, dulces Paulino ex Ordine Fratres 
Protinus accivit sunt hi qui fana Thalenae 
Matris procurant, et quos ab obrigine Claustri 
Diva Capellanos elegerat atque Clientes 
Servat ad usque suos; quos una Professio quondam 

fecit Germanos tanto cum Principe Fratres. 

Atquia jam pariter manet alta mente repostum, 
Quod pro Virgineis anathema spopondimus Aris, 
Suscipite oblati fulgentia dona metalli 
Argento cusas patinas phialasque nitentes 
Urceolos, orbes, salinaria vasa, basesque 

Et quod Praesulea tabula quod Principe dignum 
Hactenos exposui, Thallensi serviat Arae, 
Ac Divae posthac meliori sede locandae! 
Caelitus obtentae sint haec monumenta salutis. 
XXB7. 98-99. 
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Címlapelőzékkel vagy címlapillusztrációval összesen 26 
nyomtatványban találkoztunk,66 ezek közül 7 kiadványban belső illusztráció is 
található,67 6 további nyomtatványban pedig csak belső illusztrációkat 
találtunk.68 A címlapelőzékek előállítási technikáját vizsgálva a réz- illetve a 
fametszetek aránya 22:3, ami azt mutatja, hogy a címlapelőzékek készítésénél a 
rézmetszetes technikát részesítették előnyben a fametszettel szemben. A 26 
címlapelőzék valójában 23 önálló ábrázolást jelent, mivel 3 rézmetszet 2-2 
kiadványban is előfordul.69 A 23 önálló ábrázolás közül 15 szignált, 8 
szignálatlan. A 15 szignált ábrázolás mind rézmetszet, a 8 szignálatlan között 2 
fametszetet és 1 fekete-fehér litográfiát találunk. A két szignálatlan, 
meglehetősen igénytelen fametszet illetve a litográfia egy 18. és két 19. századi 
füzetes kiadvány címlapján foglal helyet.70 Az öt szignálatlan rézmetszet közül 
egy J. Ph. Binder nevéhez kapcsolható,7'a fennmaradó négy rézmetszet 
készítőjét nem sikerült azonosítani.72 A rézmetszők közül a metszetek számát 
tekintve kiemelkedik a budai J.Ph.Binder, akinek a máriapócsi, a máriaradnai, a 
mátraverebélyi, az óbuda-kiscelli és a szegedi kegyképről készített metszeteit 
használták fel címlapelőzékként.73 A Binder által megmetszett kegyképeknek ez 
a területi megoszlása jól mutatja, hogy az ország bármely részén lévő 
kegyhelyről készített illusztrációival Binder jelentős feladatot vállalt a magas 
művészet előképeinek közvetítésében a népi ikonográfia felé, s mintegy a 
tolmács szerepét teljesítő, ún. "kétnyelvű" művész volt. Metszeteinek hosszú 
életét mutatja, hogy a szegedi kegyképről készített munkáját jóval a halála után 
használták fel a szegedi kiadvány címlapelőzékéül.74 Bindert követi a jórészt 
felvidéki orientációjú nagyszombati J. Jaeger, akinek máriavölgyi metszete két 
különböző kiadványban,75 sasvári metszete pedig ugyanannak a műnek két 
kiadásában egyaránt két-két alkalommal fordul elő.76 

Délvidéki nyomtatványokban két alkalommal találkozunk Johann 
Kaspar Mannasser nevével, aki egy augsburgi rézmetszőcsalád egyik Grácban 
tevékenykedő tagja volt a 17.század második felében,77 s a terzactumi /a 
motívum tervezője - "del."=delineavit - itt Albinus Batto/78 és a zágrábremetei79 

66 Ezen kívül további két, jelenleg hozzáférhetetlen nyomtatványban van még metszetes 
illusztráció: IVB1,XIIB1 
67 XVIIIB3, XVIIIB5, XXB1, XXB4, XXVIIIB1, XXVIIIB2, XXIXB1 
68 XVIIIB2, XVIIIB4, XVIIIB6, XVIIIB10, XVIIIB11, XXB8 
69 XXB4, XXB7, XVIIIB1, XVIIIB2, XVIIIB5, XVIIIB6 
70IB1,XVIIIB12, XXIB2 
71 XVIIIB3 
72 XXB3, XVIIIB9, XXIIIB5, XXIIIB6, XXV1B1 
73 XVIIB2, XVIIIB3, XVIIIB5, XXIB5, XXIIB1, XXVIIB1 
74 J. Ph. Binder Budán halt meg 1811 .dec. 18-án. Pataky Dénes 1951. 82. A szegedi kegyképről 
készített metszete 183 l-ben jelent meg: XXVIIB1 
75 XXB4, XXB7 
76XVIIIB1,XVIIB2 

J. K. Mannasser életrajzi adatait Thieme-Becker 1907. Megfelelő kötetéből vettük 
78 XXVIIIB2 
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kiadvány címlapelőzékét készítette, Adr. Croesnini pedig az 1648-as terzactumi 
ко könyv címlapelőzékét metszette rézbe 1646-ban. Egy-egy alkalommal 

.82 találkozunk a pozsonyi Sebastian Zeller és Elias Widemann , a gráci J. V. 
Kaupertz,83 a csaknem mindig együtt dolgozó bécsi testvérpár, Andreas et 
Joseph Schmutzer,84 valamint a kolozsvári Brück Gy.85 nevével. 

A kiadványok címlapelőzékei az ábrázolások alapján három nagyobb 
csoportba oszthatók. A legegyszerűbb az a megoldás, amikor a metszeten csak 
maga a kegykép látható.86 Az ábrázolások másik csoportján a kegykép alatt ott 
látjuk a kegytemplomot és közvetlen környezetét, a templomhoz kapcsolódó 
kolostort stb.,87esetleg a település egy részletét.88 A kegyhely tágabb környezete 
a kegykép történetére utaló részlettel jelenik meg az 1718-as terzactumi 
kiadvány nagyméretű címlapelőzékén.89 Az ábrázolások harmadik csoportján az 
előbbiek mellett közvetlen utalást találunk a kegyhely csodatevő jellegére. így 
előfordul a kegykép a betegekkel,90 a kegykép, alatta a kegytemplom, körben 
vagy mellette különböző fogadalmi tárgyak.91 Az 1797-es mátraverebélyi könyv 
címlapelőzékén a kegykép, a kegytemplom és környezete mellett a gyógyulásra 
váró betegek is megjelennek,92 az 1672-es zágrábremetei kiadvány metszetén 
pedig mindezeken kívül - mintegy a földi segítség hiábavalóságának 
hangsúlyozására - az orvostudomány jeles képviselői is ott láthatók. Egyik 
csoportba sem tartozik a mátraverebélyi kegyhelyhez kapcsolódó 19. századi 
füzetes kiadvány címlapján látható litográfia, mivel az a kegykép helyett 
sztereotip módon egyszerűen Máriát ábrázolja a gyermek Jézussal. Az 
ábrázolástípusok időbeli megoszlása azt mutatja, hogy míg az első típus az egész 
korszakban folyamatosan megtalálható, a második a 18. században tűnik fel 
nagyobb számban és a 19. században is előfordul, a harmadik pedig a 17. 
században jelenik meg, virágkorát a 18.században éli, s a 19. században már 
egyáltalán nem fordul elő. 

/yXXIXBl 
80XXVIIIB1 
81 XXIIIB4 
82XXBI 
83 IIB 1 
84XIIIB2 
85XIIIB4 
86 XIIIB2, XIIIB4, XVIIB2, XVIIIB12, XXB1, XXVIB1, XXVIIB1, XXVIIIB1 
87 XVIIIB3, XVIIIB5, XVIIIB9, XXB3, XXB4, XXB7, ХХШВ4, XXIIIB5, XXIIIB6 
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91 IIB1. XXIIIB1. XXIIIB2, A sasvári metszet egy későbbi változatát közli Szilárdfy Zoltán 198Г 
119. 10. kép 
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Az ábrázolástípusok kegyhelyek szerinti megoszlása a következőképpen 
alakul. Kilenc kegyhelynél csupán egy-egy típus fordul elő, ezek közül 
Kolozsvár esetében az 1. típus kétféle változatban található,95 négy kegyhely 
esetében az ábrázolások két-két különböző típusba sorolhatók. Terzactumot az 
1. és a 2. típus egy-egy változata képviseli,96 Sasvárnál a 3. típus kétféle 
változatban, az 1. típus egyszer fordul elő.97 Máriaradna és Máriavölgy esetében 
az 1. típus egy-egy változatban,98 a 2. típus három illetve két változatban 
figyelhető meg. 9 Az 177l-es máriaradnai könyv100 címlapelőzéke szignálatlan 
ugyan, de a könyvben található belső illusztrációsorozat első lapja Binder 
nevével szignált, s az ábrázolásmód valamint a stílus sajátosságai alapján 
valószínűsíthető, hogy a címlapelőzéket is Binder készítette. Az 1773-as 
máriaradnai kiadvány101 szignált címlapelőzéke ugyancsak Binder munkája, s 
bár a két metszet alapszerkezete ugyanaz, részleteinek megvalósítása eltér 
egymástól. így például a korábbi metszet szabadabb vonalvezetésű, a kegykép 
nem szabadon, hanem baldachin alatt, drapéria keretben lebeg, s az egészet 
angyalok tartják. További különbség, hogy a korábbi metszeten az alsó rész a 
kolostorral még nincs külön keretezéssel élesen elválasztva a kép felső részétől. 
A két Binder-metszetnek az 1824-es kiadvány102 címlapelőzékével való 
összevetése alapján az is megállapítható, hogy ez utóbbi metszet készítője 
munkájához minden bizonnyal az 1773-as kiadvány Binder-metszetét használta 
mintának: szerkezeti megoldása ezzel egyezik, de pl. Binder fái itt 
sírkeresztekké egyszerűsödtek. 

Külön említésre méltó a Máriavölgynél egyetlen változattal képviselt 1. 
típus 1661-es címlapelőzékének103 ábrázolásmódja: a kegyszobor ruháján 
későreneszánsz ornamentika található, a szobrot övező drapéria és a keret 
azonban barokk jegyeket mutat. A keretben a Loretói litániából és máshonnan 
való Mária-allegóriák tárgyi megjelenítései /rózsa, mérleg, edény, csillag stb./ 
figyelhetők meg. A Máriavölgynél kétféle változatban előforduló 2. típus 
korábbi, 1734-es címlapelőzéke csak fenntartásokkal tekinthető az 1742-es és 
1744-es kiadvány Jaeger-metszetének közvetlen előképéül.104 Az alapszerkezet 
mellett számos apró részlet /pl. a kolostorépület, a kútnál lévő embercsoport/ is 
megegyezik ugyan, de Jaeger metszete egységesebb hatást kelt: a kegyszobor 
palástját tartó két angyalt, valamint az alsó mezőben kétoldalt behajló fákat a 
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XVIIIB12, XXB1 
XVIIIB3, XVIIIB5, XVIIIB9, XXB3, XXB4, XXB7 

0 XVIIIB3 
1 XVIIIB5 
2XVIIIB9 
3XXB1 
4 XXB3, XXB4, XXB7 

225 



domboldalakkal elhagyja, a fejek körüli 9 angyalfejet napsugarakkal helyettesíti, 
a háttér felhőgomolyait pedig sugarakká egyszerűsíti. 

A 22 címlapelőzék közül 17 metszeten az ábrázoláson kívül szöveges 
felirat is olvasható. A legegyszerűbb az a lehetőség, amikor csupán a kegykép 
szimbolikus megnevezése, vagy helymeghatározással bővített elnevezése 
található a metszeten: "Regina Angelorum",105 S. Maria Bistricensis in Regno 
Croatiae".106 A szimbolikus megnevezés mellett -"Salus Infirmorum" - a 
kegykép helyére és csodatévő voltára utaló szöveget olvashatunk az 1703-as 
sümegi könyv címlapelőzékén:107 "Vera Effigies В: Virginis Maria Sümegini in 
inferiori Hungária prope Lacum Balaton in Ecclesia P.P: Franciscanorum multis 
miraculis clarae." A kegyképnek a kultuszhellyel történő meghatározása 
csaknem minden feliratnak elengedhetetlen része, amit a következő példákban a 
kép csodatévő voltára történő utalás egészít ki: "Das Wunderthaetige Gnaden 
bild von Maria Thai in Hungarn",108 "Miraculosa gratiarum Imago ex Maria Tall 
in Hungária",109 "A sasvári bucsus templom s otti fájdamas boldogságos Szűz 
Mária csudatevő kegyelem képének rajza. - Magyar országban."110 A feliratok 
bővítésének további lehetősége, hogy a szöveg a kegykép megnevezésén kívül a 
kép történetének valamilyen jelentős eseményére /küldésére, könnyezésére stb./ 
utal: "Vera Imago G. V. Mariae Tersactensis. Ab Urbano V. missa.",111 "Effigies 
Thaumaturgae B.M.V. Iconis Lacrymantis in Transylvania ad Claudiopolim 
1699.15. February, quae visitur is Academico S.J. Templo Claudiopolitano". 
Gyakran előfordul az a megoldás, hogy a felirat Máriának szóló dicsőítést,113 rá 
vonatkozó idézetet114"115 vagy más, a kegyszobor csodatévő voltára utaló 
részletet tartalmaz: "Te általad Oh Boldog Szűz! Vészen a beteg gyógyulást, a 
szomorú Vigasztalást, a bűnös botsánatot. S.Bern Ser. de Assump. A Mátra 
Verebélyi Sz: Helynek, Képnek, Kut Forrásnak, és ottan lőtt történeteknek 
lerajzolása."116 Egy esetben találkoztunk azzal a megoldással, hogy a metszet 
felirata élő személynek szóló ajánlást örökít meg: az 1661-es máriavölgyi 
könyv117 címlapelőzékének szövege mintegy elővételezi magának a könyvnek 
Lippay György esztergomi érsek részére történő ajánlását. Említésre méltó még 
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az 1672-es zágrábremetei könyv118 címlapelőzékének szöveges része, amely a 
szokásos megjelölésen kívül /"S. Maria Remetensis'V a metszeten szereplő 
személyek kilétét jelző és a kép tanulságát tömören összefoglaló 
szövegszalagokat is tartalmaz. 

A címlapelőzékek után fordítsuk figyelmünket a kiadványokban 
található belső illusztrációkra. Belső illusztrációval összesen 13 kiadványban 
találkoztunk: három nyomtatványban l-l alkalommal egy, kettő illetve három 
belső illusztráció van, tíz kiadványban pedig 4 különböző sorozat és 
sorozatváltozat illetve újrakiadása fordul elő. A belső illusztrációk illetve 
illusztráció-sorozatok előállítási technikájának aránya a nyomtatványok számát 
tekintve 5:7 a rézmetszetek javára /egy kiadványban réz- és fametszetek 
egyaránt előfordulnak/, ami arra utal, hogy a belső illusztrációk készítésénél 
illetve felhasználásánál a kétféle technika csaknem egyforma kedveltségnek 
örvendett. A 13 belső illusztrációval díszített kiadvány valójában 8 önálló 
metszetegységet jelent, mivel a sorozatok közül a három rézmetszetes sorozatból 
kettő két alkalommal, egy fametszetes sorozat négy alkalommal, ennek egy 
újrametszett változata egy alkalommal került felhasználásra. Egyetlen belső 
illusztráció van az 166l-es máriavölgyi könyvben, ami E. Widemann már 
ismertetett rézmetszetes címlapelőzékének a könyv második része előtt történő 
ismételt felhasználása.119 Két hatalmas méretű, kihajtható belső illusztráció 
található az 1718-as terzactumi könyvben.120 Az egyik Giovanni Antonio Bosio 
a 17. században Velencében és Pármában működő rajzoló, metsző és rézkarcoló 
rézmetszete121 a kegyképről a 16-17. oldal között, a kép alatt és fölött latin és 
olasz nyelvű szöveg a kegykép történetéről. A másik egy ismeretlen metsző által 
készített rézmetszet az 56-57. oldal között. Ez latin felirattal azt az oltárszerű 
felépítésű, figurákkal díszített diadalkaput ábrázolja, amely alatt 1715-ben a 
kegyképet megkoronázták. 

A címlapelőzéken kívül három belső illusztráció van az 1648-as 
terzactumi könyvben122 a 2. rész előtt a 18. oldalon Adr. Croesnini 
címlapelőzékként egyszer már felhasznált, a kegyképet ábrázoló rézmetszete 
található, a 3. rész előtt a 42. oldalon valamint a könyv végén, mintegy annak 
lezárásaként a 71. oldalon pedig egy-egy ismeretlen kéztől származó, a 
kegyhelyhez közvetlenül nem kapcsolódó fametszet helyezkedik el. Az első 
fametszet a keresztre feszített Krisztust ábrázolja három gyászoló mellékalakkal, 
a kereszt fölött az Atya kiterjesztett karokkal és a Szentlélek galamb képében. A 
kereszt vízszintes szárának két vége alatt a Krisztus kezéből kifolyó vért egy-egy 
angyal fogja fel kehelyben. Az Atya szájától írásszalag indul: "Hic est filius 
meus dilectus in qui mihi bene complacui ipsum audite." A kereszt végein "In 
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nomine patris et filii et Spiritus sancti amen", a kereszt alatt pedig "In hoc signo 
vinces" olvasható. A második fametszeten későreneszánsz nyomdádíszékből 
összeállított keretezésben felül a Napbaöltözött asszony, alul imádkozó házaspár 
illetve velük szemben két angyal térdel. Középen a felirat a Loretói litánia egyik 
könyörgését hozza: "Auxilium Christianorum ora pro nobis". 

Az illusztrációs sorozatok közül időben legkorábban keletkezett az 
1672-es zágrábremetei könyv 15 darabból álló, ismeretlen kéztől származó 
rézmetszetsorozata.123 A metszetek a könyvben a mirákulumszövegek közé 
vannak kötve, s minden kép egy-egy szöveghez kapcsolódik. A fekvő helyzetű 
képek ovális mezőben, későreneszánsz keretezésben foglalnak helyet. Az 
ábrázolások felépítése a fogadalmi képek hagyományos szerkezetét, négyes 
tagolását követi: megtalálható rajtuk a baj, a fogadalomtétel, a segítségül hívott 
kegyszobor és néhány esetben a bajból való megszabadulás bemutatása. Néhány 
képen az ördög és allegorikus formában /csontvázként/ a halál is megjelenik, ez 
utóbbi rendszerint attribútnmaival együtt /nyíllal, kaszával, homokórával, sírás 
közben, csónakosként/. 

Kilenc darab egész oldalt betöltő metszetből álló, ismeretelen mester 
által készített sorozat illusztrálja az 1742-es máriavölgyi könyvet, s ugyanez a 
sorozat jelenik meg a munka 1773-as kiadásában is.124 A metszetek a könyvben 
kilenc egymást követő oldalon, a kegyhely röviden összefoglalt története /az 
1773-as kiadásban egy teológiai fejtegetés/ után és az engedélyek előtt 
találhatók. A képek bemutatják a kegyszobor és a kegyhely történetének egyes 
epizódjait, valamint néhányat az ott történt csodás gyógyulások közül. A 
metszetek az 1742-es kiadás tanúsága szerint a szentkút felett Iberhárdti 
Maholányi János által 1697-ben emelt kápolna falait díszítő freskók alapján 
készültek, s némi egyszerűsítéssel ugyanazokat a jeleneteket ábrázolják.125 A 
metszetek alatt olvasható latin nyelvű feliratok megegyeznek az 1742-es 
kiadásban a kápolna freskóit bemutató szöveges részek alcímeivel126 a kegyhely 
szentségét hirdető szentenciaszerű utalások, Máriára vonatkozó hasonlatok /a 
Salve Regina-ból vett részlet/ és konkrét eseményekhez kapcsolódó allegóriák 
formájában. 

Érdekes a sorsa a máriaradnai kiadványok egy részét díszítő 
metszetsorozatoknak. Az 1763-as könyvet 12 darab, a kegyhely történetének 
eseményeit és az első csodát megjelenítő rézmetszet illusztrálja, s az első 
metszet szignója alapján biztosra vehető, hogy az egész sorozatot J. Ph. Binder 
készítette.127 Ugyenez a metszetsorozat jelenik meg az egyik 177l-es 
kiadványban, azzal a különbséggel, hogy itt a sorozat 12. darabját egy másik, de 

123XXIXB1 
124 XXB4, XXB7 
125 XXB4, 4/b. 
126XXB4. 5-6. 
127XVIB2 
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ugyanazt a jelenetet ábrázoló rézmetszettel helyettesítették.128 Föltételezhető, 
hogy a sorozat utolsó tagjának lemeze elkallódott, s a hiányzó darabot egy 
Bindernél kisebb kvalitásokkal rendelkező metsző /esetleg valamelyik 
nyomdász/ pótolta. Az átmetszés során az eredeti ábrázolásnak a tükörképe jött 
létre, az apróbb részletek /ház, zarándokcsoport / elmaradtak, a kegykép 
megoldása itt egyszerűbb, a térelválasztás kérdése megoldatlan. Minden 
bizonnyal az eredeti, 1763-as Binder-sorozat alapján készült a másik 177l-es 
máriaradnai kiadvány ugyancsak 12 darabból álló fametszetsorozata.129 A 
kiadvány szövegrésze teljesen azonos az ugyanabban a budai Landerer 
nyomdában, ugyanabban az évben előállított másik nyomtatvány szövegével, 
ami arra utal, hogy a nyomda a vásárlók különböző igényeit és anyagi 
lehetőségeit messzemenően igyekezett figyelembe venni. A fametsző a 
lehetőségekhez mérten igyekezett hűen követni a Binder-metszetek szerkezetét, 
s csupán néhány apró részletet hagyott el illetve módosított kisebb-nagyobb 
mértékben. Ugyanez a fametszetsorozat megjelenik a máriaradnai könyv 1773-
as,130 1796-os131 magyar nyelvű, valamint 1824-es horvát nyelvű kiadásában 
is.132 A sorozat utolsó alkalommal 1843-ban Dugonics András: Radnai 
történetek с munkájának második, név nélkül megjelent s csak Bálint Sándor 
leírásából ismert kiadásában tűnik fel.133 A sorozat dúcai a többszöri 
felhasználás következtében meglehetősen elkoptak, s ez lehet a magyarázata 
annak, hogy az 1857-es radnai kiadvány134 számára részben újra megmetszették 
őket. Ez a sorozat kilenc fametszetből áll, s darabjai párhuzamba állíthatók az 
alapul szolgáló sorozat megfelelő tagjaival. Az egymásnak megfeleltethető 
darabok összevetése azt mutatja, hogy a 9 tagú sorozat szerkezetileg követi 
ugyan az előképet, de a 19. századi metsző részleteiben módosítja, a 
megváltozott körülményekhez alkalmazza, mintegy "modernizálja" azt. Ez a 
törekvés jól megfigyelhető például a házak típusán és a berendezési tárgyak 
/szék, asztal/ formáján. A 19. századi metsző több alkalommal megváltoztatja a 
perspektívát, s gazdagabb árnyalást, a keretelésben pedig egyhelyütt a barokk 
kacsok helyett copf virágdíszeket alkalmaz. 

ш XVIB3 
129 XVIB4 
l30XVIB5 
131 XVIB6 
132XVIB10 
133 Bálint Sándor 1981. 126-127. 
I34XVIB11 
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Összegzés 

Áttekintésünk végére érve foglaljuk össze a három részben megjelent 
munka főbb eredményeit. Elsődleges célkitűzésünk az volt, hogy bemutassuk a 
magyarországi kegyhelyekhez kapcsolódó nyomtatott mirákulumos könyvek 
legfontosabb jellegzetességeit, és ezek alapján kísérletet tegyünk a könyvtípus 
fejlődésének és műfaji jellegének meghatározására, valamint kapcsolatának 
feltárására a kor irodalmi áramlataival. Ezért a szűkebb értelemben vett 
könyvtörténeti szempontokon túlmenően vizsgáltuk a kéziratos előzmények és 
nyomtatott források felhasználását, a kéziratos szövegek átalakulását, valamint a 
mirákulumos könyvek különböző megjelenési formáit és használatának 
kérdéseit. A különböző tipológiák megalkotásánál nem elégedtünk meg külső, 
formai jegyek megállapításával, mivel érdeklődésünk elsősorban nem arra 
irányult, hogy milyen kiadvány-, szöveg- és ábrázolás típusok fordulnak elő 
egyáltalán, hanem arra, hogy egy adott időszakban miért részesítenek előnybe 
bizonyos megoldásokat. Végső soron tehát arra voltunk kíváncsiak, hogy a 
mirákulumos könyvek milyen módon vannak beágyazva a kor eszmetörténeti 
folyamataiba, s hogy ezek a folyamatok hogyan tükröződnek magukban a 
kiadványokban. 

A kiadványok megjelenési idejének, szerkezetének, a különböző 
szerkezeti egységek egymáshoz való viszonyának és a mirákulum szövegek 
típusainak vizsgálata azt mutatja, hogy a műfajt európai viszonylatban 
Magyarországon bizonyos megkésettség jellemzi. Míg ugyanis például bajor 
területen a 17. század eleji jelentkezés után a műfaj 1650-1750 között éli 
virágkorát, a felvilágosodás és a szekularizáció hatására pedig már 1750 után 
erőteljesen hanyatlik, nálunk az előbbiek alapján a kialakulás szakasza a 17. 
század második felére esik, a virágkor a 18. századon át folyamatosan tart, s a 
hanyatlási periódus a 19. század elejétől elhúzódik egészen a század végéig. 
Ennek okát joggal kereshetjük egyrészt a reformáció jelentkezésében, amely egy 
időre például német területen is törést okozott a műfaj történetében, másrészt a 
török jelenlétében, amely a középkori búcsújáróhelyek nagy részét elpusztította 
illetve egy időre használhatatlanná tette. Aligha véletlen, hogy a legelső 
mirákulumos könyvek csaknem kizárólag olyan kegyhelyekhez kapcsolódnak, 
amelyek a töröktől mentes /Terzactum/ vagy csak alkalomszerűen látogatott 
/Máriavölgy, Boldogasszony, Loretó/ területen fekszenek. Másfelől fontos 
kiemelni, hogy ugyanezek a területek voltak a legközvetlenebbül kitéve a dél és 
nyugat felől érkező olasz illetve bajor-osztrák kulturális hatásoknak. 

Ami a mirákulumos könyvek különböző megjelenési formáit illeti, 
ebben nem találtunk jelentős különbséget az európai anyaghoz viszonyítva. A 
műfaj lényegét tekintve nálunk is hasonló keretek között mozog, s benne a 
műfajfejlődés korai, 16. századi szakaszát jellemző kiadványfajtákat leszámítva 
a jelzett időbeli eltolódással csaknem minden szerkezeti és szövegtípus 
megtalálható. Némi eltérést mutat a latin és az anyanyelvű kiadványok aránya: 
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bajor területen például már a 17. századtól csaknem kizárólag német nyelvű 
nyomtatványokkal találkozunk, míg nálunk a latin csak a 18. század végétől 
szorul ki a kiadványokból. A magyar anyagban valamivel kisebb arányban 
szerepelnek a verses, költői mirákulumszövegek, a szerzők között azonban itt is 
találunk jelentős írói egyéniségeket. 

Az illusztrációs anyag a barokk kori képzőművészet egy eddig kevéssé 
kutatott területéhez, a sokszorosított grafika műfajába tartozik, s elemzése 
jelentős adalékokkal járul hozzá a "magas művészet" formáinak népszerűsítését 
vizsgáló újabb művészettörténeti kutatások eredményeihez. Valójában majd 
csak az egy-egy kegyhelyre vonatkozó kéziratos és nyomtatványanyag beható 
elemzése, az egyes mirákulumos könyveket részletesen bemutató 
mikrovizsgálatok * sora teszi lehetővé, hogy a következtetéseket helyesbítsük és 
beillesszük a barokk kori művelődés- és társadalomtörténet általánosabb keretei 
közé. 

135 így például: Éva Knapp - Gábor Tüskés: Das erste Mirakelbuch von Mariatal (1661) und seine 
Wirkungsgeschichte. Simpliciana21 (1999)213-232. 
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Táblázat 

A szerkezeti típusok kegyhelyek szerinti 
és időbeli megoszlása 

Kegyhely 17. század 18. század 19. század 

Bisztrica III /1 / 
Boldogasszony III 121 
Buda-Krisztinaváros III /1 / 
Kismarton III /1 / 
Kolozsvár II/2/ 

III / 1 / 
II/1/ 

Kőrös HI/1/ 
Loretó WIM 
Máriaradna III /6/ HI /4/ 
Máriavölgy WIM II/5/ 

III IM 
IV/1/ 

Mátraverebély III /1 / 
Obuda-Kiscell II/1/ 
Sasvár II/4/ IV/4/ 
Sümeg 1/1/ 
Szeged IV/1/ 
Terzactum WIM IV/2/ 
Zágrábremete III /1 / 

Római szám: szerkezeti típus 
/Arab szám/ = a kiadványok darabszáma 
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Resümee 

Der Beitrag befaßt sich mit Mirakelbüchern und deren literarischen Werten, 
mit den Fragen des Titelgebens, der Struktur, der Textyppen und Illustrationen.. 
Wir möchten dies darstellen, weil die Mirakelbücher nicht nur die literarischen 
Auswirkungen der Epoche treu wiederspiegeln, sondern auch zur Gestaltung 
und Vermittlung verschiedener literarischen Formen wesentlich beitragen. 
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Tóth Péter 

Koraközépkori hagiográfia és a kopt irodalom 
Egy kopt osztrákon szövegének irodalomtörténeti elemzése 

A Berlini Múzeum egy kopt nyelvű osztrakonja1 olyan szöveget őrzött 
meg, mely nemcsak az egyiptológusok és koptológusok érdeklődésére tarthat 
számot, hanem fontos lehet a vallás és filozófia történetének kutatói számára is. 
Az osztrakonon ránk maradt történet egy az európai köztudatban is ismert 
egyházatya, Alexandriai Szent Cirill (f 444) személyéhez kötődik, s egy a még 
gyermek Szent Cirill és néhány pogány filozófus közt lezajlott „tudósvitát" 
örökít meg, mely végül a pogány filozófusok megtérésével ér véget. 

A szöveget még az ötvenes évek elején fordítás és magyarázatok 
kíséretében kiadták, s azóta magyarul is megjelent.3 A magyar fordítást bőséges 
tárgyi kommentár kíséri, mely azonban csupán azt tekintette céljának, hogy 
igazolja azt a már a kiadók által is felvetett elképzelést, miszerint a szövegben 
szereplő Cirill alakja mögött valójában Alexandriai Szent Cirill rejtőzik. 

Cirill egyházpolitikai és irodalmi tevékenysége valamint a kor vallás- és 
eszmetörténeti miliőjének bemutatásával igyekeztünk bizonyítani, hogy e 
kizárólag a berlini osztrakonon megőrződött történet valóban az egyetemes 
kereszténység egyik legnagyobb alakjának nevéhez kapcsolódik, aki a III. 
Egyetemes (Efezusi) Zsinaton (431), Nesztóriosz ellenében megfogalmazott 
krisztológiai tanításával évszázadokra irányt mutatott mind a keleti mind a 
nyugati teológiai gondolkodás számára. 

A szöveg irodalomtörténeti vonatkozásaira azonban a magyarázatok 
során nem térhettünk ki, pedig ha azt a korabeli egyházi és irodalmi viszonyok 
tekintetében vizsgáljuk, képet kaphatunk az V. század sokrétű egyház- és 
irodalomtörténeti problémáiról. Egy ilyen irányú vizsgálat pedig talán képes 
rávilágítani arra, milyen szerepe lehet a koraközépkori Mediterráneum nemzeti 
nyelvű irodalmainak egy-egy egyetemesen ismert, az európai köztudatban is 
benne élő személyiség, illetőleg a rá vonatkozó irodalmi hagyomány pontosabb 
megismerésében, megértésében. S valamiképpen hozzájárulhat egy 
Magyarországon még viszonylag kevéssé ismert korszak és irodalom 
megismertetéséhez is. 

Staatliche Museen zu Berlin, Ägyptisches Museum und Papyrussamlung, P 14763. 
2 HINTZE, F, - MORENZ, S, Ein Streitgespräch Kyrilts, Zeitschrift für Ägyptische Sprache und 
Altertumskunde (=ZÄS) 79 (1954), 125-140. (A továbbiakban: HINTZE, F, - MORENZ, S.) 

HASZNOS, A, - TÓTH, P, A filozófus megtérése, Alexandriai Szent (Cirill) Kyrillos párbeszéde 
a pogány filozófusokkal. A kopt szövegfordítása magyarázatokkal, (=Patriszikus Füzetek / Kopt 
Szövegek), Szeged, 2000. (A továbbiakban: A filozófus megtérésé) 
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A magyar fordítás magyarázatainak végén, a történelmi és vallástörténeti 
háttér bemutatása után, a történet irodalmi vonatkozásairól mindössze annyit 
olvashatunk, hogy az „egy nagy valószínűséggel megtörtént esemény későbbi, 
inkább legendaszerü, hagiografikus jellegű elbeszélése."4 Arról azonban, hogy e 
„hagiografíkus jellegű" irodalmon belül milyen helyet foglal el az osztrákon 
szövege, nem sokat tudunk meg. A következőkben tehát erre a kérdésre 
próbálunk meg választ találni. Ehhez mindenekelőtt a szent életéről fennmaradt 
hagiográfiai irodalom darabjait kell megvizsgálnunk. Közülük is elsőként a 
szinaxárionnak nevezett életrajzgyüjteményeket,5 ezek ugyanis sok esetben 
egészen korai vagy mára már elveszett legendákon, életrajzokon alapulnak. A 
görög szinaxárionok közül mindez ideig két kéziratot adtak ki, egyik II. Vazul 
(976-1025) bizánci császár menologionja,6 a másik, körülbelül ezzel egyidős az 
ún. konstantinápolyi szinaxárion.7 Mindkettőben megtaláljuk Szt. Cirillt, de 
szinte semmilyen adatot nem közölnek róla a hagiográfusok.9 Valószínűleg 
ebben a korban még nem létezett életrajza, erre látszik utalni, hogy a 
konstantinápolyi szinaxárion például a szent történeti szerepén kívül semmi mást 
nem tud megemlíteni vele kapcsolatban, ezért, hogy kissé hosszabban 
beszélhessen egy ilyen jelentős szentről, részletesen leírja külsejét és elmondja, 
hogyan kell ábrázolni az ikonokon. 

A szinaxárionokkal nagyjából egyidőben keletkezhetett a Latysev által 
kiadott menologion,10 melyben a szentek neve alatt már teljes életrajzot találunk. 
Szövege azonban arról árulkodik, hogy a hagiográfus számára nem állt 
rendelkezésre egy teljes életrajz, amely alapján beszámolóját megírhatta volna, 

A filozófus megtérése, 57. 
5 A szinaxárion eredetileg gyűjteményt jelent, mely a szentek életének rövidített formáját 
tartalmazza naptári rendben az ünnepnapoknak megfelelően, ezeket az életrajzokat a templomban 
a olvasták fel a görögül Orthros-nak nevezett hajnali istentisztelet során, ezért kellett rövidnek 
lennie. 
6 Л menologion a szinaxárionhoz hasonló gyűjtemény, mely ugyanúgy az ünnepek sorrendjében 
tartalmazza a szentek életét, elnevezése a ménosz (a. m. „hónap") és a logion (a. m. „mondás, 
beszéd") szavak összetételéből ered és a havi ünnepnapokra mondott „beszédek" felolvasandó 
szövegek gyűjteményét jelenti, tehát nagyjából megegyezik a szinaxárionnal. Később azonban 
ezek a gyűjtemények egyre hosszabbak lettek és önálló életrajzgyűjteményekké váltak, melyeket 
ekkor már nem az istentiszteleten (ahol megmaradt a szinaxárion olvasása), hanem külön, pl. a 
kolostori étkezések során olvastak fel. II. Vazul menologionjának kiadása: Menologium Basilii 
Imperatoris, in: PG 117. 

Synaxarium Ecclesiae Conctantinopolitanae, ed. Delehaye, in: Propylaeum ad Acta Sanctorum 
Novembris, Bruxelles, 1910. 
8 A Vazul-menologionban: PG 117, 265, ill. a konstantinápolyi szinaxárionban: ed. Delehaye, 399-
400. 
9 II. Vazul menologionjában ezt találjuk: „Szt. Cirill az ifjabb Theodosius uralkodása alatt élt, 
Theophilosz pátriárka unokaöccse volt és utódja az alexandriai püspöki székben, elutazott az 
istentelen Nesztóriosz ellen tartott efezusi zsinatra, ahol a püspökök vezetője lett, aztán sok 
csodával és jócselekedettel ékeskedve elköltözött az Úrhoz és részese lett az örök életnek. (PG 
117, 265) Ugyanezt ismétli meg a konstantinápolyi recenzió is, ed. Delehaye, i. h. 

LATYSEV, B, Menologii Anonymi Byzantini saeculi Xquae supersunt, I—II, Petropoli, 1911-12. 
(reprint: Leipzig, 1970, két kötet egyben), Szt. Cirillről: II, 112-114. 
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itt sem találunk a szinaxárionoktól eltérő vagy azokat kiegészítő részleteket, 
eseményeket az életrajzíró csupán megpróbálta a rendelkezésére álló szűkös 
adatokat egy szentéletrajzzá formálni, erősen retorizálva a szinaxárionok kissé 
száraz stílusát. Ebben azonban már találkozunk Cirill kivételes bölcsességének 
bemutatásával,1 mely később olyan fontos szerepet kap a kopt hagyományban, 
ezt azonban valószínűleg az életrajz írójának és nem valamiféle korai görög 
hagyománynak kell tulajdonítanunk.12 

A szinaxárionokon és menologionokon kívül is léteznek még görög 
nyelvű Cirill-életrajzok,13 ezekről azonban nem sokat lehet tudni. Minden 
valószínűség szerint késői bizánci eredetűek,14 nem lehet azonban kizárni, hogy 
régi görög életrajzi hagyományt őriznek, ez azonban a szövegek kiadásáig nem 
állítható biztonsággal. 

A rendelkezésünkre álló görög hagiográfiai hagyományban tehát nem 
találunk az osztrákon történetéhez hasonló eseményeket sem a szent 
gyermekkoráról szóló részletes beszámolót, így kijelenthetjük, hogy a kopt 
szöveg minden valószínűség szerint nem egy görög hagiografikus szöveg 
egyszerű fordítása, hanem párhuzamait és értelmezését egy a bizánci görögtől 
többé-kevésbé ftiggetlen egyiptomi kopt hagyományban kell keresnünk.15 

A koptoknál a források két csoportja, a történeti és hagiográfiai 
szövegek szinte teljesen összemosódnak, az egyháztörténet cím alatt 
hagyományozott művek ugyanis számos esetben több olyan legendát is őriznek, 

"nagy volt értelemben és bölcsességben, s a szemlélődés (decopía) és cselekedetek (кра&с) 
dolgában egyaránt ékeskedett. " LATYSEV, B, Menologii, 112. 

Ebben a korban a IX-X. század folyamán a keleti egyházban különösen fontossá válik az atyák 
tanítása és Isten adta bölcsessége mint az egyházi tanítás valóban isteni eredetének bizonyítéka. 
Olyannyira, hogy ez a bölcsesség külön ábrázolásként még az ikonográfiában is megjelent. Vö. 
VELMANS, T, L'iconographie de la „Fontaine de Vie" dans la tradition byzantine a la fin du 
Moyen Age, in: Bibliotheque des Cahiers Archéologiques II, Paris, 1968, 119-134, különösen 121-
22. 
13 A szinaxárionok mellett általában öt életrajzot különítenek el (BHG 2094-99h), melyek közül 
egyik a Latysev-féle (BHG 2094), míg egy másik egy töredékesen ismert biográfia (BHG 2095), 
míg a többi három teljesen kiadatlan, a BHG 2095-ről azt találjuk, hogy nagyjából a Latysev-féle 
életrajznak felel meg. és valószínűleg ez szolgálhatott a menologion forrásául. (DE CAVALIERI, 
F, Note agiografiche, (=Studi e Testi 33), Roma, 1920, 107.) Az életrajzok kérdéséhez ld. 
HALKIN, F, Hagigraphie grecque et patrologie, in: Studia Patristica II, Berlin, 1957, 465-66. 

Egy részük minden bizonnyal egy bizonyos Johannes Zonaras nevű bizánci szerzőtől ered, ez a 
változat egyébként számos kéziratban ránk maradt, de mindez ideig még nem adták ki. Vö. 
HALKIN, F, Hagiographie grecque, 466. 

Csupán kiegészítésül említjük itt meg, hogy Szent Cirill ifjúkoráról a nyugati, latin nyelvű 
hagyományban is tudnak, ott azt olvassuk, hogy az ifjú Cirill, először Athénban, majd János 
jeruzsálemi püspöknél tanult, és a Kármel-hegyen volt szerzetes. (A történet a karmeliták 
breviáriumában található, idézik a bollandisták: Vita Sancti Cyrilli §11, 8, in: PG 68, 11.) Ez 
azonban a karmelita szerzetesek hagyománya, ezért elképzelhető, hogy ők Szt. Cirillben akarták 
rendjük egyik fontos ősét látni (A történet kritikai értékelését ld. uo, 12-15.), a jeruzsálemi 
tanulmányokra vonatkozó hagyomány azonban - a Kármel-hegy és az athéni tanulmányút 
kiiktatásával - átkerült a nyugati liturgikus hagyományba. (Ld. a Cirill emlékezetére végzett 
szolgálat rendjében Lectio IV, in: Breviárium Romanum - Pars Hiemalis, Ratisbonae, Neo 
Eboraci & Cincinnatii, 1896, 610-11.) 
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amelyet később a szinaxárionokban látunk viszont, vagy amelyek elveszett 
szentéletrajzokra vezethetők vissza.16 Éppen ezért a kopt anyag esetében nem 
szerencsés elkülöníteni egymástól e forrásokat, így csupán a művek műfaji 
jellegzetességei szerint különböztetünk meg egyrészt történeti jellegű forrásokat 
- például egyháztörténeteket - másrészt hagiografikus jellegű szövegeket. 

A történeti jellegű források közül elsőként a kopt nyelven megmaradt Az 
alexandriai egyház története című művet kell említenünk.17 Az egyháztörténet 
Alexandriai Pétertől (f 311) egészen II. Timótheus pátriárka (457-60) koráig 
követi nyomon az eseményeket, és minden valószínűség szerint részletesen 
tudósít Cirill püspökségéről is. A szöveg azonban épp a Cirillről szóló rész 
elején hiányos, s már csak püspöki működéséről, a Julianus ellen írott mű 
keletkezési körülményeiről, valamint az efezusi zsinatról számol be,19 míg a 
korai időszak, a Cirill gyermekkorára és elődjével Theophilosszal fenntartott 
kapcsolatára vonatkozó rész hiányzik, de így is találunk benne olyan részleteket, 
melyekkel a görög anyagban nem találkozunk. így például fontos szerepet kap 
Cirill bölcsessége, a szent és a világi tudományokban való különleges jártassága 
és prédikáló tehetsége. Ugyanígy Cirillnek Julianus császár A galileaiak ellen 
című müvének cáfolatára írott vitairatának keletkezési körülményei is sajátos 
módon jelennek meg. A kopt szöveg ugyanis így beszél a mű születéséről: 
néhány filozófus érkezett a püspökhöz, akik Julianus keresztények ellen írott 
művére panaszkodtak és azt mondták, hogy bár gyalázatos tartalmú könyv, 
stílusa és szónokiassága, valamint szerzőjének magas rangja miatt mégis sokat 
olvassák. A történet szerint Cirill ennek hatására írta meg a császár elleni 
polémiáját. Ezek szerint tehát benne lehetett a koptok köztudatában, hogy 
püspökük hatalmas és különleges bölcsességgel rendelkezett, s hogy ezt a 
bölcsességet, világi tudományokban való jártasságot először a pogányság elleni 
küzdelemben használta fel.22 

Ugyanezt látjuk egy jóval későbbi, a X. századból származó, már arab 
nyelven íródott egyháztörténetben is. Severus püspök Az alexandriai pátriárkák 
története című művében szintén hosszasan megemlékezik Cirillről."" Severus -
valószínűleg nem függetlenül az előbbiekben tárgyalt alexandriai 

16 Erről ld. ORLANDI, T, Le Fonti copte della 'Storia dei Patriarchi di Alessandria', in: Studi 
Copti (=TDSA XXII.) Milano, év nélkül, 53-86. 
17 Ed. ORLANDI, T, Storia della chiesa di Alessandria I-IJ, in: TDSA XVII; XXXI, Milano, 
1967-70. 
18 Ed. Orlandi, 36. 
19 Ed. Orlandi, 38-48. 
20 „csodálták kettős bölcsességét: erős isteni bölcsességét és a külső tanultságban tanúsított 
bölcsességét" (Ed. Orlandi, 38,4-5.) 
21 Ed. Orlandi, 38,18-44,17. 
22 Orlandi szerint épp egy ilyen köztudat kialakítását tűzte ki célul az egyháztörténet. Ezt mutatja a 
Julianus ellen írott mü indítékainak az egyszerű nép számára leegyszerűsített változata, mely a mü 
megírását a köznép számára is érthető okokkal magyarázza (Julianus könyvei elsősorban szónoki 
szépségüknek és császári szerzőnek köszönhetően igen elterjedtek voltak, s ezt Cirill nem tűrhette) 
Vö. ORLANDI, T, Storia delle chiesa di Alessandria, 112. 
23 Ed. EVETTS, B, in: PO 1/4, a Cirillről szóló rész: 426-33. 
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egyháztörténettől - nagyjából annak kronológiáját követi. Először Cirill és 
Theophilosz kapcsolatáról számol be, majd Cirill neveltetéséről, püspökké 
választásáról, kezdeti működéséről, végül pedig Nesztóriosz elleni fellépését és 
az efezusi zsinatot beszéli el. A szöveg néhol szinte szó szerint megfelel az 
Alexandriai egyház története Cirillről szóló megmaradt fejezeteinek,24 ezért -
minthogy Severus müve teljes egészében ránk maradt - az itt elmondottak 
alapján fogalmat alkothatunk arról, hogy körülbelül mi állhatott az Alexandriai 
egyház története elveszett fejezeteiben. Severus ugyanis arról tudósít, hogy 
Szent Cirillt nagybátyja, Theophilosz még kisgyermek korában a nitriai 
szerzetestelepre, Szt. Makáriosz kolostorába küldte. Ott egy bizonyos Szerapión 
nevű szerzetesre bízta, aki a Szentírás tanulmányozására bíztatta. Ezután Severus 
leírja, milyen csodálatos bölcsességgel rendelkezett az ifjú Cirill,25 és micsoda 
jártasságra tett szert a szent tudományok, elsősorban a Biblia könyveinek 
ismeretében. Ekkor hívta magához Alexandriába Theophilosz, ahol a papok, a 
tudósok és a filozófusok nagyon csodálták és örvendeztek miatta, Cirill azonban 
ezután sem hagyott fel a tanulással és tovább olvasta az atyák müveit és még 
több bölcsességet kért Istentől, amit meg is kapott, s így került aztán 
Theophilosz halála után az alexandriai püspöki székbe, és kezdte el működését 
„életet adó bölcsességgel".26 Ezután a Severus-féle egyháztörténet ugyanúgy 
folytatja az eseményeket, mint a kopt egyháztörténet, hasonlóképpen kitér a 
Julianus ellen írott apológia keletkezésére, majd a Nesztóriosz-vita és az efezusi 
zsinat leírása zárja a Cirillről szóló részt. 

Láthatjuk tehát, hogy a kopt történeti jellegű források már sok, a 
görögtől különböző legendás történetet őriznek Szent Cirillről, és fiatalkoráról, 
egész korán megnyilatkozó különleges bölcsességéről is részletesen 
beszámolnak, bár az osztrákon szövegéhez hasonló történetre itt sem bukkanunk. 

A történeti jellegű forrásokhoz hasonló eseményekről beszél Cirillel 
kapcsolatban a kopt hagiográfia is. Szent Cirillről minden valószínűség szerint 
nem maradt fenn kopt életrajz, a hozzá kapcsolódó helyi legendairodalom 
csupán a kopt egyház szinaxárionjai alapján rekonstruálható. Ezek a 
szinaxárionok azonban már nem kopt, hanem arab nyelven maradtak ránk. Két 
recenziójuk ismeretes, egyik a Basset által kiadott ún. jakobita szinaxárion,27 a 
másik az ún. alexandriai szinaxárion.28 Továbbá ide kell még sorolnunk az etióp 
egyház szinaxárionját is,29 mely nagy részben a kopt szinaxárion egy régebbi, de 

" Vö. például a Julianus elleni műről írottakat Severusnál: ed. Evetts, 431-32; a kopt 
egyháztörténetben: ed. Orlandi, 38,18-44,17. 
" „Cirill az egész Szentírást kívülről tudta, ...mikor tanult, egy kardot fogott a kezébe s mikor azt 
érezte, hogy erőt vesz rajta az álom, megszúrta magát a karddal és nyomban felébredt; 
éjszakánként végigolvasta a négy evangéliumot, az Apostolok Cselekedeteit és Pál Apostol Római 
levelét." (Severus, História Patriarcharum, ed. Evetts, 428.) 
26 Severus, História Patriarcharum. ed. Evetts, 430. 
27 Le Synaxaire arabe-jacobite, ed. Basset, R, in: PO 17/3, 617-18. 
28 Ed. Forget, in: CSCO 47-49; 67. a Cirillre vonatkozó részt Id. CSCO 48, 202, latin fordítása: 
CSCO90, 198-199. 
29 Ed. Guidi. in: PO 7/3. a Cirillre vonatkozó részt ld. ui. 223-225. 
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valószínűleg már arab nyelvű változatának etióp fordítása, ezért sok esetben 
korábbi hagyományt őriz, mint a ránk maradt kopt-arab szinaxárionok. 

Szent Cirill életére vonatkozólag a három szinaxárion szinte teljes 
egészében megegyezik egymással, mindhárom tud Szent Cirill nitriai 
tartózkodásáról, arról, hogy Makáriosz kolostorában élt és Szerapión volt a 
mestere, s a későbbi eseményeket is az egyháztörténetekhez hasonlóan mesélik 
el, megemlékezve a Nesztóriosz elleni polémiáról, s végül az efezusi zsinatról. 
Ezek az életrajzok azonban már úgy mutatják be Сirillt mint a monofiziták 
hitének bajnokát, aki egész életével arról tett tanúbizonyságot, hogy „az Istenige 
egy természet és egy testet öltött személy és aki kiátkozott mindenkit, aki 
megosztotta Krisztust és eltávolodott az igaz hittől".32 

Mindezekből tehát azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a kopt 
hagyomány, a görögtől eltérően, ismert a szent gyermekkorára vonatkozó 
történeteket, valamint hogy szinte az egész Cirillel kapcsolatos történeti és 
hagiográfiai jellegű irodalom az érsek kivételes bölcsességéről, tudásáról és 
vitakészségéről beszél. Ezért - bár az osztrákon szövegének konkrét 
párhuzamait a kopt hagyományban sem találjuk - mégis elmondhatjuk, mindaz, 
amit az egyiptomi kopt vagy kopt-arab források elmondanak Cirillröl, különösen 
gyermek- és ifjúkorára vonatkozóan, beleillik az osztrákon által képviselt 
hagyományba. Illetőleg - talán helyesebb ezt fordítva megfogalmazni - az 
osztrákon szövege által képviselt hagyomány teljes egészében megfelel a kopt 
forrásokban olvasható történeteknek, míg a görög hagyomány - bár első látásra 
összeegyeztethető az osztrákon vitájával - mégsem tud olyan adatokkal, 
eseményekkel szolgálni, melyek alapot vagy ösztönzést nyújthattak volna egy 
ilyen történet megfogalmazásához. 

Ahhoz azonban, hogy a történet, és a kopt recenzió jelentőségét 
pontosabban megérthessük, először meg kell próbálnunk párhuzamokat, műfaji 
forrásokat keresni a szöveghez. 

* 

Ha tehát elfogadjuk, hogy a vita szövegét nem annyira Cirill történeti 
működésével és eredeti műveivel, hanem sokkal inkább a hagiográfiával, azon 
belül is elsősorban a kopt legendairodalommal összehasonlítva kell vizsgálni, 
akkor először — a hagiográfia szabályainak megfelelően — bibliai párhuzamot 
kell keresnünk a történethez. A legendairodalom számára ugyanis épp úgy, mint 
a szentek életében, mindig az Evangélium, Krisztus földi élete jelentette a 

30 Az etióp fordítások többnyire egy-egy szöveg kopt változata vagy a koptról készült arab fordítás 
alapján készültek. Vö. PEETERS, P, Orient et Byzance, Le tréfonds oriental de l'hagiographie 
byzantine (=Subsidia Hagiographica 26.), Bruxelles, 1950, 171-73. Az etióp recenzió azonban 
Cirillel kapcsolatban teljesen megegyezik az alexandriai szinaxárion szövegével. 
31 A három recenzió még abban is hasonlít egymásra, hogy elhagyja a Julianus ellen írott műről 
szóló beszámolót. 
J2 Forget latin fordítása alapján, in: CSCO 90, 199. 
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mintaképet, a követendő példát. Ahogyan tehát a szentek egész életvitelükkel 
igyekeztek mindenben Krisztust utánozni, ugyanúgy életrajzíróik is e krisztusi 
életvitel megörökítésében Krisztus életrajzíróit, az evangélistákat, az általuk 
használt műfajokat, jeleneteket követték, és igyekeztek az evangéliumi 
történetek elemeinek megfelelően felépíteni egy-egy szent életrajzát.33 

Ennek megfelelően egy teljes szentéletrajzban általában helyet kellett 
kapnia - az evangéliumokhoz hasonlóan - a szent születéséről és 
gyermekkoráról szóló beszámolónak.34 Az evangéliumokban találunk is olyan 
jelenetet, amely párhuzamba állítható az osztrakonon ránk maradt történettel, és 
Krisztusnak már gyermekkorban megmutatkozó bölcsességéről beszél. Nem 
sokkal a templomi bemutatás leírása után azt olvassuk, hogy „a gyermek 
növekedett telve bölcsességgel és az Isten kegyelme volt vele" (Lk 2,40). A 
legszorosabb párhuzamot azonban a tizenkét éves Jézus története jelenti. Itt 
Krisztus a templomi írástudók közt ül, miközben „hallgatta és kérdezgette 
őket...és mindnyájan csodálkoztak okosságán és feleletein" (Lk 2,46-47.)35 

Lukács azonban nem fejti ki részletesen, hogy milyen volt Krisztus és az 
írástudók társalgása, ennek bemutatását az apokrif iratokban találjuk meg. Ezek 
az iratok éppen az evangéliumok által homályosan hagyott vagy egyáltalán nem 
érintett időszakokat, eseményeket beszélik el. Ezzel magyarázható a számos 
gyermekség-evangélium létezése, amelyek különös részletességgel tárgyalják az 
Epiphánia előtti időszakot.36 Közülük az egyik legnevezetesebb a Tamás 
beszámolójaként ismert apokrif.37 Ebben már számos történetet találunk Krisztus 

13 Л legendáknak ezt a biblikus alapját, ún. biblicitását a szakirodalomban sokszor nem 
hangsúlyozzák kellőképpen (Általánosságban: FARMER, D. H, Hagiographie, in: Theologische 
Realenzyclopädie 14, 360-76, a kopt legendákkal kapcsolatban: ORLANDI, T, Hagiography, 
Coptic, in: Coptic Encyclopedia (A továbbiakban: СЕ), 4, 1191-97, vagy a bizánci anyagról: 
BECK, H-G, Hagiographie, in: Id, Kirche und Theologische Literatur im Byzantinischen Reich, 
München, 1959, 267-75.), bár konkrét helyeken mindig utalnak a bibliai párhuzamokra. A legenda 
műfaja és az evangéliumi előképek közti rendkívül szoros kapcsolat teoretikus kifejtése azonban a 
görög hagiográfiához igen közel álló szláv legcndairodalommal kapcsolatban magyar nyelven is 
olvasható: LEPAHIN, V, Az óorosz kultúra ikonarcúsága, Szeged, 1993, 117-127, különösen: 
122-23.. A kopt legendák biblicitásáról !d. KOSACK, H. G, Die Legende im Koptischen, Bonn, 
1970, 12-18, ahol a szerző a legendákat, mint a bibliai üzenet érvényességének bizonyítékát az olt 
leírt csodák folytatását értelmezi, az előbb idézett műhöz hasonlóan. 
34 A számtalan példa közül csak a leghíresebbekre, Szt. Antal életére (Vita Antonii, 1-2.) valamint 
a kopt legendairodalom egyik legnagyobb hatású darabjára, Senute életrajzára utalunk (Sinuthii 
vita bohairice, 3-9.) 
35 Az evangéliumi részlet - annak ellenére, hogy nyíltan nem mondja ki - azt sugallja, hogy 
Krisztus vitatkozott a farizeusokkal, tehát az osztrákon szövegéhez hasonlóan itt is egy vitáról van 
szó. 
36 Az apokrif gyermekség-evangéliumokról és tendenciájukról Id. CULLMANN, (), 
Kind/witsevangelien.ur. HENNECKE, E. - SCI INEEMELCMER, W, Neutestamentliche 
Apokryphen in deutsche Übersetzung I, Evangelien, Tübingen, 1959,272-75. 
37 Elképzelhető, hogy már az egyik első keresztény életrajban, az Euszebiosz-féle Órigenész 
életében (HE VI 2, 9-10.) is a Tamás-apokrif szövegének hatása érezhető. Bár az Euszcbiosz-
részlettel kapcsolatban már utaltak a Tamás-beszámolóra (СОХ, P, Biography in Late Antiquity, 
Berkeley, 1983, 85.), a két szöveg közti konkrét párhuzamokra még nem hívták fel a figyelmet. 
Valószínünk látszik azonban, hogy egy ilyet kell látnunk az Órigcnész-biográfla azon helyében, 
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gyermekkori bölcsességének megnyilatkozásáról. A gyermek Jézust szülei két 
tanítóhoz is megpróbálják beadni diáknak, ö azonban mindannyiszor 
okosabbnak bizonyul az iskolamestereknél, és az ábécé tanulása közben kifejti 
az egyes betűk és a Törvény rejtett értelmét, és mindazok „akik hallgatták 
csodálkoztak tanítása mélységén és szép beszédjén, hogy kiskora ellenére ilyen 
kijelentéseket tesz".38 Tamás beszámolója éppen a tizenkét éves Jézus és a 
farizeusok templomi vitájának jelenetével ér véget, ezzel próbálva kapcsolódni a 
Lukács-evangélium hagyományához, némileg azonban ki is egészíti azt. Abban 
a jelenetben ugyanis, mikor szülei rátalálnak a gyermek Jézusra a templomban, a 
Tamás-beszámoló szerzője egy beszédet ad az írástudók szájába, akik a gyermek 
bölcsességén elámulva áldani kezdik annak szüleit. 

A jelenet kiegészítése és kiszínezése az idők folyamán tovább 
folytatódott, úgyhogy egy valamivel későbbi másik gyermekség-evangélium, az 
ún. Megváltó gyermekségének arab evangéliuma még részletesebben ismerteti a 
történteket. Itt már külön fejezet foglalkozik Krisztus és a farizeusok vitájával, 
ahol a szerző részletesen le is írja azt,39 itt azonban már nemcsak a Törvényről, 
annak rejtett értelméről van szó, hanem megjelenik a világi bölcsesség is. A 
történet ugyanis elbeszéli, hogy Krisztust próbára tették csillagászok, 
természettudósok, orvosok, s ő mindenkit megszégyenített bölcsességével, 
úgyhogy a vele vitatkozó „filozófus felkelt, és az Úr Jézus lábai elé borult: 
Uram, mostantól fogva tanítványod és szolgád vagyok!"41 

Nem állítható teljes bizonyossággal, hogy a koptok is olvasták ezeket az 
apokrif iratokat. A Tamás nevéhez fűződő történetek esetében elképzelhető, 
hogy Egyiptomban is ismert hagyománnyal van dolgunk. Ez az apokrif ugyanis 
- bár a különböző recenziók és ezek egymáshoz való viszonyának kérdése 
mindeddig nincs meggyőzően tisztázva42 - számos fordítása alapján arra lehet 

ahol, miután Origenész kifejtette apjának az írás mélységes értelmét, az „magában felette 
örvendezett és határtalan hálát adott Istennek, ...hogy őt arra méltatta, hogy ilyen gyermek atyja 
legyen" (Bán I. fordítása, in: Ókeresztény írók 4, 244.). Ez a részlet szinte szó szerint megegyezik 
a Tamás-féle szöveg azon helyével, ahol József, a gyermek Jézus egy csodája után - akárcsak az 
Origenész életében - megcsókolja fiát és így szól: „Boldog vagyok, hogy ezt a gyermeket adta 
nekem Isten" (Bolyki J. fordítása in: Apokrif iratok - Csodás evangéliumok, Budapest, 1996, 22.). 
Talán nem véletlen, hogy az ifjú Cirillel kapcsolatban is ugyanezt a jelenetet találjuk Severus 
egyháztörténetében, ahol Theophilosz Cirill bölcsességén elcsodálkozva „hálát adott Istennek, 
hogy egy ilyen lelki gyermekre méltatta, aki ennyire előrehaladt a kegyelemben és a 
bölcsességben" (Evetts fordítása nyomán, in: PO 1/4, 429.). A Tamás-féle elbeszélés és a 
hagiográfia kapcsolatához egyébként a szláv anyaggal kapcsolatban már utaltak, vö. LEPAHIN, V, 
Az óorosz kultúra, 123. 

8 Tractatus de pueritia Iesu secundum Thomam, XV, 2. Bolyki J. fordítása, in: Apokrif iratok -
Csodás evangéliumok, Budapest, 1996, 23. 
39 Evangelium infantiae Salvatoris arabicum, 50-52. 
10 Az evangélium szerint a vitában szó volta „harmad-, negyed- és hatodfényszögekről", az 
égitestek mozgásáról, a fizikáról, metafizikáról, a hiper- és a hipofízikáról stb. 
' Tóth K. fordítása in: Apokrif iratok - Csodás evangéliumok, Budapest, 1996, 45. A vita és a 

világi bölcsesség megjelenésén túl a filozófusnak a beszéd hatására történő megtérése még 
közelebb hozza az apokrif történetet az osztrákon szövegéhez. 
42 Vö. CULLMANN. O. Kindheitsevangelien, 291. 
242 



következtetni, hogy igen elterjedt lehetett a keresztény világban,43 és talán 
Egyiptomban is ismerték, ha nem is kopt, de legalábbis görög változatban.44 

A másodikként idézett apokrif irat már valószínűleg egy, a Tamás-
beszámolóhoz képest későbbi hagyományt tükröz, sokszor a Tamás-féle 
hagyományra épít, azt bővíti tovább.45 Éppen ezért a VI. század utánra 
datálják,46 és az arab szöveg mögött egy szír eredetit sejtenek,47 népszerűsége és 
a szöveg arab változata alapján azonban talán elképzelhető, hogy egy recenziója 
mégis ismert lehetett Egyiptomban.48 

Ez tehát az az evangéliumi és apokrif hagyomány, amelyet a szöveg 
forrásainak vizsgálatánál először figyelembe kell vennünk. A szent ugyanis -
éppúgy, mint Krisztus - már gyermekkorában magában hordja Isten kegyelmét 
és az isteni bölcsességet, s mint ilyen már kisgyermekkorában csodák sorozatát 
hajtja végre. Már a kanonikus evangéliumokban megjelenik ez a gondolat, de az 
apokrif iratok által a gyermek Jézusról elbeszélt számtalan csoda még tovább 
mélyítette a keresztényekben ezt az elképzelést. 

Az evangéliumi történetek mellett az osztrákon lehetséges forrásainak 
második rétege a keresztény apológiához kapcsolódó hagyomány. A szövegben 
- mint erre a kommentárban is számos helyen utaltunk - jól érezhetők bizonyos 
már a legkorábbi apologetikus irodalomban is megtalálható tendenciák. Az 
istenek gyalázatos tetteivel való érvelés,49 a jóslatok50 és pogány filozófusok51 

tekintélyére való hivatkozás mind a keresztény apológia toposzai közé 

A görög szöveghagyományon belül általában egy eredetibbnek tekintett hosszabb, illetve egy 
későbbi rövidebb recenziót különböztetnek meg, továbbá létezik latin, grúz stb. változat is, illetve 
egy sajátos verziót őrző szír fordítás.(Vö. CULLMANN, O, Kindheitsevangelien, 291, ill. 
HARNACK, A, Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius, Leipzig, 1958, 16-17.) 

Talán erre utal a Tamás-féle hagyomány megjelenése egy etióp gyűjteményben, az ún. Jézus 
csodatételei című műben (Ed. Grebaut, in: PO XII/4, 625-42, különösen: 639-41.). Az etióp és a 
kopt hagiográfiai hagyomány kapcsolatáról ld. fentebb: 30. jegyz. 
" így például épp a tizenkét éves Jézus története esetében. 

Vö. Apokrif iratok- Csodás evangéliumok, Budapest, 1996, 147. 
47 CULLMANN, O, Kindheitsevangelien, 302. 
,8 Egy-egy szöveg arab recenzióját ugyanis, ha valamiképpen kapcsolatba hozható Egyiptommal, 
általában egy görög eredetiről készült kopt fordítás arab változatának szokták tekinteni, ez ugyanis 
a fordítások szokásos útja az Egyiptomhoz köthető szövegekkel kapcsolatban. (Vö. PEETERS, P, 
Le tréfonds oriental, 168.) S bár az arab gyermekség-evangélium mögött egy szír eredeti állhat, 
ennek ellenére talán mégsem lehet kizárni, hogy létezett egy görög recenzió is, amit Egyiptomban 
is olvashattak, esetleg arabra is lefordíthattak. Valamint a kopt-arab irodalom és a szír hagyomány 
között is elég jó kapcsolat állhatott fenn, ezért azt a lehetőséget sem lehet elvetni, hogy a szír 
eredetiből Egyiptomban is készülhetett egy arab gyermekség-evangélium-fordítás. (A kopt-arab 
irodalommal kapcsolatban ld. SAMIR, K, Arabic Sources for Early Egyptian Christianity, in: 
PEARSON, B. A. - GOEHRING, J. (eds), The Roots of Egyptian Christianity, Fortress Press-
Philadelphia. 1986, 82-97, a szír és kopt-arab irodalom kapcsolatáról ld. 84-5.) Mindezek azonban 
csak hipotézisek, melyeket a recenziók behatóbb vizsgálatáig nem lehet bizonyítani. 
49 Vö. az osztrákon szövege, 37-40. sor, illetve a hozzá írott jegyzetek, in: A filozófus megtérése. 

Vö. 70. sor, A filozófus megtérése, 21. 
51 Vö. 78-80. sor, i.h. 
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tartoznak, melyek a második századtól egészen Athanasziosz és Cirill írásaiig 
megvannak a keresztény polemikus irodalomban. 

A legjelentősebb korai apologéták, Jusztinosz, antiokhiai Theophilosz, 
Athénagorasz alakja minden valószínűség szerint nem hagyott mély nyomot a 
kopt hagyományban. A szent apologéták nevét ugyanis nem találjuk a kopt 
egyház hivatalos szinaxárionjában, még a közülük legismertebb Jusztinosz 
vértanú-filozófus aktájának54 sincs nyoma a kopt hagiográfiában,55 nem is 
beszélve a korabeli keresztény tudományosság legmagasabb színvonalát tükröző 
pogány és zsidóellenes polemikus műveiről. Ennek magyarázata valószínűleg 
abban rejlik, hogy az egyszerű kopt anyanyelvű keresztények számára egy ilyen, 
a görög tudományosság jegyeit magán viselő apologetikus mű valószínűleg 
egyáltalán nem volt fontos, akik azonban mégis olvasni akarták ezeket, görögül 
is hozzáférhettek a szövegekhez, Ezért az apológiák és apologéták bekerülése a 
kopt irodalmi, történeti vagy hagiográfiai hagyományba mintegy szükségtelenné 
vált, mivel egy esetleges fordításnak nem lett volna recepciója. 

Az apológia alapvetően dialógusra építő műfaja azonban nemcsak az 
egyházatyák pogányellenes müvein keresztül juthatott el az egyszerű 
keresztényekhez. Az általuk képviselt apologetikus hagyomány ugyanis 
elsősorban a hagiográfia közvetítésével ment át az egyszerű, tanító jellegű 
keresztény irodalomba, amelyet már a kopt egyházi hagyományban is 
megtalálunk. 

Apológia és hagiográfia műfajának legfontosabb kapcsolódási pontját az 
ún. apologetikus jellegű vértanútörténetekben találjuk meg. A vértanútörténetek 
e típusa a vértanúk kihallgatási jegyzőkönyvei alapján készült vértanúakták 
továbbfejlesztése, bővítése nyomán alakult ki. Az aktákban általában két 
szereplőre épülő dialógust találunk, a bíró különböző kérdéseket tesz fel a 
vértanúnak, aki röviden vagy hosszabban megfelel neki. A kérdések a 
legrégebbinek tekintett vértanúaktákban, a tárgyalás menetét megőrizve, először 
a vértanú személyére vonatkoznak, ki ő, honnan származik stb., ezután 
következnek a vértanú hitére vonatkozó kérdések.57 Itt nyílik lehetőség arra, 
hogy a vértanú kifejthesse vagy megvédhesse hitét. Sok szenvedéstörténetben 
találunk ezen a helyen apologetikus jellegű dialógust, ahol a vértanú a 
pogányság ellen néhol még filozófusokra is hivatkozik, és hosszú beszédeket 

52 Az apológia toposzairól Id. WENDLAND, P, Die urchristlichen Literaturformen, in: Handbuch 
zum Neuen Testament 1/2-3, Tübingen, 1912, 394-95. 
53 Athanasziosz és Cirill az apologetikus tradícióhoz való kapcsolatáról ld. GEFFCKEN. J, Zwei 
griechischen Apologeten, Leipzig-Berlin, 1907, 312-14. 
54 BHG 973 
55 Vö. FORGET. Synaxarium Alexandrmum, Index alphabeticus. in: CSCO 90, 309-344. ill. BHO. 
,6 így például maga Cirill, aki Julianus ellen írott müvében felhasználta a Jusztinosz neve alatt 
fennmaradt Cohortatio ad Graecos című müvet. Vö. A filozófus megtérése, 50, 68. jegyz. 
57 A dialógus és a vértanúakták kapcsolatáról Id. HOFFMANN, M. Der Dialog bei den 
christlichen Schriftstellern der ersten vier Jahrhunderte, Berlin, 1966. (=TU 96), 41-54. 
>s így például Passió Apollonii 14-22; vagy Passió Acacii. 2.3-6; 3.1-3; 5,6. 
244' 



mond a keresztény hitről, melyeket a prefektus türelmesen végighallgat, sőt 
kérdéseivel sokszor szinte a vértanú szájába adja a választ. 

Ezen apologetikus jellegű szenvedéstörténetek nyomán végül egy külön 
műfaj alakul ki, ez a műfaj az ún. apologetikus passió.59 Ez a típus abban 
különbözik az eddigiektől, hogy sokkal részletesebben tárgyalja a szent vértanú 
apológiáját, külön kitér az idézett filozófusokra, pusztán azért, hogy a szent 
bölcsességét illusztrálja, aki sok esetben már nem is a prefektussal, hanem erre 
kijelölt rétorokkal, filozófusokkal vitatkozik, akik mind megszégyenülnek a 
szent bölcsessége láttán, sőt megtérnek és ők is vértanúhalált halnak.60 

Az apologetikus passió leghíresebb példája Alexandriai Szent Katalin 
legendája, ] ahol arról olvasunk, hogy Maxentius császár alexandriai 
tartózkodása idején Szent Katalin a császár elé járult, és bizonyságot tett hitéről, 
a császár pedig úgy elámult a szűz bölcsességén, hogy összehívta a legkiválóbb 
szónokokat, hogy szópárbajban győzzék le Katalint. A filozófusok a költők 
tekintélyére hivatkoztak Katalinnal szemben és - akárcsak az osztrákon 
szövegében - Zeuszt és Ápol Iónt dicsőítették. Katalin erre saját fegyverükkel 
vágott vissza, és Homérosz nyomán Zeusz gyalázatos tetteire hivatkozott,62 majd 
pogány jóslatok, a Sibylla-könyvek és a delphoi Apollón egy jóslata63 alapján 
bizonyította be, hogy már a pogányok is tudtak Krisztus megígért eljöveteléről. 
A beszéd hatására a filozófusok megtértek, és a császár végül máglyára vettette 
őket és vértanúhalált haltak. 

Egy Katalinéhoz hasonló történet Alexandriai Szent Panszophiosz 
passiója,64 aki nem filozófusokkal, hanem a prefektussal bocsátkozik vitába. A 
prefektus arra próbálja rávenni, hogy áldozzon Zeusznak, Panszophiosz ezt 
megtagadja, s beszédében kifejti a prefektusnak Zeusz és a pogány istenek 
eredetét. Zeusz kultusza valójában egy király fiatalon elhunyt fia szobrának szól, 
a szobrot az apa az ördög tanácsára készíttette és nevezte el Zeusznak, innen 

BAUMEISTER, Th, Martyr invictus, Der Märtyrer als Sinnbild der Erlösung in der Legende 
und im Kult der frühen koptischen Kirche,(=Vorschungen zur Volkskunde 46), Münster, 1972, 
151. 
60 így például Szt. Katalin esetében vagy Panszophiosz passiójában, ld. alább. 
61 BHG 30-31, itt a valamivel későbbi Metaphrasztesz Simeon (X. sz.) nevéhez fűződő változatot 
(PG 116, 276-301) használtuk, aki valószínűleg a BHG 31 alapján írta meg a vértanúnö életét. Vö. 
SEELIGER, H. R, Katharina von Alexandrien, in: LThK2 5, 1330-32, 1331. 
62 Vö. az osztrákon szövege 37-40, ill. a hozzá írott magyarázatok, in: A filozófus megtérése, 17.. 
63 A jóslat szövegét ld. PG 116, 288. Bidez szerint ez a típusú jóslat egy olyan elsősorban 
keresztény apologetikus célokra használt gyűjteményből ered, mely híres görög filozófusok és a 
pogány istenek Krisztusra, megtestesülésére, kereszthalálára és feltámadására vonatkozó 
kijelentéseit tartalmazta. Ezzel magyarázható számos a Katalin-passióhoz hasonló szentéletrajz 
párhuzamos helyének (így pl. a későbbiekben még idézett Artemiosz-passió) összecsengése az itt 
elmondottakkal. Vö. BIDEZ, J, Sur diverses citations, et notamment sur trois passages de Malalas 
retrouvés dans un texte hagiographique, in: Byzantinische Zeitschrift 11 (1902) 388-94, 394, ill. a 
gyűjtemény kérdéséhez: ERBSE, H, Fragmente griechischen Theosophien, Hamburg, 1941, 
különösen 144-49. Nem kizárt, hogy az osztrákon 70. sorában említett „orákulumok" esetében a 
Sibylla-jóslatok mellett ilyen jóslatokra is gondolhatunk. 
64 A passió csak grúz változatban maradt ránk. latin fordítása: PEETERS, P, La Passion de S. 
Pansophios d'Alexandrie, in: AB 47 (1929) 307-37. 
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ered a bálványimádás. A beszéd hatására a prefektus egy tisztviselője megtér, és 
a szenttel együtt börtönbe zárják, itt Panszophiosz a tisztviselő kérésére kifejti, 
hogy ki volt Vergilius, aki olyan sokat beszélt a lelkek alvilági sorsáról,65 majd 
elutasítva Démoszthenész, Platón és Arisztotelész tudományát, a Sibyllák, 
Sallustius és Terentius66 könyveit, az igaz hit megvallására bíztatja a tisztviselőt, 
aki a történet végén a szent vértanúsága után maga is vértanúhalált hal. 

A két passió mellett meg kell említenünk egy másik egyiptomi 
történetet, Phileasz thmuiszi püspök vértanúságát is.67 Phileasz aktája görögül 
maradt ránk a Bodmer-papiruszok között. Ez a történet még szoros kapcsolatban 
áll a tárgyalási jegyzőkönyv-szerü aktákkal, rövid kérdés-feleletekből építkező 
dialógus a bíró és a prefektus között, de már tartalmaz apologetikus elemeket, a 
püspök a prefektus elleni érvelés során Szókratész tekintélyére hivatkozik és 
mint a görögök bölcsességének megtestesítőjét hozza fel Platónt, de csak azért, 
hogy kiemelje, Pál apostol bölcsessége még az ő tudását is meghaladta. A 
vértanútörténetre csupán kiegészítésképpen hivatkozunk, mivel nem tartalmaz az 
osztrákon szövegéhez hasonló elemeket, néhány hasonló szófordulat azonban 
mégis megfigyelhető a két szövegben.68 

A fent idézett vértanútörténetek mind Egyiptomhoz kapcsolódnak, 
Katalin és Panszophiosz neve mellett is ott találjuk, hogy alexandriai volt, sőt a 
Panszophiosz-történetben még az egyiptomi szerzetesi életre és a pusztaságra is 
történik utalás.69 

A két vértanútörténet abban is hasonlít egymáshoz, hogy mindkettőt 
alexandriai görög hagiográfusok alkotásának tartja a kutatás,70 az ottani 
rendkívül sokszínű és változatos műfajokat alkalmazó hagiografikus irodalom 
darabjainak. Ugyanígy alexandriai görög szerző müvének tulajdonítják a 
Phileasz-aktát is.71 Éppen ezzel magyarázható, hogy nem találkozunk ezekkel a 
szentekkel a kopt hagyományban, és nevüket nem találjuk meg a 
szinaxárionokban. 

65 A történetben érdekes módon felismerhetők a késői Vergilius-életrajzokban elbeszélt csodák 
Vergilius születéséről, így például a méhekkel kapcsolatos csoda. Vö. PEETERS, P, Pansophios, 
329, ill. a Vergilius-életrajzokról: RITOÓK Zs, Vergilius-életrajzok, in: Antik Tanulmányok 8 
(1961) 150-60. 
66 Sallustius és Terentius alakjához ld. PEETERS, P, Pansophios, 313. 

HALKIN, F, L 'Apologie du martyr Philéas de Thmuis (pap. Bodmer XX.) et les Actes latines de 
Phileas et Philoromus, in: AB 41 (1963) 5-27. 
38 így például а \ix\° YETVOITO „Semmiképpen sem" kifejezés, mely a Phileasz-aktában számos 
helyen előfordul, mint a szent válasza a prefektus ismétlődő „Áldozz az isteneknek!" felszólítására 
(ed. Halkin, 16, passim), ugyanúgy megtaláljuk a szófordulatot az Artemiosz-passióban is (ed. 
Bidez. in: GCS 21. 165. /vö. 128. jegyz./), és megvan az osztrákon szövegében is (76. és 82. sor, 
in: A filozófus megtérése, 21.). A uf|° yeTvotto talán egy a vértanúaktákra jellemző kifejezés 
lehetett, mely valamiképpen átkerült a kopt szövegbe is. 
69 Passió Pansophii. 1; 14-15. 
70 A Panszophiosz aktával kapcsolatban ld. PEETERS, P, Pansophios, 308 és 321; a Katalin-
történetről Id. PEETERS, P. line version arabé, 12. 
71 Az alexandriai görög nyelvű mártírhagiográfiáról Id. BAUMEISTER, Th, Martyr invictus, 149-
1 53. a Phileasz-aktáról, ill. a hozzá kapcsolódó egyéb passiókról: ui. 150. 
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A kopt hagyományba ugyanis általában a vértanútörténeteknek egy 
bizonyos változata ment át; ez alkotja az ún. „kopt konszenzusának megfelelő 
darabokat, ennek a csoportnak legfőbb jellemzője a vértanú 
megsemmisíthetetlensége, bármit is tesznek a szenttel egy angyal, vagy maga 
Krisztus megjelenésével hirtelen visszanyeri egészségét vagy feltámad a 
halálból.72 

A koptok tehát ezt a passiótípust „választották", ez lett a műfaji 
kifejezőeszköze a kopt vértanútörténeteknek, ezért nem csoda, hogy az ettől 
teljesen eltérő apologetikus passiót nem találjuk meg a nemzeti nyelvű 
hagyományban. Ennek ellenére azonban azt kell feltételeznünk, hogy a 
rendkívül sokrétű alexandriai hagiográfia, mely természetesen szervesen kötődik 
a görög hagiográfiához, görög nyelvű történetek formájában tovább élt 
Egyiptomban a „kopt konszenzus" elterjedése után is. Valószínűleg újra és újra 
hatott is a kopt hagyományra, sőt talán az sem kizárható, hogy időről időre 
lefordítottak egyes történeteket ebből az alexandriai görög nyelvű 
hagyományból koptra, esetleg arabra is.74 

Egy ilyen jellegű fordításnak tartjuk az osztrákon szövegét is, amit a 
szövegben használt számos görög szó és kifejezés is megerősíteni látszik. A 
történet görög eredetijének hátterében pedig a fent említett előképek, műfaji 
források állhatnak. Egyrészt az apokrif történetek Jézus gyermekkoráról, 
másrészt a vértanúakták apologetikus jellegű változatai. Egyik, mint eszmei, 

A „kopt konszenzus" fogalmát Baumeister vezette be a szakirodalomba, részletes kifejtése: 
BAUMEISTER, Th, Martyr invictus, 145-48. 
73 Vö. BAUMEISTER, Th, Martyr invictus, 159, aki a koptok „választását" a kopt néphittel, a 
fáraó kori vallásos képzetek továbbélésével indokolja. 
74 Baumeister egy ilyen fordításnak tartja például Szt. Viktor passióját, melyet a „kopt 
konszenzusnak" megfelelően átalakítottak (BAUMEISTER, Th, Martyr invictus. 159.), ugyanezt 
mondja a passió egy másik elemzője is (HORN, J, Untersuchungen zu Frömmigkeit und Literatur 
des Christlichen Ägypten; Das Martyrium des Viktor Sohnes, des Romanos; Einleitung in das 
koptische Literaturwerk/Kommentar zum "Ersten Martyrium ", Dissertation zur Erlangung des 
phil. Doktorgrades, Göttingen, 1988, LXVI; LXXII, ill. LXXV sk.). Ugyanígy „külföldi" eredetű 
a Szt. Claudiusra vonatkozó kopt hagyomány is (Claudius maga is a különleges bölcsességgel 
rendelkező vértanúk közé tartozik /jelzője: „a nagy rétor'7, de a kopt hagyományban már 
apologetikus elemeket nem találunk, a vértanúra vonatkozó kopt hagyományhoz ld. GODRON, G, 
Textes copies relatifs a St. Claude d'Antioche, in; PO 35/4, a vértanú bölcsességéről: 514-15.).A 
kopt és a görög-egyiptomi hagiográfiai hagyomány kapcsolatáról Id. BAUMEISTER, Th, Martyr 
invictus, 138-145. 
75 Erre már a kiadók is felhívták a figyelmet, vö. HINTZE - MORENZ, 139. 
76 Az osztrákon szövegében különösen sok görög szó szerepel, erre már a kiadók is felhívták a 
figyelmet (MORENZ - HINTZE, 126.), bár a görög szavak túlsúlya önmagában még nem elég 
indok arra, hogy egy szöveg fordítás voltát indoloja (vö. LEFORT, Th, Gréco-copte, in: Coptic 
Studies in Honour of W. E. Crum, Boston, 1950, 65-71, 66.) a szöveg azonban - ha hihetünk 
Hintze olvasatának - a 7. sorban még Alexandria nevét is annak görög formájában 
( a l e c a n d r i a ) és nem a kopt ( r a k o t e ) alakban hozza, (vö. HINTZE - MORENZ, 133. 2. 
jegyzet.) nem is beszélve olyan görög filozófiai terminusokról, mint acwn, a n t i l e c i s , 
d i k a i o n , vagy a már idézett mh g e n o i t o kifejezés. A kifejezéshez vö. fentebb 68. jegyzet. 
11 A gyermekség-evangéliumok szerepére a történettel kapcsolatban már Morenz is utalt, vö. 
HINTZE -MORENZ, 135. 
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ideológiai forrás, a főhős gyermekségét magyarázza, mintegy ideológiai alapot 
teremtve arra, hogy a szent már gyermekkorában képes csodát tenni; míg a 
másik, mint műfaji forrás az alkalmazott műfaj, az apologetikus-hagiografikus 
dialógus forrásának tekinthető. 

Egészen biztos, hogy az említetteken kívül számtalan más forrást és 
párhuzamot is lehetne hozni az osztrakonon elbeszélt történethez, melyek talán 
közelebbi megfeleléseket is nyújthatnának, mint az eddigiek,78 itt azonban 
csupán a szöveg ideológiai és műfaji hátterét próbáltuk meg bemutatni. Egy 
szent gyermekségtörténetének bemutatására ugyanis véleményünk szerint 
minden esetben Krisztus gyermekkora adhatott alapot,79 míg az apológia itt is 
előkerülő toposzai - mint arra fentebb már utaltunk - hagiografikus jellegű 
alkotásokon keresztül találtak utat a népszerű keresztény irodalomba. 

Amennyiben tehát elfogadjuk a fenti eredményeket, azaz, hogy a szöveg 
egy az alexandriai görög-egyiptomi hagiográfia hatásait magán viselő, minden 
valószínűség szerint görög nyelven íródott történet kopt fordítása, már csak 
egyetlen kérdésre kell választ találnunk: Miféle írói vagy fordítói szándék 

78 így például már Morenz utalt a Római Szt. Kelemen neve alatt fennmaradt homíliák között 
hagyományozott Péter apostol és Simon mágus párbeszédét megörökítő történetre (HINTZE -
MORENZ, 134.), melyet az osztrákon szövegéhez hasonlóan ugyancsak Cfj°Triaic;-nek nevez az 
összeállító, és a kopt szöveghez hasonlóan ugyancsak három napon át tart (Clemens Romanus, 
Homilia III §30 és §58, idézi Morenz, ih.). Sőt a Morenz-féle adatokhoz még azt is hozzátehetjük, 
hogy ez az apostoltörténet még kopt változatban is ismeretes (BHO 941-942). Ez azonban -
véleményünk szerint - csupán azt bizonyítja, hogy az „apologetikus -hagiografikus" dialógus már 
az apostolokkal kapcsolatos hagyományban is megtalálható (vö. Pál apostol védekezései a 
helytartók előtt ApCsel 24,10-29; 25,8-13; 26,1-29.). Továbbá hasonló párhuzamot látott Morenz 
az Acta Archelai című. ugyancsak az apologetikus dialógus és a hagiográfia határán álló 
manicheizmus - ellenes polemikus iratban (ed. Beesőn, Hegemonius, Acta Archelai, in: GCS 16, 
Leipzig, 1906.), ahol az osztrákon szövegéhez hasonlóan döntőbírák vannak jelen Archelaus 
püspök és Mani vitájánál (vö. HINTZE - MORENZ, 134.). 
9 Ilyen gyermekségtörténetet találunk a szintén Morenz által felhozott Szt. Athanásziosszal 

kapcsolatban (HINTZE - MORENZ, 135.), aki kisgyermek korában pátriárkát játszott, mire az 
akkori püspök megjövendölte róla, hogy valóban pátriárka lesz. A történetet Rufinus 
egyháztörténetében találjuk (Rufinus, HE I, XV.) meg, de a kopt hagyományba is átment 
Synaxarium Alexandrinum, vers. Forget, in: CSCO 90, 105-6.). Vö. továbbá fentebb a 93. 
jegyzetben felhozottakkal. 
80 Az apologetikus dialógus és a hagiográfia egy másik fontos találkozási pontja a 
vértanútörténetek mellett az Athanasziosz-féle Szt. Antal-életrajz, ahol Antal ugyancsak 
filozófusokkal vitatkozik {Vita Antonii, 72-80.), ez a történet ugyancsak benne lehetett a kopt 
köztudatban, ezt igazolja, hogy az Antal-életrajznak is létezik kopt recenziója (ed. Garitte, in: 
CSCO 117.). A Vita Antonii e dialógusaiban is megtaláljuk a keresztény apológia toposzait (az 
istenek gyalázatos tetteit stb., bár a filozófusokat, mint a keresztény hit előfutárait Antal nem 
említi), itt azonban már nem az osztrákon szövegéhez hasonló egyszerűséggel, Antal beszédei már 
egy a vértanúaktákhoz képest jóval intellektuálisabb teológiát tükröznek (A dialógusok 
interpretációjához ld. RUBENSON. S, The Letters of Antony: Origenist Theology and the Making 
of a Saint (=Bibliotheca historico-Ecclesiastica 24.) Lund, 1990. 133-35; 142-3.). Az osztrákon 
szövege pedig - véleményünk szerint - több egyezést mutat a vértanúakták jóval egyszerűbb és a 
népszerű irodalom jegyeit magukon viselő dialógusaival, mint a Szent Antal-életrajzzal, ezért a 
fenti elemzés során nem tértünk ki külön a Vita Antonii-\c\ való összehasonlításra. 
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állhatott egy ilyen szöveg kopt fordításának hátterében, mi lehetett az a cél, 
melyet a szöveg koptra fordításával, annak hagyományozásával elérni kívántak? 
A kérdés megválaszolásához a Khalkedón utáni kopt irodalmat kell 
megvizsgálnunk, mivel a szöveg, amennyiben Alexandriai Szent Cirill 
személyével kapcsolatos minden bizonnyal annak halála (444) után 
keletkezhetett, datálásához tehát az V. század második felét, a Khalkedóni 
zsinatot (451) követő időszakot kell terminus post quem-nek tekintenünk. 

A Khalkedóni zsinatot követő időszak kopt irodalmát elsősorban a zsinat 
tanítása, mindenek előtt Nagy Szent Leó pápa ún. Tomosza81 elleni polémia 
jellemzi. Ez a Tomosz jelentette a koptok számára a leggyülöltebb ellenséget, az 
irodalomban számtalan helyen találkozunk azzal, hogy a császári hivatalnokok 
megpróbálják a koptok leghíresebb szentjeit rávenni arra, hogy írják alá ezt a 
dokumentumot; a jelenet szinte toposszá vált a későbbi kopt irodalomban.82 Az 
aláírás megtagadása aztán a legkülönbözőbb vértanúságok83 és csodák84 

leírásához vezetett, különösen a hagiográfia területén. 
Ennél a pontnál máris kirajzolódik előttünk a kopt irodalom Khalkedón-

ellenes polémiájának jellege. A koptok ugyanis szinte sosem teológiai 
értekezések, vitairatok formájában próbálták felvenni a küzdelmet a zsinat 
tanításával, nem filozofikus érveléssel próbálták egyházuk ortodoxiáját 
megvédeni, bizonyítani.85 A polémiában használt legfontosabb műfajok az 
egyháztörténetek, krónikák,86 illetőleg a különböző életrajzok voltak, azaz -
mint erre a fentiekben egyháztörténet és hagiográfia egymáshoz való 
viszonyával kapcsolatban már utaltunk - a hagiográfia lett a polémia egyik 
legfontosabb eszköze. 

Az antikhalkedóni propaganda a legkülönbözőbb módokon jelentkezik 
ezekben a szövegekben. Lehet nyílt vita a zsinat tanításának valamely prominens 

81 Ez a levél Epistula dogmatica ad Flavianum (későbbi nevén Tomosz /Ed. SCHWARTZ, E, Acta 
Conciliorum Oecumenicorum, II. 2, 24-33./) volt az, melyet a pápa a Dioszkurosz alexandriai 
pátriárka által 449-ben összehívott ún. „Rabló Zsinat" hírére írt a zsinaton letett Flavianosz 
konstantinápolyi érseknek. 
82 A Tomosz megjelenéséről a kopt irodalomban Id. JOHNSON, D. W, Anti-Chalcedonian 
Polemics in Coptic Texts. 451-641, in: PEARSON, В. A. - GOEHRING, J. (eds), The Roots of 
Egyptian Christianity, Fortress Press-Philadelphia, 1986, 216-34, 224. 
83 így például a tkowi Makariosz emlékére mondott beszédben, ahol Makariosz püspököt a 
monofizitizmus vértanújaként mutatják be, Leó pápa Tomosza miatt összeütközésbe kerül egy 
császári hivatalnokkal, aki végül ellenkezése miatt megöli. (Ld. A Panegyric on Macarius Bishop 
ofTkow, transl. Johnson, D. W. (=CSCO 416), 93-96. 
84 Például Longinosz archimandrita életrajzában, aki nem akarta aláírni a Tomoszt, és hogy 
bebizonyítsa annak eretnekségét, kolostora régen halott elöljáróinak csontjaihoz fordul, hogy 
mondják el véleményüket a Tomoszról, mire azok egyhangúlag anatémát mondanak Leó levelére. 
{Panegyric on Macarius, (CSCO 416), 54-59.) 
85 JOHNSON. D. W, Anti-Chalcedonian Polemics,220-29. 
86 A kopt egyháztörténet polemikus jellegéről ld. ORLANDI, T, Storia della chiesa di 
Alessandria, (=TDSA XXXI.), Milano, 1974, 117-121, a Dioszkurosszal és Timótheussai 
kapcsolatos hagyománnyal kapcsolatban. 
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képviselőjével vagy az „új tanítást" támogató császári karhatalommal, vagy 
megjelenhet úgy, hogy állandóan hangsúlyozzák az egyiptomi egyház különösen 
szoros ragaszkodását a nikeai és efezusi zsinaton megfogalmazott tanításhoz, és 
ezen keresztül a két zsinat legjelentősebb egyházatyái, Szt. Athanasziosz és 
Alexandriai Szent Cirill hittételeihez való hűségét. Ez a két, egyiptomi 
származású egyházatya lesz a kopt egyház ortodoxiájának záloga és biztosítója. 
Az ő tekintélyükre hivatkoznak Khalkedónnal szemben, és az ő tanításukat 
próbálják szembeszegezni Leó pápa Tomoszával.89 A két szent alakja számos 
esetben megjelenik, hogy bátorítsa a monofiziták hitvallóit, akik az ő 
örököseinek tartják magukat. 

A polémiának azonban egy az előzőnél sokkal finomabb módját is 
megfigyelték, mely ugyancsak a hagiografikus alkotásokban érezhető leginkább, 
így például egy kései a Szent Sír megtalálásáról szóló legendában, az ún. 
Eudoxia-történetben, ahol éppen Eudoxia alakja hordoz magában egyfajta 
rejtett polémiát.91 A kopt elbeszélés ugyanis a Szent Kereszt és a Szent Sír 
megtalálásáról szóló görög hagyományt kissé módosítva az ott főszerepet játszó 
Heléna császárné, Nagy Konstantin anyjának alakját a császár a korábbi 
hagyományban még meg nem nevezett nővérével helyettesíti, öt nevezik a kopt 
hagyományban Eudoxiának. Eudoxia azonban a valóságban egy sokkal későbbi 
személyiség, II. Theodosius császár felesége, aki Konstantin anyjához 
hasonlóan, ugyancsak megkülönböztetett figyelemmel fordult a Szentföld felé és 
számos jeruzsálemi templom és középület alapítása fűződik a nevéhez. Eudoxia 
és Konstantin nővérének azonosítása azonban korántsem a véletlen vagy 
egyszerű tudatlanság következménye. Amint ugyanis ezt a szöveg kommentátora 
bebizonyította, Eudoxiáról a kopt történeti hagyomány feljegyezte,9 hogy 
mindig szilárdan ragaszkodott a tiszta hithez és sosem vállalt közösséget 

i7 így például Dioszkurosz pátriárka Markianosz császár előtt {Panegyric on Macarius (CSCO 
416), 66-67. 
88 így például szkétiszi Dániel életrajzában, aki a közeledő császári hivatalnok kezéből kikapja a 
khalkedóni hitvallást és anathémát mondva rá, összetépi. (Ed. GUIDI, I, Vie et récits de Г Abbé 
Daniel, de Scété.'m: Revue de l'Orient Chretien V (1900), 535-64, 548-9.) 
89 Athanasziosz és Cirill szerepéről az antikhalkedóni irodalomban ld. JOHNSON, D. W. Anti-
Chalcedonian Polemics, 221; 223, ill. vö. Dioszkurosz pátriárka könyörgése Cirillhez, Panegyric 
on Macarius (CSCO 416), 82-84, ugyanezt bizonyítja az alexandriai szinaxárion Cirillrő szóló 
tudósítása (vö. fentebb: 32. jegyzet.), vagy Athanasziosszal kapcsolatban Konstantin assziuti 
érseknek a szentről írott dicsőítő beszéde, ahol a szerző így szólítja meg Athanaszioszt: „Nemcsak 
az ariánusok azok, kinek száját igéiddel bezárjuk, hanem azok a hitszegők is, akik a Khalkedóni 
Zsinatra összegyűltek és az egész világ egységét megszüntették, azzal, hogy meg merték osztani az 
oszthatatlan Istenigét." (Constantini episcopi urbis Siout encomia in Athanasium duo, interpr. 
Orlandi, T(=CSCO350). 23.) 

0 A történet kiadása, fordítással és magyarázatokkal, Eudoxia and the Holy Sepulchre, a 
Constanine Legend in Coptic, ed. Orlandi, T, Introduction and Translation, Pearson, B. A, 
Historical Study. Drake. H. A, (=TDSA LXVII), Milano, 1980. 
91 Az itt következők Drake tanulmányának következtetései, DRAKE, H, The Legend of 
Constantine and Eudoxia: Sources, Date, Significance, in: Eudoxia and the Holy Sepulchre, 83-
179. 148-158. 
92 Nikiui János Krónikája. LXXXVII. 45, idézi DRAKE, H, The Legend, 157. 
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Khalkedónnal, s mindig elismerte az alexandriai pátriárkát. A kopt legenda 
szándéka tehát félreérthetetlen, a szerző az egyetemes kereszténység egyik 
legfontosabb ereklyéjével kapcsolatos hagyományba megpróbált egy 
valamiképpen a koptokat képviselő személyt illeszteni „lehetőséget adva 
számukra, hogy egy ilyen fontos történetet nemzetivé tegyenek, és egyre 
növekvő izoláltságukban megerősíthessék magukban a hitet, hogy a világ rajtuk 
kívül eső része az, mely letért az igazság útjáról."93 

Hasonló finom polemikus tendenciára más legendákkal kapcsolatban is 
felhívták a figyelmet, és - mint azt Tito Orlandi megfigyelte - ez a jelenség 
elsősorban a Khalkedónt közvetlenül követő időszakra jellemző, mikor a koptok 
polémiája nemcsak befelé, hanem a külvilág felé is irányult s ennek érdekében 
egyetemes tiszteletben álló tekintélyeket vonultattak fel.95 Később aztán a kopt 
és a bizánci egyház közti szakadás mélyülésével ez az irodalom egyre inkább 
belterjessé válik, ekkor indul meg e nagy részben még görög nyelven íródott 
szövegek lefordítása koptra, s ezzel párhuzamosan egyre több hasonló jellegű 
kopt írás is születik, bár a görög nyelvű írásbeliség is számottevő marad. 

Orlandi szerint96 éppen ebben a korban, Damianosz pátriárka (578-604) 
idejében indul meg a kopt irodalom egy kései felvirágzása,97 mely az ún. 
„ciklusok" létrejöttével jellemezhető. Ezek a „ciklusok" hagiográfiai és 
teológiai gyűjteményeket jelentenek, melyek egy-egy, a koptok számára 
különösen fontos szent alakjához kapcsolódtak, és a személyükre vonatkozó 
korabeli elsősorban helyi egyiptomi hagyomány összegyűjtése nyomán jöttek 
létre. Orlandi ilyen ciklust lát a Szt. Athanasziosz nevéhez kapcsolódó 
különböző szövegekben, melyek közt egy életrajzot, egy a szentről mondott 
dicsőítő beszédet, illetve a szent neve alatt hagyományozódott különböző 
müveket találunk.99 Ugyanezt más egyházatyákkal kapcsolatban is megfigyelte, 

9J DRAKE, H, The Legend, 158. 
94 így például Lükopoliszi Szent János életrajza esetében, (DEVOS, P, S. Jean de Lycopolis et T 
Empereur Marcién, apropos de Chalcedoine, in: AB 94 (1976) 303-316.), aki a görög, latin és 
szír források szerint Nagy Theodosiusszal egy időben, 395-ben halt meg, míg a kopt hagyomány a 
khalkedóni zsinaton elnöklő Markianosz császárral kapcsolatban is említi, akit a kopt legenda 
szerint megpróbált visszatéríteni az igaz hithez. Ugyanez a hagyomány él tovább az etióp 
szinaxárionban is (ed. Colin, in: PO 44/3, 343-45.). Hasonló jelenséget figyeltek meg Pakhómiosz 
életrajzával kapcsolatban is. GOEHRING, J, Pachomius' Vision of Heresy: The Development of a 
Pachomian Tradition, in: Le Muséon 95 (1982) 241-62. idézi JOHNSON, D. W, Anti-
Chalcedonian Polemics 225. 
95 Mind Lükopoliszi János, mind Pakhómiosz általánosan elismert szentek voltak. 
96 ORLANDI, T, Coptic Literature, in: PEARSON, В. A. - GOEHRING, J. (eds). The Roots of 
Egyptian Christianity, Fortress Press-Philadelphia, 1986. 50-81, 75-80. 
97 Az irodalmi felvirágzás egy fontos alkotója volt Konstantin, assziuti püspök, aki maga is számos 
szentről írt dicsőítő beszédet, így például Athanaszioszról vagy Claudius vértanúról. Róla és a 
korszakról ld. GARITTE. G, Constantin éveque d'Assiout, in: Coptic Studies in Honour of W. E. 
Crum, Boston. 1950,287-304. 
18 ..Ciklusok" vannak a kopt vértanútörténetekben is. ahol többnyire egy-egy mellékszereplő 
személye köti a különböző történeteket egymáshoz. Ehhez Id. BAUMEISTER. Th, Martyr 
invictus, 93-95, ill. ORLANDI, T, Hagiography, Coptic, in: CE 4. 1196. 
99 ORLANDI, T. Coptic Literature, 78. 
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így például az Aranyszájú Szent Jánossal kapcsolatos kopt hagyomány, illetve 
a Theophilosz pátriárka nevéhez kapcsolódó szövegek összegyűjtésében.101 A 
gyűjtemények szervező szempontja szerinte mindig egy a szenttel kapcsolatban 
különösen fontosnak tekintett hagyomány volt. így például a Theophilosz neve 
alatt rekonstruálható korpuszban a pogány templomok lerombolása, és a 
helyükön keresztény templomok létesítése szervezi a gyűjteményt,102 míg az 
Aranyszájúval kapcsolatos hagyomány elsősorban annak thrákiai 
száműzetésével, és az ott végzett térítő munkájával kapcsolatos.103 

Megítélésünk szerint ebbe az irodalmi hagyományba illeszkedik az 
osztrákon szövege is, melynek elsődleges célja - mint erre már Morenz is 
utalt - a szent pátriárka már gyermekkorában megmutatkozó szentségének 
bemutatása. Ez a szentség pedig éppen abban áll, amit a kopt források mindig is 
kiemeltek Cirillel kapcsolatban, hogy „életet adó bölcsességgel" volt teljes, 5 

mégpedig - mint ezt az osztrákon szövege is bizonyítja - már gyermekkorától 
fogva. Ennek az „életet adó bölcsességnek" a megnyilatkozása a filozófus, 
helyesebben a filozófusok megtérése, s ezzel bizonyosodik be a gyermek Cirill 
szentsége. Morenz előbb idézett kijelentése ellenére a kiadók számára egyáltalán 
nem volt egyértelmű, hogy a szöveg célja éppen e jelenet, a megtérés 
bemutatásában áll.106 Hintze ugyanis fordításához írott kommentárjában107 úgy 
véli, kérdéses, ki mondja a szöveg 91. sorában, a kövön kissé elmosódottan 
látszó mondatot; „Jézus, ö az, aki van!" Szerinte ugyanis itt, vagy a következő 
mondatban Cirill veszi át a szót, a kezdődő mondatot azonban ilyen formán nem 
tudja értelmezni. Ha viszont elfogadjuk a helyhez írott kommentárban felvetett 
fordítási javaslatot („Jézus, nincs más számunkra"),108 akkor ezt is az előző 
„hitvalláshoz" kapcsolhatjuk, mely éppen a pogány filozófusok szájából hangzik 
el. így az 53-58. sorok helyett (Morenz ugyanis Cirill érvelésének 
retorikusságára hivatkozva itt látja a történet tetőpontját109), ezen a helyen véljük 
felismerni a szöveg csúcspontját, itt valósul meg ugyanis a csoda - a nomen 
sacrum feloldása. 

Egy ilyen a koptok számára különösen nagy jelentőséggel bíró pátriárka 
isteni bölcsességét dicsőítő és bölcsessége isteni eredetét hangsúlyozó szöveg 

ORLANDI, T, La tradizione copta sulla vita di Giovanni Crisostomo, in: Quatro omelie copte 
(=TDSA LX.), Milano, 1977, 11-44. 
1 ' ORLANDI, T, Theophilus of Alexandria in Coptic Literature, in: Studia Patristica XVI (=TU 
129), Berlin, 1985. 100-104. 
102 ORLANDI. T, Theophilus of Alexandria, 104, 

' ORLANDI. T, Giovanni Crisosotomo, 11. 
Morenz szerint a szöveg létrehívója :„...topische Wunsch, die ast unbekannte (jedenfalls in 

unserer Überlieferung dunkle) Jugend eines später hochberühmten Mannes mit kennzeichnenden, 
vorausweisenden Ereignissen zufallen... " HINTZE — MORENZ, 135. 
105 Vö. fentebb 84. jegyz. 
06 Sőt még egy esetleges megtérési jelenet létezését is megkérdőjelezték. HINTZE - MORENZ, 
139-140. 
107 HINTZE - MORENZ. 132. 
108 Vö. A filozófus megtérése, 33. 
109 ..Hier ist der Höhepunkt des Berichts erreicht" HINTZE - MORENZ, 137. 
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pedig minden bizonnyal éppen ebben a korban, a Khalkedón utáni időszak 
polemizálási, önigazolási kísérletei során válhatott különösen fontossá számukra. 
Ezzel magyarázható tehát az eredetileg valószínűleg görögül íródott történet 
koptra fordítása és megőrződése.110 Sőt talán az sem kizárt, hogy a szöveg 
valójában egy olyan - a fent említettekhez hasonló - ciklushoz kapcsolódik, mely 
Szent Cirill személye körül kristályosodott ki, és melynek szervező ereje éppen a 
szent sokszor hangozatott isteni bölcsessége lehetett, egy ilyen ciklus 
rekonstruálása azonban csak a Cirillel kapcsolatos kopt nyelvű müvek, beszédek, 
homíliák részletes vizsgálata után lehetséges, ez azonban már újabb kutatások 
témáját kell, hogy képezze.1" 

Rövidítések 

AB Analecta Bollandiana 
BHG Bibliotheca Hagiographica Graeca I-III, ed. Halkin, F, 

Bruxelles, 1957. 
CSCO Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Löwen 
GCS Die griechischen christlichen Schriftstellern der ersten drei 

Jahrhunderte 
LThK2 Lexikon für Theologie und Kirche2 

PG Patrologiae Cursus Completus, series graeca (Migne) 
PO Patrologia Orientalis 
TDSA Testi e Documenti per lo Studio dell' Antichita 

110 Hogy az általunk feltételezet görög eredeti kapcsolatban állt-e a fent említett görög nyelvű és a 
külvilág felé irányuló antikhalkedóni polémiával, vagy egy attól független önálló hagyomány 
lehetett, valószínűleg nem állapítható meg pontosan. 
111 A Cirill neve alatt fennmaradt kopt szövegek arra engednek következtetni, hogy talán 
lehetséges egy ilyen ciklus feltérképezése. Egyik legfontosabb közülük a Crum által kiadott ún. 
erotapokriseis (kérdés-felelet), melyben szintén egy beszélgetést ír le, amelyet Cirill folytatott két 
diakónussal, akik különböző egyházjogi, eszkatológikus, és lelki élettel kapcsolatos kérdésben 
fordultak hozzá tanácsért (CRUM, W. E, - ERHARD. A, Der Papyruscodex saec. VI - VII. der 
Philippsbibliothek in Cheltenham, Koptische theologische Schriften (=Schriften der 
Wissenschaftlichen gesellschaft in Strassburg 14.). Strassburg, 1914, 1-12.). A szöveg a 
„beszélgetésirodalonr"-nak nevezett bizánci műfaj kopt megjelenése, amely az egyházatyákban 
látja minden bölcsesség teljességét, ezért a legkülönbözőbb témájú kérdésekkel fordul hozzájuk, 
mint például különböző szentírási helyek értelmezése, legendák, apokrifek stb. magyarázata, sőt 
még a physiologus néven ismert állatmisztika történetei is megjelennek az ilyen jellegű művekben 
(A műfajhoz Id. HENRICI, Griechisch-byzantinische Gasprächsbücher und Verwandtes aus 
Sammeln-Handschriften, in: Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften 28,8, 
Leipzig 1911). Talán nem véletlen, hogy Cirill neve alatt épp egy ilyen szöveg maradt ránk, 
ráadásul - mintegy közkedveltségének bizonyítékaként - számos kézirati változatban (Vö. 
JERNSTEDT, P, Zwei neue Bruchstücke der koptischen Erotapokriseis, in: Aegyptus 10 (1929) 
80-86.). E szöveg létezése azt látszik alátámasztani, hogy egy Cirill személyéhez kapcsolódó 
ciklus rekonstruálása nem lenne eredménytelen próbálkozás. Valószínűleg a neve alatt fennmaradt 
egyéb müvek is beleillenének ebbe a gondolatkörbe, éppen úgy. ahogyan az osztrákon szövege is 
ide tartozik. (A Cirill neve alatt fennmaradt müvekről ld. ORLANDI, T. (ed.), Coptic 
Bibliography. Roma, 1991, Part 2, 23 -24. 
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Summary 

This paper examines a text of a Coptic ostracon which contains a debate 
between the fourteen-year old Saint Cyril I of Alexandria and some pagan greek 
philosophers. Saint Cyrill (f 444) was the patriarch of Alexandria between 412-
444 and was one of the most significant figures of universal Christianity. He was 
a great theologian and defended orthodoxy against heretic teaching especially 
Nestorianism. His attack on Nestorios lead to the HI. Ecumenical Council of 
Ephesus in 431, where Cyrill's dogmas were accepted and it was stated that 
Christ is perfect God and perfect human being, and in him the two natures 
constitute an unmingled unity. Despite the fact that Cyrill was the patriarch of 
Alexandria, the capital city of Egypt, most of his works, as it is usual among the 
bishops of Egypt, survive in Greek. A Copto-Egyptian tradition, however, 
concerning his person can be reconstructed in the form of some pieces and 
fragments. Such piece is the limestone ostracon of The Museum of Berlin. 

The examination of this text tries to point out the role of national literary 
traditions in Late Antique Mediterraneum forming the literary character of such 
a significant theologian in the life of the local church. Finding and examining 
literary, especially hagiographical parallels of the text draw light on the most 
important features of Coptic tradition concerning the greatest church fathers of 
Egypt. Investigating other traditions concerning the person of Cyrill, we find 
that only the fragmentary Coptic tradition contains such an emphasising of the 
spiritual and secular wisdom of the patriarch. The literary form of the text bears 
witness to the same. Trying to find comparison to the genre of the Coptic text, 
we see that beside apocryphal stories on the debates of the twelve-year old Jesus 
Christ with the Jews (which always makes base for compiling such stories) 
especially one kind of Martyr-stories can be compared with text. The genre of 
the so-called apologetic passions also contains theological-philosophical 
debates between the martyr and the prefect. Therefore, in our view, this kind of 
Martyr-Acts were the literary device to express the above referred idea of 
praising the wisdom of the church fathers. 

What could, however, be the purpose of this idea? After the schism of 
Coptic Christianity the local church tries to prove its orthodoxy towards the 
Byzantine Oecumene by asserting the adherence to the teaching of the 
patriarchs of Alexandria, first of all Athanasius the Great and Cyrill of 
Alexandria. The form of emphasizing this adherence is writing theological 
treatises against Byzantine Church, but even more compiling hagiographical 
texts concerning these saints, which are destined for praising the heavenly and 
also the secular wisdom of the Egyptian church fathers. Such a hagiographical 
piece is the text of the Berlin ostracon, which first of all speaks about the 
wisdom of Cyrill, which he possessed even in his childhood. For that reason, the 
Coptic text is an important evidence of the hagiographical propaganda -
literature of the Coptic Monophysits defending the orthodoxy of their church. 

254 



Muth Ágota Gizella 

Irodalmi városképek 

Adalbert Stifter: Bécs és a bécsiek, az életből vett képekben 

" E lapoknak nem az a célja, hogy statisztikát nyújtson Bécsről, hanem az, hogy 
komoly és vidám képekben, kaleidoszkópszerű jelenetekben mutassa be a 
fővárost, [...] aki még sosem járt itt, elképzelheti — aki viszont volt már, vagy 
még itt él, melengető emléket idézhet fel. [...] Mivel minden nagyváros [...] 
tartogat valami humorosat a kedves szemlélődő számára [,,.], de valami 
borzasztóan komolyat is [...]: ezért e komikumnak és komolyságnak mindenképp 
szerepelnie kell könyvünkben és az olvasó nem fog csodálkozni azon, ha a 
legalsó és legfelső rétegek képviselőivel találkozik.[...] Népünnepek tárulnak fel 
előtte, és kinyílnak a gazdagok báltermei, [...] Célunk megvalósul, ha az olvasó 
kikacagja a bécsieket, de szereti is őket és így szól: 'Ez valóban bámulatos egy 
város lehet, amelyet meg kell látogatnunk mielőtt életünk véget ér. ' [...] Ha a 
kritikus vegyesnek találja ezeket az írásokat, tartalmukat és értéküket tekintve, 
ezt válaszoljuk: Az olvasó maga sem más [...] 

Bécs, 1841. Augusztus hónap A szerzők"1 

i 

"Es ist Zweck und Ziel dieser Blätter, nicht etwa eine Statistik Wiens zu bringen, 
sondern in ernsten und heiteren Bildern, wie in einem Kaleidoskop Szenen dieser 
Hauptstadt vorüberzufuhren,[...]welches dem, der es nie selbst gesehen, eine 
Vorstellung gibt — dem aber, der hier gewesen oder noch ist, eine ergötzliche 
Erinnerung. [...] Da jede große Stadt [...] für den feinern Beobachter etwas 
Humoristisches hat, aber auch [...] etwas furchtbar Ernstes [...]: so wird auch notwendig 
jene Komik und dieser Ernst in unserem Buche vorkommen müssen, und der Leser wird 
sich nicht verwundern, wenn ihm Figuren aus den untersten Ständen begegnen, und aus 
den höchsten. — [...] Volksfeste werden vor ihm ausgebreitet, und der Ballsaal der 
Reichen geöffnet, [...] ihr Ziel ist erreicht, wenn der Leser die Wiener auslacht, aber 
auch liebt und wenn er sagt: ' Das muß doch eine erstaunliche Stadt sein, wir müssen 
doch auch dieselbe vor unserm Lebensende noch besuchen und besehen [...]' Wenn 
Kritiker sagt, daß doch Wert und Gehalt dieser Aufsätze so sehr verschieden sei, so 
antworten wir ihm: Der Leser ist selber nicht anders.[...] 
Wien im Monat August 1841 

Die Verfasser" 
Vorrede. In: Wien und die Wiener, in Bildern aus dem Leben. Mit Beiträgen von Adalb. 
Stifter — C.E. Langer — C.F. Langer — Nordmann — A. Ritter von Perger — D.F. 
Reiberstorffer — Ludw. Scheyrer — Franz Stelzhammer — Sylv. Wagner u.A. Pesth, 
Gustav Heckenast, 1844. Az idézett szövegrészletet és a többi városkép-idézetet saját 
fordításomban közlöm, az eredeti szöveget pedig mai német helyesírással.( A szerző) 
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A Wien und die Wiener, in Bildern aus dem Leben 
(Bécs és a bécsiek, az életből vett képekben) — amelynek előszavából Stifter 
bevezető gondolatait idéztük — 1842 és 1844 között külön fűzetekben 
(Lieferungen), képekkel illusztrálva látott napvilágot Pesten, Heckenast Gusztáv 
kiadásában, majd 1844-ben kötet formájában is megjelent. A gyűjteményes kötet 
(Sammelband) háromféle kiadásban került az olvasók kezébe: díszkiadásban, 30 
rajzzal, ill. metszettel; egy igényes kiadásban, kézzel színezett képekkel; és egy 
illusztrációk nélküli kötetben. Ilyen címmel és terjedelemben azóta sem jelent 
meg a könyv, bár Stifter már 1844 nyarán tervezett egy külön kötetet saját 
városképeiből, de ez csak halála után valósult meg. 

A Bécs-antológia ebben a formában újdonságnak számított és Stifter 
életében is "kirándulást" jelentett egy általa sem addig, sem azután nem művelt 
területre; a feuilleton műfaj területére. A gyűjteményes kötetet rövid 
dolgozatomban nem vizsgálom részletesen. Az irodalmi városábrázolás történeti 
poétikai vázlata után Stifter városképeit mutatom be, közbeiktatva egy rövid 
fejezetet az író és kiadójának, Heckenast Gusztávnak barátságáról, amely Stifter 
életében és írói működésében fontos szerepet játszott. 

A 19. századi "nagyváros" és megjelenése az irodalomban 

A 19. század elején még nem beszélhetünk mai értelemben vett 
nagyvárosokról, hiszen az iparosodás és a vele járó társadalmi átalakulás, 
átrétegződés éppen csak elindult és igazán a század közepére vett nagyobb 
lendületet. A 18-19. sz. fordulóján az un. birodalmi székváros (Residenzstadt) 
jellemzői az "udvar" mint központ és a körülötte tevékenykedő hivatalnokok, 
katonaság. Berlin 1800 táján 172.000 lakosával a legnagyobb német város. ~ A 
század közepéig a régi manufaktúrákat felváltja a gyár, a városközpontok 
átalakulnak, új negyedek, elővárosok épülnek, emeletes "bérkaszárnyákkal" és a 
régi megszokott városkép eltűnik. Vele együtt lazulnak a családi kötelékek és az 
egyéni arculatot lassan felváltja az arcnélküli tömeg. így volt ez a Monarchia 
birodalmi fővárosában, Bécsben is. A sokat emlegetett napóleoni háborúk után 
nem lehetett megállítani az ipar fejlődését. Eltűnt a kézműves réteg, s a munka 
nélkül maradt embereket felszívták a gyárak. Sokan érkeztek vidékről is és a 19. 
század 20-as éveiben Bécs lakossága 300.000 lett, amelynek 40%-át az ide 
települtek alkották. 4 A felduzzadt főváros tisztasága, ellátása, irányítása sok 
gonddal járt. Nehéz volt a vízellátás és a rossz egészségügyi körülmények miatt 
1831-32-ben közel kétezer áldozatot követelt a kolerajárvány. Előtte 1830-ban 
árvíz pusztított, ami a Duna-szigetet (Donauinsel) érintette. Felmerült a Duna 

2 Vö. EISENMEIER, Eduard: Adalbert Stifter Bibliographie. Linz. 1964. 2. 
(Schriftenreihe des A.Stifter-Institutes des Landes Oberösterreich.Folge 21) 
3 Vö. TRAUTMANN, René: Stifter. In: Die Stadt in der deutschen Erzählkunst des 19. 
Jahrhunderts (1830-1880). Winterthur, 1957. 30. 
4 Vö. CSENDES Péter: Geschichte Wiens. Wien, 1981. 98. 
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szabályozásának gondolata is. Mai kifejezéssel élve infrastrukturális gondjai 
voltak a városnak a 19. század első évtizedeiben. Csak 1840-től vezették be a 
gázvilágítást az utcákon. Nehézkes volt a közlekedés is, a lóvasút mint az első 
"tömegközlekedési" eszköz már konkurenciát jelentett a bérkocsiknak. 1837-ben 
indult meg az első gőzüzemű vasút Floridsdorf és Deutsch-Wagram között, majd 
Bécset is bekapcsolták a vasúti közlekedésbe. 1823-tól a gőzhajózás Bécstől a 
Dunán nagy előnyt jelentett az áruszállítás terén.5 Ezekre az eseményekre Stifter 
is kitér bécsi városképeiben. 

A polgárok értetlenül álltak az átalakulás előtt, főleg az építkezések 
váltottak ki nemtetszést, továbbá az új réteg, az ipari munkásság megjelenése és 
az elszegényedés. A biedermeier mint életforma és életérzés e körülmények 
összességéből nőtt ki. Lényege a visszahúzódás a családi otthonba, a "kis 
világba", hiszen Metternich rendszerében a politizálás veszélyessé vált, a 
kulturális élet felett is a cenzúra uralkodott. A biedermeier polgár saját 
társadalmi körében maradt, az értelmiségi (tisztviselő) és iparos körben. A 
családoknak hagyományai voltak, amelyekhez ragaszkodtak. A családi ház, 
lakás, otthon vált fő életterükké; díszítették, szépítették, összejöveteleket 
tartottak, házikoncerteket rendeztek, visszahúzódtak a magánszféra nyugalmába. 
A festészetben Waldmüller, a zenében Schubert az ideál. Az irodalom nagyjai 
ekkor Grillparzer, Stifter — a harmóniakeresés művészei és Lenau a nyugtalan, 
szomorú költő. A színházak Raimund és Nestroy darabjait mutatták be és a 
színjátszás szinte közüggyé vált. A Burgtheater természetesen a vezető színház, 
de a Leopoldstadt és Josefstadt színháza is népszerű. Az irodalom, a zene és a 
színház a korabeli polgárság életeleme. A lakás központja a szalon, amelyből 
később irodalmi szalonok fejlődtek ki. Ilyen volt pl. a Bécs-szerte híres írónőé 
Karoline Pichleré, ahol a kor "nevei" fordultak meg: Grillparzer, Stifter, a 
Schlegelek, Hammer-Purgstall etc. Már Karoline édesapja, Franz von Greiner 
udvari tanácsos háza is nyitva állt a művészek előtt, lánya e hagyományt 
folytatta, amikor házasságot kötött Andreas Pichler birodalmi tanácsossal.6 A 
vallás és az erkölcs nagy szerepet játszott: "[...] egybeesett az állam és az egyén 
érdeke: legyen végre rend és béke, épüljenek az otthonok, amelyek a polgárral 
elfelejtetik a múlt fájó emlékeit [...] elterelik figyelmét a politikáról."7 A 
restauráció kora Janus-arcú volt: "[...] két orcát mutatott: a sugallt és elvárt 
derűt, a harmóniát, a felszín alatt pedig a tiltakozást." 8 Nemoianu békés és 
ideges korszaknak nevezi az 1815 és 1848 közötti periódust, amelyet a 
létbizonytalanság jellemzett, az írói gyakorlatban ez a nagyromantika és a 
felvilágosodás összefonódásaként jelent meg és egy gyakorlatiasabb 

5 Vö. Uo.100. 
Vö. Kleines Österreichisches Literaturlexikon. Hrsg. von H. GIEBISCH, L. PICHLER 

und K: VANCSA. Wien, 1948. 334. 
T.ERDELYI Ilona: A biedermeier kora — nálunk és Európában = Helikon 1991 (1-2) 

11. 
8 Uo. 12. 
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megvalósítást eredményezett. Hasonló című könyvében "megszelídített" 
romantikaként jelöli a biedermeiert. Szerinte a kor központi gondolata: hogyan 
lehet megőrizni egy történeti változás reményét, figyelembe véve a kudarcot, 
legyőzettetést és a határokat is. 

E kettősség tükröződik a korabeli városábrázolásokban is, amelyek 
sokkal inkább "kitalált biedermeier fantáziaképek" mint valós helyzetet 
megjelenítő írások.12 Az új közönség, a kispolgári réteg új irodalmi formát 
kíván. A nagyvárosi irodalom (Großstadtliteratur) közönsége kíváncsi a hírekre, 
tudnivágyó, de még kevéssé tanult és képzett. Saját környezete érdekli, 
városának eseményei, lakói és életük. A nagyvárosi irodalom "terjesztői" az 
újságok, divatlapok, almanachok, műfaja a tárca (feuilleton) — életkép, 
zsánerkép, és a modernebb skicc (Skizze), azaz rövid vázlat, vagy rajz, 
pillanatkép, szinte riportszerű ábrázolási forma, amely majd a 20. század elején a 
montázsregény irányába vezet. " A biedermeier életkép, vagy realista regény 
elválaszthatatlan a képes zsebkönyvtől, a folytatásos közléstől s az 
újságírástól."13 A feuilleton városábrázolás már eltávolodik a fantáziaképtől a 
valóság világába, kevésbé poétikus, inkább humoros, ironikus, vagy szatirikus 
hangvételű. Trautmann René dolgozatában Jean Paul, Tieck, Mörike, Keller 
néhány művét említi mint biedermeier fantáziaképeket, ilyen pl. a Seldvylai 
emberek (Die Leute von Seldvyla, 1855) с. novellafüzér, mely valóban a 
biedermeier polgári kultúra értékeit emeli ki, egy képzeletbeli svájci kisváros 
keretein belül. A nagyvárosi feuilleton példájaként E.T.A. Hoffmann vázlatait 
Unokabátyám sarokablaka (Des Vetters Eckfenster, 1825) emeli ki, amelyek 
már Berlin, egy valós nagyváros figuráit vonultatják fel színes zsánerképekben, 
egy ablakon át — mintegy távolból — nézve. A nagyváros éppúgy 
megismerésre és bemutatásra ösztönözte az írókat, mint a kisváros, vagy a vidék. 
A 19. század első felének "nagyvárosai": Párizs, London, Berlin, Róma, Madrid 
és Bécs kedvelt témává válnak. Az egyes írók különböző látás- és 
ábrázolásmódját vonultatja fel munkájában R.Trautmann és egyben utal az írók 
nagyvárossal szembeni szimpátiájára, avagy éppen ellenszenvére. A 
városábrázolások terén Párizs a favorit. Eugéne Sue: Mysteres de Paris, 1842 с 
művét tárcaregényként (Feuilleton-Roman) jelöli és miliőábrázolását emeli ki, 
ami szerinte csak háttér egy romantikus regényhez. Balzac regényeiben a 
"szociológiai naturalista" felfogást és a "társadalmi mikrokozmosz" bemutatását 
méltatja. Valódi nagyvárosi írónak (Großstadtdichter) Dickensi tartja, aki 
vázlataiban (Sketches, 1836) a "hátsó udvarok lakóit" és a "betörők negyedét", 

9 Vö. NEMOIANU, Virgil: The Taming of Romanticism. European Literature and the 
Age of Biedermeier. Cambridge, 1984. 7. 
10 Vö. Uo. 30. 
" Vö. Uo. 40. 
12 Vö. TRAUTMANN, René: Die Stadt...9. 
13 SZEDEDY-MASZÁK Mihály: Romantika, biedermeier, realizmus. In: Nemzeti 
romantika és európai identitás. Nemzetközi Konferencia a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 
Budapest. 1999. 11. 
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mint új elemet ábrázolja, realista és máig érvényes módon. Ezekben a müvekben 
az egyes figurák, rétegek, foglalkozások képviselőiről van szó.14 A nagyvárosi 
arcnélküli tömeg Grabbe és Büchner drámáiban lép elénk, ugyancsak a 30-as 
évekből való müvekben, amelyek azonban realista, szinte naturalisztikus 
jeleneteikkel messze túlmutatnak a biedermeier felfogáson. 

A városábrázolás nem volt ismeretlen a 18. században sem, sőt Kari 
Riha szerint a két "alapmű" ekkor született: Le Peyre: Die Sitten von Paris 
moralisch und satirisch beschrieben ( A párizsi szokások és morál szatirikus 
ábrázolása) és J.C. Nemeitz; Séjour de Paris, Oder Getreue Anleitung, 
Weichergestalt Reisende von Condition sich zu verhalten haben, wenn sie ihre 
Zeit und Geld nützlich und wohl zu Paris anwenden wollen, Nebst einer 
zulänglichen Nachricht von dem Königl Französischen Hof, Parlement, 
Universität, Akademien, etc. (Párizsi szokások, vagyis pontos útmutatás azokról 
a körülményekről, amelyekhez alkalmazkodni kell az utazónak, ha idejét és 
pénzét hasznosan és jól szeretné Párizsra fordítani, Ezen kívül kielégítő 
tájékoztatás a francia kir. udvarról, parlamentről, egyetemről, akadémiáról 
etc.), — mindkét könyv 1750-ből való. Véleménye szerint e két típusból 
fejlődtek ki a későbbi városképek variánsai, vagyis a morálszatíra és a 
topográfia. Mindkettő a címében közli célját.15 A Die Sitten von Paris szatirikus 
erkölcsi kritika a 18. század közepének Párizsáról, az egymás iránti 
közömbösség kérdése már itt felmerül: 
" Akik régóta egy házban laknak, gyakran nem ismerik egymást; Az ember nem 
bízik senkiben. "!6 

Bemutatja a különböző társadalmi csoportokat, a város jó és rossz oldalát. A 30-
as években elkezdődik a zsánerképek sora, amelyeket ábrázolási módjukról Riha 
"Wie es ist - Publikationen" összefoglaló néven illet, vagyis a szerzők olyannak 
mutatják be a várost, amilyennek látják, amilyen a valóságban.17 A Wie es ist... 
már a címben szerepel. Ezek sorát E. Forstmann franciából fordított Wien wie es 
ist, Fortsetzung der Sitten- und Charaktergemälde von London und Madrid 
(Bécs, amilyen a valóságban, a londoni és párizsi erkölcs- és jellemtabló 
folytatása) c. könyve nyitja meg, 1827-ben. Ezt követi Hans Normann álnéven 
J.A. Groß-Hoffinger: Österreich wie es ist, 1833-ban és sorolhatnánk. Béccsel 
kapcsolatban Willibald Alexis: Wiener Bilder, J833( Bécsi képek) és Adolph 
Glaßbrenner: Bilder und Träumen aus Wien 2 Bde., 1836 ( Képek és álmok 
Bécsről ) с. írását érdemes említeni, amelyek valószínűleg Stifter Bécs-
városképeire is hatással voltak. A topográfiára, s az ebből keletkező útikönyv-

14 Vö. TRAUTMANN, René: Die Stadt...46. 
15 Vö.RIHA, Karl: Die Beschreibung der großen Stadt. Zur Entstehung des 
Großstadtmotivs in der deutschen Literatur. (Ca. 1750-1850). Bad-Homburg, Berlin, 
Zürich, 1970.41. 
' '"Diejenigen, die schon lange miteinander in einem Hause gewesen, kennen sich oft 

nicht; Man vertrauet sich keinem Menschen." 
Idézi RIHA, Karl: Die Beschreibung...48. 
17 Vö. Uo. 62. 
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irodalomra e dolgozat keretében nem térek ki, a morálszatírából kifejlődő élet-
és zsánerképekkel foglalkozom. A Wie es ist - modorban írt ábrázolásokat már a 
30-as évek közepétől kezdi kiszorítani a humoros útilevelek (Reisebriefe) és 
útirajzok (Reiseskizze) műfaja. Ilyen pl. Adolph von Schaden Münchenről szóló 
rendkívül résztelezö című írása.18 Ezek már skicc-szerű pillanatképek. E 
könyvek műfajukat és ábrázolási módjukat tekintve több közös vonást is 
hordoznak: összehasonlítják egymással az egyes nagyvárosokat, antropomorf 
hasonlatokat alkalmaznak, mint pl. "lüktető közlekedés — Párizs, az ország szíve 

A Friedrischstraße, Berlin arca" etc. A városi emberek közömbössége 
szinte állandó téma. A város bemutatása indulhat panorámaképpel, amit majd az 
egyes részletek és alakok ábrázolása követ (Stifter is ezt a módszert választotta) 
, de ennek fordítottja is előfordul, amikor az író az egyestől közelít az egész felé 
és az olvasónak a csoportokat és figurákat kell képzeletében egésszé formálnia 
(Glaßbrenner: Schilderungen aus dem Berliner Volksleben, 1841 — A berlini 
népélet ábrázolása). Gyakori a metaforikus ábrázolás, pl. az előbbi Berlin-
könyvben Glaßbrenner az emberi test részeiből állítja össze a várost, ami nem túl 
sikeres megoldás. Börne egy fellapozott könyvhöz hasonlítja Párizst 
(Schilderungen aus Paris, 1822 und 1823), Hebbel pedig a könyvtár metaforával 
vetíti elénk, ahol minden könyv egy-egy ember lehetne (Pariser Tagebuch). 
Heine álarcos színjátékba burkolja Hamburgot ( Memoiren des Herrn von 
Schnabelewopski)20 A 30-as és 40-es évek városábrázolásai, élet- és zsánerképei, 
skiccei folytatásos füzetek formájában is megjelennek, pl. Berlin und die 
Berliner címmel Ludwig Lenz és Ludwig Eichler sorozata 1840/4l-ben. 
Glaßbrenner is indított ilyen címmel fúzetsorozatot. Ezek egy-egy tipikus berlini 
alakot, foglalkozást, a városhoz kapcsolódó eseményt jelenítenek meg. Gutzkow 
ezt az ábrázolási módot az egymásmellettiség regényeként (Roman des 
Nebeneinander) értelmezi.21 Ezen azt érti, hogy a szerzők különböző jeleneteket, 
alakokat laza sorrendben vonultatnak fel. Ezek a figurák egymás mellett élnek, 
mitsem tudnak egymásról, ezért a sorrend egyáltalán nem fontos. Egy 
koncerthez hasonlítja ezt az ábrázolási módot, hiszen a zenében a különböző 
hangszerek egymással párhuzamosan és egymást követve is szólhatnak, s ezt 
írásban a laza sorrend és pergő képek adják vissza. Az egyidejű szemléletet 
(Anschauung) példázza ezzel. E skiccek már szociális portrék, de még messze 
nem tartalmaznak társadalomkritikát. A morálszatírát a század közepén váltja 
majd fel a kritikus ábrázolás. Ennek előfutárai Dronke és Sass, — ők Berlin 

Adolph von Schaden: Beschreibung der Haupt- und Residenzstadt München und 
deren Umgebungen, Neueste humoristisch-satirische Beschreibung ...für Fremde und 
Einheimische. München, 1833.(München tartományi fővárosnak és környékének 
bemutatása. A legújabb humoros-szatirikus leírás idegenek és honiak számára) 
Idézi RIHA, Kari... 64. 
19 Vö. Uo. 54. 
20 Vö. Uo. 68-69. 
21 Vö. Uo. 74. 
260 



városábrázolásában már nem pillanatképszerü felvételeket adnak, hanem 
teljeskörű elemzést a szociális helyzetről, a pénz szerepéről és az 
elszegényedésről az 1840-es évekből. Ez már közelít a mai értelemben vett 
nagyvárosi regényhez (Großstadtroman), amely 1929-ben Döblin: Berlin 
Alexanderplatz с. montázsregényében valósul majd meg. Stifter városképei 
egyedi ábrázolásmódot, az irodalmi városkép különleges típusát jelentik. 

Stifter és Heckenast. író és kiadójának barátsága 

Adalbert Stifter az Iris Taschenbuch jószemü és irodalmi téren tájékozott 
szerkesztője Majláth János gróf közvetítésével jutott el a magyar reformkor talán 
legjobb pesti kiadójához Heckenast Gusztávhoz, akihez ezután élete végéig hű 
maradt. 1841-ben Majláth felkérte Stiftért, hogy küldjön egy novellát az Iris 2. 
évfolyama számára, amelybe egyébként több jónevü osztrák szerző szerepelt 
írásaival. Stifter a Feldblumen (Mezei virágok) с novelláját szánta az 
évkönyvbe, amely a kiadó, Heckenast tetszését is elnyerte. Ezt követően egymás 
után láttak napvilágot Stifter legjobb elbeszélései az Irisben és az író az 
almanach állandó munkatársa lett. Barátságuk ekkor kezdődött és egy életen át 
tartott. Leveleztek és személyesen is találkoztak. Stifter csak egyszer látogatta 
meg barátját Pesten, pilismaróti birtokára is készült, de nem jutott el. Heckenast 
viszont felkereste őt Bécsben és linzi házában is. Kiadta a Studien ( Költői 
vázlatok) с elbeszéléskötetet 1844-ben, szokása szerint egy rézmetszetekkel 
ellátott díszkiadásban és egy egyszerű, illusztráció nélküliben. Ekkor Stifter már 
ismert volt nálunk az Iris által és a Studiennek olyan nagy sikere lett, hogy újból 
megjelentették 1847-ben, majd 1867-ig még négy kiadást ért meg.23 Stifter már 
1851-ben átadta munkáinak kiadói jogát Heckenastnak, aki örökös kiadója lett. 
Nagy sikerrel jelentette meg Stifter további müveit is német nyelven a korábban 
népszerűvé vált Studien-formátumban. A Bunte Steine (Tarka kövek) háromtagú 
novellafüzért 1853-ban, majd 1876-ig még három kiadásban, továbbá a 
Nachsommer (Nyárutó) с nagyregényt 1857-ben és még négy kiadásban. Stifter 
egyes terjedelmesebb elbeszéléseiből külön is megjelentetett (Hochwald, 
Abdias), majd utolsó regrénytnlógiáját a Witikoi, 1865-67-ben adta ki. Az író 
halála után 1869-ben kiadta háromkötetes levelezését és 1870-ben Vermischte 
Schriften címmel megjelentetett még három kötetet, amelyeket Johannes Aprent 
— Stifter barátja és hagyatékának kezelője, a linzi reáliskola tanára — rendezett 
sajtó alá. Egy évvel később Stifter teljes életművét adta ki 21 kötetben, az író 
előzetes tervei szerint. Ezekkel az özvegy, Amália asszony anyagi gondjain is 
segített. Pozsonyba költözése után 1873 és 1878 között még megjelentetett 

22 Friedrich Sass: Berlin in seiner neuesten Zeit und Entwicklung. Leipzig, 1846 
Ernst Dronke: Berlin 2 Bde. Frankfurt a.M., 1846 

Idézi RIHA, Karl...77. 
23 Vö. SZEMZŐ Piroska: Német írók és pesti kiadóik a 19. században (1812-1878). 
Budapest, 1931.94. ( Német Philológiai Dolgozatok. XLVII.) 
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barátja müveiből egy-egy díszkiadást. 
A 19. század első felében sok német nyelvű irodalmi alkotás látott 

napvilágot Pest-Budán, hiszen a német ajkú polgárság anyanyelvén olvashatta és 
a magyar fő- és középnemesség még a reformkorban is szívesen fogadta a 
magyarok mellett, a német és osztrák szerzőket. író és kiadójának barátsága 
természetesen nem mindig feszültségektől mentes, noha ez később feledésbe 
merül: "Kétségtelenül Stifter nem utolsó sorban sikeres és remek kiadójával való 
együttműködésének köszönheti, hogy [...] csakhamar a német nyelvterület egyik 
legjobban fizetett írója lett."-5 Klaus Amann e barátság buktatóit, árnyoldalait is 
kutatta. Ezt inkább Stifter költekező életmódjában és viszonylag lassú, sokat 
javítgató munkamódszerében vélte megtalálni. A közös érdeklődés mellett 
anyagi szempontok is egymáshoz fűzték a két embert, hiszen Stifter írásai 
"kelendőek" voltak és Heckenast nagylelkűen honorálta író barátját. Amann 
cikke végén megállapítja, hogy barátságuk alapja hasonló művészetfelfogásuk; 
az irodalom és az erkölcsi értékek összekapcsolása, s ezen keresztül az írás 
nevelő erejébe vetett hit lehetett.26 Fried István is hasonló véleményt képvisel: 
"Stifter levelei a tiszteletről, igaz barátságról tanúskodnak, akárcsak Heckenast 
levelei. Egymás megbecsülése és azonos világnézet jellemezte a két embert, akik 
a biedermeier és a realizmus művészi törekvéseit vallották, illetve 
terjesztették." 

A "Bécs és a bécsiek" antológia ötlete és megvalósulása. 
Stifter bécsi városképei 

A kötet ötlete nem annyira új, hiszen 1830 és 1840 között készültek 
Bécsről városábrázolások, a korábban taglalt zsáner- illetve életkép műfajban. 
Közvetlen minták Alexis: Wiener Bilder, 1833 ( Bécsi képek), Glaßbrenner: 
Bilder und Träume aus Wien,\836 (Képek és álmok Bécsről) és Braun von 
Brauenthal: Wien und die Wiener, ihr öffentliches und häusliches, geistiges und 
materielles Leben, 1840 (Bécs és a bécsiek, a közéletben és otthon, szellemi 
életük és anyagi viszonyaik.) Az újdonság a megvalósítás módja, nemcsak 
stílusában, hanem formájában is, hiszen ez volt az első német feuilleton-
antológia a szó mai értelmében. Rövid prózaművek kortárs íróktól, amelyek 
tárgyukban azonosak, de ábrázolási módjuk, felfogásuk különböző.28 1841-ben 

24 Vö. Uo. 102-103. 
25 SCHOENBORN, Peter. A.: Adalbert Stifter. Sein Leben und Werk. Berlin, 1992. 230. 
26 Vö. AMANN, Klaus: Stifter és Heckenast. = Helikon 1976. (2-3) 231-238. 
27 FRIED, István: Adalbert Stifters Beziehungen zu Ungarn. = Német Filológiaia 
Tanulmányok/Arbeiten zur Deutschen Philologie VII. Debrecen, 1973.56. 
28 Vö. HACKE, Wilmont: Stifter als Meister der kleinen Form. = Festschrift für Moriz 
Enziger. Linz. 1961. Vierteljahrschrift des Adalbert Stifter Institutes 10,F. 3/4. 119-120. 
A továbbiakban: VASILO 
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született a gondolat egy könyvről, amely Bécs városát mozgalmas valóságában 
(in ihrer Lebensfülle) mutatná be, autentikus képet nyújtana a birodalmi 
fővárosról és lakóiról. Az erkölcsi célhoz lokálpatrióta szellem társult.29 

Heckenast Stiftért bízta meg — aki 1826-tól bécsi lakos volt —, hogy segítsen a 
közreműködők kiválasztásában. Az ötlet Stifter egyik barátjától, 
Reiberstorffertől származott, aki írt is néhány bécsi zsánerképet a kötetbe, de a 
szerkesztő Stelzhammer lett, akitől Stifter 1841-ben már átvette a szerkesztői és 
adminisztratív munkákat.30 Kiadójához írt levelei szerint Stifter szorgalmasan 
dolgozott a városképeken és ügyelt a többiek munkájára, korrigálta és rendezte a 
kéziratokat. A gyűjteményes kötet 54 darabjából tizenkettőt maga írt. A többi 
nyolc munkatárs neve ma már feledésbe merült, noha W. Haacke 
"tiszteletreméltó, tekintélyes kör"-nek nevezte a társaságot.31 E kortárs írókkal, 
költőkkel Stifter még egyetemi évei alatt kötött ismeretséget. Wagner, 
Stelzhammer és Perger tájnyelvi költök (Mundartdichter) voltak, dialektusban 
írtak. Nordmann, Scheyrer és Reiberstorffer bécsi újságírók. A dolgozat 
terjedelmi korlátai miatt a munkatársakat csak egy-két jellemző vonással 
mutatom be. 

Sylvester Wagner és Franz Stelzhammer ifjúkori barátok voltak, s 
egyben Stifter barátai is. Az antológia legtöbb darabját Wagner írta, élénk 
színekkel rajzolt népi alakjai a három életképből álló Wiener Volks-
Faschingszenen (Bécsi farsangi népi jelenetek) lapjairól lépnek elénk. Wagner 
a legszorgalmasabb és legpontosabb munkatárs eredetileg orvosnak készült, de 
részt vett az 1848-as forradalomban és menekülnie kellett. Előtte egy évvel adta 
ki tájnyelvü verseit {Salzburger Gsanga). Kötetünkben a bécsi 
"erkölcsábrázolót" (Sittenschilderer) képviseli.32 

Stelzhammer zsánerképei is említésre méltók: Abend vor der Linie (Este 
a város szélén) vagy Die Wiener Stadtphysiognomie und der Wiener 
Volkscharakter (Bécs városképe és a bécsi népi karakter). Ezek a kötet legjobb 
részei Stifter írásai után, akivel a fenti szerzők természetesen nem vehetik fel a 
versenyt, noha Stelzhammert életében nagy megbecsülés övezte, a felsőausztriai 
tartományi elöljáróság kitüntette, életjáradékot biztosított számára és 70. 
születésnapja valóságos népünnep volt a Linzhez közeli Henndorfban, ahol 
mozgalmas vándorélete után letelepedett. Bécsi évei alatt a Silbernes Kaffeehaus 
( a korabeli müvésztársaság egyik központja) törzstagja, irodalmi felolvasásai 
sikeresek és az arisztokrácia körében is kedveltek. A korszak legjobb tájnyelvi 
költőjének tartották.33 

Johannes Nordmann (eredetileg Rumpefmaier) az un. Junges Österreich 

29Vö.Uo. 121. 
Vö. Nachwort des Herausgebers (1909). In: Aus dem alten Wien. Frankfurt a. M. 

Insel, 1986. 272-273. A kötet az 1909-es kiadás alapján készült.(A szerző.) 
31 Vö. Haacke ...121. 
32 Vö. Uo. 122. 

WURZBACH, Constant, v.: Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich 
(1750-1850). Bd. 38. Wien, 1879. 178-191. 
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alkotóihoz tartozott, irodalmi hetilapja a Salon magas színvonalú, de rövidéletű 
volt, a 60-as években a Wanderer politikai újság, majd a Neue Freie Presse 
szerkesztője.Több műfajban írt ( novellával, regénnyel, útirajzzal 
próbálkozott).34 Daniel Friedrich Reiberstorffer írói működése Raimund 
fénykorára esett, akit mesterének tekintett és 1841-ben életrajzát is kiadta 
folytatásokban, az Österreichisches Morgenblattban. 1848-ban nemzeti gárdista 
volt és egy utcai harcban halt meg.35 

Ludwig Scheyrer falusi és külvárosi történeteket (Dorf- und 
Vorstadtgeschichten) írt. Nem vált jelentős íróvá, nevét egy gyűjteményes kötet 
összeállítása teszi fontossá {Die Schriftsteller Österreichs in Poesie und Prosa, 
1856).36 

Anton Ritter von Perger a Bécs-köteten kívül csak alsóausztriai 
tájnyelvü költeményeket írt, amelyek a Wiener Novellenalmanach 1852/1. 
kötetében jelentek meg.37 Két munkatársról ( C.E. és C.F. Langer) eddigi 
kutatásaim során nem találtam használható adatot az irodalmi lexikonokban, ill. 
a tárgyhoz kapcsolódó tanulmányokban. W. Haacke szerint C.E. Langer 
valószínűleg csak ebben a kötetben publikált." 

Adalbert Stifter jól ismerte az osztrák fővárost, 22 évig élt itt, 1826-tól 
1848 között. Először mint bécsi diák, majd mint házitanító, festő és író. Egyik 
életrajzírója és méltatója szerint 1832 és 1845 között 12 alkalommal változtatott 
lakást.39 Bécsi éveit állandó pénzzavar jellemezte, szegény diák volt, jogot és 
természettudományokat hallgatott az egyetemen, de egy részvizsgát nem tett le, 
ezért nem kapott jogi diplomát, így bécsiesen csak Hofmeister (Hauslehrer) 
vagyis házitanító lehetett. Sikertelenül pályázott tanári állásra is. Amalie 
Mohaupttal kötött házassága (1837) sem változtatott a helyzeten, mert felesége 
egy Miskolc környékén szolgált, szegény, nyugalmazott katonatiszt lánya volt és 
Bécsben kalaposnőként dolgozott 40 Felesége magyarországi rokonsága és 
Heckenast barátsága keltette fel érdeklődését a magyar tájak iránt. Nem tudott 
dönteni két nagy "szerelme" a festés és az írás között, végül döntött a véletlen, 
amikor Feldblumen с. novellájának (1841), majd az Abdias с hosszabb 
elbeszélésének megjelenése (1843) íróvá avatta. A Heckenasttal létrejött 
ismeretség és barátság elhozta számára az anyagi biztonságot is. A kis 
csehországi erdei falu, Oberplan szülötte elismert bécsi íróvá vált, irodalmi 
szalonok ünnepelt vendége és a korabeli neves írótársaság tagja lett. Eljárogatott 
az írók és művészek kávéházába, a Neunerbe, ahol Grillparzer és Lenau is 
megfordul, de igazi világa mégsem ez, a vidéket szerette, a természetet, sohasem 

34 Uo. Bd. 20. Wien. 1879. 384-386. Az eredeti névre Haacke is utal 
tanulmányában... 123. (A szerző) 
35 Uo. Bd.25. Wien. 1873. 144-145. 
36 Haacke... 123. 
37 Uo. 123. 
38 Uo. 123. 
39 Vö. SCHOENBORN...227. 
40 Vö. NAUMANN, Ursula: Adalbert Stifter. Stuttgart, 1979. 4. 
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lett "nagyvárosi" ember. A bécsi városképek 1841 és 1844 között készültek, a 
kötet szerkesztésének idején. Az antológia összeállításával kapcsolatban Stifter 
azt javasolta Heckenastnak, hogy panorámaképpel induljon egy bevezető után, 
majd nagyobb jelenetekből szűküljön a kör az egyéni és egyedi felé. 

Stifter írásaival foglalkozom részletesebben, amelyek a többi közé 
ékelődnek a kötetben. Műfaját tekintve e darabok eltérnek a többitől és nem 
lehet őket a korszak divatos élet- és zsánerképei közé sorolni, noha van bennük 
ilyen elem is. Nem nevezhetjük morálszatíráknak sem, noha tartalmazzák ezek 
jellemzőit is. Eltérnek a novellától, mert eseményben szegények, inkább a leírás 
dominál bennük, a tárcanovellánál viszont többet jelentenek, nem a felszínes 
csevegés, hanem a mélyebb gondolatok szintjén állnak. A Stifter-kutatók nem 
mindegyike foglalkozott a bécsi városképekkel, de akik figyelmet fordítottak 
rájuk, szinte mindegyikük a feuilleton műfaj egyik típusaként jellemezte. 
Friedrich Sengle keverékformának (Mischform) nevezi, átmenetnek, amely a 
leíráshoz közelít. Ez Stifter "egyéni" műfaja. Kiemeli még a festészet iránti 
vonzódását és müveinek kétrétegűségét (Zweischichtigkeit), vagyis a leírás és 
elbeszélés különválását egymástól.41 René Trautmann hangulatképekről 
(Stimmungsbilder) beszél,42 Kari Riha a városkép (Städtebild) egyszerű és 
átfogó müfajmeghatározást alkalmazza.43 Christian Begemann Stifter-
monográfiájában (akárcsak maga Stifter is előszavában) a dolgozatok, vagy 
tanulmányok (Aufsätze) megjelölést használja a bécsi írásokra, amelyeknek 
egységét szerinte az író képzelete tartja össze (Einheit einer Imagination) és 
semmi sem köti ezeket az antológia többi eleméhez.44Az egyértelműség kedvéért 
az irodalmi városkép, röviden városkép műfaj megjelölés mellett maradok. Az 
író elbeszélésmódját illetően Sengle megjegyzi, hogy az elbeszélés időhöz is 
kapcsolódik (Nacheinander in der Zeit), de ebben Stifter nem "bízik" és nem 
alkalmazza. Ehhez csatlakozik Riha is, amikor azt állítja, hogy Stifter az 
egymásmellettiség stílusában (Im Stil des Nebeneinanders) beszéli el 
városképeiben egy nap történetét.45 Begemann az író metaforikus 
városábrázolását hangsúlyozza, kiemelve a tenger (Meer) és folyam / ár (Storm) 
metaforát, ami végigvonul a képeken: " Már a város képe is úgy jelenik meg 
mint házak óceánja vagy mint hatalmas tabló, amelyen ez a háztenger 
hullámzik. "46 

Az eddigiek alapján elmondhatjuk, hogy Stifter városképei a 
biedermeier irodalomban elfogadott és alkalmazott un. kevert formát / műfajt ( 
Mischform /Mischgattung) képviselik és Kari Riha találó megállapítása szerint 

41 Vö. SENGLE, Friedrich: Stifter. In: Biedermeierzeit. Bd.III. Die Dichter. Stuttgart, 
1980. 965-966. 
42 Vö. TRAUTMANN, René...76. 
43 Vö. RIHA, Karl... 109. 
44 Vö. BEGEMANN, Christian: Die Weh der Zeichen . Stifters-Lektüren. Stuttgart-
Weimar, 1995. 12. 
45 Vö. SENGLE...966-967. és RIHA... 105. 
46 Vö. BEGEMANN... 15. 
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"a célelvü városábrázolásból átmenetet képeznek a művészi városkép 
irányába."47 

Az író maga is tudta, hogy müvei nem illeszkednek szervesen a Bécs és 
a bécsiek c. kötet többi darabja közé, ábrázolásmódjukkal és terjedelmükkel 
úgymond kilógnak a sorból, művészi értékük is meghaladja a többiét. Talán 
ezért is szerette volna már 1844-ben, a kötet megjelenése után, saját városképeit 
külön is kiadni, de ez a vágya életében nem teljesült. Linzbe költözése után is 
foglalkozott a gondolattal és valószínűleg 1865-ben írt egy előszót a leendő 
külön könyv számára, Aus dem alten Wien (A régi Bécsről) címmel, amely már 
visszatekintés a régi időkre. Ezt a tervét halála után Johannes Aprent részben 
megvalósította.48 Stifter elképzelései szerint azonban csak 1909-ben az Insel 
kiadásában jelentek meg a bécsi városképek külön kötetben és az új előszóval, 
Aus dem allen Wien címmel. Ezt a kiadást még jónéhány követte, sőt egyes 
darabok külön is kiadásra kerültek. 

Nézzük meg közelebbről a 12 városképet! 
A sorrend — mint már említettem —mellékes, hiszen az író fantáziája fogja 
össze a színes tarkaságban sorjázó képeket. Kereshetünk gondolatokban vagy 
hangulatokban hasonló írásokat, de mindegyik Stifter impresszióit vetíti elénk; 
Bécs városa, épületeivel, tereivel, utcáival és alakjaival, kirándulóhelyeivel és 
jellegzetességeivel az ő emlékein, tapasztalatain átszűrve jelenik meg. Az 
elbeszélés módja egyes szám első személyü, én-elbeszélés (Ich Erzählung). Aki 
ismeri a várost, más szemmel nézi majd és összeveti saját emlékeivel, aki még 
nem járt volna itt, kíváncsisága felébred és látni szeretné. Stifter a maga különös 
módján ébreszt vágyat Bécs után, aprólékos részletességgel írja le , mutatja be a 
várost. Rengeteg tájegység-, utca-, térnevet használ, de a pontos topográfiai 
megközelítés mellett, a maga egyéni stílusában örökíti meg a várost az irodalom 
számára. Alakjai nem tipikus bécsi figurák, csak ezek vonásait hordozzák, 
pontosabban egy-két vonást, kinagyítva az erényeket és hibákat, emberi 
gyöngeségeket, melyeket nevetség tárgyává tesz. Hangvételét többen 
szatirikusnak vélik (Jürgen Hein, Karl Riha és néhol Ursula Neumann is), sőt 
Riha "morálszatíráról" beszél.49 Hein pedig "szatirikus írásmódról", amelynek 
eszköze a komikum, nevetségessé tétel, s ez komoly kritikát 
takar.^Véleményem szerint a szatíra erős kifejezés Stifter hangnemére a Bécs-
városképek esetében. Előadásában több a szeretetteljes irónia és humor, hiszen 
nem kívülállóként ír, maga is bécsi lakos és a társasági élet szívesen látott tagja. 

4/RIHA... 116. 
48 Aprent rendezésében az Ein Gang durch die Katakomben megjelent az 1869-ben 
kiadott Erzählungen с. kötetben és a többi városkép (9db), a Wiener Stadtpost és a 
Wiener Salonszenen kivételével a Vermischte Schriften 2. kötetében 1870-ben. 
Mindkettő Heckenast kiadásában. 
Vö. EISENMEIER...17. 
49 Vö. RIHA, K.... 105. 
50 Vö.HEIN, Jürgen: Der Erzähler als Satiriker in Stifters Wien und die Wiener. = 
VASILO 18/1969. 115. 
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Való igaz, hogy nem tud mindennel azonosulni, nem igazi "nagyvárosi ember", 
kritizálja a korszellemet és ismeri a város árnyoldalait is. A javító szándék 
vezérli, amikor finom iróniával kifigurázza a bécsi visszásságokat és az emberi 
hibákat. 

Már az indítás is festőre vall. Bécs központjából, a Staphansdom 
tornyából szemlélődve festi le tablókép formában a várost és környékét: Aussicht 
und Betrachtungen von der Spitze des St. Staphansturmes (Kilátás és 
szemlélődés a Szí. István templom tornyából). Kora reggel Stifter a napfelkeltét 
nézi és a környező tájtól lassan közelít az ébredező város felé, amint fokozatosan 
kirajzolódik a szürkületből. Ezután figyelmünket ráirányítja a reggeli 
nyüzsgésre. Egy képzeletbeli utazót kalauzol végig a városon. Nem annyira az 
ember esendőségéről és kicsinységéről szóló alapgondolat kifejtése, sokkal 
inkább az a művészet érdemel említést, ahogy szavakkal hangokat, színeket, 
hangulatokat varázsol. Stifter képes egy mondatot másfél oldalon át görgetni 
anélkül, hogy leírása színtelenné válna. Az ember Isten előtti kicsinységének 
érzékeltetésére szívesen alkalmaz hasonlatokat a természetből, főleg a 
rovarvilágból: " az emberek [...] mint sötét hangyák [...] az a kocsi [...] mint egy 
fekete dióhéj [...] amelyet két [...] bogárka húz [...]) 51 A panorámakép és a 
madártávlatból való nézelődés Stifter bizonyos távolságtartó magatartását fejezi 
ki a várossal szemben. A korabeli tájképfestők kedvelt perspektívája — a 
végtelenbe nyúló, szinte keret nélküli kép — az írónál a szavakkal való 
aprólékos leírást, részletrealizmust (Detailrealismus) jelent.52 Stifter itt valóban a 
szatirikus pózát veszi fel "felülről" nézi a világot. Antropomorf hasonlattal 
jeleníti meg a fővárost, az európai nagyvárost, amely " [...] egy nagy monarchia 
szívdobbanása [...] és ettől a szívdobbanástól függ a többi testrész frissessége, 
egészsége — [••],• Stifter a távolból egy távcső segítségével pillant be a 
belvárosba, kiemel néhány jellegzetes bécsi épületet, a pénzverde vagy a 
fegyvergyár ürügyén kritikát mond az olyan emberi ostobaságokról, mint a pénz 
uralma és a háborúskodás. Majd a város lakóihoz közelít és kiemel egy-egy 
alakot a téren hömpölygő emberáradatból, de ezek sem típusok, bárhol 
élhetnének. Ahogy a végén maga is megjegyzi : " Vedd sorba az embereket és 
képeket, ahogy jönnek. Most egy kis jelentéktelen lény, majd egy komoly, fontos 
ember, most tréfa, majd komolyság, most egyének, majd csoportok és tömegek — 
és mindez együtt jelenti végül a város szellemét és fontosságát, mindaz ami 
bennük rejlik, legyen az nagyság és tekintély, legyen az mulatság és bolondság, 

"...die Menschen [...] wie dunkle Ameisen [...] jene Kutsche [...] wie eine schwarze 
Nußschale[...] von zwei Käferchen gezogen [...] " Wien und die Wiener, in Bildern aus 
dem Leben, Pesth, G.Heckenast, 1844. IX. A továbbiakban: Wien... 
Az első városkép a gyűjteményes kötet bevezetője, ezért római számokkal jelezték. (A 
szerző.) 
52 Vö. KOSCHORKE, Albrecht: Die Geschichte des Horizonts. Genre und 
GrezüberSchreibung in literarischen Lanscahftsbildern. Frankfurt a.M., 1990. 164. 
53 "[...] der Herzschlag einer großen Monarchie ist [...] und von diesem Herzschlage die 
Frische und Gesundheit der anderen Glieder abhängt — [...]" Wien.. .V. 
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legyen az jóság és vidámság. " Ezekből tevődik tehát össze a város, az 
ellentétek tarkaságából, amely Stifter városképeiben is megjelenik, mert ezek is 
különbözőek tárgyukban, formájukban és előadásmódjukban. 

Л föld feletti és a földi városkép után az író lemegy a föld alá, a Szent 
István templom tornyának magasságából a kripta mélyére, az élők világából a 
holtakéba. Л vidám tarkaságból a dermesztő egyhangúságba, hogy teret és 
alkalmat adjon az elmúlásról való elmélkedésnek: Ein Gang durch die 
Katakomben 
(Séta a Katakombákon keresztül) Ellenpontos megoldást alkalmaz, kedveli a 
kontrasztokat. Ursula Naumann szerint Stifter ebben a képben a "barokkos 
mulandóságélményt" idézi meg.55 Ez a két kép az ellenpontos ábrázolás révén 
kapcsolható össze és természetesen összeköti még a közös helyszín, maga a 
templom. Ilyen képpár megoldással külön már nem találkozunk a 
későbbiekben, csak egy-egy íráson belül. Stifter nem volt filozófus, csak hívő, 
de amennyit ez a műfaj elbír, annyi elmélkedést életről-halálról, az emberi lét 
értelméről és ennek értékéről megenged magának ebben a két bevezető 
városbemutatásban. Ezután már komoly és derűs képek színes kavalkádja 
következik. 

A tájképfestő Stifter lép elő a Der Prater (A Práter ) és az Ausflüge und 
Landpartien {Kirándulások a szabadba) e. írásokban. Ez a két kép Stifter táj leíró 
és portréfestő művészetét is bemutalja. Az elsőben a főváros óriási kertjét, a 
Prátert ünnepnapi forgatagban ábrázolja és az ide özönlő sétálók színes seregét 
mozgásban ragadja meg. A Práter a Szt. István templom mellett Bécs másik 
nagy jelképe, a császári családnak éppoly kedvelt kirándulóhelye mint a népnek. 
Különösen tavasszal látogatják szívesen a bécsiek. Stifter egy május elsejét 
ábrázol, — vasárnap 4 óra után vagyunk, tiszta az égbolt és a ragyogó idő 
kicsalja az embereket a zöldbe, a természetbe. A hatalmas terület kellemes 
találkozóhely is egyben, zeneszó mellett sétálgatnak, de vannak távoli, 
lármamentes zugok is a pihenni vágyóknak. Mi is a Práter valójában? "[...] 
azonban éppen az óriási fővárosnak van szüksége egy óriási kertre, amelybe 
kiöntheti lakosságát [...].'°' Magunk előtt látjuk Stifter "ecsetje" nyomán a 
tarka-barka tömeget, a minduntalan elakadó kocsisort és lovasokat, a hölgyeket, 
akik színpompás ruháikban olyanok, mint "eleven virágzó tavaszi bokréták"" 
és az egész mozgalmas jelenetet: "[...] tobzódnak a színek, a kellem, a pompa, 

51 "Nimm die Menschen und Bilder wie sie kommen. Jetzt ein kleines unbedeutendes 
Wesen, jetzt ein tiefer Mann voll Bedeutung, jetzt Scherz, jetzt Ernst, jetzt ein 
Einzelbild, jetzt Gruppen und Massen — und alles dies zusammen malet dir dann zuletzt 
Geist und Bedeutung dieser Stadt in allem, was in ihr liegt, sei es Größe und Würde, sei 
es Lächerlichkeit und Torheit, sei es Güte und Fröhlichkeit. Wien...XXI. 
55 Vö, NAUMANN, Ursula....77. 
M' " [...] aber gerade die riesenhafte Residenz braucht einen riesenhaften Garten, in den 
sie ihre Bevölkerung ausgeißt [...]"" 

Wien... 7?. 
"*' "leibhaftige blühende ["rühlingsgcsträuche" Wien...76. 
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a tömeg a mozgás [...]" ^Az egymásra toluló képekben megjelenített város és 
ünneplőbe öltözött lakói után a Kirándulások a szabadba egészen más jellegű. A 
nagy vonásokkal megrajzolt tájkép Bécs környékét tárja szemünk elé, a 
távolabbi kedvelt kiránduló- és pihenőhelyeket, a Bécsi erdő vidékét. 
Megjegyzése a kirándulókról: " [...] mert egy derűs nép, jó nép is [...]. "^rímel a 
Práter- leírásban tett kijelentésére: " Egy vidám nép, egyúttal jó nép is [...]" 60A 
vidámsággal a testi-lelki harmóniára utal. A Práter és a Kirándulások... 
életképszerü elemeket is tartalmaznak, amennyiben a városlakók 
kikapcsolódásába, ünnepi, hétvégi kirándulásába engednek bepillantást. 

A szerző egy-egy kedvenc foglalatossága kapcsolja össze a Die Wiener 
Stadtpost ( A Bécs Városi Posta) és a Der TandeImarkt (Az ócskapiac) с két 
zsánerképet. Ez pedig a levelezés és a régiségek szeretete, a gyűjtőszenvedély. 
Mindkét írás bővelkedik humorban és iróniában, illetve öniróniában. Az első 
vázlat (skicc) — amelyre rövidsége miatt valóban illik ez a műfaj meghatározás 
— a Stifter idejében újdonságként bevezetett levétszállító kocsit örökíti meg. Az 
író 1832 után, a kolerajárvány veszélyének elmúltával tér vissza a városba és 
örömmel fedezi fel a postakocsit, s ennek rendeltetését. Stifter nagy levélíró, 
halála után 3 kötetes levelezése jelent meg, amelyet szintén Aprent barátja 
rendezett sajtó alá. A posta áldásos tevékenységének bemutatása után másik 
gyöngéje kerül terítékre:" E sorok írója bevallja, hogy nagy tisztelője a 
régiségeknek [...]. "6IA Tandelmarkt tulajdonképpen a Trödelmarkt bécsies 
elnevezése. Az efféle ócskapiac vagy bolhapiac szinte minden nagyvárosban 
megtalálható. Stifteméi a dolgok, tárgyak szeretete feltűnő, szavai nyomán 
szinte életre kelnek a különböző régiségek. Nemcsak a tárgyakat írja le 
érzékletesen, hanem az ócskapiacon megforduló embereket is; a kereskedőket és 
a vásárlókat. A régi holmik egykori viselőikről, gazdáikról beszélnek:" A 
régiségek iránti szeretetem kiterjed a teljesen haszontalan, középkori dolgokra 
és minden ócska kacatra, amelyeknek nyelvét már nem értjük többé [...]" 62 Itt 
ragadja meg az alkalmat, hogy kritikát mondjon a város új arculatáról, az 
építkezésekről, amelyek nyomán eltűnnek és elpusztulnak a régi cirádák, 
kőangyalkák és a kedves kis dísztő figurák. Sajnálja a régi épületeket, mert ezek 
határozták meg a város hangulatát:"[...J Ha látok még itt-ott egy fekete, 
sokoromzatú, magasbaszökő házat, már attól félek, hogy másnap arra járva, 
állványok lesznek majd rajta, s ezeken ezernyi ember, akik lebontják a szomszéd 
házakkal együtt, hogy egy csillogó fehér, egyenes, négyszögletes, unalmas 

58 " [...] Farbe an Farbe drängt, Reiz an Reiz, Pracht auf Pracht, Masse an Masse, 
Bewegung auf Bewegung [...]" Wien. ...77. 
59 "[...] weil ein heiteres Volk auch ein gutes ist [...], Wien... 429. 
60 "[...] weil ein lustiges Volk auch ein gutes ist f...], Wien...81. 
61 " Der Schreiber dieser Zeilen gesteht, daß er ein großer Verehrer von Altentümer ist 
[...]" Wien...227. 
62 " Diese meine Liebe zu Altentümern erstreckt sich aber auch auf ganz unnützes, 
mittelalterliches Zeugs und auf jeden verschollenen Trödel, dessen Sprache wir gar nicht 
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bérházat építsenek a helyére. " 
Az emberi gyöngeségeket, hibákat leginkább talán a Die Streichmacher 

(Hencegők) és a Wiener Salonszenen ( Bécsi szalonjelenetek) с zsánerképek 
figurázzák ki, amelyek hangvételét szintén nem csekély mértékű önirónia 
színezi. Mindkettő a címben szereplő kifejezések magyarázatával indul. A 
"Streichmacher" szó a ma használatos sznob, pervenü árnyaltabb megfelelője, 
mert valódi jelentése inkább tréfacsináló, csínytevő, hencegő, tehát olyan valaki, 
aki nem rossz szándékból ugyan, de becsapja a világot, többnek szeretne látszani 
mint amilyen a valóságban. A pontos meghatározást Stifter sem adja meg, de 
körülírja a kifejezést és felvonultatja a szekta sokféle képviselőjét, nem tagadva: 
— "[...] hogy magam is közülük való vagyok [...] " így próbálja körülhatárolni a 
szó jelentését: ' Mi mindent be nem beszél magának az ember — mely 
kézzelfogható hazugságokat nem hiszi el saját magának ?"64 Majd tobzódó 
hasonlatokkal, színpompás jelzőkkel, kis anekdoták keretében mutatja be a 
különböző hencegőket — kinagyítva az emberi hiúság, önteltség, rátartiság 
megannyi nevetséges vonását. A szalonok világát feltáró képet is 
meghatározással kezdi: "Aligha találunk mostanában még egy olyan 
sokjelentésű, elkoptatott és kárhoztatott dolgot, mint a szalon; 
[...]." ^Összehasonlítja a fővárosi szalonéletet a vidéki szülőházban, a kerti 
lakban tartott összejöveteleikkel, a sokszor mesterkélt viselkedést, a tiszta 
egyszerűséggel. Az igazsághoz tartozik, hogy Stifter a bécsi szalonok kedvelt 
vendége volt. Befutott íróként szívesen fordult meg irodalmi szalonokban, pl. a 
művészetkedvelő Joseph Wertheimer, a Schwarzenberg hercegi család és 
Henriette Pereira-Arnstein bárónő szalonjában.66 Keményen bírálja azonban a 
felszínes összejöveteleket és azokat, akik úgy vélik, hogy "a nyakkendő, frakk, 
kesztyű és selyempárna jelenti a szalon lényegét; "67 Stifter ezekben az ironikus 
hangvételű, de sokszor szatirizáló zsánerképeiben a kor káros (kóros) jelenségeit 
állítja pellengérre, főleg a feltörekvő középosztálynak a nemességet majmoló 
szokásait, tulajdonságait karikírozza csevegő stílusban, nem titkolt nevelő 
szándékkal. 

Személyes gyermek és ifjúkori élményekből, emlékekből fakad a Die 

J " [...] wenn ich noch hie und da ein schwarzes, vielgiebliges, hochgestrecktes Haus 
sehe, so fürchte ich schon, daß wenn ich morgen vorübergehe, Gerüste dastehen und 
tausend Menschen daran sind, das Haus und seine Nachbarn abzutragen, um ein 
glänzendes, weißes, gerades, viereckiges, reizloses Zinsgebäude hinzustellen. 
Wien...227-228. 

"[...] daß ich selber einer bin [...] Was macht man sich nicht alles weis — welche 
handgreifliche Lügen glaubt man sich nicht selber?" Wien... 188. 
' "Es gibt kaum ein Ding in neuester Zeit, das so vieldeutig geworden, das so 

verbraucht und verpönt worden, als der Salon;[...]" Wien.. .438. 
ROEDL, Urban: Adalbert Stifter in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek 

bei Hamburg: Rowohlt, 1967. 73-74. 
"[...] und meinen, Krawatten, Fräcke, Handschuhe, Seidenpolster machen das Wesen 

des Salons; [...] ".Wien. ..439. 
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Karwoche in Wien (A nagyhét Bécsben) és a Leben und Haushalt dreier Wiener 
Studenten ( Három bécsi diák élete és otthona). Az első írás gyermekéveinek 
húsvéti előkészületeit idézi, amikor őszinte vallásos áhítattal díszítették a 
templomot virágvasárnapra és térdeltek húsvét hétfőn a szent sír elé. Az 
ellenpontos ábrázolás itt egy íráson belül valósul meg, a vidéki ember hite és 
áhítata a nagyvárosi embert már nem érinti meg. A húsvét misztériuma adja a 
keretet Stifter önvallomásához és a kétféle felfogás és életstílus ( a vidéki őszinte 
egyszerűség és a nagyvárosi felszínes könnyelműség) szembeállításához. A 
diákkori emlékek bécsi egyetemista éveit idézik, amikor két barátjával együtt 
béreltek egy kis szobát. Itt is sok az önéletrajzi elem, emlékfoszlányai kelnek 
életre Pfeiffer, Schmidt és Quirin alakjában. Pfeiffer az önportré, a másik két név 
mögött Anton Mugerauer és Franz Xaver Schiffler, két földije és diáktársa 
rejtőzik.68 A gyermekkori húsvét áhítatát itt újra felváltja a humor, amikor bécsi 
bohém korszakát eleveníti fel. Tréfás és komoly képek váltakoznak, amilyen a 
diákélet. Stifter itt sem rajzol egyénit, a diák tipikus jellemzőit ragadja ki, az 
elején is közli: " Ezt a hármat emeljük ki, nem mintha valami egészen 
különlegeset akarnánk mondani róluk [...],sokkal inkább azért, mert pontosan az 
egész fajtát képviselik és [...] egy Bécsről szóló könyvből nem hiányozhat a bécsi 
diák [..] "69A városba érkezés első lépéseitől, apró színes képekben és humoros 
jelenetekben kíséri végig a vidéki diákok csetlését-botlását, egyetemi és otthoni 
életét. 

A Wiener Wetter {A bécsi időjárás) és a Warenauslagen und 
Ankündigungen {Kirakatok és hirdetések) с humoros vázlatok a természet 
játékának, illetve a vásárlásra csábító hirdetéseknek kitett emberek 
"bukdácsolását" példázzák a szó szoros és átvitt értelmében. Bécs időjárásának 
kimerítő taglalása közben vidám jelenetekkel tarkítja a képet. Hogyan tréfálja 
meg a természet, az eső, a szél és a jég a nagyvárosi embert. Humoros életkép a 
helyi sajátosságok ábrázolásával. A Wettersammler (időjárásgyüjtő) Stifter 
nézelődik és ábrázol: ''Kétségkívül [...] Bécsnek saját időjárása van [..,], 
léteznek sajátságos külvárosi időjárások vagy egészen eredeti tér- és utcaklímák 
így pl. az Annagasse valódi jégverem, a Stephansplatz egy szélfújtató. "7<> 

A Kirakatok és hirdetések újra egy emberi gyöngeséget figuráz ki; a 
vásárlókedvet, az ember irányíthatóságát, befolyásolhatóságát: " [...] ámde az 
nem olyan egyszerű, hogy e kirakatok és hirdetések ne csak azt a célt szolgálják, 
hogy az vásároljon, aki akar, sokkal inkább és tulajdonképpen azt, hogy az 

Vö. ROEDL, Urban: Adalbert Stifter. Geschichte seines Lebens. 2. neuberab. Aufl. 
Bern, 1958. 162. 
69 "Wir heben diese drei besonders heraus, nicht als wollten wir von ihnen etwas ganz 
Besonderes sagen [...], sondern vielmehr darum, weil sie die ganze Gattung darstellen 
und [...] in einem Buche über Wien dürfe der wiener Student [...] gar nicht fehlen. " 
Wien... 197. 
70 "Allerdings [...] hat Wien sein eigenes Wetter [...] eigentümliche Vorstadtwetter 
existieren oder gar originelle Platz- und Gassenklimate. So z.B. ist die Annagasse ein 
wahrer Eiskeller und der Stephansplatz ein Windbalg." Wien...335. 
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vásároljon, aki nem akar. " Stifter szerint az első üzletember a paradicsombeii 
kígyó volt. A vásárlókedvet az ember egyik ősi örökletes betegségének tartja. 
Ebben a kis humoreszkben a nagyváros mint a hiúság fellegvára jelenik meg. 

Ezek a városképek tehát a régi Bécset mutatják be, a század első felének 
birodalmi fővárosát. Ezért is írhatta Stifter tervezett külön kötete előszavában: 
" Amit most Bécsről elmondok, még az úgynevezett újjáalakítás előtti Bécsből 

származik, tehát f...j a régi Bécsből [...]. Akik a régi Bécsben boldogok voltak, 
úgy néznek majd e lapokon sorjázó ártatlan dolgokra, mint egy régi kedves 
kifakult fátylára f...j" 

Zusammenfassung 

Die Feuilleton-Antologie (Wien und die Wiener, in Bildern aus dem 
Leben) erschien 1844 beim Verlag von Heckenast in Pest. Den Sammelband 
redigierte Adalbert Stifter, der selbst 12 Städtebilder von den 54 Beiträgen 
geschrieben hatte. Stifters Ziel war: "[...] nicht etwa eine Statistik Wiens zu 
bringen, sondern in ernsten und heiteren Bildern wie in einem Kaleidoskop 
Szenen dieser Haupstadt vorüberzuführen " (Vorrede). Das Buch ist wirklich so 
bunt und abwechslungsreich, wie ein Kaleidoskop. Die Lebens- und Genrebilder 
von S. Wagner und F. Stelzhammer stellen die Wiener Typen dar, aber sie 
erreichen Stifters Niveau nicht. (Die Namen der anderen Mitarbeiter sind heute 
nicht mehr bekannt.) Stifters Wiener Bilder sind die besten Städtebilder der 
österreichischen Biedermeierzeit. Er "malt" und plaudert, schildert und 
meditiert. Er stellt uns sein Wien in ironischem Ton mit viel Humor. Er macht 
uns die Wahrzeichen der Residenzstadt (Der Stephansdom, Der Prater) und die 
Umgebung bekannt, führt menschliche Tugenden und Untugenden vorbei (Die 
Karwoche, Die Streichmacher), läßt die Altentümer sprechen (Der 
Tandelmarkt), stellt uns sich als "Wettersammler" vor ( Wiener Wetter), 
erinnert sich an seine Studienzeit (Leben und Haushalt dreier Wiener 
Studenten), etc. Stifter lebte zwischen 1826 und 1848 in der Hauptstadt und er 
kennt die guten und bösen Seiten Wiens. In dieser Arbeit möchte ich seine Wien-
Darstellungen ein bißchen näher bringen und zugleich über diese Kunstform 
"Städtebild" einen literaturhistorischen und poetischen Überblick geben. 

" [...] jedoch nicht so einfach scheint es, daß diese Auslagen und Ankündigungen 
nicht nur den Zweck haben, daß der kaufe, der will, sondern vielmehr und eigentlich 
den, daß Verkaufe, der nicht will." Wien... 261. 
" "Was ich hier von Wien sage, stammt aus Wien vor der sogenannten Neugestaltung, 

also [...] aus dem alten Wien [...]. Die im alten Wien fröhlich waren, werden die 
harmlose Dinge, welche in diesen Blätter folgen,ansehen, wie die ausgebleichten 
Schleife einer Geliebten [...]" 
Aus dem alten Wien. Frankfurt a.M., 1986.9-10. 
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T W l a n T h n m a s \zf\rai ПГП7Я1Я 

Dylan Thomast, a XX. század első felének sokszínű költőjét újra 
felfedezték a kilencvenes években. Munkájának, alkotói világának sokféle 
megközelítése lehetséges. Egyik mai aktualitását ember és természet 
újrafelfedezett kapcsolata adja, aminek világképében kiemelkedő jelentőséget 
tulajdoníthatunk. Látomásos, vizionárius volta is időszerű, a modernséget 
kapcsolta össze a transzcendens létezéssel, ami szintén összefüggésbe hozható a 
kilencvenes évek új érzelmességét igénylő emberképével. 

Külön felfedezés egészen korai költészete, melyet Angliában is csak 
1989-ben adtak ki először bővítetten, négy kamaszkori jegyzetfüzetét véve 
alapul, s melyben mindezek csíráját fellelhetjük, s melyek színvonala a zsenit 
mutatja, akárcsak Rimbaud-nál, s nem a feledhető zsengéket, mint más, 
egyébként jelentős alkotó esetében. Két részre oszthatjuk ezeket a korai 
írásokat: novellákra, történetvázlatokra - melyhez filmforgatókönyv vázlat is 
tartozik - és tanulmányokra. Előbbiek közül több ahhoz a jegyzetfüzethez 
kötődik, aminek gyűjteményes kiadásáról fentebb szóltunk, több pedig a 
Swansea Grammar School Magazinban megjelent kamaszkori írások közül való. 
Dylan Thomas apja, akihez érzelmileg-lelkileg szorosan kötődött, ugyanezen 
iskola angoltanáraként tanított, fia az ő ambícióit testesítette meg - tudjuk, hogy 
költő szeretett volna lenni ifjúkorában - s a fiú érdeklődése a humán 
tudományok iránt és ezirányú késztetése apai szellemi örökség, Kosztolányink 
szavaival írhatta volna tehát ő is: Tanár az én apám. 

Az ifjú Dylan Thomast azonban a szabadabb élet vonzotta, az iskolai 
újságírás nyomdokain haladva olyan pályát kezdett, amin kötetlenebbnek 
érezhette magát, s írással foglalkozhatott. Talán túl gyors munkavállalását 
segítette a 30-as évek nehéz gazdasági időszaka, amikor oxfordi és cambridge-i 
diplomás fiatalok szerencsésnek mondhatták magukat, ha ügynöki álláshoz 
jutottak. Előbb korrektorsegéd lett, majd kinevezték riporterré South Wales 
Evening Post с. újságnál. Hamarosan rájött azonban, hogy az újságírás is 
kötöttségekkel jár, amennyiben meghatározott témáról kell írnia, s bár ezek 
között több figyelemre méltó is akad, mint az itt szereplő lélektani-művészeti 
kérdéssel foglalkozó darab, többnyire unalmas riportot kényszerült írni, amit jó 
költőként és rossz újságíróként oldott meg: amikor egy énekkari bemutatóról 
kellett írnia, az egészet elintézte pár sorban, és a fennmaradó helyet saját 
gondolataival töltötte ki Longfellow költészetét taglalva. 
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Fontos megjegyeznünk, hogy ez a korai időszak a legtermékenyebb 
Dylan Thomas életében, és elmondhatjuk, hogy ez az az idő, amikor stílusa 
kialakult. Élete utolsó évtizedében húsz verset írt mindössze, stílus, koncepció 
és kompozíció szempontjából tehát ez a swansea-i korszak meghatározó. 

Itt közölt három írását a tanulmányok közül választottuk. Az első a 
húszas évek költészetével foglalkozik - elmondhatjuk, hogy többször is ír a 
poétikáról, helytörténeti vonatkozásban Swansea költészetéről, és a költészet 
elméletéről Poetic Manifesto с. szövegében, tehát ez a téma érdekli leginkább. 
Modern Poetry с. összefoglalásában megjelenik a magát a költészetben 
meghatározó gondolkodó. Mi a meghatározó ebben a költészeti hitvallásban? 
Elsősorban a szabadság fogalma, amivel a címben is jelzett modern jelzőt 
szintetizálja. 

Kik ekkor a modernek? T.S. Eliot, James Joyce, kortárs mindegyik, s 
Dylan Thomas ugyanúgy felismeri jelentőségüket, mint Virginia Woolf a 
„Modern próza" с esszéjében, ami ugyanebben az időszakban keletkezett - s 
mintha megelőlegezték volna maguknak a felismerést, Virginia Woolfot a 
modern próza, Dylan Thomast a modern költészet nagyjai közé sorolhatjuk. 
Később Dylan Thomas találkozott is Eliottal, de ez a találkozás nem volt átütő 
erejű, s bár Eliot, aki ekkor a Criterion с. folyóiratot szerkesztette, s később ezt 
vallotta: „én mindig tekintélyes jelentőségű költőnek tartottam őt", valójában 
nem segítette versei kiadásához. A költő első verse a The New English Weekly 
с. hetilapban, első elbeszélése pedig a New English Weekly-ben jelent meg. Aki 
igazából segítette a pályáján, az az Edith Sitwell, akit itt még a majdani költő 
méltat, s később ez megfordul, a költőnő lesz legfőbb támogatója a Londonba 
kerülő, s ott szerencsét próbáló walesi bárdnak, s ö az, aki szentnek nevezi a 
korán elhunytat - 39 évesen halt meg, hét évvel többet ért meg, mint a mi József 
Attilánk - s ezt az elnevezést bizonyára megérdemelte e folyton vívódó, 
körülményeivel küszködő lánglelkü művész. 

Ennek a költészetről írt tanulmánynak az időszaka a húszas évek, amikor 
számos irányzat útnak indul, a költő első megjelenő verseskötetét, amelyik 
1934-ben került kiadásra Londonban és 18 verset tartalmaz, szürrealista 
költészetnek tartják. Ebből lép tovább a besorolhatatlanok közé, napjaink egyik 
legolvasottabb angol költője ő, nálunk Nagy László, Weöres Sándor, Nemes 
Nagy Ágnes, Tandori Dezső fordította, hogy a legjelentősebbeket említsük. 

Bár Eliothoz kötődik, érzelmességével éppen az ellentéte, s inkább 
köthető Byron vagy Keats nevéhez, mint a kortársakhoz. Saját korában 
Amerikában aratott jelentős sikert, abban az országban, amely hagyományokat 
nélkülöz, viszont elismeri a kísérletező zseniket, akár a képzőművész Marcel 
Duchamp esetében. Teljes sikerét korai halála akadályozta meg egy amerikai 
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felolvasókörútja során. A létezés aktuális kérdése költészetről írt tanulmánya 
idején az I. világháború hatása. Dylan Thomas tisztelettel adózik a háború 
tönkretette költőknek, megjelenik a háború embertelenségét és magát a háborút 
elítélő gondolkodó, aki itt még az első nagy világégés romboló hatását tárja 
elénk. Bízik azonban a költészet erejében éppúgy, mint az azt meghatározó 
szabadságéban. 

A filmről írt értekezésében a később filmforgatókönyvek írásából 
megélni próbáló, az új művészeti ág iránt fogékony alkotót ismerhetjük fel. 
Dylan Thomas ebben is megelőzte korát, írásai szinte minden műfajt felölelnek, 
így operaszövegkönyvet készült írni Sztravinszkijnak, amiben korai halála 
megakadályozta, végül a zeneszerző a verseire komponált műveket. Hangjátékai, 
rádiós szereplése közismert, leghíresebb ezek közül „A mi erdőnk alján" Under 
Milk Wood. A play for voices Joyce Ulyssesével vethető össze: egy napban 
foglalja össze egy walesi kisváros, Dylan Thomas szülőföldje mikrovilágának 
életét. Korai prózai írásai között két filmszinopszis szerepel: "The Death of the 
King's Canary" és a "Betty London". Az itt közölt tanulmány ismertető jellegű, 
jórészt a némafilmmel foglalkozik, színpad és filmvászon közti különbségről ír, 
méltatja a máig legjelentősebbnek tartott némafilmrendezőt és filmgyáralapítót, 
D.W.Griffith-t, aki 1935-ben kapott Oscar díjat. A költő hangsúlyozza az új 
művészeti ág jelentőségét, s mára már tudjuk, hogy az akkor kezdeti stádiumban 
lévő mozgókép valóban nagy jelentőségű médiává nőtte ki magát, meghódítva 
nemcsak a művészetet, de a kultúra és a tudomány területeit is. 

Harmadik, általunk kiválasztott írása lélektani témájú: művészet és 
őrület összefüggéseit vizsgálja. A hivatalos pszichológia is komolyan 
foglalkozott ezzel a kérdéssel abban az időben, párhuzamokat keresett zsenik és 
őrültek között, példaként idézhetjük Lombroso Cesare népszerű könyvét, 
melynek címe: Lángész és őrültség. Dylan Thomas hasonló példákat említ híres 
emberek különcségeirŐl, de a konklúzió természetesen az, hogy ugyan vannak 
közös vonások és a zsenik között előfordul, hogy megőrülnek, mint Hölderlin 
vagy Nietzsche, de egyfajta túlérzékenységnél többet nem állapíthatunk meg, az 
is az alkotói periódusokra jellemző inkább, s belül áll a normalitás határain. 
Napjainkban így tehetnénk fel ezt a kérdést: mi a közös az emberi 
túlérzékenység és a művészeti érzékenység között? 
Ha meghatározással kéne élnünk, úgy fogalmazhatnánk, hogy Dylan Thomas a 
természetes öröm és az újromantika költője egyben. Példája ennek ez a 
tanulmány, melyben őrület és zsenialitás összefüggését, ezt a tipikusan 
romantikus témát választja tárgyául, s a végén szinte gyermeki nevetéssel oldja 
fel, pimaszul: dőljünk hátra és ne foglalkozzunk tudománnyal, ha ettől 
boearasak leszünk. Fausti dilemma ez. kamaszos fricskával meetoldva. 
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Mindhárom korai írás alapproblémákat jelenít meg, s úgy véljük, 
nemcsak kamaszkori jegyzetfüzetbe írt versei, hanem az ugyanekkor 
megfogalmazott gondolatai is egy korai zsenire vallanak. 

Felhasznált irodalom: 

Dylan Thomas: Early Prose Writings. Dent and Sons Ltd., London. 1971. 
Dylan Thomas: New Critical Essays. Dent and Sons Ltd., London. 1972. 
Dylan Thomas: The Notebook Poems 1931-1934. Dent and Sons Ltd., London, 
1989. 
Dylan Thomas: The Poems. Dent and Sons Ltd., London, 1991. 
The New Oxford Book of English Prose. Ed. John Gross. Oxford University 
Press, Oxford -NewYork, 1998. 
Szenczi M. - Szobotka T. - Katona A.: Az angol irodalom története. Gondolat, 
Budapest, 1972. 
Dylan Thomas: A csontnak partjain. Orpheusz kiadó, Budapest, 1992. 
Dylan Thomas: A szerelem térképe. Mágikus elbeszélések. Új Mandátum 
könyvkiadó, 1998. 

Modern költészet 

A georgiánus költészet vizsgálatára tett kísérletünk, még ha le is 
szűkítjük ezt a területet, szinte áthághatatlan akadályokat állít elénk. A költészet 
sosem volt olyan széleskörű és sokszínű, mint ma, és a költői egyéniség leírása 
olyan terjedelmet követel majd minden költő számára, amelyet lehetetlen 
beszorítani a különböző költői iskolák keretei közé. Kézenfekvő, hogy e tárgy 
vizsgálata során sokakat ki kell hagynunk vagy el kell felejtenünk. Hardy, 
Bridges, William Watson, Newbolt, Binyon, Kipling, Noyes és más fontos 
nevek még csak említést sem kapnak, mert nem tipikusan modern szelleműek, és 
nem szigorúan vett georgiánusok. 

A legfontosabb elem, ami költészetünk modernségét meghatározza : a 
szabadság, - lényegi és korlátlan - szabadság a formában, a struktúrában, a 
képzeletben és az eszmében. A gyökereket G.M.Hopkins lírájában találjuk, 
akinél ugyan inkább jellemző a versmérték, mint nem, de a nyelv oly mértékben 
rontott és elidegenített, ami már teljesen szokatlan. 

A szabadság formai jegyei elsőként Robert Bridges poétikájában 
lelhetők fel, aki a szabad ritmust bevezette a hagyományos versmérték mellé. De 
la Maré a megszokott formát bővítette vele, Sacheverell Sitwellnél a gondolatok 
és szépség különösségének megjelenítéséhez járul. 
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A szabadság eszméjét megtalálhatjuk bármelyik antológiában. 
Feltételezve, hogy nincs költőietlen tárgy, az új romantikusok (élükön T.S.Eliot 
és a jelenlegi legnagyobb James Joyce-szal) sorozatban ábrázolnak közönséges 
részleteket, jelenítik meg a szegénységet: „fürészporos éttermek osztrigáit", „az 
utcák sárga füstjé"-t, a „folyosói cigeretták és a kocsmák koktélízé"-t. 

De ez a szabadság nemcsak arra korlátozódik, hogy megbotránkoztassa 
viktoriánusainkat és augusztinusainkat. Az alkony költőfejedelménél, Yeatsnél 
találkozhatunk egy érzékeny hétköznapi világgal, amit miszticizmussal és 
mitológiai árnnyal von be. Egész poétikai világa törékeny, kiáltása 

„álmaim terültek lábad elé, 
lépj lágyan: amin jársz: az álmaim" (Szabó Lőrinc fordítása) 

ezt igazolja. 

S még több ez a szabadság, mint nyers dolgok és árnyékok kifejezése. A 
korai költők, Herrick és Lovelace egyszerűsége járul hozzá, amit megtalálhatunk 
a jelen legjobb költőinél - modernizálva tárgyukat-anyagukat és a feldolgozást. 
W.H.Davies írta a legbájosabb verseket az egyszerű szépség nyelvén, bár a 
mélység a legtöbb versből hiányzik. 

Az ábrázolás szabadsága leginkább az imagistáknál szemléletes, annál a 
csoportnál, amit J.G.Fletcher amerikai költő alapított. Richard Aldington a 
legismertebb közülük valósítja meg azt az eredeti módszert, mely a képet teszi 
legfontosabbá a költeményben, de magyarázza és értelmezi is azt. Fletcher 
versei színesek és csillognak egész kiterjedésükben, mélységét a kép elveszti, 
szinte vakít. A csillogás inkább felületi, a számtalan színt jelölő szó annyira 
kaleidoszkópikus, hogy a képzeletet már nem ösztönzi és ki sem elégíti. 

Sitwellék helyzete nem meghatározott a költészetben, de csak azért, 
mert különösen a sötét dolgokra irányul a figyelmük, ugyanakkor nem idegen 
tőlük a képek és gondolatok meglepő világossága. Elkülönülten kell őket 
szemügyre vennünk. A filozófiai alapelv ugyanaz Edith és Oscar munkáiban, de 
csak az alapminőség az, amiben költészetük hasonlít. Ugyanarra az alapra építik 
drámai lírájukat és szatírájukat, de struktúrájuk már egészen más. Edith egy szűk 
területen mozog, melyen belül a pszichológia és a természet széles teret kap. 
Költészete a nőiség sűrítménye, miközben rendkívüli éleslátással veszi észre a 
részleteket, a hirtelen villanásokat, az intenzív érzelmeket. Még enyhe 
modorossága is hozzájárul női költészetének különösségéhez. Osbert, akinek 
költészete legkevésbé megkülönböztethető hármójuk közül, az erőteljesebben 
meghatározott érzelmeket festi, hiányoznak Edith erős színei vagy Sacheverell 
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minőségi szépsége. Szatírája erőszakos, de ez az erőszak együtt jár a jóvá tevés 
meggyőződésével. 
Sacheverellhez nehezebb közel kerülni. Ennek nehézsége eredetiségében rejlik, 
képeit idegenszerüen látjuk, s ez a furcsaság a képeiben a leginkább 
meghatározó nála. Nyilvánvaló, hogy amikor egy valóban forradalmi mozgalom 
helyet kap a művészetben, igazolást kell nyernie anyagi és szellemi 
vonatkozásban egyaránt. Ami az angol költészet irányát megváltoztatta, az a 
világháború, a kegyetlenség, ami az embert reményvesztetté tette, eszményeit 
feladta, s ez a magyarázata a legelkeseredettebb és legszebb versek 
nyelvezetének is. Ebből a sötétségből világit a zseni tiszta világossága: Siegfried 
Sassoon a fehér-forró szatírájával és szépségével, Rupert Brooke, aki lelki és 
testi szublimációját áldozta az országért, amely mégsem adta meg a teljes 
elismerést neki, Robert Nicols, akinek vad zabolátlansága és mély 
visszafogottsága szenvedélyének szellemével lángol és apad; Wilfred Owen, 
Robert Graves, Julian Grenfell és más hősök, akik a szépség tornyát építették 
életük hamvain. 

A ma legfrissebb költészet a háború hatását mutatja. A szenvedés oka a 
szétesettség, az állati borzalom és kiáltó lehetetlenség, amit egy ilyen háború 
provokált ki, s a háborús költészet számára kikerülhetetlen. Szemlélődő 
zavarodottsággal állunk szemben. Nincs költő, aki biztos földet talál, hiába 
kutatják, kizökkent és összezavarodott Földre lelnek. Átmeneti korban élünk. 
D.H.Lawrence, a testimádó, aki félti a lelket, Edmund Blunden, aki az angol 
vidékből bukkant elő, Richard Church a kívülálló szemlélődő költészetével, 
Ezra Pound a kísérletező misztikus csak az új művészet alapjait fektették le. A 
költészet, ami ezekre az alapokra épül, szárnyaló és eredeti megvalósulást ígér. 

A mozgókép 

A mozgókép fejlődése a háború előtti kísérletektől napjaink kifinomult 
művészetéig egészen rövid időszakot ölel fel. Kezdve azon, hogy ma már a 
természetes fizikai indulatok is megjelennek a képen, miközben még harminc év 
sem telt el, nemcsak az alig észrevehető legapróbb rezdüléseket képes 
megmutatni, de a természetes környezetet is. 

Az első alkotás, amit komolyan vizsgálhatunk, D.W. Griffith filmje 
1907-ből. Nagy érzéke volt az egyensúlyteremtéshez, és művészi hozzáértéssel 
hozta létre a mára alapfogalommá vált premier plánt és a montázst. Felismerte a 
mozgókép jelentőségét, azt, hogy ez nem egy szeszélyes kísérlet csupán, hanem 
egy teljesen új eszköz a művészeti munkák sorában. 
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Az első komolyan készített film Adolf Zukor Erzsébet királynője volt 
1912-ben. Zukor sok időt töltött azzal, hogy a leghíresebb színészeket 
szerződtesse, és Erzsébet szerepét Sarah Bernhardtra osztotta. A film azonnali 
elismerést aratott, azzal a figyelmen kívül nem hagyható hibával, hogy a 
színpadi sztárok nem olyan sikeresek a filmen, részben a sokat követelő 
némajáték, részben pedig amiatt, hogy a képi megjelenés más technikát követel, 
mint a színpadi. 

1914-ben Griffith elkészítette „A nemzet születésé"-t. Ez a film könnyen 
vált a legkiválóbbá az összes háború előtti alkotásnál. Elsöprő volt a műfajban, 
lázadást és némi vérontást is eredményezett, de ez csak még többet jelent a 
filmművészet hatására vonatkoztatva világszerte. A háború alatt néhány angol 
stúdió próbált versenyre kelni a sok amerikaival, de ez a próbálkozás 
félbeszakadt. Eltelt 2-3 év, amíg az angolok ismét felzárkóztak, s értékes 
filmeket hoztak létre. Addig a közönség számtalan amerikai képet és kevés 
angolt láthatott, nem tudott arról, hogy létezik néhány igazán jó, intelligens 
angol filmes is. Most már majdnem annyi munka és film jön létre itt is, mint 
amennyi Amerikában. A filmen ábrázolt történetek kezdetben igen egyszerűek 
és nyilvánvalóak voltak, de ahogy telt az idő, a közönség is igényesebbé vált, s 
nemcsak szerelmi háromszög, hős, hősnő és gazember szerepelt az 
elkerülhetetlen véggel. Összegezve a hős emberibb lett, a hősnő is hibázott, a 
gazember sem eleve megbélyegzett és baljóslatúnak ábrázolt alakként szerepelt 
már, s mindennapi öltözék és események is helyet kaptak. 

Ahogy a sablonos történetek kimerültek, a klasszikusok is lekerültek a 
polcról, leporolták, hozzáértő intellektusok kivonatolták és felújították s végül 
filmre alkalmazták. Napjainkban sok film a legjobbak közül híres regényeken 
vagy színdarabokon alapszik, vagy ekörül szövődik. A film cselekménye 
világosan kivehető bonyolítást kíván. A szavaknak el kell különülniük, amilyen 
gyakran lehet, és képeket, vizuális szimbólumokat kell helyettük alkalmazni. A 
film hatása nagyban függ a jellemek érthetőségétől, arckifejezésektől, 
testmozdulatoktól. Kezdetben a színészek sokat beszéltek, "elvesztek" a 
vetítővásznon, nem alkalmazkodtak a képi világhoz. Következésképp a játékuk 
túlzott és abszurd lett. Túlhangsúlyozták az arckifejezéseket, eltúlozták az 
érzelmeket. Mindenfajta érzésnek változatlanul átadták magukat, fájdalomnak, 
hisztériának, artikulálatlan haragnak. 

Henry B. Walthall 1914-ben rámutatott, hogy ez a felnagyítás 
szükségtelen, s ebben jelentett újat a maga nemében egyedülálló "A nemzet 
születése", ahol kidolgozták a finom gesztusokat és világos célzásokat, s 
határkővé vált a mozgókép fejlődésében. Ettől kezdve charme-os és bámulatos 
színészek és színésznők sora következett, akik általános csodálatnak örvendtek. 
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Még néhány dolgot említenék, ezek egyike a hang. A hangosfilm 
megjelenése új teret nyitott, más lehetőségeket viszont beszűkített. A 
hangtechnika ugyanazt az állapotot mutatja, mint a némafilm, amikor Griffith 
kifejlesztette saját módszereit, képi beállításait, amivel hozzásegítette a filmet a 
felbecsülhetetlen fejlődéshez. Talán Griffith lesz az a legjobb anyag, amit a 
hangosfilm veszít az idővel. 

A szinkronizált filmek a 30-as évekre különböző kellemetlenségekkel 
járnak. Mind az angol, mind pedig az amerikai producerek teljesen biztosak 
voltak a hangban, de túlságosan is bíztak benne. Az idősebb és már jártasabb 
producerek inkább ráadásnak tekintették, nem vették figyelembe, hogy ez egy új 
út, ami nem illeszkedik a régi módszerekhez, és más megközelítést igényel. Még 
a film legnagyobb híveinek és alkotóinak is meg kell küzdeniük a hangosfilm 
kezdeteivel, s megtanulni, hogy tanulniuk kell. 

Zsenialitás és őrület rokonsága a világ művészetében 

Az elmebaj határait meghúzni legtöbb embernél bonyolult lenne, belső 
korlátait felállítani már könnyebb, összevetni sajátos érzékenységét a 
köznapival. Méginkább nehéz bármilyen biztonsággal elkülöníteni normalitást 
és különcséget. 

Létezik olyan vélemény, mely szerint a világ gondolkodóit a maradék 
emberiség őrültnek tartja, és G. K. Chesterton, az értelem mintaképe azt mondja, 
hogy jobban láthatjuk a dolgokat fejen állva, mint bármely más pozícióban. 
Lehetséges, hogy így van. De sokan tagadják is ezt, s úgy vélik, a legihletettebb 
emberek rendelkeznek elég rögeszmével ahhoz, hogy elégedetté tegyék a 
legtöbb modern pszichológust. 

W. Blake a nagy költő és művész szokása volt, hogy teljesen meztelenül 
ült ki hátsó kertjébe, s ezzel megbotránkoztatta a szomszédait. Swinburne, akiről 
legendák sora keringett, oly szokással bírt, hogy tükre előtt vad táncokat lejtett, 
prüszkölt és ágaskodott a szobájában órákon át, s méltatlankodott, ha valaki 
félbeszakította. Ezer példáját találjuk a különcségnek olyan embereknél, akik 
alkotásait vizsgálva meglepő józanságot és éleslátást tapasztalunk. Oscar Wilde, 
egy másik legendás alak sokáig restauráció kori öltözékben járt. A 
leghátborzongatóbb különös szokása John Donne-nak, a szerelmi lírikusnak és 
egyházfinak volt, aki utolsó éveiben annyira beleélte magát a halál gondolatába, 
hogy miközben a portréját festették, ő maga egy koporsóba állt és halotti lepelbe 
burkolózott. 
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Isaac Newton gyerekes örömet talált a szappanbuborék-fújásban, 
annyira, hogy órákat töltött ezzel, Hugo Wolf német dalköltőnek ömlöttek a 
könnyei, miközben zongorán játszott, Schumann sosem tudta rávenni magát, 
hogy az első emeletnél feljebb menjen, mert attól félt, hogy kiesik az ablakon. 
Keats, ámbár bölcsebb volt sokaknál, azt tartotta, hogy borsot kell tenni a 
nyelvünkre, mielőtt vörösbort iszunk. 
Fentiek olyan példái a bizarr hóbortoknak és szeszélyeknek, amik nem őrületek 
vagy bűnös extremitások. 

Amikor rátérünk A.E. Poe-ra, akiből a hóbortos fantázia létrehozta a 
Misztika és a Képzelet meséit, valóban felmerül a zsenialitás és őrület 
kapcsolatának kérdése. Poe a maga kitalálta styxi mélabúban élt. Ivott és 
narkomániás volt, de történeteinek hamisítatlan horrorja, taszító morbiditása és 
a normál értékek teljes hiánya nem a drog és alkohol hatása. Nincs olyan ember, 
aki ha csak részben is nincs eszénél, olyan történeteket képes kitalálni idő előtti 
temetésről és holtak megbűvölte élőkről, mint ő. 

John Clare, a falusi költő, aki napjainkban oly népszerű, s minden 
irodalmi tananyag foglalkozik vele, csaknem egész életét vidéki 
elmegyógyintézetben töltötte. Költeményei, melyek közül számosat itt írt, a 
szépség kifejezésének megnyilvánulásai, egyszerűségük távol áll minden 
őrülettől. Christopher Smart, akit „Dal Dávidhoz" с munkájáról ismerhetünk, 
legjobb alkotásait szintén elmegyógyhelyen írta. 

Paul Verlaine, a legnagyobb francia lírikus utolsó éveit teljes 
nyomorban élte, ingázott a kávézók és kórházak között, s a legkivetettebb ember 
volt az irodalomtörténet alakjai sorában. 

„A Romlás virágai" szerzője, Charles Baudelaire, a francia irodalom 
enfant terrible-je egzotikus, őrült életmódot folytatott Indiában és Párizsban. 
Ártalmas volta ellenére lenyűgöző munkáját kiátkozták a kortársak, sok 
költeményét betiltották. Ópiumhoz fordult, mértéktelenül ivott és meghalt 
negyvenhat évesen paralízistől nyomorékon. 

Tragikus alakok ők, de szerencsére sok művészi különcség inkább 
nevetést, mint könnyeket vált ki. James Thomson „A halott éjszaka városa" 
című könyv írója egy egész hónapot töltött ágyban, pedig a legjobb egészségnek 
örvendett, s viselkedésére magyarázatul annyit mondott, hogy teljesen felesleges 
felkelni az ágyból, ha a nap végén úgyis vissza kell feküdni. Korunk 
művészeinél sem hiányoznak a különcségek, ahogy Miss Nina Hamnett, a 
„Nevető Torzó" с betiltott könyv szerzője tár fel ilyeneket. Ahogy 
elgondolkodunk ezeket a zseniket kísérő tragédiákon és zavarokon, ami oly 
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gyakran jellemzi őket, úgy tűnik, kellemesebb, ha mi magunk hátra dőlünk és a 
tudatlanságban leljük kedvünk. Ki akar zsenivé válni ezek után? 

Rezümé 

Dylan Thomas the Welsh poet of the XXth century had been discovered in the 
90ths. His early poetry was published again in 1989, enlarged by new up-to 
now unpublished poems. Up to the present time not only his early poems but his 
early prose writings are interesting. Here are three of them: 'Modern Poetry', 
'The Films', and 'Genius and Madness Akin in World of Art'. Freedom is the 
most important thing for him as regards modern poetry. In his article on the 
films he writes about a new branch of art. In his study 'Genius and Madness 
Akin in World of Art' he deals with the aspects of psychology. 
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IV. MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET 

Fabó Edit 

Valóság - humor - bölcsesség 
(Millennium, 1900, Magyarország) 

Az optimizmus lendülete 

2000-t írunk, keresztény kultúránk második évezredének utolsó 
esztendejét. Szorongásokkal, félelmekkel vegyes érzelmekkel nézünk a 
harmadik évezred elé. Másképp volt ez száz évvel ezelőtt. Érdemes hát 
felidézni, azt a kort, annak hangulatát, a korabeli Magyarország társadalmát, 
gondolkodását, amelyben a legnépszerűbb élclap és egy híres nyomdász 
vállalkozó sorsa összefonódott. A kapcsolat - figyelembe véve a terjedelmi 
korlátokat - az eklektikus képalkotás módszerének segítségével elevenedik meg: 
egy-egy zsánerkép tiszta és nagy látószöget biztosít. 

Kevesen tudják milyen szoros viszony volt a Borsszem Jankó (1868-
1938) és Kner Izidor (1860-1935) között. Különös, hogy a sajtótörténet is 
elsikkad afölött, hogy Kner volt a lap egyetlen állandó külső munkatársa és 
mentora. A Kner név mindenkinek ismerősen cseng. Többéves kutatás után 
elmondható, hogy a Kner Izidorról szóló vagy vele kapcsolatos irodalom 
meglehetősen szórványos. A szakirodalom döntően Imre fiához, illetve a 
nyomdához fűződik, így Kner Izidor önéletírása forrásértékű.1 A maga idejében 
méltán ünnepelt embert az utókor alig ismeri. Fordulatos, csapongó 
önéletrajzában számtalanszor visszatér kedvelt élclapjához. 1999-ben egy 
levéltári fond aljáról előkerült egy vélhetően utolsó, halála előtt néhány 
hónappal keltezett létösszegző - akár testamentumnak is felfogható - levél.2 A 
sűrűn gépelt sorok szót sem ejtenek arról, hogy mivel telt el 75 életéve, ki volt ő, 
mi mindent ért el, hanem azt árulja el hogyan! A módot a lapban és 
főszerkesztője, Ágai Adolf személyében nevezi meg. Töretlen optimizmusa volt 
forrása humorának, bátorságának, bölcsességének. 

Korábban már több alkalommal számba vettettek más korabeli hasonló 
nyomdák, települések, városok statisztikai adatai, azokból elsősorban 
nyomdatörténet, helytörténet kerekedett ki. Kner Izidor pályaképe hatalmas, 
nagyívű és színes. A múlt században született egy gyomai könyvkötőmester 
fiaként. Az iparoslegényből hamarosan országos- és Európa-hírű vállalkozó, 

Kner Izidor: Félévszázad mezsgyéjén. Bp. : Gondolat, 1987. 
2 Békés Megyei Levéltár. A Kner Nyomda (Gyoma) iratai : XI. 9. B/l. 
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hazájának pedig kitüntetett, megbecsült polgára lett. Közvetlen környezete, 
szülőhelye, családja, rokonsága, anyagi helyzete, iskolái nem magyaráznak, nem 
predesztinálnak ekkora életutat. Családjában nem akad sem előtte sem utána 
jurátus, bankár, vállalkozó. A szomszédos településeken, városokban vannak 
nyomdácskák, üzemecskék, de egyik sem mintaértékű. Az újonnan felbukkant 
személyes dokumentumban Kner Izidor maga adja meg a választ. A magyarázat 
az emberben van, aki képes a semmiben meglátni a lehetőséget és egy új világot 
teremteni. Optimizmusa tud a hátrányból előnyt kovácsolni. Az életút 
feltárójának kötelessége a háromnegyedszázadnyi bölcsességet tiszteletben 
tartva felvázolni azt a szellemiséget, melyet az örökhagyó megfogalmazott. 

A Borsszem Jankó vezetőségéhez tartozó Molnár Jenő 1926-ban így 
emlékezett róla: „Nem kisebb ember invitálta be Kner Izidort a múlt század 
nyolcvanas éveiben a pogány jókedvű 'Kagál'-ba, mint Ágai Adolf ..., a magyar 
tárczaírás és a magyar élclapirodalom megalapítója... . Az én felejthetetlen 
szerkesztőm ... mondta nekem egyszer Kner Izidorról, akit akkor még nem 
ismertem: - Öcsém, ez az ember még nálam is különb. Ez nemcsak csinálja a jó 
vicceket, hanem ki is tudja nyomtani. ... Kner Izidor neve a mi cigánysátrunkban 
( - amely akkor a Hungária-hotel fényes termében hivalkodott - ) fogalom volt. 
A mindig frissen bugyogó, derűs, jóízű vidéki humor aranyát csöppentette ő bele 
szatíráiból, elmésségből, iróniából gyúrt pesti masszába, amelyet gyakran a 
rosszmájúság és - ami még rosszabb - az egyhangúság veszélye fenyegetett. 
Kner mindig tudott valami pokolian vidám históriát, - az ördög tudja: úgy 
történt-e , vagy pedig maga eszelte-e ki ... . Hivatásom szerint az ország minden 
valamirevaló tréfacsinálóját, humoristáját ismerem, de egyet sem olyant, mint 
amilyen Kner Izidor, akiből a belső kényszer - az igazi inspiráció - olyan 
ellenállhatatlanul hozza felszínre a kedély kristályos italát. ... aki jó viccet tud, 
annak jól meg van ágyazva a szíve és az agya ..."3 

Borsszem Jankó társasága 

Magyarországon a kiegyezést követően megélénkült a közélet, a politikai 
irányzatok változtak. A sajtószabadság lehetőségeivel és a különböző politikai 
pártok, csoportok anyagi támogatásával, mennyiségileg és hangerejüket tekintve 
is túlsúlyra jutottak az ellenzéki lapok. A sivár, olcsó és szűklátókörű élclapok 

1 Kner Izidor Agyafúrt alakjai. Gyoma : Kner, 1926. 7-8. p. 
4 Л fejezet Buzinkay Géza: Borsszem Jankó és társai. Bp. : Corvina. 1983. 171 p., 

A magyar sajtó története. 2.2.köt. 1867-1892. Főszerk.: Szabolcsi Miklós. Bp. : 
Akadémiai K... 1985. 551 p. és A magyar irodalom története. 4.köt. 1849-től 1905-ig. 
Szerk.: Sötér István. Bp. : Akadémiai K., 1978. 1071 p. müvek alapján. 
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között határozottabb, európaibb volt az 1868 januárjában indult Borsszem 
Jankó. 

A kor általános hírlapi névtelensége megnehezíti az élclapok 
elterjedtségének és a tollforgatók társadalmi körének pontos feltárását. A 
szakirodalom szerint az élclapok 32 szerkesztőjének és állandó munkatársának 
kilétére sikerült fényt deríteni. Szinnyei József bibliográfiagyüjteményéből és a 
korabeli lapok nekrológjaiból származtathatóak az életrajzi adatok. 
Figyelemreméltó, hogy a szerzők egyharmada nemesi származású volt, de azok 
kétharmada birtoktalan nemesi értelmiségi családban született. Egészében több 
mint 37 %-a honorácior és polgári, 22 %-a pedig a falusi paraszt iparos rétegből 
indult. Iskolázottságukat számbavéve 28 %-nak nem volt egyetemi vagy 
akadémiai végzettsége, több mint 37 % jogász, 16 % teológus-papi értelmiségi 
és 16 % orvos volt közöttük. Ez utóbbi százalékarány hátterét magyarázza, hogy 
1848 előtt a nem katolikus (protestáns, izraelita) diákok a királyi akadémiák 
bölcsészeti fakultásain és a pesti egyetem orvosi valamint bölcsészeti karán 
tanulhattak tovább, így a hazai zsidóság számára főként az orvosi diploma 
jelentett belépőt az értelmiségi pályára. 

Népszerűek voltak Magyarországon az élclapok. Ezt bizonyítja, hogy a 
műfaj mintaképe a párizsi Charivari példányszáma 1866-ban 2875 volt. A 
Bolond Miska előfizetőinek száma 1200-4000 között ingadozott. A Ludas Matyi 
megindulása után nem sokkal volt olyan nap, hogy egy számból 800 példány 
kelt el. A Borsszem Jankó esetében pedig 1870-ben 4000 előfizetői példányon 
felül még 500 példány került árusításra. 

Valamennyi közül kitűnt a Borsszem Jankó (1868-1938). Politizálásának 
volt eszmei alapja, távlata, látóköre - a politikát csak mint a művelődés és a 
társadalmi haladásjelzőjeként tartotta fontosnak. Deák-párti lapként valójában a 
társadalmi élet jellemzőit használta fel tematikájában. 1874-ig a polgárosodás 
összetett problémaköréből egyik legfontosabbként a magyarországi zsidósággal, 
annak különböző rétegeivel, magatartásukkal, viselkedésükkel foglalkozott. A 
zsidó emancipáció kimondásának jogi formulája (1867) után a társadalmi 
elismertetésért küzdött. Reflektált minden megkülönböztetésre, s ez volt az a 
terület, ahol még az egyes függetlenségi csoportokkal és egyházakkal került 
összeütközésbe. Ugyanakkor a hazai zsidóság minden rétegétől a német kultúra 
levetését s a magyar nemzetiség és kultúra vállalását követelte meg. Elítélte a 
hagyományokhoz makacsul ragaszkodó zsidó ortodoxiát és az elzárkózás 
megnyilatkozásait, vagy éppen az ellenkező végletet, a keresztelkedési lázat, a 
neofita túlbuzgalmat, a nemesi címért kapaszkodókat. Az arisztokráciának nem 
tulajdonított nagy jelentőséget, „csudabogaraknak" tekintette őket. Az igazán 
veszélyes, kóros társadalmi osztálynak tartotta a nagy többségben kiegyezés-
ellenes nemességet. A vallásfelekezeteken kívül állt. 
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Az élclap a korra jellemző társadalmi típusokat állandó figurákban 
személyesítette meg. Spitzig Iczig alakjában az emancipációért küzdő magyar 
érzelmű, de még nagyrészt német nyelvű, városi kispolgár rajzolódott meg, 
akinek később sógora Siefensteiner Solomon ugyancsak önálló figura lett. A 
„dúskeblü honleány", a kékharisnyás költőnő Lengenádfalvy Kotlik Zirzabella 
nevet kapta. Őket követték Gyári Áron és Kukoricza Szilárd, a zsidó ipari és 
földbirtokos nagypolgárság képviselői, Kozák Marczi „ősjogonc", Estyán és 
Sanyi a korhely, duhajkodó kisnemesek, és nem utolsóként Mokány Berci. A lap 
legsikeresebb alakja 1873-ban született meg mint a magát szabadelvűnek 
nevező, de velejéig maradi, harsány és ápolatlan vidéki nemes, politikailag a 
balközép párthívek karikatúrája. О volt a nagy kártyás, a nagy ivó, az éjjeli 
zenék hőse, siratta az elvesztett „magyar virtust", s nekibúsult, mert 
„pusztulunk, veszünk", s amikor egy-egy zsidó menyecske kikosarazta durva 
közeledése miatt, bizony még a Jordánt" is szidta. 

A népszerűtlen pártállás mellett mégis közönségsikere volt. Deák-párti 
lapként kritizálta Kossuth Lajos 1867 utáni politizálását, igaz személyes 
érdemeit nem vitatta, inkább követőit állította pellengérre. A 48-as 
szélsőbaloldali pártot műveletlenséggel és kulturátlansággal vádolta 
karikatúráiban és élceiben. A nemzetiségi kérdés nagyrészt politikai kérdésként 
merült fel, anélkül hogy bárkit is sértett volna, s ez a hangnem ebben az időben 
egyedülálló volt. Külpolitikai kérdésekben magatartását az általános 
háborúellenesség jellemezte, az aktuális külpolitikában Franciaországot illetően 
előre jelezte a forradalmat, és egyértelműen a köztársaság mellett foglalt állást. 

A Borsszem Jankó hangja, élclapi ábrázolásmódja páratlan volt a maga 
idejében, mivel magukat az eseményeket és szereplőiket mutatta be görbe 
tükörben. A szerkesztőségi postába beküldött kéziratokat elbírálták. A 
felhasznált, illetve elutasított müveket korrekt indoklással küldte vissza 
beküldőiknek. Nevelte közönségét. 

A lap főszerkesztője, lelke Ágai Adolf (1836-1916) volt. A vidéki 
zsidóságból induló tiszta magyar környezetben, a nagykőrösi gimnáziumban 
Arany János tanítványaként felnövő, hosszabb ideig külföldön tanuló és végül 
Pesten, megállapodó, a zsidó emancipációt megélő Ágainak sokrétű lehetősége 
nyílt a különféle szempontok megismerésére, ütközetésére és szembesítésére. 
Kitűnő szervező volt, jó szemmel válogatta meg munkatársait, akiket részben 
saját ismeretségi köréből emelt ki, részben a híres Kávéforrás-kör tagjaiból 
verbuvált. Kis gárdájában felsorakoztatta Jankó Jánost, Vas Gerebent, Gyulai 
Pált, Maszák Hugót, Kecskeméthy Aurélt, Bérezik Árpádot és Dóczy Lajost. A 
társaság a Kávéforrás nevezetű kávéházban, hétfőnként pedig Ágai lakásán gyűlt 
össze. 

A korszak reprezentatív műfaja a novella, s azon belül is a tárcaírás, 
melynek nagymestere Ágai Adolf (alias Csicseri Bors) volt. Élénk 
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megfigyelőképességgel és humorérzékkel írta meg a kiegyezés utáni, bomlásnak 
induló vidéki patriotizmust és a gyarapodó felemás nagyvárosi élet jellemző 
szituácóit, érdekes alakjait csevegő, jókedvű, szókimondó stílusában. Érthető, 
tehát hogy felfigyelt az Üstökösben és a Darázsban szárnyait bontogató Kner 
Izidorra, akinek „észrevételeivel a dolgok állásáról" egyetértett. 1884-ben 
publikáltatta először lapjában, s azután kisebb-nagyobb rendszerességgel 
közöltette tréfáit, élceit. Kner - ahogy a Borsszem Jankó - sem hagyta szó nélkül 
a társadalmi élet visszáságait. Tükröt tartott a feltörekvő vagy elmaradt, 
iskolázatlan vidéki zsidóságnak, magyarságnak, nemzetiségeknek, s kiállt a 
kultúráért, a művelődésért, a tisztességes iparpolitikáért. Kivédhetetlen, hogy 
Agai Adolf és Kner Izidor egymásra ne találjon a múlt század végén. 

Az írástudók gyülekezete 

Kner Izidor önéletírásában így emlékezett: „A Borsszem Jankóhoz 
huszonnégy éves koromban kopogtattam be zsenge apróságokkal. Első szót 
érdemlő tréfámat az 1894-i 'Mokány Berci naptára' hozta 'Királyi audiencia' 
címen, Homicskó négy rajzával, melyeket ma is a legjobb magyar karikatúrának 
tartanak. ... Idővel a 'Borsszem Jankó' majdnem minden közkedvelt állandó 
humoros alakjának adtam szavakat a szájába, és egyetlen külmunkatársként 
kezelt a szerkesztőség mindaddig, amíg bel munkatársként tiszteltek. Ágai pedig 
kegyének jeléül maga vette hóna alá küldeményeimet ... Mind sűrűbben küldött 
apróságaim [tréfáim] révén egyre gyakrabban invitáltak a lap írástudói maguk 
közé, ... és jött az erélyes szerkesztői üzenet, hogy most már feltétlenül várnak a 
legközelebbi Kagálra. ... minden hétfő estvén valamely fészkükké avatott 
előkelő kávéház intimebb zugában gyülekeztek, onnét ugyancsak a magukénak 
mondható törzsvendéglőjükbe mentek. ...Kagál az írástudók gyülekezetét jelenti. 
Persze, hogy felvették a pompásan rájuk illő címet..."5 

A Kagál-társasághoz tartozott Molnár Jenő, Szécsi Ferenc, Haáz István, 
Waldmann Imre, Réthy László, Hervay Frigyes, Kozma Andor, Ambrus Zoltán, 
Eötvös Károly, Bácskai Albert, Reininger Simon, Vészi József, Izsépy László, 
Alapi Béla, és Kner báli meghívóinak majdani művészeinek, illetve 
könyvillusztrátorainak törzstagjai Csók István, Rippl-Rónai József, Bér Dezső, 
Garay Ákos, Vadász Miklós, Homicskó Atanáz és Jankó János.6 

Ágai Kner iránti barátságát Gyomán tett látogatásaival szentesítette. A két 
ember élcelődő, kedvesen csipkelődő uram-bátyám hangnemét híven illusztrálja 
az alábbi két levélrészlet 1910-ből: „Kedves öcsém, Kner bácsi, Mi van? Mi 

Félévszázad mezsgyéjén, i.m. 181. p. 
uo. 52. p.. Lévay Botondné: A Kner nyomda szellemi kapcsolatai. Békéscsaba -
Gyoma: Kner, 1983. 10-11. p. 
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lesz? Itt a szeptember és hetek óta nem tudom, hányadán van közös munkánk. ... 
megpihent idegeit nyilván újabb kopásoknak tette ki. Reménylem: M[okány]. 
Bérezi barátunknak nincs benne része." „Hétfőn IX/5 Hónap az inned délután 
induló vonyattal érkezők, hozom a revíziókat. Mokány B. [P.S.] Dr. Ágai kéri a 
tisztán családi kört."8 Kagálbeli megbecsültségéhez levéltári gyöngyszem a 
Hervay Frigyes tiszteletét őrző boríték, amelyet a nyomdász negyedszázados 
pályájának évfordulója alkalmából adott fel. Benne személyes hangú köszöntő 
levele, egy kivágott, általa írt Kner-ünneplésről szóló tudósítás kíséretében. S 
mindezek mellé a paksamétába odacsúsztattak egy másik lapkivágást, melynek 
„Tárcza" rovatában Hervay a huszonöt éves életmű rímes értékelésének 
sommázata: „...A mag kihajtott és az ágon / Gyümölcs érik, virág nyílik ; / 
Neved Gutenberg katonái / Ma tisztelettel említik. / S e nap neked és iparunknak 
/ E kis csapat mást nem kíván, / Csak fuss soká tovább a fényes, / Tündöklő 
ideád után!" A társasághoz fűződő kapcsolat őszinte és kölcsönös, hiszen öt 
évvel később Kner Izidor a nyomda 30 éves fennállásához gratuláló sorokra így 
válaszolt: „A legjobban eső büszkeségem, hogy ilyen elfoglaltság mellett 30 
esztendeje vagyok a Borsszem Jankó munkatársa..."10 

A kiegyezés és a századforduló idején az idillikus anekdotázó világ még 
többé-kevésbé fennmaradt. Móricz Zsigmond az 1930-as években lelkendezett: 
„Soha nem láttam várost, ahol mindenki úgy színig legyen adomával, mint 
ebben a városban ... Elmegyek Kner Izidorhoz, Gyoma világhírű 
könyvnyomdászához. - Mondja, bátyám, hogy jutott eszébe, hogy Gyomán a 
magyar nyomda-ipar dicsőségére olyan gyönyörű könyveket csináljon, amilyen 
soha nem készült ebben az országban? Azt mondja rá a hetvenéves öregúr: - A 
véletlenségnek köszönöm, öcsém. - Nos? ..." S meghallgatván az „öreg" adomás 
történetét, megállapította: „Ez csak Gyomán érthető. Itt a fiáker nem tud a 
saroktól a kapuig menni, hát az emberek kénytelenek bemenekülni kedélyük 
fellegvárába." Kner Izidor az anekdotázó uram-bátyám ország tiszteletbeli tagja 
nem tudott kiszakadni a még életében letűnő „aranykor" világából.11 

Keleti polgárosodás 

A 19. században a polgárosodás fogalmába tartozik a civilizálódás, a 
kulturálódás, a művelődés, a hazafiság, az egyenlőség. Mindent jelentett, ami 
felzárkózást ígért a Nyugathoz, az európaisághoz. Természetesen előbb a szó 

7 BML. XI. 9. C/l. 
s BML. XI. 9. C/l. 
9 BML. XI. 9. A/3. 
10 BML. XI. 9. B/l. 
1' Szilágyi Ferenc: Rendhagyóan Kner Imréről. In : Magyar Grafika. 1990. 6.sz. 4-7. p. 
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politikai értelmében, utóbb társadalmi tekintetben előrehaladás a finomabb 
társas életben és műveltségben. Maga a folyamat paradox helyzetben történt, 
hiszen a politikai, gazdasági bázis a polgárság tömegében hiányzott 
Magyarországon, így a korabeli feudális régi rend politikai hatalmán keresztül, 
annak irányítása és felügyelete alatt ment végbe. 1867-re erejét vesztették a 
rendiség erői, s megerősödtek a liberalizmus képviselői. A kiegyezés 1945-ig 
meghatározta a polgárosodás menetét. 

A nagy kompromisszum évében a zsidó emancipációs törvénnyel a 
gyomai egykori rabbinövendék könyvkötőmester fia előtt megnyílt a 
felemelkedés lehetősége. A csoda abban rejlik, hogy Kner Izidor olyan 
körülmények között élt az alkalommal, amely inkább kecsegtetett kudarccal, 
mint sikerrel. Az iparoslegény magasabb iskoláit, szűkös anyagi hátterét 
ellensúlyozta bátorsága, éles esze. Gyomának, a mezőségi istenháta mögötti 
kisváros közlekedésföldrajzi helyzete rendkívül előnyös lett az 1880-as években 
vasút építésével és bővítésével. A város ugyanúgy nem rendelkezett egyéb 
adottságokkal, mint más alföldi, mezőgazdaságból és állattartásból élő település. 
Iparral a kézművesség szintjén bírt. Az értelmiséget a pap, a tanító, a jegyző 
képviselték a maguk hivatalaival. 1882-ben a nyomdaalapításkor országszerte 
csaknem 400 gyorssajtó működött. Húsz évvel azelőtt 50 gyorssajtót 
működtettek. Az ugrásszerű növekedés mögött a gyors pénzkereset állt. A sok-
sok kis nyomda alkalmi megrendelésből vegetált, jócskán egymás árai alatt 
dolgoztak. Kner Izidoré lett volna a 401. ilyen kis üzemecske. Felismerte, hogy 
a konkurenciát minőségi termékekkel és állandó megrendelésekkel képes csak 
legyűrni. Anyagi helyzete 1902-re már megengedhette a szükséges 
üzembővítést, korszerűsítést. 

A fejlődés, a haladás külsőségeiben is ellentmondásos volt. A 
polgárembernek a bálban frakk volt a kötelező viselet, de ha tehette szert tett a 
díszmagyarra. Életmódban, életvitelben a polgárosodó réteg felfelé kívánt 
hasonulni, a mindig irigyelt, áhított arisztokráciához. A két világ egy sajátos 
találkozóhelye, érintkezési színtere volt a kávéház. 

Kávéházi demokráciák 

Európában Párizs után Budapestet tekintették a kávéházak városának. A 
magyar fővárosban európai pezsgésü, színvonalú szellemi és társasági élet folyt. 

A 19. század első felének történelmében nem kis szerep jutott a 
kávéházaknak. Az ifjúság, az értelmiség gyülekezőhelyeiként hamar politika- és 
történelemcsináló központtá vált. Közülük a legnépszerűbb a Pilvax így vonult 
be történetírásunkba. A múlt század második felében inkább a kulturális élet 
fontos helyszínei voltak a színházak, az előadó- és hangversenytermek, 
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kiállítótermek, szerkesztőségek, éttermek mellett. Az 1867-es esztendőt 
követően is új korszakot hordoztak. A három város Pest, Buda és Óbuda 
egyesítése (1873) után egy világváros volt születőben. Ragyogó új, elegáns 
kávéházak épültek, a régi, kopott elöregedő üzletek háttérbe szorultak. Az 1873 
és az 1914 közti periódus a kávéházak fénykora. A millennium évében a 
fővárosban 249 kávéház és 426 kávémérés működött.12 

A sóvárgott rendi és a követendő polgári értékek ülepítőhelye és 
olvasztótégelye volt a kávéház. A társadalmi életben zavartalan közlekedést 
biztosított a két világ tagjai között. A kortárs szemtanú Ballá Vilmos újságíró 
„Kávéforrás" című fővárosi kávéház-honismereti munkájában így sóhajtott fel a 
címadó műintézményhez (V. József Attila u. 3.) érve: „Magam előtt látom még a 
kávéház remekbe készült címtábláját, amelyen plasztikusan bemutatják, amint 
szinte vulkanikus erővel kitört a kapuciner-zuhatag habbal. Az a bizonyos 
kávéforrás! Törzsvendégek voltak itt: Ábrányi Kornél, Almási-Balogh Tihamér, 
Asbóth János, Agai Adolf, Bérezik Árpád, Dóczy Lajos, Hevesi Lajos, Kaas 
Ivor, Kecskeméthy Aurél, Márkus István, Toldy István, Tóth Kálmán. Ez a 
gárda ellátta a Népszínház műsorát."13 

A névsorban felbukkant a Borsszem Jankó főszerkesztőjének neve, ezért 
követve Ballá kávés kalauzolását feltérképeződnek Ágai Adolfnak és körének 
törzshelyei, illetve kirajzolódnak a társaság alakjai. A kompánia egyrészének 
következő törzshelye a korzón a Steingassner (V. Apáczai Csere János u. 2.) : 
„A dupla épület dunaparti sarkán található a korzó legrégibb kávéháza. ... A 
kávéház fölött az első emeleten meghúzódik az Izr. Magyar Egylet, amely a 
'Magyar Izraelita' című hetilapot adja ki. A magyarosítást szolgálja az egyesület 
amelynek vezető emberei: Mezei Mór, Décsy Zsigmond, Bródy Zsigmond, Ágai 
Adolf és Terczer Pál ... A jobb polgári körök - leginkább lateinerek és 
közhivatalnokok - látogatják e diszkrét előkelőséggel, biedermeier stílusban 
berendezett, igen tágas, boltíves csarnokokat, amelyeknek délutánonként 
valósággal családi jellegük van."14 Az újabb állomás az Abbázia (VI. Oktogon 
2.), ahol állandó vendég volt Vázsonyi Vilmos, aki már egyetemista korától, 
majd minisztersége alatt és után, naponta beült egy feketére. „Itt alapította meg 
Lőw Tivadarral a Demokrata pártot ...a billiárd-asztalokon lelkes 
kortesbeszédeket tartottak."15 A másik fontos vendég Eötvös Károly volt, akinek 
„törzsasztala az óriási tükör alatt évtizedeken át országos híresség ... Az európai 
nevezetességű nagy kerek asztalt és illusztris társaságát folyton reklámozzák a 
heti vicclapok ... Asztala körül pesti és vidéki családok biztosítanak 'jó helyet' 
maguknak és mohón evezik az 'anekdotakincset' és a ... szóbeli vezércikkeket. 

" Szentes Éva - Hargittay Emil: Irodalmi kávéházak Pesten és Budán. Bp.: Universitas. 
199-7. 112. p. 
Ballá Vilmos: Kávéforrás. Bp., 1927. 51. p. 

14 uo. 104-106. p. 
15 uo. 160-161. p. 
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Nem beszél suttogva; olykor a tizedik asztalnál is megértik a szavát. A 
kíváncsiak tömege nem feszélyezi, soha egy pillantást sem vet a szomszéd 
asztalokra, nem lesi szavainak hatását. Hébe-korba az asszonyoknak volt 
alkalmuk a pirulásra, ami akkor még divatos volt."16 A kávéház magjához 
tartozott „Ágai doktor és a 'KagáP (Borsszem Jankó szerkesztősége) tagjai"17 

Egyéb források a Hanglit (V. Deák Ferenc u.) is megjelölték a Kagál 
székhelyeként.18 A kortárs így írt a Hangliról : „sohasem volt valami különös 
szerepe, legfeljebb télvíz idején, úgy éjféltájt, tánckoszorúcskák, és 
maskarabálok után. Máskülönben nagyobbára városi urak és törvényhatósági 
tagok látogatják, akik olykor heves disputába merülnek, de egyébként csend 
honol itten, amelyet tizenöt percenként megszakít a zenélő óra andalítóan halk 
muzsikája."19 „Reggel jelent meg az első vendég: Baross Gábor ... Korán 
érkezett még gróf Szapáry Gyula, Wekerle Sándor, báró Fehérváry Géza, 
Wahrmann Mór, Polónyi Géza, Hegedűs Sándor, gróf Károlyi Gábor, a híres 
képviselőházi közbeszóló. Szilágyi Dezső nyolckor jött meg ... A Pulszkyak 
közül ott volt reggel és este: Ferenc és két fia: Guszti és Károly ... egyedül ült 
báró Edelsheim-Gyulay, a IV. hadtest legfőbb atyaúristene ... Khuen-Héderváry, 
a bán ... minden nap megjelent, úgy szintén gróf Zichy Jenő, az ipargróf ..."20 

A kávéházak közönsége a fentiek tanúsága szerint meglehetősen vegyes. 
Mindannyiuk számára iskolát jelentett, akadtak akik innen pótolták hiányos 
műveltségüket, vagy társaságot kerestek és otthonos - netán fényűző - mi Iliőre 
vágytak. A számos motívumban közös, hogy együtt, egymás mellett tudtak 
felkészülni a folytonos értékalkuk során az újra: a demokráciára, liberalizmusra 
- a holnapra. 

Bölcsesség és humor 

Kner Izidor bárhová ment, bárhol volt, mindig zsebében lapult kis notesze 
és ceruzája. Ami látott, halott, vagy hirtelen eszébe ötlött valami, azt sebtiben 
lejegyezte. A Békés Megyei Levéltár is őriz egy-egy ilyen - nagy, szétfolyó, 
szabálytalan, ákom-bákom grafit betűkkel telerótt - füzetecskét. A noteszekben 
nemcsak az üzlettel kapcsolatos, vagy más ügyes-bajos dolgok kerültek, hanem 
viccek, tréfák, történetek, szójátékok is. A nyomdász bizony kacérkodott az 
írással, az irodalommal, amelyben szintén sikeres volt. Bár önéletírását e 
sorokkal fejezte be: „Ennek ellenére eszembe sem jut azt hinnem, hogy akárcsak 
egy zsámolyt sikerült magamnak biztosítani a Parnasszuson. Sőt, sajnálom 

uo. 161. p. 
uo. 164. p. 

18 
Irodalmi kávéházak, i.m. 268. p. 

19 

Kávéforrás, i.m. 108. p. 
20 uo. 111-112. p. 
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szegény Múzsát, hogy csak ennyire vitte velem. - Amennyit körültem 
settenkedett, íróvá tehetett volna, ha ritkábban jön, s nem mindig csak percekre, 

? 1 

negyedórácskákra!" 
Nem kell szabadkoznia Kner Izidornak, mert amit irodalmárként tett, az 

annyi, amennyi kiszabatott, és olyan, amilyennek lennie kell. Az irodalomban is, 
mintha megérzett volna valamit a változás szeléből. A múlt század már nem a 
nagy regényeké, hanem a rövidebb, tömörebb műfajoké. A világ, a sajtó 
megjelenésével, térhódításával felgyorsult, a technika közbelépése 
hatványozottabban zsugorított a világon. Csalóka délibáb volt már Móricz 
Zsigmond benyomása az adomás Gyomáról. 

A noteszbe firkantott ötletek, gondolatok megjelentek a Darázsban, a 
Borsszem Jankóban, a Mokány Berci naptárában, az Újságban, a Hétben és a 
müncheni Fliegende Blätterben. Aforizmás és adomás kötetei időrendben: 
Eszmék (1907), Kner Izidor Agyafúrt alakjai (1914, 1915), Kner Izidor 
Aforizmái (1917), Pajzán aforizmák (1919). Apró lurkóságok (1933). Müveiben 
azt a ragyogó képességét kamatoztatta, hogy meg tudta ragadni az élet jellemző, 
fontos pillanatait, helyzeteit, a tipikus emberi karaktereket. Munkáiban 
ugyanazok a figurák és élcek köszönnek vissza, melyek a Borsszem Jankó 
lapjain találhatók. Kötetei népszerűek voltak az olvasók körében és a sajtó 
hasábjain: „... gyomai nyomda sokat dicsért tulajdonosa nemcsak kedvelt kiadó, 
hanem kedvelt szerző is ... 'Agyafúrt alakjai' teszik a legjobb bizonyságot e 
mellett most, amikor rövid idő óta immár a második díszes kiadásban jelennek 
meg ... A jó magyar anekdotának valóságos kincsesháza ez a testes kötet. Az 
'Agyafúrt alakok' igazi magyar típusok a paraszttól az alispánig, akiket 
szeretettel hallgatunk s akik zamatosságukkal, szellemességükkel ... derűt 
keltenek és szívből megnevettetnek. Ez pedig nem utolsó dolog ebben a 
szomorú, háborús világban."22 „Nem első kiadványa ez Knernek, ahol a kiadó 
mellett önmaga a szerző sikereivel is dicsekedhetik. A most megjelent könyv 
ötletekben gazdag adoma-gyűjtemény ... egyik érdekessége lesz a karácsonyi 
könyvpiacnak."23 Kner Aforizmáiról: „A súlyos életbölcsesség a könnyű ötlet 
formájában mindig vonzó, de ennek a könyvnek még valami nemes fűszere van. 
Valami kellemes fanyarság, ami a tiszta régi borban úgy ízlik s a valódiság 
zamatja."24 Szellemes mondásai, ügyes, fordulatos, csattanós igazságai az élet 
apró megfigyelései és meglátásai. Egy-egy aforizmája olyan, hogy csak ruhát 
kellene a tételre és kész lenne egy-egy sikerült novella." „Nincs ennek ami 
múlandó és gyarlandó életünknek olyan helyzete, fordulata, nincs olyan emberi 

Félévszázad mezsgyéjén, i.m. 187. p. 
22 Az Újság. 1915. I. 12. 
23 Aradi Közlöny. 1915. I. 25. 
24 A Társaság. 1917. 111.22. 
25 Ország-Világ. 1917. VII. 25. 
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gyöngeség, főképp asszonyos hiúság, amelyre bölcsen hímet ne varrt volna a 
vidám és szatirikus szerző."26 „Kedves vidéki kaszinók pipafustje, nevezetes 
tarokk-partija, bölcselkedő és elménekedő feketekávéja jut eszünkbe, amikor a 
csinos könyvet forgatjuk. Egy tréfás, elmés, asztaltársasági elnök, egy 
félbemaradt vidéki Balzac, egy megszürkült falusi Hamlet kiszólásai, 
megjegyzései, higgadt tréfái vannak itt egybegyűjtve ... Magyarországon sokan 
idéznek majd az elmésségek e kistükréből ... !"27 Derűs filozófia, fölényes 
világszemlélet jellemzi a három-négy soros bijoukat és a dolgoknak az a 
groteszk szemszögből való vizsgálata, mely a humoristák sajátja. A nevetésre 
ingerlőkön kívül vannak olyanok is, melyek gondolkodásra késztetnek."28 „Az 
egyik csípős, a másik tréfás, emez mélyebben járó, amaz könnyedebb [tréfa], és 
valamennyi eredeti és találó. Azt hisszük, sokan lelnek majd okulást és élvezetet 
..." „... gyönyörködve olvassuk. Tele van szellemes aforizmákkal, melyek 
életbölcsességről, emberismeretről és nemes világnézetről tesznek 
tanúbizonyságot."' „Találó megjegyzések ezek az élet margójára, ... 
megfigyelés, gondolat-sziporka, melyekben van elmélyülés, filozófia, bírálat, 
humor és szatíra is."31 „Az ötletes apróságok leginkább a társadalmi élet 
ferdeségeit teszik pellengérre, de sikamlósabb részek is akadnak benne, 
természetesen a jó ízlés határain belül."32 „Sok köztük a fullánkos darázs, 
amelynek viszketne a szúrása helye, ha a kedély mindjárt be nem olajozná."33 

„Kevés szóban sok igazságot tartalmaznak ,.."34 „Erő és fullánk van mindegyik 
mondásában. Szerelemről, hűtlenségről, erkölcstelenségről, halálról, minden 
emberi és emberetlen dologról van találó vélemény ..."35 „Éles megfigyelő 
tehetség, gazdag élet tapasztalat és még több olvasottság eredménye."36 „Nincs 
az életnek, emberi léleknek olyan rejtett zuga, Kner aforizmáival be ne 
világítana - legalább egy pillanatra."37 

A levéltár rejt még egyéb személyes vallomásokat, ezek egyike Thália 
papnőjétől, Jászai Maritól 1925. júliusában keltezett sorai: „A Renaissance nagy 
müszeretői és áldozói jutnak eszembe az Ön neve hallatára, mélyen tisztelt 
uram! És íme, milyen helyesen éreztem: úgy is cselekszik, nagyúri bőkezűséggel 
osztja ajándékait! Egyszerre egy egész, bájos kis könyvtárt ad híveinek! A 

26 Borsszem Jankó. 1917. VII. 25. 
27 Magyarország. 1917. VIII. 1. (Krúdy Gyula) 
28 Л Hét. 1917. Vili. 5. 
29 Az Újság. 1917. VIII. 5. 
30 Tolnai Világlapja. 1917. VIII. 
31 Temesvári Hírlap. 1917. VII. 20. 
32 Kecskeméti Lapok. 1917. VII. 14. 
33 Szegedi Napló. 1917. VII. 22. 
'4 Fehértemplom és Vidéke. 1917. VIII. 2. 
J Délmagyarországi Közlöny. 1917. VII. 29. 
36 Erdélyi Szemle. 1917. VIII. 26. 
37 Nyírvidék. 1917. X. 11. 
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melyet én nagy hálával szívből köszönök, de szabad hozzá tennem, hogy 
sajnálva nélkülözöm a gyönyörű kis kötetek közül a saját szellemes munkáját, 
Szirmaynénál csak rövid pillantást vethettem."38 A budapesti Goldzicher Géza 
Rt. öt hölgyalkalmazottja a következőt gyónta meg az írónak: „Titokban 
olvastuk ... aforizma-kötetét ... és igazán nehezünkre esett abbahagyni az 
olvasást, amikor a dolog már a körmünkre égett ..." Kner Izidor maga 
mentegetőzött: „Nincs olyan bölcs a világon, aki egy kötetnyi szamárságban 
megszívlelendő tanulságot ne találna." 

Idős korában összeállított egy kis kötetet családja és közvetlen ismerősök 
számára az olyan csacskaságokból, amelyek abban a környezetben hangzottak el 
gyerekek, hozzátartozók, barátok szájából. Az „Apró lurkóságok" (1933) című 
könyvecske osztatlan tetszésnek örvendett: „... könyvedet, mellyel igen nagy 
örömet szereztél, csak most köszönöm meg, ... unokaöcséd: Lajos" „... nem 
hallgathatom el azt sem, hogy régen okozott nagyobb örömet egy könyvnek az 
olvasása, mint ez a Kner családi biográfia. ... Igaz hívük: Orbán Dezső."41 

Irodalmi munkásságának hivatalos elismerésére legyen példa az, hogy 
1910. március 15-én az Izraelita Irodalmi Társulat felvette tagjai közé, és hogy 
1912. június 6-án felkérték a „Gyöngyösi István Társaság" Előkészítő 
Bizottságába.42 

Évfordulók és elismerések 

A nyomda iratkezelése csak az 1900-as évek végére rendeződött, amikor 
Imre fiát is lassanként bevonta a munkába, aki végig precíz adminisztrációt 
épített ki. Ettől fogva maradtak fenn a Kner családhoz és a nyomdához 
kapcsolódó levelek. 1902-ben a nyomda fennállásának 20. évében kiadta a 
„Kalászok és kévék : Modern anthologia" című kötetet, melynek első fele 
elbeszélésekből és versekből áll, másik fele viszont a nyomdáról, annak 
működéséről, kapacitásáról szóló részletes tájékoztató. Az első rész oldalait a 
szecesszió klasszikus jegyei uralják, melyek között nemes erkölcsű szívek 
találnak egymásra, vagy maradnak beteljesületlen szerelemben, ahol a tékozló, 
éjszakázó, kártyázó férj ráébred, hogy az otthon a legfontosabb és más, a kor 
ízlésének megfelelő hasonló tematikájú kispolgári idillt elevenítő képek jelentek 
meg. A másik rész az új, a korszerű nyomdát mutatja be: „Könyvnyomdámat 
teljesen újonnan szereltem fel. a lehető legmodernebbül ... bizonyára érdekelni 

18 BML XL 9. E/3. 
19 BML XI. 9. B/1. 
40 BML XI . 9. A/3. 
41 BML XI . 9. A/3. 
42 BMI . XI . 9. B/2. 
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fogja azokat, kiknek szellemi szülöttei vannak, hogy miként készül ezek 
habitusa. Másrészt pedig elejét veszi ez minden szebb munkám nyomán 
mesterségesen terjesztett azon híresztelésnek, hogy ezeket én a fővárosban 
állíttatom elő."43 

1907-ben már záporoztak a negyedszázados évfordulón a gratuláló, 
méltató levelek. „Engedje meg, hogy jubileuma alkalmából én is azok közé -
habár ismeretlenül is - [tartozzak], akik örömmel vesznek részt az ünneplésben 
és szívből üdvözölték. ... tisztelő híve: Balassa Sándor, a Debreczeni Független 
Újság szerkesztője."44 „... lelki szükségét érzem, annak, hogy Kner Izidor úr 25 
éves üzleti jubileumán részt vegyek ... Gelléri Mór, Országos Iparegyesület."45 

„Az én gyenge tollam nem hivatott arra, hogy felsorolja mindazon vívmányokat, 
melyeket áldásos munkálkodása a könyvnyomdászat terén a közjó érdekében 
ezen 25 éven belül felmutat ... kiváló tisztelettel Herczeg Géza, Herczeg és 
Geiger Vegyészeti Gyár."46 „... aki olyan böcsülettel szolgálta a magyar 
nyomdászat ügyét, aki testtel-lélekkel vívta annak igazát, és akinek olyan nevet 
sikerült szereznie ezen a pályán: az megérdemli az ötvenet is, években, jó 
egészségben, megelégedettséget adó esztendőkben ... Köszönti régi híve: Gelléri 
Mihály, igazgató, Gelléri és Székely Nyomda Rt."47 További jó kívánságok 
találhatók még például Glück Bélától Légrády Testvérek nevében, Beinenstock 
Lipót és fiától, azaz az Első Budapesti Ruggyanta-bélyegző Hímzőminta-gyár és 
Véső-intézet vezetőitől, a Könyvnyomdászok Szakkörétől és még sok más 
kollégától, pályatárstól.48 

A város Kner Izidor tiszteletére ünnepséget rendezett, amelyről a 
„Magyarország" című lap „Vidék" rovatában így tudósított: „A szorgalmas 
munkálkodást elismerte Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter is, aki a 
jubilánshoz elismerő levelet intézett, ... Az ünnepség napján már a kora reggeli 
vonatokkal számos budapesti és vidéki vendég érkezett Gyomára, ahol őket a 
rendezőbizottság fogadta. A vendégek között jött Fábry Károly is, Gyoma 
országgyűlési képviselője. Az ünnepély a községházán tartott díszgyülésen vette 
kezdetét, melynek elnökéül Garzó Gyula ev. ref. lekészt, jegyzőjéül pedig 
Teleky Sándort választották meg ... , ahol Garzó Gyula tartalmas beszédében 
üdvözölte [a jelenlévőket és az ünnepeltet] ... Kner Izidor meghatottan köszönte 
meg az irányában megnyilvánult közbizalmat és szeretetet ... Jantyik Mihály 
főszolgabíró ezután felolvasta Kossuth Ferenc ... és Fábry Károly ... levelét ... 
végre Garzó Gyula a díszgyülést berekesztette." A díszgyűlést lakoma, este 
pedig tancvigalom és hangverseny követte. Az eseményről beszámolt a Magyar 

43 

Kner Izidor: Kalászok és kévék. Gyoma: Kner, 1902. 58. p. 
44 BML. XI. 9. A/6. 
45 BML. XI. 9. A/6. 
46 BML. XI. 9. A/6. 
47 BML. XI: 9. A/6. 
4S BML. XI. 9. A/6. 

295 



Nyomdászat és a Deutscher Buch- und Steindrucker. (Természetesen a 
Borsszem Jankó a „Szerkesztőségi üzenetek"-ben csatlakozik: „Hogyne 
örvendeznénk mi is ... Legjobb kívánságainkkal mink is ott voltunk a 
tisztességadáson." 1907. június 10.) 

1914-ben a Lipcsei Nemzetközi Könyv- és Grafikai Kiállításon Kner 
Izidor vitte el az aranyérmet. Göteborgban 1923-ban az I., 1928-ban a II. 
Nemzetközi Nyomdászkongresszuson Magyarországot képviselte. 

1925. október 25-én az Országos Iparegyesület értesítette: „hogy 
igazgatóságunk mai ülésén elhatározta, hogy az 1925. évi közgyűlés alkalmával 
kiadandó egyesületi díszérmet igen tisztelt Tagtársunknak juttatja."49 A Magyar 
Ipar november 20-i számában hozta az aranyérem indoklását: „Amikor 
igazgatóságunk végigtekintett érdemes iparosaink során különösen szem előtt 
tartva azt, hogy olyan mesternek juttatja a nemesi diplomát, akinek munkássága 
nemcsak ipari fejlődésünket szolgálta, hanem megcsonkított országunk 
legnagyobb erősségét és legféltettebben őrzött kincsét, kulturális 
felsőbbségünket nem hangzatos, jelszavakkal, hanem tettekkel bizonyítja. A 
kultúra egyik legfőbb eszköze a könyv. A magyar könyvnek nemcsak tartalma, 
hanem formája is bizonyítéka kultúránk színvonalának ... Elsőrangú ipari tudás 
és iparához való nagy szeretet azok a jellemvonások, amelyek Kner Izidort a 
magyar iparosok legjelesebbjei közé sorozzák ..." Gyoma-Endrőd és Vidéke 
november 22-i vezércikkében büszkélkedett a város kitüntetettjével, és az 
eseményről még méltóbb helyi megemlékezést kívánt. Az Alföldi Függetlenség 
egy Knerhez fűződő adomával kommentálta a jeles napot. 

Az 1932. év mozgalmas volt, ekkor töltötte be nyomdászi pályájának 50. 
évét Kner Izidor. Február 17-én fia, Imre számolt be: „... az Öreg tegnap bent 
volt a főispánnál, aki hivatta. Bejelentették neki, hogy megválasztották örökös 
törv. hat. biz. tagnak. Ezt ő örömmel elfogadta ..." ' A törvényhatósági 
közgyűlés jegyzőkönyve szerint „érdemekben gazdag polgár, iparos 50 éve 
jeles könyvnyomdász és könyvkiadó, az ország legnagyobb közigazgatási 
nyomtatványraktárának tulajdonosa, világhírű, szociális és közjótékony 
feladatokat végez."51 A Nyomda- és Rokonipar vezércikke így tudósított: „A 
magyar könyvnyomtatás gazdasági vonatkozásban legszorongatóbb idején, 
1932. május 22-én, Gutenberg nagymesterünk valóban méltó utódának 
ünneplésével önmagukat tisztelték meg azok a hatóságok, közületek, 
intézmények és testületek, melyek e napon 50 éves munkaadói működésének 
évfordulóján hódoltak Kner Izidornak, Magyarországi Grafikai és 
Rokoniparosok Fönökegyesülete által rendezett díszülésén és az azt követő 
társasvacsorán." A nagyszabású rendezvényen jelen voltak a kor szakmai, 

л> BML. XI. 9. A/6. 
50 BML. XI. 9. A/6. 
51 BML. XI. 9. В/2. 
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politikai, gazdasági, kulturális életének vezető személyiségei, államférfiai. Az 
ülés végén az ünnepelt elmondta, hogy „senki emberfiát nagyobb megtiszteltetés 
nem érheti, mint hogyha legelőkelőbb, legmagasabb színvonalon álló kartársai 
magukhoz emelik. ... csak Békés vármegy érői kívánt külön megemlékezni. Az 
ősvármegye közgyűlése őt soronkívül örökös tagjává választotta, amit csinál is 
inkább sokra értékel, mert olyan vármegyéről van szó, ahol nagyon sok mágnás 
van és ennek dacára polgárembert ért első ízben ez a kitüntetés."52 A díszülés a 
Gellértben volt, a bankettet a Gundelben tartották. Gyomán a közgyűlés hasonló 
körülmények között - helyi léptékben - emlékezett meg a jubileumról. Kner a 
mágnásokkal való parolázást a Jókai-hősök tiszta, nemes bátorságával, 
kitartásával megtehette. 

Szolgálat és számadás 

Pályafutása alatt a meghívók kapcsán fogalmazta meg: „mire vigalmi 
nyomtatványaimat a nagyközönséggel egészen széles rétegekben való 
megösmertetése végett képes folyóiratot adtam ki ... 'Röpke Lapok' címmel, ... 
magyarázta a báli meghívók és hasonló nyomtatványok szépségének a 
mulatságokra való jótékony hatását: ízlésfejlesztő, valamint kulturális 
szolgálatát."53 Kner Izidor szolgálni, szolgáltatni, nevelni, szórakoztatni akart és 
tudott kiváló minőségű, igényes, esztétikus, tartalmas termékeivel, írásaival. 

Ha valaki, hát ő ismerte az írott szó erejét, melyet aforizmáiban 
megfogalmazott: „írni-olvasni tudásnál kezdődik az ember, az írni tudásnál a 
félisten."54 és „A gaz bátrabban publikálja az igazságot, mint a becsületes, mert 
ez föltétlenül igazat akar mondani."55 Kner írt és hite szerint a valódit. A 
feladattal együtt tudását, tapasztalatait igyekezett megosztani az őt követő 
nemzedékkel. Gyermekei az oldalán dolgoztak a nyomdában. Fiai, Endre és -
elsősorban - Imre halála után továbbvitték az üzemet. (Fiaira ilyen aforizmákat 
testált: „Az okosságot ingyen kapjuk - a bölcsességet drágán; az 
élettapasztalatot: okosan és bölcsen eltöltött életünk árán."56 „Száz erény 
ékesíthet; ha egy hibába estél; mindvégig erről emlegetnek."57 „Nagyot merni 
csak úgy szabad, ha sikerül."38) 

Kner Izidor életének 70. éve felé közeledve elkezdett dolgozni 
önéletírásán. A kézirat eredeti címe: Félévszázad a kultúra szolgálatában. Az 

5~> 

' Nyomda- és Rokonipar, 1932. 1 l.sz. 7. p. 
J Félévszázad mezsgyéjén, i.m. 104-106. p. 

Kner Izidor: Eszmék és viaskodások. Gyoma: Kner, 1906. 362. p. 
3 uo. 354. p. 
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1928-as teljes szöveget a cenzúra megnyirbálta, nem tűrték a korbeli 
gazdaságpolitikai kritikát. Az 193 l-es gyomai kiadást követően írta Molnár 
Jenőnek, a Borsszem Jankó szerkesztőjének: „Mikor hozzáfogtam, az volt az 
elgondolásom, hogy mire napvilágot lát, kisüt az igazi sajtószabadság napja - s 
csak természetes, hogy hat fejezet kihagyásával jelenthettem meg!59 56 évvel 
később - egy elkallódott fejezet kivételével - szerző szándéka teljesült. Az 
önéletrajz és a tanulmányok stílusa, nyelvezete lendületes, élvezetes: 
sikertörténet. 

1935-ben alig öt hónappal halála (augusztus 19.) előtt egy budapesti 
barátjának adott önmagáról létösszegzést (április 11.): „Esti levelemet példának 
okáért magamról írom. íme: Másé lett, akit szerettem. Eletem legizgalmasabb és 
legmunkásabb idején, ... idegbénulás támadta meg a jobbszememet, ... amelyen 
nem lehet segíteni ... Ehhez fatalista hit és mindig kéznél levő lelkierőm kellett. 
Minden orvosom elsősorban is a munkától tiltott el a legszigorúbban és vad 
dühvel feküdtem neki a dolognak, ... és egy pillanatra sem voltam elkeseredett 
soha. Ágai szegezte le, hogy félévszázad alatt én voltam a Borsszem Jankó 
legélénkebb munkatársa és a 'Kagál' főtréfacsinálója. írásaim egytől-egyig 
vidámak ... Lélekre mondom, hogy ez nem komédiázás volt, hanem nem tudtam 
semmi felett bánkódni, vagy tépelődni, hanem az elém került akadályokat 
felrúgtam, ... vagy ha ez nem volt lehető, belenyugodtam. Tehát mindent úgy 
vettern, ahogy adódott. Egy baj kerekedett belőle, az, hogy az orvosságot nem 
tűrtem, és ha csak lehető volt káromkodással helyettesítettem. Ez ma sincs 
másként. ...az ember mindent kibír és mindent legyőz, ha ura tud lenni 
idegzetének és nem hagyja magán elhatalmasodni a bús és a rossz érzéseket." 
Kner Izidor - a tanulmány elején hivatkozott - talán utolsó levelében csak utalt a 
nyomdára, a könyvkiadásra. Ami az elmúlt 75 évben fontos volt számára az, a 
munka, a hit, tréfa, a vidámság, a törhetetlen optimizmus, amely sikerének 
záloga volt. 

A kiadói emblémában ábrázolt apró kis vándorbotos emberke, Kner Izidor 
életútja kiválóan példázza az első fejezetben felvetett gondolatot. Rónai András 
Mihály Pesti Naplóban közzétett nekrológjában így írt róla: „A környezet hogy 
nem nyűgözte, hogy nem békózta - megcsúfolása volt minden miliőelméletnek. 
A Szekfü-féle történetben olvastam, hogy török hódoltság az Alföld klímáját is 
megváltoztatta. - így változtatja meg talán a hasonlóan rendkívüli jelenség, a 
talentum is a klímát maga körül. Vagy pedig úgy igaz, a talentumos ember 
lényegesebb és elhatározóbb miliője ő maga, lényének belseje ..." (1935. 

Félévszázad mezsgyéjén, i.m. 278. p. 
60 BML. XL 9. В/1. 
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augusztus 22.). Ma is szükség van ilyen nagy formátumú emberekre. Teremteni 
tud az optimizmus, amely az élet nehézségein felülemel, átsegít. 

Summary 

This study has tried to recall the atmosphere of the 19th and 20eth 
centuries in Hungary. In the middle of the 19th century there took place an 
emancipation the development of which was mainly iniciated by the aristocracy. 
The process is best illustrated by the fantastic career of Izidor Kner, the owner 
of a printing firm in the country. The same process of development is reflected 
by appearance of comic papers like „Borsszem Jankó", too. Since the 
bourgeoisie was not very numerous in Hungary at that time, it was the task of 
the gentry to iniciate and control this process. Gentry and bourgeoisie met 
mainly in the cafes, which became the schools of democracy and liberal 
thinking in Budapest. In one of these famous cafés Izidor Kner made the 
acquantance of the editors of „Borsszem Jankó''. Izidor Kner's career had a 
special place in the atmosphere of modernization because he had managed to 
earn a high social position although he had to suffer from several 
disadvantages caused by his environment. His humour and wisdom proved to be 
good help for him throughout his life. 
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Kovács Mária 

Budapesti 
EGYETEMI ÉNEKKAROK 

1862-1948 

Arany Sándor emlékének 

Kezdet és hőskor (1862-1906) 

A Magyar Királyi Tudományegyetemet Pázmány Péter hittudományi és 
bölcsészettudományi karral alapította 1635-ben Nagyszombatban. Ehhez a két 
karhoz társult a jogtudományi 1667-ben, az orvostudományi pedig 1769-ben. Az 
uralkodó Mária Terézia 1777-ben Budára helyezte az egyetemet, II. József 
1783-ban pedig Pestre. Az 1921/22-es tanévtől Budapesti Királyi Magyar Páz-
mány Péter Tudományegyetem a hivatalos neve. Ezt a nevet viselte 1950-ig. 

Az Egyetemen a hallgatók különféle csoportokba tömörülve 
közösségeket alkottak. Az Egyetem Almanachja1 tanévenkint beszámolt az 
éppen működő egyetemi egyletekről. A Szent Szövetség, majd az abszolutizmus 
tiltó rendelkezései után 1860-tól nyílt lehetőség egyetemi diákegyesületek 
létrehozására. 1861-ben három segélyegylet alakult, 1862-ben az Egyetemi 
Dalárda, majd 1872-ig még három egylet (köztük önképzőkörök is). Az összesen 
nyolc egyetemi egyletből az 1884/85-ös tanévre csak öt maradt, 1904/05-re már 
ismét megszaporodva 14 lett, az 1931/32-es tanévben pedig 16. Az 1938/39-es 
tanévre újból 14 egyletbe tömörültek a diákok, és ebből maradt 13 egylet 1948-
ra. Nagyon valószínű, hogy a hittudományi karon voltak rendszeres zenei és 
énekes foglalkozások a liturgiái tanulmányokon belül, de énekkart az 
Egyetemen csak 1862-től tartottak nyilván. 

1895 előtt Magyarországon a nők nem iratkozhattak be egyetemre, az 
szóba sem jöhetett, hogy annak társadalmi szervezeteihez tartozzanak, így 
kizárólag férfikarok alakulhattak. Ezt a hagyományt a végső feloszlásig, 1948-ig 
megtartották. (Csak átmenetileg egészült ki az együttes női szólamokkal a 20-as 
évek második felében, bizonyos vegyeskari művek előadása céljából.) 

1 Az Egyetemi Könyvtár az 1871/72-es tanévtől őrzi a tanévenkinti példányokat. Az Almanach 
mindig a rektor kiadásában jelent meg. 
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Az 1862-től fennálló egyetemi dalegyletről a Zenészeti Lapok" 1870. 
november 20-i száma a 75. oldalon beszámol az évi újjáalakulásról, majd ezt 
írja: 
"... az egylet, amint értesültünk karnagyul Langer Viktort3 óhajtja megnyerni, 
kit erre már fel is kértek s ki bizonyos feltételek mellett - melyek bizonyos napo-
kon az egyleti órák és estélyek módosítására vonatkoznának - ez állomást 
elfogadni ígérkezett. Óhajtjuk, hogy az egyletnek sikerüljön őt megnyerni." Az 
énekkar az 1871/72-es tanévben már 236 főt számlált. A dalárda választmá-
nyában minden évben volt elnök, alelnök, titkár, segédtitkár, fő- és 
alpénztárnok, ellenőr, jegyző, leitárnok, később szertárnok, majd alszertárnok is. 
A tagság legnagyobb részét rendszerint jogászhallgatók alkották, és mindig igen 
tekintélyes volt az orvostanhallgatók száma is. Dal- és táncestélyt először 
1871. január 14-én tartott az együttes a zenekedvelők termében. Itt Liszt Ferenc 
is megjelent4. Az egyetemi dalegylet dalestélyéről a Zenészeti Lapok hosszan 
ír, majd ott olvassuk: "A fent nevezett estély műsora volt: 1) »Szabadságdal« 
Schumanntól. 2) »Ipescatori« /duetto Gabusitói\ előadva Trux Hugó és Haris 
M. által/. 3) »Tavaszdal« Liszttől. 4) a) »Dal« Ügyektől .»Dal« Michalovichtól, 
(német dal) előadva Neszveda Anna ka. által s végül »Alomdal« 
Volkmanntól10."11 Az 1872/73-as Almanach közli, hogy az együttest ekkor már 
ifj. Huber Károly12 karnagy vezette. Az 1876/77-es Almanach szerint Jungen 
László1" volt az énekkar vezetője. A kórus az 1877/78-as tanévtől "Tudomány-
és műegyetemi dalegylet" néven szerepelt, az 1882/83-as tanévtől azonban 
megszűnt. 

2 Zenészeti Lapok (1860-76), az Országos Magyar Daláregyesület hivatalos közlönye a 
zeneművészet összes ágai köréből. Vasárnaponként jelent meg. Felelős szerkesztője és alapítója 
id. Ábrányi Kornél (1822-1903). 

3 Langer Viktor (1842-1902) zeneszerző, karnagyi és újságírói tevékenységet is folytatott. 
4 Zenészeti Lapok, 1871. január 22. p.226. 
5 Gabusi helyesen: Gabussi, Giulio Cesare (1555-1611) olasz zsz. 
6 Trux Hugó (1844-1898) kúriai bíró, énekes. 
7 Nem akadtam nyomára. 
8 Ögyek: Langer Viktor (ld. 5. sz. jegyzet) zeneszerző, aki "müveinek nagy részét, főleg népdalait 

és csárdásait Tisza Aladár és Ögyek nevek alatt adta ki" (Zenei Lexikon. 1931). 
Neszveda Anna (1849-1884) a Nemzeti Színház operatársulatának volt tagja 1867-1874-ig. Utána 

Kolozsváron és Németországban vendégszerepelt. 
10 Volkmann (Friedrich) Robert (1815-1883) német zeneszerző, életének nagy részét Pesten 

töltötte, ahol a Nemzeti Zenede, majd az Országos Magyar Királyi Zeneakadémia tanára volt. 
11 Zenészeti Lapok, 1871. január 22. p.226. 
12 Huber Károly (1828-1885) hegedűművész, zeneszerző és zenepedagógus (Hubay Jenő 

hegedűművész édesapja). 1871-től a pesti Nemzeti Dalkör karnagya. 1881-től Erkel után az 
Országos Magyar Daláregyesület karnagya. 

Ij Nem akadtam nyomára. 
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Ahogyan az évek teltek, egyre fontosabbá vált azonban, hogy Budapest 
egyetemén működjék énekkar. A Zenelap14 "Művészeti hírek" rovatában ez 
jelent meg 1887. október 15-én: "- Az egyetemi dalárda. Az oly régóta tervezett 
egyetemi dalegylet az idén végre megalakult. Czélja: az ifjúság nagyobb 
ünnepélyein, matinéin alaptőkéje javára és jótékony czélokra rendezendő 
estélyeken különösen a magyar műéneket kultiválni. A dalegylet az egyetemi 
olvasókör aegise [oltalma] alatt s erkölcsi és anyagi támogatása mellett 
működik. Az egyesület valóban oly kedvező auspiciumok [előjelek] között kezdi 
meg működését, hogy alapos a remény, miszerint rövid idő alatt az ifjúság 
legkedveltebb s legvirágzóbb köreinek egyike lesz. Múlt szerdán tartatott meg az 
alakuló gyűlés, mely alkalommal elnökké Magyar János joghallgató, bizottsági 
tagokká pedig Csomasz Béla, Jeszenszky Béla báró, Huzsányi Szilárd, Balogh 
Károly, Csörhés József, Schraml Imre és Márton Kálmán urak választattak meg. 
Őszintén kívánjuk, hogy a nemes czélu ifjúsági egyesület működését minél telje-
sebb siker koronázzál" Az együttes oly magas színvonalat ért el, hogy az 
Országos Magyar Királyi Zeneakadémia 1888. december 19-i hangversenyén az 
akadémiai énekkart "támogatta": "... Különösen a férfihangok az idén 
megerősödtek az egyetemi dalegylet tagjai által. ..."'5 Az énekkar mint 
"Tudomány- és műegyetemi daloskör" 1889-től Kern Aurél16 vezetésével 
működött tovább. 

1893-tól tizenhárom éven át /!/ nem volt énekegyüttese a budapesti 
tudományegyetemi ifjúságnak. Sem olyan muzsikus vezéregyéniség nem akadt, 
aki magával ragadta volna az egyetemistákat, sem olyan országos esemény nem 
adódott, ami föllelkesítette volna őket annyira, hogy énekkarba tömörüljenek. A 
millennium megünneplése jobban kedvezett az építészeti és a képzőművészeti 
alkotásoknak, amelyek ma is megszabják Budapest arculatát. 

Az első másfél évtized (1906-1920) 

Az Egyetemi Énekkarok pontos nevét egy irattári dokumentumon 
szereplő hosszúbélyegző árulja el: 

BUDAPESTI EGYETEMI ÉNEKKAROK 
TUDOMÁNYEGYETEMI ÉNEKKAR 

ÉS MŰEGYETEMI ÉNEKKAR 

14 Zenelap (1886-1912), megjelenik havonta. Az Országos Magyar Dalár-Egyesület és a 
Zenetanárok Országos Egyesületének hivatalos közlönye. 

"Zenelap. 1889.január 10. p.13. 
16 Kern Aurél (1871-1928) zeneíró és zeneszerző. Zenekritikusként 1893-tól a Budapesti 

Hírlapnál. 1920-tól a Magyarországnál működött, A Nemzeti Zenedében 1912-től titkár. 1917-
töl ügyvezető. 1922-27-ig elnök. 1915-17-ig a budapesti Operaház igazgatója, 1925-től a Rádió 
zenei tanácsosa volt. 
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Ennek alapján világossá válik előttünk, hogy a "Budapesti Egyetemi Énekkarok" 
többes száma mit is jelent, jóllehet egyetlen együttesről van szó, amely férfikar 
volt tenor I-II, bariton és basszus szólammal. A Budapesti Egyetemi 
Énekkarokat alkotó két együttes külön-külön soha nem tartott rendezvényeket, 
hivatalos karnagyaik sem voltak. Legföljebb belső, egyetemi ünnepségeken 
szerepeltek vezetőik irányításával. 

Az együttes működését megelőzte a Műegyetemi Énekkar folyamatos és 
a Tudományegyetemi Énekkar időszakos fennállása. A társadalmi 
kezdeményezésre alakult Műegyetemi Dalárdáról -jeligéje az 1870-es évekből 
származik: "A dal a tettel egyesül, ahol a szív honért hevül." - egy 1867-es 
műsor tanúskodik. Ezt a nyomtatványt a Budapesti Egyetemi Énekkarok 1938 
áprilisában rendezett kiállításán az érdeklődők meg is tekinthették17. (A 
Tudományegyetemi Énekkar múltjáról az előzőkben olvashattunk.) 

A Rákóczi-hamvak hazahozatala állt a hátterében az 1906-ban egyesült 
kórus, a Budapesti Egyetemi Énekkarok megszületésének. Ez volt az a 
forradalmi esemény, amelyik az ifjúság tizenhárom éven át szunnyadó hazafias 
érzéseit felkeltette, és végre megalakulhatott az az együttes, amelyik 1948-ig 
tartó fennállása alatt Európa-, sőt világszerte szerzett dicsőséget a magyar 
énekkari kultúrának. 

Rákóczi hamvainak Budapesten át Kassára vitele központi rendezvénye 
volt az országnak. A napilapok egy hónappal előbb kezdtek rendszeresen 
foglalkozni az eseményekkel, köztük az énekkar készülésével is. 

Bár jóval később, 1928-ban jelent meg A Zene с folyóiratban18 

összefoglalás az Egyetemi Énekkarok addigi működéséről, mégis e cikk kezdetét 
idézzük: 'Az egyetemi ifjúságnak dalért és zenéért lelkesülő gárdája 1906-ban 
alakult a már meglévő Műegyetemi Énekkar és az akkor alakult 
Tudományegyetemi Énekkar egyesítéséből A cél kezdetben a magyar dal 
kultusza volt. Idővel természetesen kibővítette programmját, amennyiben a 
magyar dalon kívül a karéneklés ápolását és a külföldi zeneirodalom jeles 
müveinek a magyar közönséggel való megismertetését tűzte ki feladatául. ... "I9 

A kórus alakuló közgyűlése 1906. október 14-én volt, és a Pesti Napló20 

aznapi száma már ezt írja: "...A Rákóczi-ünnepségen méltó módon vesz részt a 
magyar ifjúság. Az egyetemi ifjúságnak alakulóban lévő dalosköre ezen az 
ünnepen fog először nyilvánosan szerepelni. A szent hamvak megérkezésekor a 

17 A kiállítás helyszíne a kórus helyisége: Bp., VIII. Üllői út 20. félemelet. 
IS A Zene (1919-?), szerkesztette Siklós (Schönwald) Albert (1878-1942), a Zeneakadémia 

zeneszerzés-tanára, zeneíró. 
19 A Zene. 1928. márc. ll.p.223. 
20 Pesti Napló - politikai napilap 1850-1939. Jelen idézet: (57. évf. 282. sz.) 1906. okt. 14. p.6. 
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pályaházban [ma Keleti pu.] elfogja énekelni gróf Zichy Géza "Nemo" [1905] 
с. operájának Rákóczi-kardalát Hackl N. Lajos22 karnagy vezetése mellett. A 
koporsókhoz pedig diszőrségül kivonul a budai Ferenc József-intézet 
egyenruhás növendékserege. Az egyetemi ifjúság pedig teljes számban fog 
sorfalat állani a bevonulási útvonal mentén. ..." 

Az október 19-i számban olvashatjuk: "...A most alakult egyetemi 
daloskör dr. Hackl Lajos karnagy vezetésével javában folytatja munkáit az 
egyetemi olvasókörben. A százötven főből álló daloskör Pestvármegye határán, 
Kiskunfélegyházán várja be a Rákóczi hamvait hozó vonatot, s énekkel köszönti 
a szent hamvakat. Majd a menethez csatlakozva tér vissza a fővárosba. A 
megérkezéskor Rákóczi karát, Zichy Géza operájának egyik részét fogják éne-
kelni. A diák énekesek az egyetem színeivel szegélyezett fehér sapkát fognak vi-
selni. ..." A budapesti ünnep terve a következő volt: "...A Rákóczi-ünnepen a 
budapesti Tudomány-egyetem méltó módon vesz részt. ... A kassai temetés 
napján, október 29-én délelőtt tizenegy órakor ünnepi díszülés lesz a központi 
egyetem aulájában, ahol testületileg jelennek meg az egyetem tanárai és 
hallgatói. A diszülés egyetlen tárgya az a Rákóczi Ferenc érdemeit méltató 
beszéd lesz, melyet dr. Békefi Rémig24 nyilvános, rendes tanár, az ismert törté-
nettudós fog mondani. Az ülés kezdetén az egyetemi dalárda a Himnuszt, és a 
beszéd után a Szózatot fogja énekelni. Az országos ünnepségre való tekintetből 
október 27-én, 29-én és 30-án nem lesznek előadások az egyetemen. A rektor 
rendeletére az ünnepek tartamára az egyetem összes épületére kitűzik a nemzeti 
lobogót. "25 

A Pesti Napló "Az ünneplő ország" с rovatában irta: "...Az egyetem 
ünnepsége az egyetemi templomban istentisztelettel kezdődött. ... Az 
istentisztelet után a gyülekezet felvonult az aulába, ahol tizenegy órakor kez-
dődött az ünnepi diszülés. Az ünnepségen a kormány képviseletében Gopcsa 
László miniszteri osztálytanácsos jelent meg. Ajtai К Sándor rektor [Ajtai 
Kovách Sándor (1845-1917) orvostanár, a kolozsvári, majd a budapesti 
egyetemen a törvényszéki orvostan tanára és törvényszéki orvosszakértő volt, 
később rektor] vezetésével együttesen vonultak fel az egyetemi tanács tagjai és 
az egyetem tisztviselői, valamint az egyetemi polgárok. Az ünnepi diszülést Ajtai 

21 Zichy Géza gróf (1849-1924) félkarú zongoraművész és zeneszerző Liszt Ferenc tanítványa, 
jó barátja és rendszeres kamarapartnere. 

:2 Hackl Napoleon Lajos (1868-1942) énektanár és zeneszerző. A budapesti Zeneakadémián 
Koessler Jánosnál tanult. Polgári iskolai énektanár, majd a Nemzeti Zenede tanára volt és 
énekoktatási szakfelügyelő Pesten. Müvei: Éncktan, Vezérkönyv dalosok és karnagyok számára, 
férfi- és nőikarok. 1900-tól a Zenevilág szerkesztője volt. 

23 Pesti Napló, (57. évi 287. sz.)1906. október 19. p.5. 
2A Békefi Rémig (1858-1924) cisztercita művelődéstörténész. A budapesti egyetem tanára és 

zirci apát. 
25 Pesti Napló, (57. évf. 298. sz.) 1906. október 24. p.7. 
6 Gopcsa László (1865-1933) író, a magyar gyorsírás történetével és örmény etnográfiával 

foglalkozott. 
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К. Sándor rektor magas szárnyalású, hazafias, szép beszéddel nyitotta meg. 
Ezután az egyetemi daloskör Hackl N. Lajos vezetésével a Himnuszt énekelte, 
melyet a gyülekezet állva hallgatott meg. ... Végül a daloskör a Szózatot 
énekelte el, mire a kegyeletes szép ünnep véget ért. " 

Ettől kezdve az együttes szervesen kapcsolódott az egyetem 
programjaihoz, rendezvényein, ünnepségein rendszeresen fellépett. 
Hangversenyei a főváros jelentős zenei eseményei közé tartoztak. 

"A Budapesti Egyetemi Énekkar, mely a svéd és finn kollégák 
énekkarainak sikerei hatása alatt alakult és már a Rákóczi-ünnepélykor, 
valamint több kisebb-nagyobb hangversenyen, legutóbb pedig [ 1907j február 
hó 22-én a »Művészet és Művelődés-Egyesület« estélyen szép sikert aratott, 
folyó évi február hó 21-én önálló hangversenyen mutatkozott be a fővárosi 
vigadó nagytermében. Az intelligens énekkar létesítésében, melynek missziója a 
magyar férfikar-éneklésnek legszélesebb körben, esetleg külföldön is való 
terjesztése, Goll joghallgató és Hackl N. Lajos zenetanár már máig is a nemes 
célhoz méltó és érdemes szép munkát produkáltak. A műsor változatosan és 
Ízlésesen volt összeállítva. A dalok előadása szabatos volt, de az összeolvadó 
lágy nüanc [árnyalat] még nem jutott eléggé kifejezésre, valamint az itt-ott 
szükséges drámai erő sem, ezt természetesen csak a jövő fogja meghozni és ta-
lán az a körülmény is, hogy idővel a meglevő hanganyag is képzettebb lesz s 
talán bővülhet is értékesebbel. A közönség az összes dalokat kedvezően fogadta 
s a bájos »finn dal»-t meg is ismételtette. Közben Szilágyi Arabella énekesnő 
Saint-Saens »Sámson és Delila« czimű operájából énekelt egy áriát a tőle 
megszokott művészettel és Ízléssel. Anisz Aladár hegedűművész30 pedig újra 
igazolta, hogy már ismert tehetsége a legjobb reményekre jogosít. A dalok 
kiséretét dr. Szirt Lajos és dr. Meszlényi Róbert' művészi körültekintéssel 
látták el. A hangversenyt a »Harmónia« rendezte. " ' 

1909. március 4-én az ő műsorukban működött közre t. k. Thomán 
István34. József nádor szobrának leleplezése és a műegyetemi ifjúsági zászló 
fölszentelése alkalmából koncertet adtak 1911 májusának első napjaiban. 

A megalakulástól az első világháború kezdetéig Hackl. N. Lajos állt az 
énekkar élén. A Budapesti Egyetemi Énekkarok az ő vezetésével kezdte sikeres 

27 Pesti Napló (57. évf. 298. sz.) 1906. október 30. p.9. 
28 Goll Aladár (1886-1957) zeneíróként vált ismertté. 
29 Szilágyi Arabella (1863-1918) operaénekesnö. 
30 Ánisz Aladár hegedűsként az Operaház zenekarának volt tagja 1907-1913-ig. 
j | Nem akadtam nyomára. 
32 dr.Meszlényi Róbert (1883-1946) zeneszerző és zeneíró, a Nemzeti Zenede tanára, majd a 

Zeneművészeti Főiskola titkára volt. 
33 Zenelap. 1907. p.7. 
'4 Thomán István (1862-1940) zongoraművész. Liszt Ferenc tanítványa és Bartók Béla tanára a 

Zeneakadémián. 
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utazásainak sorát: 1910-ben Berlinben, 191 l-ben pedig Bécsben. Az utazásokkal 
egy eddig ismeretlen hagyományt alapított meg a kórus: amatőr együtteseink 
külföldi vendégszereplését. Nem hivatásos énekkaraink napjainkban is örömmel 
vesznek részt külföldi hangversenykörutakon, akkor is, ha ez tagjaiktól nem 
csekély anyagi áldozatot követel. 

Az első világháború és az azt követő történelmi események nem 
kedveztek az együttes fejlődésének. Nagy utazásokról, sikeres hangversenyekről 
nem írtak az újságok. Már az is nagyszerű, hogy 1914 és 1920 között képes volt 
az együttes megmaradni. Mindezt elsősorban annak a három személynek 
köszönhetjük, akik ebben az időben vállalták az énekkar vezetését. Először 
Tötössy Béla dr.35 műegyetemi tanárelnök állt a kórus élére és 1914-17-ig 
dolgozott karnagyként. Már az 1904/05-ös tanévtől haláláig a műegyetemi 
zenekar karmestere volt, sőt az együttes 1896-ban történt alakulásától a 
tanárelnöki teendőket is ellátta. Az Egyetemi Énekkarok lelke és vezére volt. 
Rendszeresen eljárt az együttes próbáira, sőt mindig azt helyettesítette akit 
éppen kellett: hol énekest, hol karnagyot. 1923-ban bekövetkezett halála nagy 
veszteséget jelentett. Ezután Noseda Károly'6 állt a karnagyi dobogón 1917-től 
1918-ig, majd Toldy László11 1918-tól 1920-ig. 

Az Aranykor (1920-1941) 

A kórus nyugodt kibontakozásának korszaka 1920-ban kezdődött 
Kereszty Jenő karnagysága idején. Az ő nevéhez fűződik rendszeres hazai 
fellépések mellett az együttes 5 külföldi vendégszereplése. 

A Petőfi-centennárium évében, 1923 telén Németország négy városában 
(München, Drezda, Lipcse, Halle) koncerteztek a németek meghívására, "s pár 
hónap múlva óriási anyagi nehézségek leküzdésével felkeresik a 
felszabadulásukat ünneplő rokon észt és finn népeket [Tallinn, Tartu, Helsinki] 
ahol virágözón, határtalan lelkesedés és meleg, szerető rokoni szív várta és 
kísérte őket útjok minden állomásán végig""9. 

35Tötössy Béia (1854-1923) matematikus, a zürichi műegyetemen végezte tanulmányait, 
a Budapesti Műegyetem ny. r. tanára 1893-tól. 

36 Noseda Károly (1863-1944) karmester és zeneszerző. 
37Toldy László (1882-1929), zeneszerző és zeneíró. 1913-tól a budapesti tudományegyetemen a 

zenetudomány magántanára. 
38 Kereszty Jenő (1887-1949) orgonaművész, karnagy, énektanár. 1918-tól a Budai 

Zeneakadémián tanított, 1919-ben a belvárosi plébániatemplom föorgonistája és másodkarnagya, 
1920-ban az Egyetemi Énekkarok karnagya (1929-től örökös, tiszteletbeli karnagya) lett. 1926-
tól a MÁV Gépgyár zeneiskoláját vezette. Zeneszerzőként miséket, kórusműveket, dalokat és 
orgonaműveket írt. 

'9 Idézet Arany Sándor (1905-1992) egykori kórustag - a II. világháború után a Zeneakadémia 
gazdasági igazgatója - 1934. november 28-án készült írásából, amely a Magyar írás c. irodalmi 
- művészeti - kritikai folyóirat Magyar Kultúrmozgalmak c. rovatában "A Budapesti Egyetemi 
Énekkarok" címmel jelent meg 1935 januárjában. 
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Az 1925-ös - második - bécsi hangversenyút után kapta első 
olaszországi meghívását az együttes. Az 1925-ös szent év alkalmából egy 
magyar zarándokcsoporthoz csatlakozva az Országos Magyar Katolikus 
Szövetség támogatásával került sor erre, amikor a kar csupán Rómában járt, és 
egy világi hangverseny mellett az egyházi fellépések egész sorát tartotta a 
lateráni, a Santa Maria Maggiore, a Szent Pál és a Szent Péter Bazilikában. Kö-
zülük kiemelkedik a XI. Pius pápa által celebrált misén való közreműködés, kb. 
5000 főnyi angol, német, francia és spanyol közönség előtt. Elismerésül a pápa 
diplomával és érdemkeresztjével tüntette ki az énekkart. Szmrecsányi Lajos 40 

egri érsek mondta a magyarok miséjét a Szent Péter Bazilikában; itt Kereszty Je-
nő A-dúr férfikari miséjét énekelték. Aznap este a Colosseumban gyertyás kör-
meneten vettek részt, ahol a "Boldogasszony, Anyánk" és az "Ah, hol vagy 
magyarok tündöklő csillaga" az ö ajkukon csendült fel.41 

Második olasz útjára 1927-ben indult a kórus, amikor hat hangversenyén 
Firenze, Róma és Assisi voltak az állomásai. Rómában az Egyetem 
dísztermében aratott sikerük után a Nemzetközi Művész Club saját csarnokába 
hívta meg az énekkart a hangverseny megismétlésére. "/// érte az a kitüntetés, 
hogy Benito Mussolini miniszterelnök úr meghívta palotájába és fényes estély 
keretében mutatkozott be [az énekkar].4 A római egyetem az énekkart 
díszérmével tüntette ki s épen e napokban [1928. március 11. körül] érkezett 
meg a római követségünktől annak a levélnek a másolata, amelyet a Királyi Ze-
neakadémia főtitkára intéz a Római Egyetem Rektorához, Del Vecchio profesz-
szorhoz. Ebben a Budapesti Egyetemi Énekkar[ok] nagyszerű szereplésére 
hivatkozik s ennek mintájára a római egyetemi énekkar megalakulását 
indítványozza.43 "Az Egyetemi Énekkar[ok] történetéhez tartozik az is, hogy 
1927 őszén kibővült női karral is. Az Egyetemi Enekkar[ok] mint vegyeskar sok 
sikert ért el Refice44 Oratóriumával, Kodály Psalmusával, Liszt Erzsébet 
legendájával, Beethoven IX. szimfóniájával, továbbá Verdi Requiemjével, 
Schubert Myriam diadalénekével és Liszt Koronázási miséjével. A felsorolt 
müveket többször is előadták." 

"A római út sikere indította arra Don Licino Refice zeneszerzőt, hogy 
Szí. Ferenc oratóriumának előadására kérje fel az énekes gárdát. A múlt év 
[1927] novemberében volt ennek a bemutatója a szerző vezényletével és a 

40 Szmrecsányi Lajos (1851-1943) egri érsek. 
41 "A Budapesti Egyetemi Énekkarok egyházzenei működése" с újságcikk alapján, amely 

megjelent a Katolikus Kántor с folyóirat 1935/6-7. számában. írta Arany Sándor. 
42 Mindez Mussolini később hírhedté vált politikai teljhatalma előtt tőrtént. 
43 Ld. 19. sz. jegyzet 
44 Licino Refice (1885-1954) olasz egyházkarnagy és zeneszerző a pápai udvarban. 
45 A Budapesti Egyetemi Énekkar[ok] kiállítása. 1938 április. Kézirat. - II. Az Énekkar rövid 

történele Balogh Pál munkája. 
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filharmonikusokkal a Vigadóban. A kar ez alkalomra megszervezett egy 
hetventagú női kart is s oly sikerrel mutatta be a hatalmas oratóriumot, hogy az 
előadást meg kellett ismételnie.,t46 

Az év első próbáján, 1929. aug. 31-én új karnagyukkal, Vaszy 
Viktorral47 kezdték közös munkájukat. Az ő karnagyságának 13 éve alatt élte az 
együttes fénykorát, aratta legnagyobb bel- és külföldi sikereit. A kórus először 
az 1928. november 25-i Verdi "Requiem" -előadás első zenekari próbáján 
találkozott vele. A hangversenyt vezénylő Unger Ernő4* betegsége miatt a 
próbát ugyanis Vaszy Viktor tartotta meg. Az önálló hangversenyek Vaszy 
idejében váltak rendszeressé, évente 50-60 alkalommal szerepeltek a nyilvános-
ság előtt. Amellett, hogy az Egyetem ünnepségeiből részt vállaltak, egyre termé-
szetesebb lett, hogy a főváros zenei életének is szereplői voltak. Ekkor már 
hangversenybérletek műsoraiban is megtaláljuk őket. Vidéki útra is többször 
indultak, az alakulás utáni második esztendőtől kezdve szinte minden évben. 
Csurgó, Debrecen, Eperjes, Esztergom, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Karcag, 
Kassa, Kolozsvár, Losonc, Mezőtúr, Nagykanizsa, Nagyvárad, Nyíregyháza, 
Pécs, Szeged, Szekszárd, Szentes, Szolnok, Szombathely hallhatta őket. A kórus 
az Operaházban is fellépett: 1930-ban 6 alkalommal szerepeltek a Borisz 
Godunov előadásain nagy sikerrel. 

Vaszy Viktor vezetésével először 1931-ben vett részt a kórus külföldi 
utazáson. Finn-ugor kultúrkongresszus hívta Helsinkibe a Budapesti Egyetemi 
Énekkarokat, és ez alkalommal nagysikerű hangversenyeket adtak útközben 
Krakkó, Varsó, Riga, Tartu, Tallinn és természetesen Helsinki városában. 

"1932-ben tartotta az újonnan alakult »International Student Musical 
Council« első közös hangversenyét Münchenben, melyen részt vettek az 
amerikai Harward egyetem énekkara, a »Yale Glee Club«, a müncheni 
egyetemek egyesített kórusa, a belgrádi »Obilic« és a Budapesti Egyetemi 
Énekkarok. Ez a hangverseny is a magyar dal óriási sikerét eredményezte a 
hangverseny közönsége és a lapok megállapítása szerint. Pozitív eredmény még 
egy meghívás is amerikai hangversenykörútra, amelyet a közeljövő esztendők 
egyikére az International Student Musical Council elnöke, Bartholomew 
Marshall professzor maga készít elő.,l49 

Ld. 19. sz. jegyzet. 
Vaszy Viktor (1903-1979) zeneszerző, karmester. A Zeneakadémián végzett tanulmányai 

(hegedű és zeneszerzés) után 1925-től a Székesfővárosi Zenekart, 1929-4l-ig a Budapesti 
Egyetemi Énekkarokat, 1935-4l-ig pedig a Budapesti Palestrina Kórust vezette. Emellett 1929-
41-ig a Zeneakadémia tanára volt. 1941-ben Kolozsvárra került operaigazgatónak, ahol 1944-ig 
maradt. Magyarországra visszatérve a Szegedi Szimfonikus Zenekar és a Nemzeti Színház 
zeneigazgatójaként dolgozott 1957-től 1975-ig. Ő volt a Szegedi Szabadtéri Játékok egyik 
alapítója és zenei vezetője. 
Unger Ernő (1900-1968) karmester, zeneszerző. 
Ld. 39. sz. jegyzet. 
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Olaszország ismerősként fogadta 1933-ban az éneklő egyetemistákat. 
Ekkor Róma, Firenze, Padua és Postumia városok közönségének mutatták be 
művészetüket. A közeli Bécs 1933-ban is vendégül látta az egyetemi énekkart. 
Ide ismét a Katolikus szövetség meghívására utaztak katolikus nagygyűlésre 
Bécs város török uralom alól való felszabadításának 250. és a Stephans dóm 
építésének 500. évfordulójára. A Serédi50 bíboros által mondott szentmisén a 
Szent Pál templomban Perosi5] férfikari miséjét adták elő.52 

Az énekkar külföldi egyetemek kórusaival egyre szorosabbra fűzte 
kapcsolatát: 1932 nyarán az amerikai Yale Glee Club férfikara szerepelt a 
magyarokkal közös koncerten a Zeneakadémián, 1934 júniusában a Stockholmi 
Egyetemi Énekkar hangversenyezett ugyanott, és közösen az Angol Park 
Zenepavilonjában léptek föl. 

A Régi Zeneakadémia [Andrássy út és Vörösmarty u. sarok] falán Liszt 
Ferencet ábrázoló domborművet [Hikisch Rezső" műépítész és Farkas Zoltán54 

szobrászművész alkotása] avatott 1934. október 22-én, hétfőn az 1936-os Liszt 
évre készülődő főváros. Az Országos Liszt Ferenc Társaság rendezésében 
megvalósuló fényes ünnepségen Vaszy Viktor vezényelte az Egyetemi 
Énekkarok lelkes ifjait. A műsort a rádió is közvetítette. 

A Pázmány Péter Tudományegyetem történetében 1935 az egyik 
legfontosabb esztendő volt, hiszen a névadó 300 évvel korábban alapította 
Nagyszombatban az egyetemet. Az ünnepségeket 1935-ben közgyűlés nyitotta 
meg az egyetemen, ahol természetesen szerepelt a kórus. Nyáron a finn 
Egyetemi Énekkar látogatott el Budapestre, ahol a Zeneakadémián közös 
koncertet adott a Budapesti Egyetemi Énekkarokkal, majd Szegeden és Deb-
recenben is fellépett. Az 1936-os Liszt-év nagy eseményeként október 18-án 
ünnepi Liszt hangversenyt adtak a Városi Színházban. A nyomtatott meghívók 
tanúsága szerint a műsorban Bartók Béla5 és Dohnányi Ernő5" is fellépett. 

Mintegy "főpróbaként" az egyedülálló amerikai utazás előtt az együttes 
1936 júniusában útra kelt, és három héten át utazott Skandináviában, és 
összesen nyolc országban (Lengyelország - Varsó, Lettország - Riga, Észtország 
- Tallinn, Finnország - Helsinki, Svédország - Stockholm, Dánia - Koppenhága, 
Németország - Berlin, Ausztria - Bécs) tett hangversenykörutat. A megelőző 

5 Serédi Jusztinián (1884-1945) bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek 
^1 Perosi. Lorenzo (1872-1956) a Sixtus-kápolna karnagya. 
>: A 39. sz. jegyzetben említett mü alapján 
53 Hikisch Rezső (1876-1934) 
54 Farkas Zoltán (1900-1945) 
55 Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató. 
56 Dohnányi Ernő (1877-1960) zeneszerző, zongoraművész, karmester. 
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időkben a finn, svéd és dán egyetemi énekkarok vezetői hazánkban jártak, 
meghallgatták az együttest, és az ő meghívásukra utaztak ki a magyar fiatalok. 
Az utazás egybeesett a Tallinnba összehívott finn-ugor kongresszussal. Termé-
szetesen Vaszy Viktor karnagy személyes kapcsolatai is elősegítették ennek az 
ún. skandináv hangversenykörútnak a létrejöttét. Varsóban és Rigában 
rádiószereplése volt a kórusnak. Hangversenydobogón először Tallinnban, a 
finn-ugor kongresszuson - amely a politikától mindenkor mentes kultúr-
összejövetel - énekeltek. Fellépésüket a kongresszus első napján a finnek műso-
ra előzte meg, második este az új észt zeneirodalommal ismerkedett meg a hall-
gatóság. A magyarok hangversenyét különös érdeklődés fogadta és 
ünnepélyesség jellemezte." Tomboló taps követelte Bartók »Négy régi magyar 
népdal«-ának és Kodály »Karádi nótá«-inak megismétlését. "51 Finnországban 
a régi magyar zeneirodalmat (Liszt Ferenc és Erkel Ferenc müvei) és a kortárs 
művészetet (Bartók Béla, Kodály Zoltán, Farkas Ferenc, Laurisin Miklós, 
Molnár Antal, Ottó Ferenc, Vaszy Viktor) mutatták be. Az énekkari számok kö-
zött Vaszyné Kovács Ilonka* Bartók- és Kodály-dalokat, valamint magyar ope-
raáriákat adott elő. Stockholmban rádió-koncertet és egy kerti hangversenyt 
adtak. Koppenhágában egy kiváló amerikai énekkarral találkoztak. Ez az 
együttes egy nappal a magyarok fellépése előtt adott hangversenyt a Tivoli-
palotában, ahol az Egyetemi Énekkarok is szerepelt. Mindkét együttes tomboló 
sikert aratott és nagyszerű kritikát kapott. Bécsben rádióhangversenyük által 
egész Ausztria meghallgathatta a magyar együttest. 

Az ünnepélyes fogadtatásokat itt ismerte meg az énekkar. Nálunk a 
katonazenekarokat rendelték ki a pályaudvarokra fontos személyiségek vagy 
együttesek üdvözlésére. Az északi énekkari kultúra magas színvonala arra 
sarkallta a rendezőket, hogy az észtországi pályaudvarokon kiművelt hangú 
vegyeskarok üdvözöljék az érkezőket. Nem hallgathatjuk el, hogy az út sikerét 
Vaszy Viktor karnagy mellett Láng Elemér59 és Főidényi János60 elnökök 
valamint Záborszky Arpáctx főtitkár áldozatos munkája tette lehetővé. 

Még el sem múlt az esztendő, amikor 1937. december 26-án vonatra ült 
a kórus, hogy Londonon keresztül az Amerikai Egyesült Államokba utazzék. 
Ekkor realizálódott az a meghívás, amit 1932-ben Münchenben kaptak 
Bartholomew professzortól, az International Student Musical Council 

>7 Részlet Ottó Ferenc "Az Egyetemi Énekkarok északeurópai hangversenykörútja" c. cikkéből. 
Megjelent a Magyar Dal с folyóirat 1936 novemberi számában (p.9-10.). A Magyar Dal 
(előzménye a Sztojanovits Jenő /1864-1919/ szerkesztésében megjelent Magyar Dal- és 
Zeneközlöny), az Országos Magyar Daláregyesület hivatalos havi folyóirata (1896-?) 

58 Vaszyné Kovács Ilonka (?-?) énekművész. 
59 Láng Elemér (1894-1969) 
60 Főidényi János (1904- 1985) 
61 Záborszky Árpád (1905-1978) 
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[Nemzetközi Egyetemi Zenei Szövetség] elnökétől. Ez volt az első alkalom, 
amikor nem hivatásos magyar énekkar a tengerentúlra utazott 
hangversenykörútra. Az amerikai utazáson való részvételre 40 főt válogatott 
össze a vezetőség - a 60-80 kórustagból - igen szigorú meghallgatás alapján. 
Meghatározó volt elsősorban a műsor fölényes tudása és a kórustagok 
hangszíne. Nagyon sok esetben viszont az énekkari tagok anyagi felkészültsége 
döntötte el, hiszen amellett, hogy hozzájárulási összeget fizettek be, 
mindannyiuknak frakkot kellett csináltatniuk62. 

Az énekkar költségén Amerikában készült emlékfuzet jelent meg (Vaszy 
Viktor karnagy szerkesztésében), amelyet az amerikai hangversenykörút 22 
hangversenyén több, mint 50.000 főnyi közönség ingyen kapott kézhez. Ez a 
füzet egyben idegenforgalmi propaganda céljaira is szolgált: a fővárost ábrázoló 
12 fényképet és 10 néprajzi vonatkozású képet tartalmaz. Az emlékfuzet egy 
példányát az Egyetemi Könyvtár őrzi. Ebből értékes adatokat tudhatunk meg: 
fölsorolja a szponzorokat, innen ismerhetjük meg a résztvevők névsorát, 
valamint az előadott művek sorát, azok angol nyelvű szövegfordításával. 

A hangversenykörút apostola a már emlegetett Marshall Bartholomew 
volt. Erre az alkalomra alakult a Magyar Hangversenybizottság Dr. Cholnoky 
Tibor elnök, Harry Martin pénztáros és Dr. Telkes László titkár vezetésével. 
Munkájukat Richard Copley menedzser irányította. Az emlékfuzet még 12 
zenekari szponzort sorol fel: Elbert Carpenter - Minneapolis Simphony 
Orchestra ; Dr. Walter Damrosch64 - New York City ; Vladimir Golschmann -
St. Louis Symphony Orchestra; Hans Kindler - National Symphony Orchestra 
Washington, D. C; Karl Kreuger - Kansas City Philharmonic Orchestra; 
Eugene Ormandy63 - Philadelphia Orchestra; Fritz Reiner66 - New York City; 
Dr. Artur Shuk - Buffalo Symphony Orchestra; Dr. Nikolai Sokoloff director -
Federal Music Project Washington, D. C; Dr.Frederick Stock - Chicago 
Symphony Orchestra. 

62 így történhetett meg, hogy oszlopos kórustagok (pl. Vargyas Lajos) kénytelenek voltak 
itthon maradni. 

63 Program of the Budapest University Chorus. Viktor Vaszy conductor. New York, 1937 
Könyvtári jelzete: Fb 4r 108 

w Walter Damrosch (1862-1950) német származású amerikai karmester. 
í,? Ormándy Jenő (1899-1985) magyar származású amerikai karmester, 1938-tól a Philadelphia Or-

chestra állandó karmestere és zeneigazgatója 35 éven át. 
66 Reiner Frigyes (1888-1963) magyar származású amerikai karmester. 
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Magyarországnak 41 énekkari tag szerzett dicsőséges hírnevet' 

1. ARANY István (1903-1969) joghallgató (T I.) 
2. ARANY Sándor (1905-1992) elnök, szólista, szig. müegyet. hallgató (Br) 
3. Dr. ARD AI Géza67 (1906-1978) tudományegyetemi alelnök (T II.), jogász, 

köztisztviselő 
4. BALLÁ Károly (1903-?) köztisztviselő (T II.) 
5. BÁLÁS Zoltán (1906-1957) joghallgató (T II.) 
6. BOLITS Béla (1904-1988) közgazdász (Br) 
7. CSENKY [helyesen: Csenki] Imre (1912-1998) tudományegyetemi hallgató (Br), 

karnagy, zeneszerző 
8. Dr. FARAGÓ Ferenc (1905-?) szólista, orvos, énekművész (B) 
9. FORRAY [helyesen: Forrai] István (1912-1992) zeneakadémista (B), karnagy 

10. FÖLDÉNYI [eredetileg: Fixl] János (1904-1985) elnök, szig. jogász (T II.) 
11. GÁLFY Sándor (1913-?) tudományegyetemi hallgató (T. I.) 
12. GERHAUSER László 67 (1911-?) zeneakadémista 
13. GÉRECZ Kálmán (1911-1988) joghallgató (B), aranydiplomás jogász 
14. GORECZKY Ferenc (1906-?) pénztáros, műegyetemi hallgató (TII.) 
15. HALMOS Gyula (1914-?) tudományegyetemi hallgató (T I.) 
16. KRISTÓFCSÁK Ernő (1905-?) titkár (B), oki. építészmérnök 
17. Dr. KOPPÁNY István (1900-?) tanár (T II.) 
18. KŐNIGSEDER Zsigmond (1900-?) tanár (T I.) 
19. LÁNG Elemér (1894-1969) oki. gépészmérnök (T I.) 
20. LÉNÁRD Ernő (1903-?) műegyetemi hallgató (Br),mémök 
21. LOMOSCHITZ Pál (1910-) zeneakadémista (B), karnagy, zenetanár 
22. MERICSKE Ernő (1915-1999) joghallgató (Br) 
23. MIKLÓS János (1905-1967) oki. könyvvizsgáló (B) 
24. NAGYPÁL László (1915-?) zeneakadémista (T I.), operaénekes 
25. NEDER István (1910-?) háznagy, tudományegyetemi hallgató (Br) 
26. Dr, OLGYAY Oszkár (1913-?) M.A.B.I. [Magánalkalmazottak Biztosító Intézete] 

főellenőr (T II.) 
27. OTTÓ Ferenc (1904-?) tanár, zeneszerző (T I.) 
28. PALINAY Ferenc (1906-?) tanár (T II.) 
29. Dr. PÁLFY [helyesen: Pálfi] István (1912-?) közgazdász (T II.) 
30. PFEIFFER István (1914-?) tudományegyetemi hallgató (Br) 
31. RISSAY Pál (1911-?) zeneakadémista (B) 
32. SÁFÁR Jenő (1904-?) oki. építészmérnök (T II.) 
33. dr. SZOMJAS-SCHIFFERT György (1910-) köztisztviselő (T I.) etnomuzikológus 
34. SZŐNYI Jenő (1902-?) tanár (Br), festőművész 
35. SZTANKOVICS Jenő (1900-1950) orvosi műszerész (T I.) 
36. TÁTRAY [helyesen: Tátrai] György (1914-?) titkár, egyetemi hallgató (B) 
37. UDVARDY [helyesen: Udvardi]Tibor (1914-1981) zeneakadémista 

(TI.). operaénekes 
38. VÁRADY László (1899-?) bizottsági tag, köztisztviselő (T II.) 
39. ZÁBORSZKY Árpád (1905-1978) tb. alelnök, a Műegyetemi Énekkar elnöke, 

köztisztviselő (B) 
40. VERESS László (1903-?) elnök, szigorló orvos (B) 
41. Dr. GOLL Aladár (1886-1957) zenei író. 1907-1914-ig az Apolló с folyóirat szer-

kesztője, a kórus egyik alapítója az 1906-os újjáalakuláskor 
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Már hónapokkal az elindulás előtt kiválasztottuk az énekkar 40 tagját, gondosan 
ügyelve arra, hogy ne legyen elütő hangszín, amely a szólamok egységes hang-
színét és az egész kórus egyöntetű hangzását megbonthassa. Ez a negyven éne-
kes aztán betanulta a 30 számból álló teljes amerikai műsort. A karigazgatónak 
még arra is volt gondja, hogy egyeseket a fárasztó énektechnikáról leszoktasson 
úgy, hogy a végén az énekkar könnyedén énekelte végig a teljes műsort kotta 
nélkül. "^- írták visszaemlékezésükben. 

Mint feljebb említettem, az emlékfüzet tartalmazta a műsort, a művek 
angol nyelvű szövegfordításával. Hogy erre miért volt szükség és kiknek a 
fordításait olvashatjuk itt, az kiderül a program alcíméből: "The program will be 
sung in Hungarian. The English versions provided herewith are by Professor 
Watson Kirkconnel, translator of Janos Arany's »Death of King Buda«, »The 
Magyar Muse«, and other works."69 

Arany S.: Az Egyetemi Énekkarok Amerikában - Magyar Dal XLII. évf. 1937. március-április, 
p.6 

69 A programot magyarul éneklik. Az itt közölt angol változat prof.Watson Kirkconneltöl, 
Arany János « Buda halála », « A magyar múzsa » és más müvek fordítójától származik 
1. Egressy Béni: Szózat [1843] - Vörösmarty Mihály [1836] 
2. Erkel Ferenc: Himnusz [1844] - Kölcsey Ferenc [1823] 
3. Erkel Ferenc: Bordal a "Bánk Bán" с operából [1861]-

Vörösmarty Mihály 
4. Erkel Ferenc: Induló a "Hunyadi László"-ból [1844] 

"Meghalt a cselszövő"- Egressy Béni 
5. Liszt Ferenc: Csata előtt [1845] -Dr Th. Meyer (?) vagy Carl Götze 
6. Liszt Ferenc: Tavasz [1845?] - Johann Ludwig Uhland 
7. Goll János: Begombolom a mellényem 
8. Szabados Béla: Magyar Hiszekegy- Papp-Váry Elemérné 
9. Ammer József: Nem, nem, soha! - Gyóni Géza 

10. Bartók Béla: Régi magyar népdalok - Népdal 
11. Bárdos Lajos: Széles a Duna - Népdal 
12. Demény Dezső: Szerenád 
13. Farkas Ferenc: Katonasors 
14. Farkas Ferenc: Két palóc katonadal - Népdal 
15. Kereszty Jenő: Erdőkön, mezőkönjáró ... - Népdal 
16. Kodály Zoltán: Ave Maria [ 193 5] 
17. Kodály Zoltán: Huszt [1936] - Kölcsey Ferenc 
18. Kodály Zoltán: Karádi nóták [1934] - Népdalok után 
19. Laurisin Miklós: Szerelem, szerelem - Népdal 
20. Laurisin Miklós: Hej-hó! -Népdal 
21. Lányi Ernő: Száraz földön nem nő virág 
22. Lányi Viktor: Szülőföldemen 
23. Lányi Viktor: Orbán - Petőfi Sándor 
24. Molnár Antal: Gulyásdal 
25. Molnár Antal: A kaposi kanális 
26. Ságody Ottmár: Álmodozó és örvendező 
27. Vaszy Viktor: A gyászkendő - Vörösmarty Mihály 
28. Lányi Viktor: Szól a kakas már - 15. sz.-i népdal 
29. Ismeretlen szerző: Boldogasszony. Anyánk - Régi egyházi dallam 
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Ez a lista tartalmazta mindazt a 29 művet, amelyből az amerikai út során 
az egyes hangversenyek műsorát összeállították.(Természetesen az Amerikai 
Himnuszt is megtanulták, vagyis összesen 30 müvet.) Ebből következik, hogy 
mindezek a darabok állandóan "koncertkész" állapotban voltak. Ez különösen 
nagy teljesítménye az együttesnek, hiszen a korabeli fényképek tanúsága szerint 
hangversenyeiken rendszeresen kotta nélkül énekeltek. 

December 26-án kezdődött az utazás, amelynek első állomása London 
volt. Az angol fővárosban a BBC stúdiójában lépett föl a kórus, hogy a London 
Regional műsorán énekeljen. A január 1-i hajóra szállás után 7-én éjjel szállt 
partra az együttes New Yorkban. Az utazás sem telt el hangverseny nélkül: a 
"Washington" hajón a kapitány felkérésére január 5-én előkelő nemzetközi 
közönségnek énekeltek a zsúfolásig megtelt szalonban. "A tenger ugyan viharos 
volt, a hajónk táncolt, de a hangverseny pompásan sikerült. Látványnak is 
érdekes lehetett, ahogy a négy sorban 10-10 ember, lábát megvetve a pódiumon, 
egymásba karolva, imbolygó karmesterrel az élükön, jobbra-balra csúszkálva 
énekel."70 Az esemény megismétlődött a hazafelé tartó úton is, akkor a 
"President Harding" utasai február 3-án gyönyörködtek a kórus énekében. 

Az amerikai hangverseny körút hatalmas diadatút volt. A tengerentúli 
magyarok nagyon büszkék voltak a szülőföldjükről érkezett együttesre, az 
amerikai egyetemek központi eseménye volt a magyar kórus fellépése, 
tanulóifjúságuk pedig barátsággal fogadta az érkezőket. Az eseményekről a 
helyi és a hazai sajtó is rendszeresen közölt írásokat. A hazaérkezés eseményét 
előre tervezték az itthon maradtak. A Keleti pályaudvaron ünnepség fogadta a 
magyar kultúra követeit. 

Az egyik kórustag, Lénárd Ernő 1938. április 1-én egy speciális grafikont szer-
kesztett a készülő kiállításra, és ezen áttekinthetjük a kórus legdicsőségesebb 
utazását. 

Ld. 68.sz. jegyzet. 
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A távoli utazás nagyon összeforrasztotta a közösséget. Az addig is 
nagyon jó baráti társaság február 14-én - az Amerikából való szerencsés 
hazaérkezés évfordulóján - minden évben összejött (sajnos, egyre kevesebben). 
Az együtténeklés szokását is megtartották, és amikor maga a kórus már nem 
létezett, egymás esküvőjén, majd később a gyermekeik esküvőjén énekeltek a 
régi repertoárból. 

Egyik kórustag sem tudhatta még, hogy az 1938-as bécsi utazáskor -
március 13-14-15-én -járnak utoljára külföldön. Itt már a történelem irányította 
a zenei eseményeket. Dr. Ardai Géza tudományegyetemi alelnök nagyon 
részletesen megírt naplójában71 olvashatjuk: 

"... Bécsbe érkezésünk napján 1938. évi március hó 13-án mondották ki 
Ausztriának a Német Birodalomhoz való csatlakozását (az Anschlusst). ...1938. 
március 14. Hitler Adolf Bécsbe való bevonulásának a napja. A hangverseny, 
amiért Bécsbe jöttünk, elmaradt emiatt, mint nagyon sok más hangverseny és 
előadás. Rádiószereplésünk megtartása is kétséges." Végül nem kerülhetett sor 
a rádiószereplésre sem, annak ellenére, hogy a kórusnak - katonai okokból - a 
rádióstúdióban kellett letöltenie műsora idejét. 

Az Egyetemi Énekkar[ok] 1938-as kiállítása az érdeklődők elé tárta az 
együttes történetének legkiemelkedőbb eseményeit. Az együttes több, mint 
harminc éves működéséből elsősorban a külföldi utazások eseményeit állította ki 
a Budapesti Egyetemi Énekkar[ok] Üllői út 20. alatti helyiségében. A kórus 
irattárából ránk maradt a tárlat "forgatókönyve", amely három fejezetben 
foglalja össze az elmúlt évtizedek krónikáját: 

I. A kiállítás létrehozói 
II. Az Énekkar rövid története 

III. Kiállítási katalógus 
A kiállítást rendezte, a II, fejezetet írta és a forgatókönyvet összeállította 

Balogh Pál ~ alelnök, a Rádió rendezője. 
"Az énekkarnak a kiállítás megrendezésével nemcsak az volt a célja, 

hogy a nyilvánosság előtt bemutassa eddigi működését és eredményeit, hiszen a 
kiállítás állandó jellegű; fel akarja használni a kiállítást belső propagandára is. 
Az Egyetemi Énekkar [ok] új tagjai a kiállítás révén rövid idő alatt megismerik 
annak az egyesületnek múltját és eredményeit, céljait és törekvéseit, amelynek 
szeptemberben tagjai lettek. Ez nemcsak öntudatukat, de munkakedvüket, 
kitartásukat és áldozatkészségüket is növelni fogja, melyekre a hétköznapok 
munkájában bizony nagy szükség van. Főként ez az a szempont, amelyből 

1 A naplót 1926. október 6-1947. december 16-ig írta 6 kötetben Ardai Géza. Mind a 
6 kötetet dokumentumokkal és fényképekkel illusztrálta. Mindez a Budapesti 
Műszaki Egyetem Levéltárában található. 

2 Nem akadtam nyomára. 
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kiindulva szövetségünk tagjainak a kiállítás megtekintését és a jó példa 
követését ajánljuk. "73- írták a katalógusban. 

Valójában a tengeren túli utazás és a kiállítás jelezte az együttes 
fénykorát. A magyar kormány is nagyra értékelte a kórus teljesítményét, 
annyira, hogy 1940 tavaszán Vaszy Viktor karnagy kormányzói kitüntetésben, 
"Signum Laudis"-ban74 részesült. Ez alkalomból az Egyetemi Énekkar[ok] 
ünnepi vacsorát rendezett a Pannónia Szállóban. 

„A vacsorán a magyar művészeti és hivatalos élet számos előkelősége 
jelent meg. Ott voltak: Dr. Verebély Tibor72egyetemi tanár, a Tudományegyetemi 
Énekkar [tanárjelnöke, Dr. Putnoky László76 műegyetemi tanár, a Műegyetemi 
Énekkar tanárelnöke, Dr. Ripka Ferenc77 ny. főpolgármester, a MDEOSz 
[Magyar Dalosegyesületek Országos Szövetsége] elnöke, dr. Eyssen Tibor78 

miniszteri tanácsos, Dunay Jenő m. kir. kormány főtanácsos, Ádám Jenő40, 
Bárdos Lajos81, Harmath [helyesen: Harmat] Artúr82, és Schmidthauer Lajos83 

zeneművészeti főiskolai tanárok, továbbá a dalosegyesületek és diákszövetségek 
vezetői és képviselői és az Egyetemi Énekkar [ok] régi és jelenlegi tagjai. 

Elsőnek Tátray György a Tudományegyetemi Énekkar [diákjelnöke 
üdvözölte a megjelenteket, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem 
képviseletében Dr. Verebély Tibor egyetemi tanár, prorektor, az Énekkar 
tanárelnöke mondotta el ünnepi beszédét. Beszéde során kifejtette, hogy a 
túlzott realizmus mai korszakában sokkal inkább szükség volna az ideális 
törekvések támogatására, mint bármikor. Kiemelte Vaszy Viktor tízéves 
karigazgatói munkásságának eredményeit s nagy elismeréssel nyilatkozott az 
Egyetemi Énekkar [ok] пак a magyar kul túrpropaganda terén szerzett 
érdemeiről. 

»Ma, sajnos, kétségtelenül a realizmus korszakát éljük; a megélhetésért, 
a hatalomért, az uralomért folyik az ádázán gyűlölködő küzdelem népek és 
egyesek között; egyre halványuló fogalmakká lettek az emberiség eszményei: a 
szabadság, testvériség, önzetlenség, a magasabb erkölcsi célokat szolgáló tudás 
és művészet. Hogy azonban az idealizmus a világtörténelem e szomorú 

7j Magyar Dal XLIII. évf. 7-8. szám, 1938 július-augusztus, p. 19. 
74 Magas államfői kitüntetés, I. Ferenc József alapította, 1922-ben úja alapították és a II. vh. 

végéig adományozták. Polgári és katonai ágazata volt. 
75 Dr. Verebély Tibor (1875-1941) a kórus tanárelnöke 1934-1940-ig. Sebészorvos, a III. 

Sebészeti klinika igazgatója, egyetemi rendes tanár. 
76 Dr. Putnoky László (1888-1948) vegyész-orvos, Manchesterben Ruthford mellett dolgozott 

191 l-l4-ig. A Budapesti Műegyetemen a szervetlen kémia professzora. 
77 Dr. Ripka Ferenc (1871-1944) politikus, Budapest főpolgármestere 1925-33-ig. 
78 Nem akadtam nyomára. 
79 Nem akadtam nyomára. 
80 Ádám Jenő (1896-1982) zeneszerző, kóruskarnagy, zenepedagógus. 
81 Bárdos Lajos (1899-1986) zeneszerző, karnagy, zeneteoretikus. 
82 Harmat Artúr (1885-1962) karmester, zeneszerző, zenepedagógus. 
8j Schmidthauer Lajos (1882-1956) orgonaművész. 
84 Tátray [helyesen: Tátrai] György (1914-?) 
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napjaiban is ott él az arra alkatilag hivatottak lelkében, s hogy meghallgatásra 
talál az arra vágyók szívében, bizonyítja ezt a mai este. Mi ma nem azért jöttünk 
össze, hogy fellengző jelszavakat puffogtassunk, még kevésbé, hogy önző célokat 
hajszoljunk, hanem azért, hogy a kormányzói kitüntetés kíséretében őszinte 
szeretettel és hálával eltelve mondjunk köszönetet annak a férfinak, aki az ő 
tiszta idealizmusával, eszményi művészetével, önzetlenségével áll itt közöttünk s 
iparkodik bennünk a jobb és szebb jövő reményét ébren tartani. Mert Vaszy 
Viktor idealista a szó legnemesebb értelmében. Nemcsak vérbeli művész, aki a 
zenén, ezen a legeszményibb, mert tiszta emberi értékeket tolmácsoló 
művészeten keresztül keresi az utat az embertársak szívéhez, hanem a zene 
magas ethikai hivatásának lelkes, önzetlen apostola is. Evek óta gyűjti maga 
köré a fiatal nemzedéket, hogy beoltsa lelkébe a zene, a dal szeretetét, s ezzel 
nemesítse, erősítse azt a mai kor ideálokat leromboló, anyagias felfogásával 
szemben. Fáradságot nem ismerve vezeti énekkarát továbbfejlődése útján, 
amelyen már az egész világ legelsői közé juttatta azt el. Ez az eredmény az ő 
dicsősége, melynek külső elismeréseként Kormányzó Urunk ezt az érmet adta 
neki. Ismerve azonban őt, meggyőződésem, hogy ő mindennél többre becsüli azt 
az érmet, melyet az Énekkar mindenegyes tagjának a lelkében, szívében 
kovácsolt magának, s amely ott csillog mindenegyes tag szemében, amikor ő 
odaáll az ő kedves kara elé s eldúdolja a kezdő hangokat.« 

Beszéde végén átnyújtotta Vaszy Viktornak a kormányzói elismerést 
jelképező Signum Laudist. 

A Magyar Dalosegyesületek Országos Szövetsége és a Budai Dalárda 
nevében dr. Ripka Ferenc ny. főpolgármester, a kultuszminiszter nevében dr. 
Eyssen Tibor miniszteri tanácsos, a Palestrina Kórus nevében Dunay Jenő kor-
mányfőtanácsos üdvözölte a kitüntetettet, majd az Egyetemi Énekkarfokj 
nevében Záborszky Árpád, a Műegyetemi Énekkar [diákjelnöke köszöntötte 
Vaszy Viktort és tízéves karigazgatói jubileuma alkalmából átadta az énekkar 
ajándékát, egy fekete márványlapra erősített ezüst babérkoszorút. Több más 
felköszöntő után Vaszy Viktor mondott köszönetet a kitüntetésért és az 
üdvözlésekért. Beszédében kitért a karéneklés néhány időszerű kérdésére: így az 
énekkari utánpótlás kérdésére is, amelyben az iskolai ének- és zeneoktatásra vár 
döntő fontosságú szerep. Beszédét a megjelentek nagy tetszéssel fogadták s az 
ünnepi vacsora a késő éjszakai órákban legjobb hangulatban ért véget. "l 

Vaszy Viktor szakmai kiválóságát bizonyítja az is, hogy a Magyar Dal 
c. folyóirat "Karéneklés - karvezetés" c. rovatában két cikkét is megjelentette az 
év folyamán "A próba" és "A szöveg" címmel. 

A kórus elsősorban vidéken adott hangversenyeket, 1940-ben évi 
munkatervének nagyon fontos részei voltak ezek a fellépések. 

5 Magyar Dal. 1940. május 1. (XLV. évf. 3. szám) p. 13-14. 
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A székesfehérvári hangversenynek Shvoy Lajos püspök volt a védnöke, 
az ö beszédéből idézünk: "Úgy érezzük, missziót teljesített az együttes ekkor, 
amidőn egy vidéki városba utazott, hogy ott bemutassa tudása legjavát, 
képviselje a férfikari magyar kultúrát és tanulságokban gazdag példát adjon 
bármely férfikarnak. Szinte sajnáljuk, hogy a kitűnő férfikar, a nagysikerű, 
világkörüli utak ünnepeltje nem juthat el a magyar vidék minden kiemelkedőbb 
helyére, hogy minél több magyar város zenei és dalos társadalma épülhetne és 
tanulhatna hangversenyein.,fS? 

Az idő múlásával az együttes fennállásának 35. évéhez érkezett. A 
jubileumi esztendő kezdetekor tartották a jubileumi közgyűlést, ahol régi és 
jelenkori tagok előtt Záborszky Árpád, a Műegyetemi Énekkar diákelnöke 
foglalta össze az együttes történetét. Jubileumi plakettet 20 tag kapott, akik 
legalább egy évtizede énekeltek a kórusban. A kitüntetéseket Pigler Istvánu tb. 
elnök köszönte meg. Az egyesület új jelvényt vezetett be, melyet Szőnyi Jenő 
rajztanár, énekkari tag tervezett. 

Közben változott a történelmi helyzet, a Bécsi döntések következtében a 
Magyarországhoz visszacsatolt Erdély és Felvidék nagy szeretettel fogadta az 
anyaországbeli együtteseket. 

Az amerikai úton résztvettekhez néhány lelkes ifjú csatlakozott. A kórus 
ekkor 55 tagot számlált Ekkor lépett be az együttesbe a Bánságból, Temesvárról 
jött Csongor Dénes is, aki a háború alatt és az azt követő néhány évben a 
kórus lelke volt Tátrai György és Gálfy Sándor régebbi kóruselnökökkel együtt. 

Erdélyben 1941. december 14-én került sor kolozsvári fellépésre a 
Magyar Színházban. Ide báró Kemény János hívta meg a társaságot. A 
társadalmi eseménynek beillő hangversenyről részletesen olvashatunk a Magyar 
Dal 1941. január 1-i számában. 

Alkonyat (1941-1948) 

A II. világháború a kórus életén is éreztette hatását. Szeretett 
karnagyuktól meg kellett válniuk, mert Vaszy Viktort a visszacsatolt Kolozsvár 
1941-ben operaigazgatói székébe várta. Egy esztendeig a Budapesti Egyetemi 
Énekkarok karnagya Forrai Miklós9] lett. 

Shvoy Lajos (1878 -1968) székesfehérvári megyéspüspök, az OMCE elnöke. 
87 Magyar Dal (XLV. évf. 2. sz.), 1940. április 1. p. 9. 
88 Pigler István (?-?) orvos a Rókus kórházban 
89 Csongor Dénes (1920-) jogász, karnagy, banktisztviselő (MNB) 
90 Kemény János br. (1903-1971) az erdélyi magyar irodalmi élet vezéregyénisége, 

kolozsvári színiigazgató, 1926-ban ő alapította az "Erdélyi Helikon" irodalmi közösséget. 
91 Forrai Miklós (1913-1998) karmester, énektanár, zeneakadémiai tanár, a Budapesti 

Kórus karnagya. 
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Ugyanebben az évben látogatott Budapestre a belgrádi egyetem "Obilic" 
[szerb, rigómezei hős] vegyeskara (karnagya Pastyán Kojanov). A két egyesület 
1932-ben, Münchenben került kapcsolatba a Nemzetközi Egyetemi Dalünnepen. 
Záborszky Árpád tollából a Magyar Dal 1941. március 1-i száma hosszú cikket 
közöl. 1941. november 22-én a Szófiai Egyetemi Énekkar látogatott Budapestre, 
hogy hangversenyt adjon és rádiófelvételt készítsen. Erről is Záborszky Árpád 
írt a Magyar Dal с lapban (1942. január 1.). A belgrádi és a szófiai kórus 
látogatását viszonozták volna a Budapesti Egyetemi Énekkarok, a belgrádi kon-
certnek már az időpontját is kitűzték. Egy héttel előtte azonban bevonultak a 
németek. Meghiúsult a szófiai hangverseny is, mert egy hónappal előbb ott is 
kitört a háború. 

Az 1942-i közgyűlés [valószínűleg novemberben] az együttes 
karnagyává Cser Gusztávot92 választotta, aki 1945-ig maradt a kórus élén. 
Közvetlenül a háború után két esztendeig vezette az énekkart Géressy László93. 
Az utolsó időszakban, az 1947/48-as tanévben a '40 óta kórustag Csongor Dénes 
- aki a Forrai-kamarakórusban énekelt már 1944-ben - fogta össze a férfikart. Az 
utolsó rádiófellépés 1948. március 13-án és az utolsó koncertszereplés 15-én Ze-
neakadémián az ő nevéhez fűződik. 

A Polgári Dalosszövetség a Munkás Dalosszövetséggel közös 
hangversenyt tervezett május l-re, ahol a férfikari blokkot képviselte volna a 
kórus két Kodály-mű - "Élet, vagy halál" [Petőfi Sándor (1947)], "Huszt" 
[Kölcsey Ferenc (1936)] - előadásával. Április közepén azonban a próbára 
érkezőkkel közölték, hogy "ez már nem a kórus próbaterme". írtak ugyan 
néhány felszólamlást, de semmi választ nem kaptak, így aztán feloszlott az 
együttes. Néhányan kamaraénekeltek egy darabig, tízen-tizenketten összejöttek 
szombat esténként énekelni, de a Budapesti Kórus megalakulása után ez is 
abbamaradt, mert sokan ott énekeltek ezután, és nem maradt idejük a régi 
hagyomány folytatására. 

Az együttesnek hangzó anyaga is maradt röntgen lemezen. Ez 
restaurálásra szorult, amit a Fizikai Kutatóintézetben - az ott jogtanácsos 
Mericske Ernő kórustag közreműködésével - restauráltak. Rádiófelvételük 1941-
ben a Bartók-évfordulóra készült, a "Négy régi magyar népdal"~bó\ az 1. és 4. 
maradt meg. 

Csongor Dénessel való beszélgetésemből a kórus repertoárjáról 
mondottakat idézem: "A magyar népdalfeldolgozások voltak a központban; 
Kodálynak az akkor létező összes férfikarait mind elénekeltük. Vaszy jóban volt 

Cser Gusztáv (1920-1986) okleveles egyházkarnagy 
3 Géressy László (?-?) fővárosi énektanár, egyházkarnagy. 
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a Zeneakadémia tanáraival, Bárdos Lajos a "Széles a Duna" с kórusát 
egyenesen Vaszy Viktornak ajánlotta, Farkas Ferenc "Katonanóta"-it 
["Katonasors" és "Két palóc katonadal" с művét], Bartók "Négy régi magyar 
népdal"-át - ami rettentő nehéz volt - örömmel énekeltük. Számomra nagy 
gyönyörűséget a Kodály-feldolgozások jelentettek, mert azok sokkal 
énekelhetőbbek a Bartók-kompozícióknál. A német romantika már nem volt re-
pertoáron az én időmben, de Kereszty Jenő és Hackl Napóleon idejében elsősor-
ban ezeket a műdal-feldolgozásokat énekelték. Ezt a régi partitúragyűjtemény 
alapján rekonstruáltam. Forrai a kortárs műveket, Halmos Lászlót, Harmat 
Artúrt szintén becsempészte a repertoárba. " 

A Budapesti Egyetemi Énekkarok fennállása idején a magyar kulturális 
életnek itthon és külföldön egyaránt dicsőséget szerzett. Működéséről 
remélhetőleg egyre több adatot tárhatunk az érdeklődők elé. 
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RESUME 

La vie musicale a commence ä l'Université de Budapest pendant le 
XlXeme siecle. La choral de l'Université des Sciences a travaillé dans plusieurs 
périodes, et la chorale de l'Université des Technics a travaillé de 1867 
continuellement. 

En 1906 ä I'occasion du retour de Turquie des ceindres du Prince 
Rákóczi les deux universités ont fondé une chorale: les Choeurs des Universités 
de Budapest. Ce choeur d'hommes a travaillé de 1906 a 1948. 

Les chefs de choeur étaient: HACKL, N. Lajos (1906-1914); TÖTÖSSY 
dr., Béla (1914-1917); NOSEDA, Károly (1917-1918); TOLDY, László (1918-
1920); KERESZTY, Jenő (1920-1929); VASZY, Viktor (1929-1941); FORRAI, 
Miklós (1941-1942); CSER, Gusztáv (1942-1945); GÉRESSY, László (1945-
1947); CSONGOR, Dénes (1947-1948). 

Le choeur absolvait plusieurs voyages de concert dans les pays 
étrangers: Allemagne (1910), Autriche (1911), Allemagne (1923), Estonie et 
Finlande (1923), Autriche (1925), Italie (1927), Polonie - Lettonie - Estonie -
Finlande (1931), Allemagne (1932), Italie (1933), Autriche (1933), Polonie -
Lettonie - Estonie - Finland - Suede - Danemark - Allemagne - Autriche (1936), 
Grande-Bretagne - USA (1936-1937), Autriche (1938). 

A Budapest en toutes les années la chorale a donné un concert 
individuel a TAcadémie de Musique, et le choeur était participant actifde la vie 
culturelle de la capitale pendant son existence. 
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Vörös Géza 

Az Egyetemi Könyvtár és a Gyűjtemény egy etem 

A törvény és a csatlakozás megindítása 

Az 1922. évi XIX. törvénycikk a nemzeti nagy közgyűjteményeket, a 
Magyar Országos Levéltárat, a Magyar Nemzeti Múzeumot, az Országos 
Magyar Szépművészeti Múzeumot, az Országos Magyar Iparművészeti 
Múzeumot és bizonyos feltételekhez kötötten a budapesti királyi magyar 
Pázmány Péter Tudományegyetem könyvtárát egy önkormányzati testben, az 
Országos Magyar Gyűjtemény egyetem ben egyesítette. Mindezt nemcsak az új, a 
tervszerűséget és szakszerűséget előtérbe helyező állami tudománypolitika 
indokolta, hanem az is, hogy ezáltal biztosítani lehet fennmaradásuk mellett 
hatékonyabb működésüket és koncentrált kormányzati finanszírozásukat.1 Az 
azonos típusú gyűjteményeknek - ez elsősorban a könyvtárak kapcsán merült fel 
- az összevonása, vagy közöttük szoros együttműködés kialakítása által történő 
fejlesztésre már korábban is történtek kísérletek a dualizmus, illetve a 
Tanácsköztársaság idején, de ezek különböző okok miatt nem valósultak meg.2 

Az 1922. évi XIX. törvénycikk a Gyűjteményegyetem szervezetében 
egyesítette volna az Egyetemi Könyvtárat is, de a törvény 10. §-a kimondta, 
hogy ez csak úgy jöhet létre, ha az egyetem is hozzájárul. 1922. júliusában 
Klebelsberg magához kérette az egyetem rektorát, Timon Ákost, hogy a 
törvénytervezettel kapcsolatban, mint az egyetem vezetőjével, megbeszélést 
folytasson. Timon azonban arra hivatkozott, hogy az egyetemi tanács és a karok 
véleménye nélkül nem bocsátkozhat érdemi tárgyalásokba. Klebelsberg azonban 
a törvényt mihamarább be akarta terjeszteni a Nemzetgyűlés elé. A nyári 
szünidő miatt az egyetemi tanács és a kari tanácsok összehívása igen nehézkes 
lett volna, ezért Klebelsberg most nem kívánta törvényhozási úton véglegesen 
rendezni az ügyet. Mint a törvényjavaslat 1922. július 26-án kelt indoklásából is 

'T.Kiss, 1998. 30-31. o. 
2 A dualizmus korszakában Szász Károly röpirata foglalkozott ezzel a kérdéssel. Szász 
Károly: Közkönyvtáraink s az egy országos könyvtár. Bp., 1871., továbbá lásd még: 
Tóth, 1955. 68-69. A Tanácsköztársaság időszakában is felmerült a három nagy könyvtár 
(a Széchényi, az Akadémia könyvtára és az Egyetemi Könyvtár) valamilyen formában 
történő egyesítése. Kőhalmi, 1959. 151-153. o. 
3 ELTE Lt. 19/f 2. doboz (Gyűjteményegyetem - GYE) 4031/1927-28. 27-12-10 
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kiderül, azért kellett a 10. §-ban a csatlakozáshoz az egyetem 
hozzájárulását kikötni, hogy az egyetemnek könyvtárához kapcsolódó jogai ne 
sérüljenek.4 

Klebelsberg a rektor mellett az Egyetemi Könyvtár igazgatójának, Ferenczi 
Zoltánnak is kíváncsi volt a véleményére, ezért számára is elküldte a 
törvényjavaslat szövegét. 1922. július 10-én kelt válaszlevelében Ferenczi 
igazgatóként ugyanarra hivatkozva hárította el a törvénytervezettel kapcsolatos 
észrevételeinek közlését, mint Timon, nevezetesen, hogy "a véleményadásának 
joga az egyetemi tanácsot és az illetékes könyvtárbizottságot illeti, a mennyiben 
a tanács a könyvtár ügyeiben a könyvtárbizottságot szokta meghallgatni (...) a 
törvénytervezet a tanácsnak volna leküldendő".5 Azonban, mint magánember, 
megtette észrevételeit; bírálatai a törvényjavaslat azon részeit érték, melyek nem 
voltak kapcsolatban az Egyetemi Könyvtárral (pl.: a Tanács hatáskörének 
megállapítása, a tudományos tisztviselői státuszra csak bölcsészdoktori 
fokozattal történő kinevezés, az áthelyezések és elbocsátások kérdése stb.). 
Levelének végén a 10. §-sal kapcsolatban, mely az Egyetemi Könyvtárról 
intézkedett, Ferenczi megismételte a fentiekben leírt álláspontját. így 
Klebelsberg nem tehetett mást, meg kellett várnia az egyetem állásfoglalását. 

1922. július 17-én küldte meg a kultuszminiszter a törvénytervezet szövegét 
a karoknak, majd hamarosan, 1922. július 26-án már a Nemzetgyűlés 30. ülésén 
be is terjesztette azt. Miközben folyt a karokon a törvényjavaslat megvitatása, 
ezzel párhuzamosan zajlott annak nemzetgyűlési tárgyalása is. A javaslat 1922. 
szeptember 1-én emelkedett törvényerőre. Az így felállított új önkormányzati 
szervezethez, az Országos Magyar Gyűjteményegyetemhez az Egyetemi 
Könyvtárnak a csatlakozásához már csak az egyetem beleegyezése hiányzott. 

Az egyetem karai a törvényjavaslatról, majd annak elfogadását követően a 
törvényről 1922 őszén foglaltak állást. A Gyűjteményegyetemhez való 
csatlakozást a hittudományi, az orvosi és a bölcsészettudományi kar elutasította.6 

Ezzel szemben a jogtudományi kar 1922. szeptember 27-én, az 1922/23-as tanév 
első rendes ülésén kétharmados többséggel a csatlakozás mellett foglalt állást, 
melyen kimondták, hogy annak a "Magyary Géza nyilvános rendes tanár által 
előterjesztett feltételek megvalósulásával kell létrejönnie". Ezen feltételek a 
következők voltak: 

1. az egyetem tulajdonjoga a könyvtárra nézve a csatlakozás után 
megmaradjon, a beszerzett könyvekre nézve is, 

4 Klebelsberg beszédei, 1927. 112-113. o. 
5 ELTE Lt. 19/f. 2. doboz (GYE) 22-7-10 
6 ELTE Lt. 19/f. 2. doboz (GYE) 403 1/1927-28 27-12-10 
7 ELTE Lt. 7/a-I. jegyzökönyvek (jkv.) 23. kötet 1922/23. 
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2. a könyvtár költségvetésébe az eddigieknél nagyobb összeg 
veendő fel, növelni kell a folyóirat-beszerzést, 

3. az egyetem önkormányzata a belépés után is megmarad a könyvtárra 
vonatkozólag, 

4. a Gyűjteményegyetem Tanácsába meghívandó tíz egyetemi tag közül 
ötről hétre növekedjék a tudományegyetemről meghívottak száma, 

5. az Egyetemi Könyvtár ügyében felállítandó szaktanács mind a két 
megbízott tagjának a tudományegyetemről kell mennie. 

A kari tanácsi ülésen kimondták, hogy a Pázmány Péter 
Tudományegyetemnek az Országos Magyar Gyűjteményegyetemmel mindezen 
ügyek rendezésére egyezséget kell kötnie. Az ülésen indítványozták, hogy az 
Egyetemi Könyvtár telekkönyvi betétlapjára az ingatlan tulajdonosaként a 
könyvtár helyett az egyetem jegyeztessék be. A csatlakozás kezelése a karok 
ezen véleménynyilvánítása után került az egyetemi könyvtárbizottság elé. 

A könyvtárbizottság és az Egyetemi Tanács állásfoglalása 

A könyvtári kérdésekben az egyetem tanácsadó testülete volt az 1901. 
április 1-én 4524/1901. szám alatt életbeléptetett új ügyviteli szabályzat alapján 
felállított könyvtárbizottság.8 A csatlakozás 1922. november 11-én került a 
könyvtárbizottság ülésén tárgyalásra.9 A bizottság Trikál József bizottsági tag, a 
hittudományi kar prodékánjának előterjesztésében tárgyalta a 
Gyüjteményegyetemhez való csatlakozás kérdését.10 

Az előadó sérelmezte, hogy a kultuszminiszter nem a tárgyalás helyes 
sorrendjét követte. Ez azt jelentette, hogy a könyvtárbizottság véleményének 
meghallgatása alapján kellett volna dönteniük a karoknak, és az ügy ezután 
kerülhetett volna az egyetemi tanács elé, így most ez nehézzé teszi a bizottság 
állásfoglalását. Trikál a karok javaslatainak és a kari előadók jelentéseinek 
alapján azt javasolta, hogy a bizottság mondja ki: "megfontolva Egyetemi 
Könyvtárunknak egyetemünkkel való szerves kapcsolatát, ellenzi, hogy a 
budapesti egyetemi könyvtár a törvénnyel létesített Gyűjteményegyetembe 
belépjen". Székely István bizottsági tag viszont jogi szempontú kétségeit 
fogalmazta meg. Szerinte az Egyetemi Tanács a jelenleg meg nem szerezhető 

Vértesy, 1973. 44-47.0. 
9 ELTE Lt. 19/f. 2. doboz (GYE) 4031/1927-28. 27-12-10 

ELTE Lt. 19/b. 1. doboz könyvtárbizottsági (kbiz.) ülések jegyzőkönyvei, 1922. 
november 11, 

ELTE Lt. 19/b. 1. doboz könyvtárbizottsági (kbiz.) ülések jegyzökönyvei, 1922. 
november 11. 
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főkegyúri hozzájárulás nélkül a kérdésben jogérvényes határozatot nem 
is hozhat. A hosszas megbeszélést követően kialakuló egyhangú határozatában a 
bizottság az Egyetemi Tanácsnak az 1922. évi XIX. törvénycikk 10. §-a alapján 
történő feltétlen csatlakozást nem javasolta. Azonban a bizottság nem zárkózott 
el a Gyüjteményegyetem szervezetébe való bekapcsolódástól. Javasolták, hogy 
bizonyos feltételek és garanciák mellett, a kultuszminiszterrel és a 
Gyűjteményegyetemmel lefolytatott tárgyalások alapján új törvényes 
intézkedéssel biztosított szerződéssel kössön egyezséget az egyetem a 
csatlakozásról. A tárgyalásokon való részvételre egy albizottság felállítását 
indítványozták. 

A csatlakozás ügye ezután már a karok véleménye mellett a 
könyvtárbizottság állásfoglalásával kiegészülve 1922. december 10-én tartott 
Egyetemi Tanácsülés elé kerülhetett.12 Az Egyetemi Tanácsban a korábbi, szinte 
egységes elutasító magatartással szemben éles vita bontakozott ki a kérdéssel 
kapcsolatban.13 A csatlakozás mellett foglalt állást Notter Antal jogi kari, 
Vámossy Zoltán orvoskari dékán, Mágocsy-Dietz Sándor bölcsészkari prodékán, 
elutasító véleménye volt Pataky Arnold hittudományi dékánnak, Trikál József 
hittudományi és Angyal Dávid jogi kari prodékánoknak. A csatlakozás ellen 
emelte fel nagyon határozottan szavát a rektor, Bársony János is. Az ellentétes 
véleményeknek egymás közelítésére tett kísérletet a bölcsészkar dékánja, 
Siegescu József és az ügyben halasztási indítványra tett javaslatot. Azonban 
szavazásra bocsátották a csatlakozás kérdését, ahol is Siegescu és Vámossy, 
tekintettel karuk állásfoglalására, megváltoztatták korábbi véleményüket, így az 
Egyetemi Tanács hét nem szavazattal két igen (Mágócsy-Dietz és Nottter) 
ellenében kimondta, hogy nem óhajtja a csatlakozást. Az elutasító határozat 
ellen Notter különvéleményt nyújtott be. Az Egyetemi Tanács 2843/1922. szám 
alatt hozott döntését 1923. január 11-én terjesztette fel Klebelsberg Kunohoz, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 

A kultuszminiszter válasza 

Az Egyetemi Tanácsnak a csatlakozást elutasító határozatát Klebelsberg 
nem kívánta, mint végleges döntést elfogadni, ezért válaszában cáfolni 
igyekezett az egyetem részéről felhozott ellenérveket. 

" Sajnos az 1940 előtti egyetemi tanácsülési jegyzökönyvek megsemmisültek 1956-ban, 
így az ott elhangzottakat és az elfogadott határozatokat az adott kérdéssel foglalkozó 
egyéb források alapján próbáltam rekonstruálni. 
l f ELTE Lt. 19/f. 2. doboz (GYE) 4031/1927-28. 27-12-10 
14 ELTE Lt. 19/b. 1. doboz kbiz. ülések jkv.-i, 1924. április 29. 
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A két fejezetből álló 5389/1923. elnöki szám alatt 1923. szeptember 20-án a 
tanácshoz intézett leiratában olyan kompromisszumos megoldásokat próbált 
javasolni, melyek révén elhárulhatnának az Egyetemi Könyvtár csatlakozása 
előtti akadályok.15 

A csatlakozásnál a felmerült főkegyúri jog kérdését Klebelsberg 
mellözhetőnek vélte, hiszen "ad abszurdum vinné az ügyet az, ha szüneteltetése 
következtében képtelenné tennénk magunkat arra, hogy az élet folyton változó 
követelményeihez alkalmazkodhassunk, ha közviszonyainkat abban az 
időpontban kívánnánk megmerevíteni, amikor a főkegyúri jog gyakorlása 
megszűnt".16 

A leirat második részében Klebelsberg ismét kifejtette, hogy mely okok 
vezették a Gyűjtemény egy etem létrehozásához, s miért látja elengedhetetlenül 
fontosnak az Egyetemi Könyvtár csatlakozását is (pl. paralel könyvbeszerzések 
elkerülése, gyűjtési körök tervszerű megállapítása, a könyvbeszerzések egységes 
irányítása stb.). Az egyetemi autonómia megsértésének vádját azzal utasította 
vissza, hogy akkor a könyvtárat az egyetem megkérdezése nélkül sorolta volna 
be a Gyűjteményegyetem kötelékébe tartozó intézmények közé. A miniszter 
megígérte, hogy a könyvtár telke, épülete, könyv-, kézirat- és metszetállománya 
továbbra is, mint jogi személy az Egyetemi Könyvtár tulajdonában marad, és 
ezek más közgyűjteményekbe nem lesznek áthelyezhetők. Klebelsberg 
kijelentette, hogy hajlandó - hasonlóan az Akadémiához - a könyvtár számára is 
szaktanácsot alakítani. Ennek az elnökön kívül tagja lenne a könyvtár igazgatója, 
a Széchényi Könyvtár igazgatója és két, az egyetem által választott tag. A 
bizottság jelentős befolyást tudna gyakorolni főként a kezdő állásokra történő 
kinevezéseknél. Klebelsberg azonban a Gyüjteményegyetemnél alkalmazott 
koncepciójához híven az Egyetemi Könyvtárnál is ragaszkodott ahhoz, hogy 
annak személyzete beleolvadjon a Gyűjtemény egy etem összlétszámába. 

A könyvrendelések jogát továbbra is fenntartotta az Egyetemi Könyvtár 
vonatkozásában az egyetemi tanárok számára, sőt hozzátette, hogy egy esetleges 
csatlakozás esetén hajlandó ezt kiterjeszteni a Gyüjteményegyetem kötelékében 
lévő intézmények összes könyvtáraira is. 

Leirata végén Klebelsberg ismét az egyezség megkötését javasolta, melynél 
szerinte újabb törvényalkotásra nincs szükség, hiszen az 1922. évi XIX. 
törvénycikk 10 §-ában fogalmazódnak meg az egyetem jogai, a konkrét 
kérdéseket pedig a szervezeti, ügyviteli és fegyelmi szabályrendeletben kell 

'MOL К 726 2. csomó 596/1923. 
16 MOL К 726 2. csomó 596/1923. 
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majd rendezni. Klebeisberg-mintegy a leiratának zárszavaként - hozzátette, 
hogy: "e tudománypolitikai koncepcióban az Egyetem Könyvtárának a 
Gyűjteményegyetem keretébe való illesztése számottevő elem, s úgy érzem, 
hogy viszont az egyetem részéről is igényelhetem tudománypolitikám iránt azt a 
bizalmat, melyet az Egyetemi Könyvtárnak a Gyűjteményegyetem igazgatásába 
való átbocsátása involvál. Hiszen itt nem a miniszter bürokratikus befolyásának 
növeléséről van szó, hanem egy intézménynek két önkormányzati testület között 
való tervszerű megosztásáról."17 

Viták az egyetemen a csatlakozásról 

A miniszteri leiratot az Egyetemi Tanács 1923. november 6-án tartott ülésén 
véleményezésre megküldte a könyvtárbizottság részére.18 A könyvtárbizottság 
1923. november 19-i ülésén a kultuszminiszter leiratának referátumára Székely 
István bizottsági tagot, nyilvános rendes tanárt kérte fel, aki a megbízatást 
elvállalta.19 A Bársony János prorektor elnökletével összeülő könyvtárbizottság 
1924. április 29-én foglalkozott ismét a csatlakozás kérdésével.20 

A bizottsági ülésen először felolvasták Klebelsberg leiratát, majd Székely 
István, az ügy előadója ismertette referátumát. Ebben Székely úgy vélte, hogy a 
miniszteri leirat számos olyan pontokon tesz engedményt az egyetem felé, 
amelynek révén a csatlakozás elképzelhetőnek tűnik. Hozzátette azonban, hogy a 
várható előnyök ellenére csak bizonyos, tárgyalások útján rendezett feltételek és 
kikötések mellett történjék meg a csatlakozás. Ezután nagy vita bontakozott ki a 
bizottságban a Gyűjtemény egy etembe való belépést támogatók és az azt 
elutasítók között. Pataky Arnold hittudományi kari prodékán szerint, bár a 
kultuszminiszter az autonómia és a vagyon kérdésében engedett, azonban úgy 
látja, hogy a Gyűjteményegyetem még nem alakult ki véglegesen, ezért nem 
szabad elsietni a csatlakozást. Fröhlich Izidor, nyilvános rendes egyetemi tanár a 
belépést csak novelláris úton való rendezéssel tudta elképzelni. Ferenczi Zoltán 
könyvtárigazgató azon a véleményen volt, hogy bizonyos kompromisszumok 
megkötésével, de a könyvtár anyagi helyzete szempontjából mindenképpen 
előnyös lenne a csatlakozás. Mivel a megbeszélések nagyon hosszúra nyúltak, 
így Siegescu József kérésére a tárgyalások folytatását 1924. május 13-ára 
halasztották. A könyvtárbizottság ezen az ülésén hozta meg határozatát, mely 

18 ELTE Lt. 19/f. 2. doboz (GYE) 4031/1927-28. 27-12-10 
19 ELTE Lt. 19/b. 1. doboz kbiz. ülések jkv.-i, 1923. november 19. 
20 ELTE Lt. 19/b. 1. doboz kbiz. ülések jkv.-i, 1924. április 29. 
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megpróbálta figyelembe venni a különböző álláspontot képviselő 
felszólalók kívánságait.21 

A határozat értelmében a könyvtárbizottság azt javasolta az Egyetemi 
Tanácsnak, hogy az alábbi hét pontban felsorolt feltételek alapján kezdje meg a 
csatlakozási tárgyalásokat a Gyűjtemény egy etem képviselőivel:22 1. Az 
Egyetemi Könyvtárnak a Gyűjteményegyetemhez való belépését és annak 
feltételeit törvényi úton szabályozzák. 2. Az Egyetemnek a könyvtárra, úgy az 
épületére, mint az abban található minden ingó tárgyaira és felszereléseire 
vonatkozó tulajdonjoga sértetlenül fenntarttatik, valamint a jövőben történő 
mindennemű beszerzések is az egyetem tulajdonába kerülnek át, melyek más 
intézeteknek vagy gyűjteményeknek nem adhatók át. 3.Az Egyetemi 
Könyvtárnak évenként megállapítandó költségvetésébe lehetőleg a békebeli, de 
legalábbis a békebeli javadalom 50%-ának megfelelő aranyparitásos összeget 
kell felvenni. 4. Az Egyetemnek a könyvtárra vonatkozó önkormányzati 
hatásköre sértetlen marad, annak a Gyűjtemény egyetembe való belépése után is. 
A könyvtárigazgató jelölése az Egyetemi Tanács szuverén döntése marad. 5. A 
Gyűjtemény egyetem Tanácsába az egyetemi tagok közül nyolcat, az igazgató-
tanácsba legalább ötöt, a könyvtári szaktanácsba mind a két meghívott tagot az 
egyetem delegálja. 6. A könyvtár személyzete a gyüjteményegyetemi státusuk 
mellett az egyetem kötelékében is megmaradnak, a személyzet az Egyetemi 
Tanács rendelkezése és elsőfokú fegyelmi hatósága alatt áll. Áthelyezésük más 
gyűjteményhez vagy saját kérésük, vagy az Egyetemi Tanács hozzájárulásával 
történhet. Az összlétszámba való beolvasztásnál ügyelni kell arra, hogy a 
könyvtár tisztviselői ne kerüljenek hátrányba a már korábban csatlakozott 
intézetek alkalmazottaival szemben. 7. Az egyetem vagy a Gyűjteményegyetem 
panasza alapján a magyar királyi Közigazgatási Bíróság hivatott mindazoknak a 
vitás jogi kérdéseknek az eldöntésére, melyek a magyar állam, illetve az 
egyezséget kötő két fél között létrejövő jogviszonyban felmerülnek. Az 
Egyetemi Tanács fenntartja magának azt a jogot, hogy ha az együttműködés az 
egyetemre nézve károsnak bizonyul, meghatározandó időtartam múlva, vagy 
bizonyos ciklusok végén a Gyűjteményegyetem kötelékéből a Közigazgatási 
Bíróság döntésétől függetlenül kiléphessen. 

Az Egyetemi Tanács a könyvtárbizottság állásfoglalását tárgyalás végett 
megküldte mindegyik karnak. Elsőként a hittudományi kar hozta meg döntését 
az 1924. december 19-én tartott kari tanácsi ülésén.23 Itt öt szavazattal három 
ellenében kimondták, hogy fenntartva korábbi álláspontjukat, nem kívánják a 
csatlakozást. A bölcsésztudományi kar az 1925. április 3-án tartott II. rendkívüli 

21 ELTE Lt. 19/b. 1. doboz kbiz. ülések jkv.-i, 1924. május 13. 
22 ELTE Lt. 19/b. 1. doboz kbiz. ülések jkv.-i, 1924. május 23. 
23 ELTE Lt. 19/f. 2. doboz (GYE) 4031/1927-28 27-12-10 
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ülésén foglalkozott a kérdéssel. A kar az ügyet Szentpétery Imre nyilvános 
rendes egyetemi tanár előadó előterjesztésében tárgyalta. A kari tanács 
határozatában kimondta, hogy "a csatlakozáshoz a könyvtárbizottság javaslata 
alapján hozzájárul, de a csatlakozás feltételei gyanánt a könyvtárbizottság 
javaslatainak módosításával".25 Ezek a változtatások a 3., az 5., a 6. és a 7. 
pontoknál voltak. A 7. pontban a kar azt az elképzelést támogatta, hogy a 
Gyűjteményegyetemmel kötendő egyezség érvénye egyelőre annak létrejöttétől 
számított öt évre szólna, aminek leteltével akkor az újabb megállapítandó időre 
megújítható, valamint, ha a Gyűjtemény egy etem szervezetében olyan változás 
állna be, mely érinti a jelen egyezséget, úgy azt az Egyetemi Tanácsnak jogában 
áll felbontani még a kikötött érvényességű határidő lejárta előtt is. Az orvosi kar 
Nékám Lajos előadása alapján az 1925. április 20-án tartott ülésén tárgyalta a 
csatlakozás kérdését.26 A kari tanács tizennégy igen szavazattal kilenc ellenében 
elfogadta a könyvtárbizottság véleményét és javaslatát. A jogi kar Szladits 
Károly nyilvános rendes egyetemi tanár előadásában 1925. május 6-án tartott V. 
rendkívüli ülésén foglalkozott a csatlakozás ügyével.27 

A kari tanács határozatában kimondta, hogy támogatja a 
Gyűjteményegyetembe való belépést, de a könyvtárbizottság által kidolgozott 
csatlakozási feltételeknek a némi megváltoztatásával. Ezek közül a legfontosabb 
az volt, hogy "az Egyetemi Könyvtár csak egy bizonyos időre, mondjuk 5 évre 
szóló lekötelezettséggel csatlakozzék a Gyüjteményegyetemhez".28 Az egyetem 
karai közül a hittudományi kivételével az összes kar a könyvtárbizottsággal 
egyetemben a lefektetett feltételek figyelembe vételével folytatandó csatlakozási 
tárgyalások megindítása mellett foglalt állást. 

Az ügy ezek után került az Egyetemi Tanács elé, ahol 1926. augusztus 31-én 
Notter Antal nyilvános rendes egyetemi tanár előterjesztette a csatlakozásról 
készített referátumát.29 Ebben kifejtette, hogy a miniszteri leirat tartalma 
rávilágított arra, miszerint a csatlakozást az egyetem könyvtárához való jogainak 
fönntartásával és ezt egy egyezségben való rögzítésével kívánja Klebelsberg 
véghezvinni, amely tiszteletben tartaná az egyetem autonómiáját. Notter hat 
pontban foglalta össze az Egyetemi Tanács számára határozati javaslatát: 1. Az 
Egyetemi Könyvtár belép a Gyüjteményegyetembe, de minden jelenlegi 
vagyona és majdani szerzeménye megmarad tulajdonában. A csatlakozás után az 
Egyetemnek a könyvtárra vonatkozó jogait a kötendő egyezségben leírt 
feltételek és kikötések révén biztosítják. 2. A belépés feltételeit tartalmazó 

24 ELTE Lt. 8/a. jkv. 28. kötet 1922/23. 
25 

uo. 
26 ELTE Lt. 19/f. 2. doboz (GYE) 4031/1927-28. 27-12-10 
27 ELTE Lt. 7/a-I. jkv. 25. kötet 1924/25. 
28 uo. 
29 ELTE Lt. 19/f. 2. doboz (GYE) 4031/1927-28. 27-12-10 
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szerződést a kultuszminiszternek kell jóváhagyni. 3. A szerződési feltételek 
kidolgozására egy három tanácstagból álló bizottságot kell fölállítani, melynek 
feladata lesz még a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériummal való 
kapcsolatfelvétel is. 4. Felhatalmazást kell adni a rektor számára, hogy ha a 
kidolgozott szerződéstervezet elfogadható, akkor azt a Gyűjtemény egy etem 
képviselőivel az egyetem nevében megköthesse, és a kultuszminiszterhez 
felterjeszthesse. 5. A törvénynovelláról és a közigazgatási bírósági kikötésekről 
az egyetem végleges állásfoglalását majd a felállítandó bizottságnak kell 
kidolgoznia. 6. Az Egyetemi Könyvtár nevén lévő ingatlannak a telekkönyvben 
az egyetem nevére történő átíratását egyelőre el kellene halasztani, annál is 
inkább, mivel ez a csatlakozás ügyével összefüggésben nem áll. 

Az Egyetemi Tanács Notter javaslatait hét igen szavazattal kettő nem 
ellenében elfogadta. A csatlakozási tárgyalások lefolytatására létrehozott 
bizottság tagjaiul Szentmiklósi Márton prorektort, Notter Antal jogi és Yolland 
Artúr bölcsészettudományi kari prodékánt jelölték.30 Tanácsadóul közjogi 
ügyekben Tomcsányi Móricot, magánjogi kérdésekben és a szerződés 
elkészítésére Szladits Károly nyilvános rendes egyetemi tanárokat kérték fel. 
Szladitsot azonban, betegségére való hivatkozással felmentették, és helyette 
Zachár Gyula címzetes rendkívüli egyetemi tanárt kérték fel az ügyben történő 
tanácsadásra. 

Az egyetemi bizottság 1927. március 22-én tartott ülésén hallgatta meg 
Zachár Gyula referátumát és szerződéstervezetét.31 Az ülésen résztvevő 
Tomcsányi Móric és Pasteiner Iván könyvtárigazgató32 azonban azon a 
véleményen voltak - melyet a bizottság tagjai is osztottak -, hogy Zachár 
előadványa nem alkalmas a Gyűjteményegyetemmel való tárgyalásra. A fenti 
véleményeket az elnök, Szentmiklósi Márton is osztotta, és azt javasolta, hogy a 
Gyűjteményegyetem részéről a csatlakozásra létrehozott bizottsággal közvetlen 
tárgyalásokat kezdjenek. 3 Az ügy itt tartott, mikor az 1927/28-as tanév elején az 
Egyetemi Tanácsból kiváló bizottsági tagok helyére újak kinevezése történt 

jUELTELt. 19/f. 2. doboz (GYE) 4031/1927-28. 27-12-10 
" U0-
j2 Pasteiner Ivánt 1926. május 15-én nevezte ki Horthy Miklós az Egyetemi Könyvtár 
igazgatójává. MOL К 726 9. csomó 3 11/1926. 
" Szentmiklósi 1927. április 4-én írott levele Notter Antalhoz. ELTE Lt. 19/f. 2. doboz 
(GYE) 4031/1927-28. 27-12-10 
,4 A levéltári és könyvészeti anyagban nem találtam utalást az új bizottság személyi 
összetételére. Közvetett adatok alapján csak az derült ki, hogy a bizottságban a 
csatlakozási tárgyalások ügyének új előadója Domanovszky Sándor lett. 
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A csatlakozási tárgyalások 

Az egyetemen az Egyetemi Könyvtár csatlakozásáról folyó viták híre a 
Gyüjteményegyetemre is elért. Az Egyetemi Tanácsnak 1926. augusztus 31-én 
hozott döntése, mely a csatlakozási tárgyalások megindítását és bizonyos 
kikötések mellett az Egyetemi Könyvtárnak a Gyűjteményegyetembe való 
felvételét kérte, a Gyüjteményegyetem 1926. december 9-én Hóman Bálint 
elnökletével megtartott igazgató-tanácsi ülésén került szóba.35 Hóman 
bejelentette, hogy értesülései szerint az Egyetemi Tanács egy bizottságot hozott 
létre, hogy a csatlakozás ügyében tárgyalásokat folytasson a fenti feltételek 
mellett a Gyüjteményegyetem Tanácsával. Ezért, mint az ügyben legközelebbről 
érintett intézmény, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójaként Hóman 
felhatalmazást kért az igazgató-tanácstól, hogy a kiküldött egyetemi bizottsággal 
érintkezésbe léphessen. Az igazgató-tanács Hóman bejelentését tudomásul vette, 
és engedélyezte számára, hogy az egyetemi bizottsággal a csatlakozás 
kérdésében a tárgyalásokat megkezdje. Az igazgató-tanács határozata még 
hozzátette, hogy amennyiben Hóman által "szükségesnek mutatkozik, Csánki és 
Petrovics főigazgatók és Tangl Károly egyetemi tanár tanácstagok 
közreműködésével bizottságilag tárgyaljon".36 

Az Egyetemi Könyvtár csatlakozásának előkészítésére a 
Gyüjteményegyetem igazgató-tanácsa által kiküldött bizottság 1927. március 29-
én tartotta alakuló ülését a Szépművészeti Múzeumban." A bizottság elnöke, aki 
egyben a Gyüjteményegyetem soros ügyvezető-alelnöki tisztségét is viselte, 
Petrovics Elek, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója lett, tagjaivá Csánki 
Dezső államtitkár, az Országos Levéltár főigazgatója, Tangl Károly egyetemi 
tanár és Hóman Bálint, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója neveztetett ki. 
A bizottságban az ügy előadójává Hómant választották. 

A két fél közötti közvetlen tárgyalások Fináczy Ernőnek, az egyetem 
rektorának a Gyüjteményegyetem vezetőségéhez címzett, az Egyetemi Könyvtár 
és a Gyüjteményegyetem jogviszonyának tárgyában az egyetemen tartandó 
értekezletre való meghívójával kezdődtek.38 A Gyüjteményegyetem igazgató-
tanácsának 602/1926. szám alatt adott felhatalmazása alapján Hóman Bálint vett 
részt az 1928. január 12-én tartott értekezleten. A megbeszélésen a felek a 

33 MOL К 726 9. csomó 597/1926. 
}в MOL К 726 9, csomó 602/1926. 
57 MOL К 726 10. csomó 175/1927. 
38 MOL К 726 12. csomó 21/1928. 
334 



Gyűjtemény egy etem és a Pázmány Péter Tudományegyetem között az 
Egyetemi Könyvtár csatlakozásáról szóló szerződéstervezetet fogadtak el, 
melyet az egyetem készített el a múlt év végén.39 A hét paragrafusból álló 
tervezet a karok és az Egyetemi Tanács által hozott határozatokra épült. Hóman 
a szerződéstervezetet a tárgyalások alapjául elfogadta, de a Gyűjtemény egy etem 
Tanácsához 1928. január 26-án az értekezletről készített jelentésében jelezte, 
hogy annak néhány pontja tartalmával nem tud egyetérteni. A 
szerződéstervezet szövegét véleményezés céljából a bizottság többi tagja 
számára is megküldte a Gyűjtemény egy etem Tanácsa. Ezek közül legjobban 
Csánki Dezső által 1928. március 13-án Hómanhoz küldött válaszlevele foglalta 
össze azokat az észrevételeket, melyek nem voltak elfogadhatóak a 
Gyűjteményegyetem számára.41 

Csánki levelében kifogásolta, hogy az Egyetemi Könyvtár csatlakozása csak 
kötött időtartamra szól, illetve, hogy az összetételében évről-évre változó 
Egyetemi Tanács bizonyos esetekben kezdeményezheti a szerződés felbontását. 
Nagy nehézségnek tartotta a könyvtári alkalmazottaknak a 
Gyűjtemény egy etemet alkotó intézetek tisztviselőinek összlétszámába való 
beolvasztását, hiszen ez már az alakuláskor is számos panaszra adott okot. De 
azt egyenesen elfogadhatatlannak ítélte meg, hogy egy esetleges kiválással a 
könyvtár a Gyűjtemény egy etemben szerzett új állásokat, melyek a jelenleginél 
magasabb fizetési osztályúak, magával vihetne. Nem támogatta az egyetem által 
kért kibővítését a Gyűjtemény egy etem Tanácsának és igazgató-tanácsának, mert 
úgy vélte, hogy ez esetben ezen döntéshozási fórumokon az egyetemi tanárok túl 
nagy befolyást szereznének az intézetek vezetőivel szemben. 
Ellenvéleményének adott hangot az Egyetemi Tanács által kiküldött egyetemi 
tanároknak a könyvtári tisztviselők fegyelmi ügyeiben való részvételére, 
valamint a tudományegyetemi tanárok számára a könyvrendelések 
lehetőségének a Gyűjteményegyetemhez tartozó intézmények könyvtáraira 
történő kiterjesztésével kapcsolatban is. 

Az egyetem részéről kidolgozott szerződéstervezetet a Gyüjteményegyetem 
igazgató-tanácsa által felállított bizottság részletesen megtárgyalta, és azt több 
lényeges ponton is elfogadhatatlannak tartotta (lásd a Csánki levelet). Az 1928. 
március 27-én tartott főigazgatói értekezlet fő témája szintén az Egyetemi 
Könyvtár csatlakozási kérdése volt.42 Itt az ülésen határozati javaslatot hoztak, és 
egy új, módosított szerződés (tervezet) szövegét készítették el, melyet a 
Petrovics vezette bizottság dolgozott ki. 

39 ELTE Lt. 19/f. 2. doboz(GYE) 4031/1927-28. 27-12-10 
40 MOL К 26 12. csomó 52/1928. 
41 MOL К 726 12. csomó 201/1928. 
42 MOL К 726 12. csomó 247/1928. 
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A határozati javaslatban gyakorlatilag ugyanazon aggályokat fogalmazták 
meg a csatlakozás kérdésével kapcsolatban, melyekről már Csánki is írt 
levelében, csak itt most pontos, részletes kifejtése történt meg ezeknek. A 
szerződés-tervezet tartalmával szemben fő ellenérvként ismét azt hozták fel, 
hogy az "olyan mértékben tartja fenn az egyetem jogait és befolyását az 
Egyetemi Könyvtár igazgatása tekintetében is, hogy a könyvtárt e szerint a 
Gyűjtemény egy etem nem egyedül igazgatná, hanem legfeljebb közös 
igazgatásról lehetne szó".4 Sérelmezték, hogy az egyetem önmaga számára 
jelentős befolyást kíván biztosítani a könyvtár igazgatójának kiválasztásában, 
személyzetének beosztásában és áthelyezésében, a fegyelmi eljárások 
lefolytatásában stb. Leginkább elfogadhatatlannak tartották ezeken kívül azt, 
hogy " tudományegyetem tehát nemcsak mintegy félig adja át a 
Gyűjtemény egy etem igazgatása alá az Egyetemi Könyvtárt, hanem még ezt is 
csak időről-időre, sőt időn kívül is lemondható szerződés formájában kívánja 
tenni".44 így a főigazgatói értekezlet azt az álláspontot foglalta el a csatlakozás 
kérdésében, hogy az csak oly módon történhet meg, ami csak olyan kikötéseket 
tartalmaz, melyek az egyetemnek könyvtárához fűződő tulajdonjogából 
szervesen következnek, de azon túl nem lépnek. A Gyűjtemény egy etem csak 
valóságos és osztatlan igazgatása alatt kívánta a könyvtárt felvenni a kötelékébe. 
Továbbá kikötötték, hogy a csatlakozás nem időleges, bármikor felmondható 
jelleggel köttessék, hanem mint a többi, a törvény által egyesített négy nemzeti 
nagy közgyűjteménynél, végleges módon történjék meg. 

A Gyűjtemény egy etem igazgató-tanácsa 1928. április 24-én tartott ülésén 
foglalkozott a csatlakozás ügyével.45 Itt Petrovics felolvasta jelentését, melyet a 
Klebelsberg és az általa vezetett bizottság közös megbeszéléséről készített.46 

Bemutatták Klebelsbergnek az Egyetemi Tanáccsal való további tárgyalás 
céljára kidolgozott egyezség-tervezetet, valamint a főigazgatói értekezletnek az 
erre vonatkozó határozati javaslatát. A tervezetet a bizottsági ülésén a 
kultuszminiszter néhány kisebb módosítással elfogadhatónak ítélte. A 
megbeszélés végén Klebelsberg úgy intézkedett, hogy a csatlakozás ügyének 
tárgyalására legközelebb az ő elnökletével a két fél meghívottai közös 
értekezletre jöjjenek össze. Ezt a véglegesnek mondható egyezség-tervezetet 

u v j . 
4- MOL К 726 12. csomó 287/1928. 
46 MOL К 726 12. csomó 282/1928. 
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mutatta be Petrovics az igazgató-tanács ülésén (az egyezség-tervezet szövegét 
lásd a mellékletben). 

Az 1928. április 24-én a Szépművészeti Múzeumban megtartott 
igazgatótanácsi ülésen Hóman, mint az ügy előadója, először az egyetem által 
készített és az 52/1928. szám alatt iktatott szerződés-tervezetet ismertette. Ezt 
követően az igazgató-tanács elnökeként Petrovics, aki egyszersmind a 
csatlakozást előkészítő bizottság elnöki tisztét is betöltötte, felolvasta a bizottság 
247/1928. szám alatt hozott határozati javaslatát, törvényjavaslat-tervezetét és 
egyezség-tervezetét. Az igazgató-tanács a felolvasott tervezeteket szakaszonként 
részletesen megtárgyalta, majd a következő határozatot hozta. "Az Egyetemi 
Könyvtár csatlakozásának előkészítése ügyében kiküldött gyüjteményegyetemi 
bizottság eddigi eljárását tudomásul veszi, a tárgyalásoknak a bizottság 
határozati javaslatában, egyezség- és törvény-tervezetében lefektetett elvek 
alapján való további folytatásához hozzájárul, és amennyiben ily alapon a 
Pázmány Péter Tudományegyetem Tanácsával a megállapodás létrejön, a 
megállapodásnak az Országos Magyar Gyűjtemény egy etem Tanácsa nevében a 
bizottság által való elfogadására, Petrovics ügyvezető-alelnök részére pedig a 
szükséges aláírások eszközlésére felhatalmazást ad. Kívánatosnak tartja, hogy az 
Egyetemi Könyvtár csatlakozása esetén az egyetemi könyvtári tisztviselők 
létszáma a Gyűjtemény egyetembe való besorozása előtt megfelelően 
arányosíttassék."48 

Az igazgató-tanács által elfogadott egyezség- és törvényjavaslat-tervezetek 
megbeszélésére Klebelsberg 1928. április 25-én egy értekezletet hívott össze, 
melyen jelen voltak a két fél által a csatlakozás előkészítésére kiküldött 
bizottságok tagjai.49 A tervezet általános jellegű megbeszélése mellett néhány 
kérdés konkrétan is szóba került. A Gyűjteményegyetem képviselői kérték, hogy 
bizonyos feltételek (az igazgató-tanács kibővítése, a könyvtári szaktanács 
megalakítása és a közös fórum kijelölése) törvényi úton szabályoztassék. Az 
egyetemi bizottság tagjai ezt elfogadták, de javasolták, hogy a csatlakozás 
kapcsán felmerülő kérdéseket -részben törvénnyel, részben egyezség 
megkötésével szabályozzák. A két fél megállapodott a tervezetek szövegében, de 
egy fontos elvi kérdés függőben maradt, mely a csatlakozás időtartamáról szólt. 
A tudományegyetem képviselői csak az ideiglenes (10 évre), s nem az állandó 
jellegű csatlakozási feltételt tudták elfogadni. 

MOL К 726 12. csomó 282/1928. 
MOL К 726 12. csomó 288/1928. 
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Azonban ennek ellenére az értekezleten a Gyűjtemény egy etem 
részéről Petrovics Eleket, az egyetem részéről bizottságának előadóját, 
Domanovszky Sándor nyilvános rendes egyetemi tanárt bízták meg, hogy 
közösen dolgozzák ki a tervezetek szövegét.50 Ezeket 1928. május 1-ére 
készítették el, melyet az egyetemi bizottságnak elfogadás végett az Egyetemi 
Tanács elé kellett terjesztenie. 

A csatlakozási tárgyalások kudarca 

A Gyüjteményegyetemnek és az egyetemnek az Egyetemi Könyvtár 
csatlakozásáról folyó tárgyalások lefolytatására kiküldött bizottságok 
megbeszélése alapján létrejött, ezt szabályozó törvény- és egyezségtervezetét az 
Egyetemi Tanács is megtárgyalta. Az ügy előadója Domanovszky Sándor volt. 

Domanovszky 1928. június 17-én tájékoztatta az eddigi megbeszélések 
eredményeiről az Egyetemi Tanácsot.52 Kifejtette, hogy a bizottsági tárgyalások 
folyamán a Gyűjteményegyetem részéről az eredeti egyezség-tervezettel 
kapcsolatban több ponton is határozott ellenállás bontakozott ki, majd e 
kérdésekben ellenjavaslatokat fogalmaztak meg. így a csatlakozást törvény és 
egyezségkötés által szabályozzák: "Az egyetemnek a Gyűjtemény egy etem 
tanácsában való képviseletét, az Egyetemi Könyvtár szaktanácsának összetételét 
és az egyetem panaszjogát novelláris törvénnyel kívánja megoldani, míg a többi 
részletkérdés egyezségben fektettetnék le."53 Domanovszky az új, módosított 
törvény- és egyezség-tervezettel kapcsolatban felmerült észrevételeit három 
pontban foglalta össze. 1. Domanovszky szerint az egyetem jogait nem fenyegeti 
veszély könyvtárára nézve a csatlakozás kapcsán, ha az e törvénytervezettel 
valósul meg. Azonban úgy vélte, hogy mielőtt a belépés megtörténne, a könyvtár 
személyzetének - a későbbi problémák elkerülése végett is - státusrendezését 
végre kell hajtani. 2. Domanovszky a törvény szövegében pótolni javasolta azt a 
szóbeli megbeszéléseken elfogadott kitételt, hogy az egyetem rektorát 
akadályoztatása esetén a Gyűjteményegyetem fórumain a prorektor helyettesíti. 
Szintén kiegészítendőnek vélte az előadó a szaktanácsról szóló törvényi 
rendelkezéseket. Nevezetesen azt, hogy a szaktanács összetételének 
megállapításakor ne egyszerűen csak egyetemi tanár megnevezés szerepeljen, 
hanem ehelyett: "köttessék ki, hogy ezt a személyt a Pázmány Péter 
Tudományegyetem nyilvános rendes tanárai közül kell meghívni. 3. Az 
egyezség 10 évig tartó hatályáról, és annak esetleges felbontásakor az Egyetemi 

41 MOL К 726 12. csomó 288/1928. 
>] a törvénytervezet szövege a MOL К 726 12. csomó 282/1928. iratkötegben található. 
52 ELTE Lt. 19 'f. 2. doboz (GYE) 4031/1927-28. 28-6-17 
53 ELTE Lt. 19 f. 2. doboz (GYE) 28-6-17 
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Könyvtár személyzetének státusáról szóló új pontot kellene beszúrni az 
egyezség tervezet 4. §-a után. Ezek a kiegészítések - vélte Domanovszky -
megvédik az egyetem jogait könyvtárához a csatlakozást követően is. Egyedül 
csak a könyvtár tulajdonjogát nem sikerült rendezni, de Domanovszky szerint 
ezzel ráér foglalkozni az Egyetemi Tanácsa a tervezet törvényerőre emelkedése 
és az egyezség megkötése után is. 

Az egyetemen folyó bizottsági tárgyalások közben a Gyüjteményegyetem 
főigazgatói értekezlete kidolgozott egy új, a csatlakozás időtartamáról szóló 5. § 
pontot, melyet Klebelsberg 1928. november 7-én jóváhagyott.54 Az új, 5. § 
szövegezését Petrovics Elek 1928. november 10-én kelt levelében küldte el, az 
egyetem rektorának Wolkenberg Alajosnak: "5. §. Ez az egyezség egyelőre az 
alábbi §-ban említett törvényjavaslatnak a törvényerőre emelkedését követő 10 
évig hatályos. Ennek az időnek lejárta után önmagától továbbra és végleges 
hatályban marad, kivéve, ha a felek valamelyike azt továbbra nem hajlandó 
fenntartani. Az utóbbi esetben a felmondást egy évvel a 10 évi határidő lejárta 
előtt kell a másik féllel közölni. Az egyezség megszűnte esetén az Egyetemi 
Könyvtárhoz beosztott személyzet kiválik az Országos Magyar 
Gyűjteményegyetem személyzetének kötelékéből, és attól fogva kizárólag mint 
az Egyetemi Könyvtár személyzete teljesít szolgálatot."55 Petrovics levelében 
arra kérte Wolkenberget, hogy terjessze az új szöveget az Egyetemi Tanács elé, s 
ha az hozzájárul, akkor haladéktalanul értesítse őt, hogy a további szükséges 
intézkedéseket megtehesse. 

Az Egyetem Tanácsa 1928. november 21-én megtartott II. rendes ülésén 
foglalkozott az Egyetemi Könyvtárnak a Gyűjtemény egy etem kötelékébe való 
belépése ügyében kidolgozott egyezség-tervezet új, 5. §-ával. Az Egyetemi 
Tanács úgy foglalt állást, hogy az 5. §-ban foglalt módosításokhoz nem tud 
hozzájárulni. Az egyetem döntését és indoklását Wolkenberg 3666./1928/1929. 
szám alatt 1928. november 28-án kelt levelében közölte a Gyüjteményegyetem 
vezetőségével. Ebben kifejtette, hogy az Egyetemi Tanács azért döntött így, 
mert bár látja azokat az előnyöket, melyek a Gyűjtemény egy etemhez való 
csatlakozásból a könyvtár számára erednek, de "az alapítványi vagyonnak ily 
irányú végleges lekötésétől" tartózkodnia kell.57 Ezt az érvet azzal támasztotta 
alá, hogy ha az Egyetemi Tanács nem élne a felmondás jogával a csatlakozást 
követő kilencedik év elteltével bármilyen okból kifolyólag, akkor a tizedik év 
elmúltával a könyvtár végleg a Gyüjteményegyetem igazgatása alá kerülne. Ezt 
az egyetem vezetése nem vállalhatja fel, hiszen bármikor jöhet olyan ok, ami a 

MOL К 726 13. csomó 569/1928. 
LlO. 

MOL К 726 14. csomó 1013/1928. 
MOL К 726 14. csomó 1013/1928. 
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könyvtárnak az egyetem kebelébe való visszatérését kívánja, ezért 
szükségszerű, hogy "az Egyetemi Tanács ily módon rá lesz kényszerítve az 
egyezség felmondására, még ha egyébként az akkori viszonyok szerint a közös 
igazgatást bizonyos határozott ideig továbbra is helyesnek és célszerűnek 
ítélné".38 A fentiek figyelembe vételével kérte Wolkenberg, hogy a kérdést ismét 
vizsgálja meg a Gyűjtemény egy etem Elnöksége. 

A rektor válaszlevelét a Gyűjtemény egy etem igazgató-tanácsa az 1928. 
december 22-én tartott ülésén tárgyalta meg.59 A megbeszélésen elnöklő 
Petrovics véleménye szerint az egyetem álláspontja a hosszabbítás kérdésében 
olyan merev, ami kizár bármilyen kompromisszumos lehetőséget. Ezzel 
szemben Domanovszky azon az állásponton volt, hogy ha lehetővé tennék a 
csatlakozás felmondását minden 10 éves ciklus végén, akkor minden 
valószínűség szerint az egyetem ezt elfogadná. Végh Gyula, az Iparművészeti 
Múzeum főigazgatója szerint a Gyűjtemény egy etem nem mehet bele ideiglenes 
jellegű csatlakozásba, csak állandó érvényűbe, és ennek felmondását is csak 
kivételes indokkal lehessen kérni. Csánki Dezső, az Országos Levéltár 
főigazgatója osztotta Végh véleményét, a bizonyos időközökben ismétlődő 
csatlakozást nem tartotta kívánatosnak, "mert ez a föltétel az intézet anyagi és 
személyi ügyeinek vitelébe állandó bizonytalanságot vinne bele, meggátolná azt, 
hogy az Egyetemi Könyvtár az Országos Magyar Gyűjteményegyetemnek 
valaha is szerves részévé váljék, s általában olyan külön jogállást adna a 
könyvtárnak, amely az Országos Magyar Gyűjtemény egy etem egységét és 
szervességét mindenkoron megbontaná."60 Az igazgató-tanács elutasította az 
egyetem kérését. 

A döntésről 1929. január 5-én levélben értesítette Petrovics Wolkenberget. 
Ebben kifejtette, hogy az igazgatótanács a felmondási jognak a próbaidő eltelte 
után bizonyos időközökben történő ismétlődését nem tartja elfogadhatónak, 
hiszen a Gyüjteményegyetem az egyezség-tervezetben az egyetem részére az 
"Egyetemi Könyvtár ügyeinek intézésében anyagi biztosítékot és olyan 
különleges jogokat volt hajlandó nyújtani, hogy ezt meggondolva nem látja 
lehetségesnek ezen felül még arra is módot adni a Tudomány Egyetemnek , hogy 
a kapcsolatot időről-időre fenntarthassa vagy felbonthassa, s ezzel az Országos 
Magyar Gyűjtemény egyetemhez csatlakozó Egyetemi Könyvtárhoz való 
viszonyunkban állandó bizonytalanságot idézzen elő."61 

59MOL К 726 14. csomó 1009/1928. 
60 MOL К 726 14. csomó 1009/1928. 
61 MOL К 726 14. csomó 1013/1928. 
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A csatlakozás ügye előkerült a Gyűjteményegyetem Tanácsának 1929. 
január 8-án a Magyar Tudományos Akadémián tartott teljes ülésén is.62 A 
Gyűjteményegyetem ügyvezető-alelnöki tisztéről leköszönő Petrovics két éves 
vezetői ciklusát értékelő beszédében utalt az Egyetemi Könyvtár ügyében az 
egyetemmel folytatott tárgyalásokra, melyeket utódjának, az Iparművészeti 
Múzeum főigazgatójának, Végh Gyulának kell sikeresen befejezni. Az eddigi 
megbeszéléseken - fejtegette Petrovics - csaknem minden problémát sikerült 
megoldani, s csak egy, ám de lényeges elvi kérdést nem, nevezetesen, hogy "a 
csatlakozás bizonyos próbaidő letelte után végleges legyen-e, mint ahogy mi 
óhajtjuk, vagy pedig csak időről-időre kötendő megállapodástól legyen függővé 
téve, mint a Pázmány Péter Tudományegyetem kívánná."63 Ez a nyitva maradt 
kérdés várt megoldásra Végh ügyvezető-alelnöki periódusában, hogy a 
csatlakozási folyamat végre sikeresen befejeződjön. 

Azonban a Tudományegyetem válasza szétfoszlatta az ebbéli reményeket. 
Az egyetem álláspontját Wolkenberg Alajos rektor 1929. március 16-án 
6680/1928/1929. szám alatt kelt levelében küldte meg.64 Ebben kifejtette, hogy 
az Egyetemi Tanács a Gyűjtemény egy etemtől 1013/1928. szám alatt érkezet 
átiratát, mely az új, a csatlakozás időtartamát szabályozó 5. § szövegét 
tartalmazta, az 1929. február 28-án tartott IV. rendes ülésén tárgyalta meg. Ezen 
az egyetem vezetősége az alábbi határozatot hozta, hogy "a közös igazgatás 
előnyeinek kipróbálására készséggel hajlandó megfelelő - 10 éves - időszakot 
elfogadni", de azt az egyetem is elvárja a másik szerződő féltől, "hogy ne 
kívánja már most leszögezni, mi lesz tíz év múlva".65 Tehát az egyetem nem 
fogadta el a végleges időtartamra vonatkozó csatlakozás feltételét. E vitás pont 
helyett egy másik szövegezést ajánlott az Egyetem Tanácsa: "Ez az egyezség az 
1929/1930. tanév kezdetétől számított tíz évi időtartamra szól, és ennek 
elteltével hatályát veszti, hacsak a szerződő felek addig a jövő együttműködés 
feltételeire nézve újabb megállapodásra nem lépnek."66 Ezen szempont 
figyelembe vételével kérte Wolkenberg a Gyűjtemény egy etem Tanácsát a 
csatlakozás vitás kérdésének újra megfontolására. 

Mivel a Pázmány Péter Tudományegyetem álláspontja nem közeledett a 
Gyüjteményegyeteméhez, s az elhúzódó tárgyalások folyamán kiderült, hogy a 
két fél saját szempontjai alapján további engedményeket nem tud adni, így a 
csatlakozási tárgyalások kudarcba fulladtak. Az üggyel kapcsolatban az utolsó, 
1932. január 22-i bejegyzés, az idézett 1929. március 16-i Wolkenberg-levél 

62 MOL К 726 14. csomó 28/1929. 
63 uo. 
64 MOL К 726 15. csomó 230/1929. 
65 

UO. 
66 

uo. 
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hátoldalán volt, a Gyűjtemény egyetem titkárától, Hegedűs Istvántól: "A 
megegyezés kilátástalan lévén, az ügy tovább nem tárgyaltatott, ad acta 
teendő."6 ,67 

Epilógus 

A Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter által létrehozott 
Országos Magyar Gyüjteményegyetem hosszas tárgyalásokat követően nem 
tudta magába olvasztani a Pázmány Péter Tudományegyetem Könyvtárát. Nem 
valósult meg a kultuszminiszter azon célkitűzése, hogy a nemzeti nagy 
közgyűjtemények közül, melyet az 1922. évi XIX. törvénycikkben is lefektetett, 
az Egyetemi Könyvtár a Gyüjteményegyetem részévé váljon. A két intézmény 
közötti szakítópróbát a csatlakozás állandó, végleges vagy ciklusonként 
megújítandó jellege jelentette. Az Egyetemi Tanács nem vállalta azt a 
felelősséget, hogy a gyüjteményegyetemi koncepció elfogadásával "az egyetemi 
könyvtár igazgatása végleg, vagyis minden időhatár nélkül maradna lekötve".68 

A Gyüjteményegyetem Tanácsának véleménye viszont az volt, hogy " az időről-
időre való felmondás lehetősége állandó bizonytalanságot vinne be az Egyetemi 
Könyvtárhoz való viszonyunkba, s nem szolgálná sem az ügy, sem a tisztviselők 
érdekeit."69 

Mivel a két félnek a hosszas tárgyalások során nem sikerült megegyezni, s 
érezhető volt, hogy ez egyhamar nem is fog bekövetkezni, ezért 1932. január 22-
én ad acta tették az ügyet. Sőt, mikor az új kultuszminiszter, Hóman Bálint az 
1934. évi VIII. törvénycikkével átszervezte a Gyűjteményegyetemet Magyar 
Nemzeti Múzeum néven, a törvény 3. §. első bekezdésében, az új nevű 
önkormányzati szervezethez tartozó intézmények felsorolásánál már ki is hagyta 
a szövegből az Egyetemi Könyvtár nevét.70 

67 
uo. 

68 MOL К 726 14. csomó 1013/1929. 
69 MOL К 726 14. csomó 28/1929. 
70 Magyar Törvénytár, 1934. Bp., 1935. 59. o. 
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A jegyzetekben használt rövidítések feloldása: 

Források: 

MOL К 726 = Magyar Országos Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium Levéltára, Magyar Nemzeti Múzeum, Tanácsi iratok 
ELTE Lt. 19/f. = Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, Egyetemi 
Könyvtár, vegyes iratok 

ELTE Lt. 7/a-I. = Eötvös Loránd Tudományegyetem , Állam- és Jogtudományi 
Kar, a Kari Tanácsjegyzőkönyvei 
ELTE Lt. 19/b. = Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, Egyetemi 
Könyvtár, Könyvtári bizottságok iratai 
ELTE Lt. 8/a. = Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 
Bölcsészettudományi Kar, a Kari Tanácsjegyzőkönyvei 

Klebelsberg beszédei, 1927. = Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei és 
törvényjavaslatai 1916-1926. Bp., 1927. 

Felhasznált irodalom: 

Kőhalmi, 1959. = Kőhalmi Béla: A három nagykönyvtár a Tanácsköztársaság 
alatt. Magyar Könyvszemle. (75. évf.) 1959. 2. szám 
T. Kiss, 1998. = T. Kiss Tamás: Állami művelődéspolitika az 1920-as években. 
Bp., 1998. 
Tóth, 1955. = Tóth András: Haladás és reakció küzdelme a budapesti Egyetemi 
Könyvtár új épülete körül. Magyar Könyvszemle (71. évf.) 1955. 1-2. szám 
Vértesy, 1973. = Vértesy Miklós: Szinnyei József és Horváth Árpád (Az 
Egyetemi Könyvtár története 1875-76-ban). Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. 
I. Bp., 1962. 
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Függelék 

Egyezség tervezet 

!•§• 
A királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem az 1922: XlX.t.c. §-a 
alapján az ezen egyezség 5. §-ában említett törvényben és ezen egyezség 2-4. 
§§-aiban foglalt jogfenntartásokkal és feltételekkel az Egyetemi Könyvtárt az 
Országos Magyar Gyüjteményegyetem igazgatása alá bocsátja. 
Az Országos Magyar Gyűjteményegyetem az 1922: XlX.t.c. 10. §-a alapján s az 
ezen egyezség 5. §-ában említett törvényben és az ezen egyezség 2-5 §-aiban 
foglalt jogfenntartásokkal és feltételekkel a kir. magyar Pázmány Péter Egyetemi 
Könyvtára igazgatása alá veszi. 

2.§. 
a./ Az Egyetemi Könyvtárra vonatkozó tulajdonjog tekintetében az eddigi 
jogállapot érintetlen marad. Az Egyetemi Könyvtárnak sem ingatlan vagyona [: 
telek, épület :], sem ingó vagyona [: könyv-, folyóirat-, újság-, kézirat-, 
metszetgyűjtemény anyaga, emléktárgyai és felszerelése stb.:] nem olvad be az 
Országos Magyar Gyüjteményegyetem vagyonába. Ingóságait az Országos 
Magyar Gyüjteményegyetem Tanácsa ( sem ) más Közgyűjteménybe át nem 
helyezheti, ( sem állandó kiállításra át nem engedheti.) 
b./ Az Egyetemi Könyvtár eddigi gyűjtési körének fenntartásával általános és 
egyetemes tudományos könyvtárként fejlesztendő. 
c / Az Egyetemi Könyvtár részére beszerzendő minden ingóság, valamint az 
ingatlan beruházások is a könyvtári tulajdon állományát gyarapítják. 

з.§. 
a./ A kir. magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára első 
tisztviselőjét [: igazgatóját :] s többi személyzetet megilletik mindazok a jogok, 
amelyeket részükre az 1922: XlX.t.c. biztosit. 
b./ Az Egyetemi Könyvtár első tisztviselőjét [: igazgatóját :] a 
Gyüjteményegyetem Igazgató-tanácsa jelöli s jelölését közli Tudományegyetem 
Tanácsával, melyet a jelöléssel szemben vétójog illet meg. Azt, akinek személye 
ellen a Tudományegyetem Tanácsa vétójoggal élt, nem lehet többé jelölni. Ha a 
Gyüjteményegyetem Tanácsának jelölésével szemben a Tudományegyetem 
Tanácsa két ízben élt vétójoggal, a harmadik jelölést a Gyüjteményegyetem 
Tanácsa nem tartozik a Tudományegyetem Tanácsával közölni, hanem azt 
egyenesen a miniszterhez terjeszti fel. 
c / Az Egyetemi Könyvtárhoz beosztott tisztviselők ellen a kir. magyar Pázmány 
Péter Tudományegyetem Tanácsának kívánságára a fegyelmi eljárást megelőző 
vizsgálat megindítandó. 
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dV A kir. magyar Pázmány Péter Tudományegyetem rektora által a 
beíratáskor a mindenkori szabályok szerint szedett könyvtári díjakból az 
Egyetemi Könyvtári Alapba átutalandó összegek az Egyetemi Könyvtár javára 
fordítandók azzal a határozott rendeltetéssel, hogy azok az egyetemi oktatás 
szempontjait szolgáló, közelebbről évenként az Egyetemi Tanács által 
megállapítandó tudományos célokra fordíttassanak. 
е./ A kir. magyar Pázmány Péter Tudományegyetem tanárainak az a joga, hogy 
az Egyetemi Könyvtárnál könyvrendeléseket kezdeményezzenek, teljes 
épségben fennmarad és kiterjesztetik a mindenkori pénzügyi helyzet keretein 
belül az Országos Széchenyi Könyvtárra, a Magyar Nemzeti Múzeum, az 
Országos Levéltár, a Szépművészeti és Iparművészeti Múzeum 
szakkönyvtárainak gyűjtési körébe eső könyvek beszerzésére is. Ugyanazon jog 
illeti meg a Gyűjtemény egy etem tisztviselőit az Egyetemi Könyvtár 
tekintetében, de azoknak, akik nincsenek vezető állásban, kívánságukat az 
intézet [: Tár :] vezetője utján kell előterjeszteniök. 
ÍJ A jelen egyezség életbeléptétől számított 6 hónapon belül az Országos 

Magyar Gyűjtemény egyetem Tanácsának Szervezeti Ügyviteli és Fegyelmi 
Szabályrendelete ezen egyezségnek megfelelően kiegészítendő. 

4.§-
A kir. magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Könyvtárának mai egész 
személyzete az Országos Magyar Gyűjtemény egy etem státusába a 7000/1925. 
M.E. számú rendelet 2. §-a és a 9000/1927. M.E. számú rendelet 12. §-a 
értelmében a kinevezés időpontja szerint megfelelő helyre sorozandó be. 

5-§. 
Ezen egyezség érvényességéhez a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 
jóváhagyása szükséges. 
A Gyüjteményegyetem Tanácsának a kir. magyar Pázmány Péter Tudomány 
egyetem kiküldöttjével való kiegészítéséről, - az Egyetemi Könyvtári Szaktanács 
összeállításáról és az Egyetemi Könyvtárra vonatkozó jogviszonyból kifolyólag 
felmerülhető vitás jogi kérdések elintézéséről a Vallás- és Közoktatásügyi 
Miniszter törvényjavaslatot terjeszt az országgyűlés elé. 
Ez az egyezség az előző bekezdésben említett törvényjavaslatnak egyben 
törvényerőre emelkedésével egyszerre lép hatályba. 
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BAKOS JÓZSEF 

Az „etruszk rejtély" 
Az eredet és a vallás kérdésének néhány fontosabb eleme 

I. 

A római kor előtt élt itáliai népek közül az etruszkokat ismerjük 
legjobban. Már az ókori görögök és rómaiak ránk hagyományozódott müvei is 
arról tanúskodnak, hogy rendkívüli hatást gyakorolt kultúrájuk, politikájuk, 
történelmük Itália későbbi társadalmaira. (HÉRODOTOSZ, Livius, SUETONIUS, 
STRABÓN, VERGILIUS etruszk tárgyú hivatkozásai.) A legrégebbi és 
legtekintélyesebb római arisztokrata családok gyakran dicsekedtek ősi etruszk 
eredetükkel. (Maecenas - Vergilius patrónusa - Arezzo etruszk királyaitól 
származtatta magát.) 

Több olyan történelmi és vallási tárgyú műről van tudomásunk, amely 
etruszk szerzők alkotása volt, de ezek az etruszk vagy latin nyelven írt munkák 
mind elvesztek; a latin szerzők utalásaiból, idézeteiből, szövegkölcsönzéseiből 
alkothatunk csak képet róluk. A klasszikus irodalmi hagyomány számon tartotta 
CLAUDIUS császár (Kr. u.: 41-54) nagyszabású etruszk történeti munkáját is, 
amely ugyancsak elveszett.1 

Az etruszk kultúrából Róma rendkívül sokat merített ; az ennek ellenére 
megnyilvánuló viszonylagos közönyössége itáliai elődeik és szomszédaik 
szellemi teljesítményei, történelme iránt, elsősorban a görög kulturális hatás 

1 Claudius császár ifjúkorában kezdett történetírással foglalkozni: „Görög nyelven is írt 
Etruszk történet címen húsz, Carthagói történet címen pedig nyolc kötetet.'" Suetonius 
szerint Titus Livius buzdítására és Sulpicius Flavius segítségével sajátította el a 
történetírás tudományát. - SUETONIUS, Gaius Tranquillus: A caesarok élete. (Lib. V. 4 1 -
42.) Bp., 1975. 233., 235. p. 
Első felesége, Pautia Urgulanilla a hagyomány szerint előkelő etruszk családból 
származott, és elképzelhető hogy az uralkodó érdeklődése és ismeretei az etruszk 
történetírás tárgykörében felesége révén mélyült el. - SUETONIUS, Gaius Tranquillus: A 
caesarok élete. (Lib. V. 26.) Bp., 1975. 225. p. - REICH, John: Az ősi Itália. Bp., 1987. 
28. p. 
2 Magát Rómát (mint más itáliai városokat is) „Etrusco ritu", etruszk rítus szerint 
alapították. Olyan alapvető jelentőségű szertartások, mint a minden állami aktus előtt 
kötelező madárjóslat-kérés, az áldozati állatok belsőségeiből való kötelező jóslás, az égi 
előjelek tana - mind etruszk eredetűek. Róma legrégebbi és legszentebb templomának, a 
Capitolium-domb szentélyének építését már az első etruszk király idején megkezdték. -
HAHN István: Róma istenei. Bp., 1975. 53. p. 
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prioritásával magyarázható. A római művészetekre, mitológiára, vallásra 
sokkal erőteljesebben hatottak az eszményként - és nem utolsósorban divatként 
- példaképül szolgáló görög eszmék, kulturális formák. Róma mindezek ellenére 
kénytelen volt korán szembesülni az etruszk világgal, mint saját kultúrája 
bölcsőjével.3 

Az ókort követően a reneszánsz idején, az újkor embere kezdett először 
komolyan érdeklődni Róma múltja, és ezen belül az etruszk előzmények iránt. A 
kutatás középpontjában ugyan Róma állt, de az etruszk művészeti alkotások 
felfedezése kíváncsiságot ébresztett Itália más ókori kultúrái iránt is.4 

Az etruszk világ iránti tudományos megalapozottságú kutatás a 18. 
század folyamán valósult meg, ezt az időszakot „bízvást tekinthetjük Etruria 
felfedezése idejének."5 A kutatás intézményesülése (múzeumok, tudományos 
társaságok, folyóirat- és könyvkiadás stb.); a régészeti anyag gyűjtése és 
rendszerezése; a művészettörténeti, történeti módszerek kidolgozása és 
alkalmazása átfogó tudományos munka lehetőségét teremtették meg.6 

A 19. század élénk tudományos tevékenysége pedig már kifejezetten 
arra irányult, hogy végre átfogó képet alkosson az etruszkok történetéről és 
kultúrájáról; mégis csak a 19. századi rendszeres, folyamatos és széles körű 
feltáró munkát követően a 20. század közepére alakult ki az etruszkológia, mint 
egységes történeti tudományág. A töredékes dokumentációs anyag, a viszonylag 
korlátozott kutatási terület fokozottabban megkívánta a komplex tudományos 
megközelítést, valamennyi forrás és módszer összehangolását. A modern 
kutatások eredményeinek tükrében az antik civilizáció általános fejlődés-
történetéhez szervesen kapcsolódik az ókori Etruria története. Az etruszk kultúra 
itáliai, görög és keleti kapcsolatai is körvonalazódtak a régészeti, a 
művészettörténeti és a nyelvészeti kutatások bővülése, elmélyülése, 
összehasonlító kritikai módszerei eredményeként. Különösen nagy fontosságú az 
etruszk nyelv szerkezetére és a szövegértelmezésre vonatkozó modern 
ismeretek, valamint a régészeti és nyelvészeti módszereket szervesen 
összeolvasztó egységes értelmezések kritikai alapokra helyezése.7 

A régi Etruria, az etruszkok távoli és nehezen megfogható világa, a 
közvetlen történeti adatok hiánya, a fennmaradt etruszk írásos töredékek 
különleges, egyedülálló volta miatt már a 18. században kialakultak sejtelmes, 

3 ELIADE, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története. Bp., 1997. II. kötet. 102. p. 
4 REICH: 28. p. 
5 PALLOTTINO, Massimo: Az etruszkok. Bp., 1980. 6. p. 
6 Pallottino az etruszkológia csúcsteljesítményeként említi a 18. századi tudományos 
munkák sorában L. Lanzi; Saggio di lingua etrusca e di altre d'Italia (Tanulmány az 
etruszk és más itáliai nyelvekről.) című 1879-ben megjelent összefoglaló jellegű 
munkáját. - PALLOTTÍNO: 7. p. 
7 Pallottino „az első igazi etruszkológusnaK'1 B. Nogarát tekinti és Gli Etruschi e la loro 
civütá (Az etruszkok és kultúrájuk. Milánó, 1933.) című munkája jelentőségét emeli ki. 
- PALLOTTINO: 13. és 248-249. p. 
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misztikus elképzelések, amelyek irodalmi, képzőművészeti divatként 
roman-tikus, a valóságtól elrugaszkodott, sokszor áltudományos formát öltő 
meg- nyilvánulásokkal alakították a közvélekedést, és végső soron azt 
eredményezték, hogy széles körben elterjedt az „etruszkok rejtélyének" 
gondolata. A „rejtély" problematikájának irracionális meggyőződése, a tényeket 
figyelmen kívül hagyó érzelmi álláspontként, erősen meggyökerezett a modern 
kultúrában, és a kutatások objektív eredményeitől függetlenül nemzedékről-
nemzedékre hagyományozódó közhellyé formálódott. Az ehhez kapcsolódó 
áltudományos és műkedvelő jellegű irodalom képviselőit szinte mindig és 
mindenkor az az elképzelés ösztönözte, hogy az „etruszk rejtély" megoldását -
irracionális síkra terelve - , „csodálatos felfedezések" kiagyalásával valósítsák 
meg. Ezek a rendkívüli bőséggel megjelenő próbálkozások, nagyhangú 
áltudományos megállapításaikkal, gyakran meggyőző hatást gyakorolnak a 
nagyközönségre. Különösen makacsul tartja magát az etruszk nyelv teljes 
rnegfejthetetlenségét hirdető áltudományos közvélekedés, amelyet nem 
utolsósorban azok az időszakonként megismétlődő sajtóhíradások tartanak 
életben, amelyek csodaszámba sorolandó felfedezésekről számolnak be; arról 
tudósítanak, hogy felfedezték a „titokzatos és megfejthetetlen" etruszk nyelvű 
szövegek olvasásához, értelmezéséhez „a kulcsot".8 

Az „etruszk rejtély" másik fontos eleme, e nép és magaskultúra 
eredetének kérdése. 

A Róma által végrehajtott egyesítésig Itália jelentős etnikai, nyelvi és 
kulturális sokszínűséget mutatott, amely jellegzetességét sok szempontból 
korunkig megtartotta. Az etruszk nép története és műveltsége így minden 
bizonnyal szoros kapcsolatban, kölcsönhatásban alakult a változatos itáliai 
környezettel, amelyhez időnként külső - Itálián kívüli - hatások is társultak. A 
régészeti és nyelvészeti adatok tükrében a régi Itália történelmi népei eredetének 
problémája rendkívül bonyolult kérdés, amely mindenképpen ellentmond 
azoknak az ókortól ismert elképzeléseknek, amelyek az etruszk nép eredetét egy 
konkrét, meghatározható eseményként (eseménysorként) ábrázolják, amely 
rendelkezik valamilyen külső kiindulóponttal és amelynek végeredményeként, a 
betelepedést követően, indult volna meg Itália története.9 

Az etruszk származás kérdésének első jelentős kifejtése halikarnassosi 
DlONYSlOStól maradt fenn, aki Római régiségek című müve első öt fejezetében 
igyekezett megcáfolni azokat az Augustus korabeli elméleteket, amelyek az 
etruszkokat a pelaszgokkal vagy a lydekkel azonosították. Dionysios szerint 
Itália őslakó népéről van szó, akiknek eredeti elnevezése rasenna volt. Dionysios 
arról számol be, hogy semmiféle hasonlatosságot nem talált az etruszkok, és a 
korabeli Lydia nyelve, vallása, szokásai között. 

8 PALLOTTINO: 14-15, 41. p. 
9 PALLOTTINO: 19-24., 41. p. 
10 REICH: 72-73. p. 
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A korábbi ókori elméletek nagy részét a mitikus történelemszemlélet 
jellemezte. Csaknem minden etruszkokkal foglalkozó görög és római történetíró 
azt a véleményt hangoztatta, hogy ez a nép keletről érkezett Itáliába; a klasszikus 
források többsége szerint a kis-ázsiai Lydiából hozták magukkal kultúrájukat. 
Az etruszkok vándorlásának és letelepedésének legrészletesebb leírása a Kr. e. 5. 
században élt görög történetírótól, HÉRODOTOSZtól származik, aki részletesen 
elbeszéli, hogyan érkeztek Itáliába, és a mítosz szintjén elmagyarázza, honnan 
ered az a név, amelyen a görögök ismerték őket: 

„A lüdek élete hasonlít a hellénekére, kivéve azt, hogy a leányok 
ringyónak állnak. Tudomásom szerint a lüdek használtak elsőként vert ezüst- és 
aranypénzt, és ők voltak az első kereskedők is. Maguk a lüdek azt állítják, hogy 
mostanában náluk és a helléneknél ismert játékokat is ők találták ki. Azt 
beszélik, hogy ezek a játékok abból a korból erednek, amikor Türszéniát11 

betelepítették, és erről a hagyomány a következőket mondja. Atüsznak, Manész 
fiának uralkodása idején roppant éhínség pusztított egész Lüdiában. A lüdek egy 
ideig türelemmel viselték az ínséget, s különböző módon igyekeztek enyhülést 
találni. Ekkor találták fel a csontkockát, a labdát és még sok egyéb játékot, 
kivéve a dámajátékot, mert ennek feltalálását nem tulajdonítják maguknak. 
Mindezt az éhség ellen találták ki: egy napot játékkal töltöttek, hogy ne 
gondoljanak az evésre, másnap ettek. így éltek tizennyolc esztendeig. Minthogy 
azonban a baj nem múlt el, sőt egyre fokozódott, a király két részre osztotta a lüd 
népet, és sorsvetéssel döntötte el, hogy melyik részük maradjon, és melyik 
vándoroljon el az országból, s azoknak, akik a sors döntése szerint otthon 
maradnak, ő lesz a királya, az elköltözőknek pedig fia, Türszénosz. Azok, akiket 
a sors kivándorlásra ítélt, Szmürnába mentek. Itt hajókat építettek, felszerelték 
őket a szükséges eszközökkel, majd elhajóztak, hogy hazát és élelmet 
keressenek. Sok nép földje mellett elhajóztak, végül elérkeztek az ombrikosz12 

néphez, ott várost építettek maguknak, és mind a mai napig ott élnek. Elhagyván 
a lüd nevet, vezérükről, a király fiáról nevezték el magukat, s az ő neve után 
lettek türszénoszok."13 

Az etruszkokat történelmük során a szomszéd népek mindvégig keleti 
eredetűnek tartották. Róma és a latinok eredetét a trójai mondakör görög 
mítoszaira alapozták. Aeneas története mintájára ugyanezt a módszert 
alkalmazták az etruszkok, vagyis tirrének (Tyrsénoi, Tyrrhénoi) esetében, 
amikor a keletről, a kis-ázsiai Lydiából kiinduló tengeri vándorlásról beszéltek. 
Gyakran azonosították őket a pelaszgok titokzatos népével is. 

" Türsiénia - a türszénoszok (etruszkok) lakóhelye Itáliában (az elnevezés egy Itáliában 
letelepedett lüd v. lyd népcsoport mondabeli vezetőjének: Tnrszénosz-пак nevéből ered.) 
- HhRODOTOSZ: A görög-perzsa háború. (Lib. I. 94.) (Ford.: Muraközy Gyula) Bp. 
1989. 51-52. és 806. p. 
12 Ombrikosz - néptörzs (umberek) Itália középső és északi részén. - HÉRODOTOSZ: (Lib. 
1.94.) 51-52. és 778. p. 
13 HÉRODOTOSZ: (Lib. I. 94.) 51-52. p. 
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Az etruszkok lydiai eredete már korán a klasszikus irodalom közhelyei-
nek sorába került; VERGILIUS minden megkülönböztetés nélkül említi a lyd 
népet, amikor az etruszkokról beszél. Az Aeneis-ben az etruszkok vezére 
Tarchon, Aeneas szövetségese: 

„Nincsenek is távol, fenn laknak agyllai váruk 
őskori szirtjein, ott az a hely, hol a hajdani, hadban 
nagy nevű lyd nép élt, etruscus hegyfokok ormán." 

„Erre jogos dühre gyúlva egész Etrúria felkel, 
s evvel a harccal uruk tüstént kiadatni kívánják. 
Őket adom neked, Aeneas, te vezesd haduk ezrét. 
Mert az egész kikötő nyüzsög és zúg már a hajóktól, 
sürgeti mind a jelet; csak egy agg jós tiltja, jövőjük 
így zengvén: »Ó, válogatott maeóni legények, 
hajdani hősöknek hajtása, ti, joggal akarhat 
és méltán Mézentiuson dühötök boszut állni, 
ám italus sose vethet ilyen nagy népet igába, 
külföldről kell kérni vezért.« Megijesztve a mennynek 
intelmén, a mezőn vár most Etrúria népe. 
Sőt maga Tarchón már elküldte nekem követével 
országuk jelvényeit is, jogaruk, koronájuk, 
hogy hadi-táborukat, vegyem át tyrrhénusi trónjuk."1 

SERVIUS Vergilius müvéhez írt kommentárjában említi CATO szavait az 
etruszkok itáliai hatalmáról: „...majdnem egész Itália az etruszkok uralma alatt 
volt" (...in Tuscorum jure репе omnis Italia fuerat),15 LIVIUS pedig nagyszabású 
történelmi munkájában több alkalommal is megemlékezik az etruszkok 
dicsőségéről, tengeri és szárazföldi hatalmáról, országuk gazdagságáról: 
„Ezért Turnus és a rutuíusok, nem bízván helyzetükben, elmenekültek az 
etruszkok gazdag és virágzó földjére, a királyhoz, Mezentiushoz, akinek Caere, 
az akkoriban dúsgazdag város volt a székhelye... Mezentius már eleve nem nézte 

14VERGILIUS Maró, Publius: Aeneis. (Lib. VIII. 478-480. és 494-507.) - Vergilius összes 
művei. (Ford.: Lakatos István) Bp., 1973. 299-300. p. 
15 SERVIUS, Maurus Honoratus: Mauri Servii honorati grammatici, in Virgilii Aeneidos 
Libr. I-XII. commentarius (Lib. XI. 567.) - In: VERGILIUS Maró, Publius: Opera, cum 
integris & emendatioribus commentariis Servii, Philargyrii, Pierii. Accedunt Fulvii 
Ursini, Georgii Fabricii, Francisci Nansii, Joh. Musonii, Tanaquilli Fabri, Et Aliorum, 
ac praecipue Nicolai Heinsii notae nunc primum editae: Quibus & suas in опте opus 
Animadversiones, & Variantes in Servium Lectiones addidit Petrus Burmannus. Post 
cujus obitum interruptam Editionis curam suscepit & adornavit Petrus Burmannus 
junior. Cum indicibus absolutissimis &figuris elegantissimis. Amstelaedami, Sumptibus 
Jacobi Wetstenii. 1746. Tomus III. Lib. XI. 567. 668. p. 
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jó szemmel az új város alapítását, s mert úgy gondolta, hogy 
szomszédságában a trójai hatalom növekedése a legkevésbé sem biztonságos, 
habozás nélkül egyesítette seregét a rutulusokéval... Aeneas - bár Etruria 
hatalma annyira megerősödött, hogy nevének híre nemcsak a szárazföldet, 
hanem egész Itália mentén, az Alpoktól a Siciliai-szorosig a tengert is betöltötte 
- a falak mögé húzódva is visszaverhette volna a támadást, mégis nyílt ütközetbe 
vezette csapatait. Ez sikert hozott ugyan a latinoknak, de Aeneas halandó 
életének utolsó cselekedete volt." 

„A római uralom előtt a tuscusok fennhatósága messze kiterjedt 
szárazon és tengeren egyaránt. Az itáliai félszigetet övező alsó és felső tenger 
neve bizonyítja, milyen nagy volt a hatalmuk: az egyiket, az egész nép nevéről, 
Tuscus-, a másikat, a Hadria nevű etruszk coloniáról, Hadriai-tengernek 
nevezték Itália népei; e tengereket a görögök is Tyrren- és Hadriai-tengernek 
hívják. Az etruszkok, mindkét tenger irányában előrenyomulva, tizenkét várost 
alapítottak; hatot az Appenninuson innen, az alsó tenger mellett, majd az alapító 
városokéval megegyező számú coloniát az Appenninuson túl; ezek a Padustól az 
Alpokig minden területet hatalmukban tartottak, kivéve azt a szögletet, ahol a 
venetusok laknak a tengeröböl körül. Kétségtelen, hogy az Alpokban lakó 
törzsek is ugyanilyen eredetűek, köztük a raetusok, akiknek természetét maga a 
lakóhely vadította el, s származásukra már csak eléggé megromlott hangzású 
nyelvük emlékeztet."16 

Az etruszk kultúra a Kr. e. 8. század végén kezdett kibontakozni, amikor 
a nyugati partvidékhez közeli jelentős városok új virágzásnak indultak (az ún. 
„etruszk part" városai: Vulci, Chiusi, Tarquinia, Veii, Cerveteri).17 A történelmi 
hagyomány hangsúlyosan megemlékezik Róma és Latium történetének etruszk 
szakaszáról, különös tekintettel a Tarquiniusok etruszk dinasztiájára, amely a Kr. 
e. 7. század vége és a 6. század utolsó évtizedei között uralkodott Rómában. A 
régészeti kutatások eredményei megerősítik ezt a mélyen élő hagyományt, 
igazolják lényeges állításait. Már a 7. században felismerhető Latiumban az 
etruszk kulturális és művészeti hatás, kezdetben a temetkezési szokásokat kísérő 
gazdag orientalizáló sírmellékletek anyagában, később a 6. században, egészen 
az 5. század elejéig, elsősorban az építészetben, és különösen az archaikus 
templomok díszítőművészetében. 

Az etruszkok politikai uralma és a közvetlen gyarmatosítás Itáliának 
csak egy részére terjedt ki; kulturális hatásuk és kereskedelmi tevékenységük 
azonban az egész félszigeten és a környező tengereken jelen volt. Etruria a 
félsziget közepén a kultúra „világítótornya" volt. Kívülről sokkal gyengébb 
hatások érték ebben az időszakban Itáliát: Dél-Itáliában Kr. e. 750 körül 
kezdődött el a görög gyarmatosító tevékenység, amely Szicília partjaitól terjedt 

16 LlVlUS, Titus: A római nép története a város alapításától. (Ford.: Kiss Ferencné és 
Muraközy Gyula) Bp. 1982. (Lib. I. 2.; Lib. V. 33.) 1. к. 14-15. p. és 429-430. p. 
17 REICH: 77. p. - VlCKHRS, Michael: A római világ. Bp., 1985. 74-78. p. 
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fokozatosan észak felé. A karthágói befolyás igen korlátolt hatósugarú volt 
(Nyugat-Szicília, Szardínia), és kulturális szempontból alárendelt szereppel bírt. 

A 6. században - az etruszkok nagy terjeszkedése és kultúrájuk 
legteljesebb virágzása idején - a vallás és a hozzá kapcsolódó szertartások terén 
szoros kapcsolat mutatható ki Etruria, Umbria és Latium között. Szellemi és 
kulturális téren Etruria korábbi nagy politikai és gazdasági tekintélye tovább élt 
az 5. század válsága után is, amikor az etruszkok uralmának véget vetett az 
itáliai népek terjeszkedése és a kelta betörés. A 4. századi háborúk során Róma 
sorra legyőzte, és a 3. század első évtizedeiben uralma alá kényszerítette az 
etruszk városokat, belekényszerítve őket a római-itáliai államszövetség 
rendszerébe. A Kr. e. 1. század elejétől végérvényesen beolvadtak a Róma 
fennhatósága alatt kialakult politikai egységbe. „Etruria még történetének 
ezekben az utolsó szakaszaiban is tovább alakította - bár konzervatív irányban -
ősrégi vallási és államszervezeti hagyományait; ugyanakkor pedig hozzájárult a 
római kori Itália kulturális és művészeti koinéjának, köznyelvének 
kialakulásához; ezen, valamint a hellenisztikus kultúra hatásán alapul majd a 
császárkori Róma és végső fokon az egész európai Nyugat szellemi tudata."18 

II. 

A vallás az etruszk antikvitás legismertebb és legjobban feldolgozott 
fejezete; ennek oka az irodalmi források szokatlan bősége és főleg a régészeti 
emlékek gazdagsága, amely a vallási kérdéseket valamilyen módon doku-
mentálja, vagy megvilágítja.19 

Etruria alakította ki a legmaradandóbban azokat az itáliai vallási 
alapokat, amelyekre a római vallás kezdettől ráépülhetett. „Az etruszk kultúra 
történeti örökségének éppen a vallási oldalát fogadta el Róma a legkevesebb 
fenntartással, és ez állt ellen a legszilárdabban a hellén kulturális hatások 
mindent elsöprő áradatának."20 

Az etruszkok mély vallásossága már a klasszikus szerzők müveiben is 
legendaként élt, és gyakran ismétlődő közhelyként fogalmazódott meg. LIVIUS 
történeti munkája az alábbiakról tudósít: 

„A veiibeliek viszont, megelégelve az évenként megújuló s nemegyszer 
viszálykodást okozó választási küzdelmet, királyt választottak. Ez sértette 
Etruria népeit, melyek gyűlölték a királyságot és személy szerint a királyt is, aki 
hatalmaskodásával és gőgjével már korábban is terhére volt a lakosságnak. Az 
ünnepi játékokat ugyanis, amelyeknek megzavarása szentség törésszámba ment, 
durván félbeszakította, mert a tizenkét nép mást választott meg helyette 

PALLOTTINO, Massimo: Az etruszkok. Bp., 1980. 91. p. 
19 PALLOTTINO: 131. p. 
20 PALLOTTINO: 132. p. 
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főpapnak. S feldühödve a mellőzésen, mikor már javában folytak a játékok, 
váratlanul visszarendelte a szereplőket, akik nagyrészt az ő rabszolgái voltak. 
Ezért a népek, amelyek mindennél jobban tisztelték a vallási szertartásokat, 
minthogy ezek ápolásának a művészetében tűntek ki leginkább ("gens itaque 
ante omnes alias eo magis dedita religionibus, quod excelleret arte colendi 
eas")21, elhatározták, hogy a veiibeliektől, míg király uralkodik felettük, 
megtagadják a segítséget." 2 

ARNOBIUS Etruriát a babonák szülőanyjának kiáltotta ki („neque genitrix 
et mater superstiüonis Hetruria opinionem ejus novit aut famam, sacellorum ut 
indicant ritus")2\ ISIDORUS HISPALENSIS és halikarnasszoszi DIONYSIOS szerint 
pedig az etruszkok (Tusci) neve a görög „áldozni" (öuaiot^eiv) kifejezésből 
származik.24 

Mivel vitatott és nem kellően tisztázott az etruszkok származása, 
nehézségeket okoz a mitológia kialakulási körülményeinek és korának 
meghatározása. Az etruszk vallás forrásai minden bizonnyal az égei-anatóliai 
világban fakadnak, ahonnan az ókorban uralkodó nézetek szerint az etruszkok 
ősei, a tirrének és pelaszgok érkeztek Itália földjére. Keleti jegyként tartják 
nyilván az etruszkoknál meglévő szakrális királyi hatalom intézményét, és olyan 
vallásos attribútumokat, mint a kétélű bárd és a vesszőnyaláb, a trón, valamint a 
sokrétű kozmogóniai rendszert, amely sok rokon vonást mutat az egyiptomi és a 
babiloni kozmogóniával. Az itáliai és az égéi világ görögségével való 
folyamatos érintkezés következményeként az archaikus etruszk pantheont, az 
idők folyamán az Olümposzi istenvilággal azonosították, görög mítoszokat vettek 
át és értelmeztek saját vallási és politikai ideológiájuk szellemében.25 

A görög hatás korán érte az etruszk társadalmat, és ez kimutatható a 
művészetben éppen úgy, mint a vallásban. Görög hatásra alakult ki az etruszk 
istenek hellén istenekkel való egybeolvasztásának gyakorlata; ez az előzmény 
szolgált mintaképül a római pantheon Olümposzi mintájú berendezéséhez." 
Valószínű, hogy az etruszkok esetében valódi szintézisről van szó. 

Minél többet tudunk az eredeti itáliai kultúráról, az itt élő népek és 
társadalmak vallási hiedelmeiről és szokásairól, annál valószínűbbnek látszik, 
hogy sok minden került be az etruszk hitvilágba előbb Itália őshonos kultúráiból; 

" Livius, Titus: Ab űrbe condita (Lib. V. Cap. 1:6.). Editionem primam curavit 
Guilelmus Weissenborn. Editio altera quam curavit Mauritius Mueller. Pars I. Libri 1-Х. 
(Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana.) Lipsiae in aedibus B. 
G. Teubneri, 1926.284. p. 
22 LlVIUS: (Lib. V. 1:6.) Bp., 1982. I. k. 383. p. 
" ARNOBIUS Afer, Maior: Disputationum adversus gentes libri septem. (Lib. VII. 26.) -
(In: Opera Omnia.) (Migne, J.-P.: Patrologiae Cursus Completus. Series Latina.) 
Patrologiae Latina. Tom. 5. Parisiis, 1844. 1454. col. 
24 Idézi PALLOTTINO: 132. p. 
25 TOKAREV, Sz.A. (Föszerk.) : Mitológiai enciklopédia. Bp., 1988. II. k. 151. p. 
26ELIADH: 103. p. 
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a görög műveltség és mitológia elemei csak ezt követően jelentek meg 
Etruriában. Amit Róma történészei és lakóinak közvélekedése etruszk 
örökségnek tekintett, annak egy részében az etruszkok csak a közvetítő szerepét 
töltötték be.27 

Az etruszk mitológiában rendkívül népszerű volt Hercle (Héraklész) 
alakja, de az Etruriában ismert eredeti mítosz, sok szempontból eltért a görög 
hagyománytól, ezenkívül pedig bizonyos keleti elemeket is tartalmazott 
(Melkart). A nem görög istenmítoszok egyedüli nyomait a többnyire 4. 
században készült etruszk tükör-feljegyzések révén ismerjük. Hercle Hérát 
ábrázoló tükrön szerepel, mint Héra istennő fia. Más dísztárgyakon szerelmi 
egyesülést ábrázoló jelenetekben, ahol a két főszereplő: Herkules és Minerva. 
Innen származik Mars isten, mint Hercle fia (marshercles), valamint az összes 
többi Mars-gyermek, a többi fennmaradt művészeti ábrázoláson, jelentő-
ségüknek megfelelően. 

Az etruszk theológiát ma nem tudjuk rekonstruálni a kevés számú kései 
adat alapján, amelyek az ún. etruszk „szent könyvek"-ről tájékoztatnak. Az 
etruszk vallási hiedelmek és kultuszok rekonstrukciójához felhasználható 
adatok, igen korlátozottak és bizonytalanok. Az eredeti vallásos irodalom 
megsemmisülése pótolhatatlan veszteség az utókor számára.2 

Ismereteink nagy részben szinte kizárólag a különféle jóstechnikákra 
vonatkoznak. Az etruszk vallásban feltűnő a kultuszgyakorlat „aprólékos 
pontossága, az emberek aggályos alkalmazkodása az istenek akaratához."30 A 
köztársaság kora végén a rómaiak még tudtak arról, hogy az etruszkok 
rendelkeztek olyan „könyvekkel", amelyeket természetfeletti lények: Vegoia 
nimfa vagy Tages istenség adtak át nekik. A monda szerint Tages egyszer egy 
barázdából pattant elő; úgy nézett ki, mint egy gyermek, de bölcs volt, mint egy 
öregember: "Tages név szerint Genius fia, Jupiter unokája, azt mondják 
gyermekként adta át a béljóslás tudományát Etruria tizenkét népének."31 E 
mítosz szerint Tages tanításait foglalták írásba az emberek: ez a haruspicinae 
disciplina, vagy másképpen, az aruspicinae artem eredete.32 Tages, aki az 
etruszk mitológiában látnoki képességekkel rendelkezett, a monda szerint 

- ' HAHN: 53-54. p. 
28 Paulys Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung. 
Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen. Herausgegeben von Georg Wissowa. Elfter 
halbband (Ephoros - Eutychos). Stuttgart, 1907. 767. col. 
29 PALLOTTINO: 133. p. -ELIADE: 103. p. 
30 PALLOTTINO: 133. p. 
л! "Tages nomine Geniißlius, nepos Iovis, puer dicitur discipulinam dedisse aruspicii 
duodecim populis Etruriae." (Ford.: Furka Tamás) - FESTUS, Sextus Pompeius: De 
verborum significant quae supersunt cum Pauli epitome. (359.) Thewrewkianis copiis 
usus edidit: Wallace M. Lindsay. (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum 
Teubneriana.) Lipsiae, 1913. 492. p. 
72 ELIADE: 104. p. 
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Tarquinia vidékén tűnt elő a földből közvetlenül halála előtt, és ekkor 
megjósolta az etruszkoknak jövőjüket, megtanította papjaikat a jóslás 
tudományára:33 

"Megdöbbentek a nimfák mind, s ámult az Amazon 
gyermeke, nem máskép, mint tyrrhén földmivelő, ki 
meglátott a mező közepén moccanni göröngyöt 
önként, végzeteset, mely bár ki se gördíti, gördül, 
s emberi képet vesz, s rög-alakját veszti, kinyitja 
most született ajakát tüstént, jósolni jövendőt; 
ott lakozók a Tages nevet adták néki; az etruszk 
nép legelőször tőle tanult a jövőbe belátni..."34 

A „szent (vagy titkos tant magába foglaló) könyv" természetfeletti lény 
általi kinyilatkoztatásának mitikus motívuma nagyon sok kultúra hitvilágában 
előfordul (Egyiptom, Mezopotámia, India, Tibet), legjellemzőbbé és legnép-
szerűbbé azonban a hellenisztikus korban válik. Tages mint „örök gyermek" 
(puer aeternus) megjelenése a hermetizmusra emlékeztet, őt magát a 
későbbiekben "a föld alatti Hermésszel" azonosították. A Kr. e. 1. századtól 
kezdődően az etruszkokat úgy emlegették, mint akik szent könyveikben 
megőriztek bizonyos természetfeletti kinyilatkoztatásokat.35 

CICERO nyomán a vallási kánon könyveit (az etruszk vallási 
„tudományt") három fő tárgykörbe sorolhatjuk: 1. Libri haruspicini = a béljóslás 
könyvei; 2. Libri fulgurates = a villámok könyvei; 3. Libri rituales = a 
szertartások könyvei. Ezeket a szent iratokat eredeti etruszk írásokként tartották 
számon. Minderre elsősorban Cicero a forrás, szerinte az egész etruszk hitvilág e 
könyvek alapján épül fel.36 A béljóslás gyakorlatát az első helyen említi az 
etruszk vallási tevékenységek között, szerinte ez a legősibb és legfontosabb 
tárgykör. Művészi szinten gyakorolták és napi fontosságú tevékenység volt. 

"... Zöld gyepből rak magas oltárt, 
és, remekillatu lángokkal, viruló füvön áldoz, 
csészéből csobbantja a bort, báránybeleket bont, 
s kémleli megremegő bélből, mit is ád a jövendő; 
rögtön, amint vizsgálja a tyrrhén jóspap a bensőt, 
látja: jelentős nagy dolgok készülnek..."37 

"TOKAREV: 178. p. 
34 OVIDIUS Naso, Publius: Átváltozások. (XV. 552-559.) (Ford.: Devecseri Gábor) 
Bp.,1975. 445. p. 
35 ELIADE: 104. p. 
36 THULIN, CO.: Die Etntskische Disciplin. I. Die Blitzlehre. Göteborg. 1906. 1-12. p. -
THULIN, CO.: Die Etruskische Disciplin. II. Die Haruspicin. Göteborg. 1906. 3-10. p. 
37 OVIDIUS: Átváltozások. (XV. 573-578.) 445. p. 
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A béljóslás valójában a belső szervekből való mágikus jövőfejtés 
eszköze, és mint ilyenre jobban illik rá a latin extispicium kifejezés, azaz a belső 
részek megtekintése.38 A haruspicium, vagyis az áldozat beleiben található jelek 
értelmezése három vonatkozási sík (isteni, kozmikus és emberi) közötti 
megfelelést előfeltételezett. A belső szervek különböző részeinek sajátosságai 
jelezték a beavatottak számára az istenek akaratát, s következésképpen 
megjósolhatónak vélték a történelmi események közvetlen lefolyását. A 
nevezetes, 1877-ben Piacenzában talált bronz birkamáj-modellen, néhány vésett 
vonalakkal elkülönített területen, mintegy negyven istennév látható. A modell 
egyszerre ábrázolja a világ felépítését és az etruszk pantheon földi világra 
vonatkozó megoszlását. 

Sevillai Szent Izidor (Isidorus Hispalensis) a haruspicium kifejezés 
tágabb értelmezését adja, és a mítosz szintjén ismerteti a béljóslás eredetét is: 
"Azt beszélik, hogy a béljóslás mestersége az etruszkoktól származik, akik ezt a 
tudományukat Tages-től kapták, aki a földből lépet elő, a barázdák között 
jelentette ki a béljóslást és ezt követően soha többé nem jelent meg. Azt 
mondják ugyanis, hogy meseszerűen történt mindez, szántás közben hirtelen 
kiugrott a rögök közül és kijelentette a béljóslást, amely napon ő azután meg is 
halt. Ezeket a könyveket a rómaiak az etruszkról a saját nyelvükre fordították." 

A haruspex, az etruszk főpapok titulusa is bizonyítja az állati 
belsőségekből való jóslás hagyományának fontosságát. A jósok, jövendő-
mondók, valamint a főpapok általános megnevezése volt a haruspex. Az istenek 
küldte csodálatos jelek, villámok, az áldozati állatok belsőségeiben "rejlő jövőt 
befolyásoló jelek" értelmezése volt a legfontosabb feladatuk. A haruspex 
kifejezés szorosabb értelmében az istenek számára áldozatként felajánlott állatok 
belső részeinek megtekintését, vizsgálatát jelentette abból a célból, hogy 
megtudakolják az istenek szándékait. A haruspicina, haruspicum discipline*, 
valamint a libri haruspicini kifejezések etimológiájának legfontosabb forrása 
Cicero De divinatione (A jövendőmondás) című munkája (I. 72., I. 91., II. 28., 
37., 42., 49., 50.).41 

j 8 THULIN: /. Die Blitzlehre. 3. p. 
39ELIADE: 104. p. 
40 „ (34.) Aruspicinae artem primus Etruscis tradidisse dicitur quidam Tages. Hie ex oris 
aruspicinam dictavit, et postea non apparuit. (35.) Nam dicitur fabulose, arante quodam 
rustico, subito hunc ex glebis exsiluisse, et aruspicinam dictasse, qua die et mortuus est. 
Quos libros Romani ex Etrusca lingua in propriam mutaverunt." (Ford.: Furka Tamás) 
- ISIDORUS HISPALENSIS: Sancti Isidori hispalensis episcopi etymologiarum libri XX. 
(Lib. VIII. Caput IX. 34-35.) - (In: Opera Omnia.) (Migne, J.-P.: Patrologiae Cursus 
Completus. Series Latina.) Patrologiae Latina. Tom. 82. Parisiis, 1878. 313-314. col. 
41 THULIN: //. Die Haruspicin. 3. p. 
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Seneca és Caecina szövegtöredékei, hivatkozásai egy összefüggő, egységes 
gyakorlatról tanúskodnak az etruszk haruspicinae disciplina vonatkozásában. 
Antik szerzők számtalan szétszórt idézeteiből, utalásaiból, megjegyzéseiből 
állítható helyre az eredeti kép, a modern filológia segítségével. Az antik és 
koraközépkori források gyakran említik, hogy a római áldozathozatalnál mindig 
hozzáértő az a személy, aki az áldozatot és egyúttal az értelmezést végzi. A 
témához hozzászólók gyakran említik, hogy a hadvezérek az etruszkok katonai 
fölénye égi biztosítékaként mindig magukkal vittek legalább egy haruspexet, 
akinek feladata volt kipuhatolni a jövendőt, az istenek szándékait. Az állami 
hivatalnokok is gyakran fordultak az égi jelek, és béljóslás jövőt fürkésző 
"szakértőihez".42 

A második nagy tárgykör, a villámokról kialakult hitvilág szent irodalma 
kapcsán SENECA, PLINIUS, valamint ARNOBIUS43 (II. 69.) és AMMIANUS 
MARCELLINUS44 történeti munkájával (XXIII. 5:13.) egybehangzóan SERVIUS 
Vergilius kommentárja45 (Aen. I. 42.) tájékoztat.46 VARRÓ és ACCIUS nyomán 
tudjuk Servius fent említett kommentárjából, hogy Tin (Juppiter), Uni (Junó) és 
Menrvá (Minerva) mindannyian rendelkeztek a villámok fölött, és még más 
istenek is élhettek eme isteni hatalmi kiváltsággal. A klasszikus források szerint 
legalább tizenkét féle villámlást tartott számon az etruszk hitvilág mint isteni 
kinyilatkoztatási formát. A villámok három fajtájával egyedül Tin rendelkezett. 
A többi nyolc villámot Uni, Menrvá, Velchan, Maris és Satré, valamint három 
ismeretlen istenség kezelte.47 A villámok tudománya, amennyire Seneca és 
Plinius49 ismertetéseiből tudjuk, egy olyan felsorolást foglalt magába, amely az 
év minden napjára megadta az égiháború jelentését. (Plinius és Seneca szövegei 
a villám-elméletről ugyanabból a forrásból származnak: CAECINA elveszett 

42 THULIN: //. Die Haruspicin. 4-10. p. 
43 ARNOBIUS Afer, Maior: Disputationum. (Lib. II. 69.) - (In: Opera Omnia.) (Migne, J.-
P.: Patrologiae Cursus Completus. Series Latina.)Patrologia Latina. Tom. 5. 922-923. 
col. 
44AMMIANUS MARCELLINUS: Rerum gestarum libri qui supersunt, (Lib. XXIII. 5:13.) 
Vol. I. Libri XIV-XXV. Ed.: Wolfgang Seyfarth. (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et 
Romanorum Teubneriana.) Leipzig, 1978. 304. p. 
45 SERVIUS: Commentarius. (Lib. I. 42.) - In: VERGILIUS: Opera, cum integris... Tom. IL 
Lib. 1.25. p. 
46 THULIN: /. Die Blitzlehre. 3. p. 
47 ELIADE: 368. p. 
48 SENECA, Lucius Annaeus: Naturalium quaestionum libros l-VIIl. (II. 31-34; 47-51) -
In: L. Annaei Senecae Opera quae supersunt. Vol. II. Edidit Alfred Gercke. (Bibliotheca 
Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana.) Lipsiae, 1907. 68-72. p. és 80-83. 
P-
49PLINIUS, Caius Secundus Maior: Naturalis históriáé libri XXXVII. (Lib. II. 137-146.) 
Post Ludovici lani obitum recognovit et scriptuae discrepantia adiecta. Edidit Carolus 
Mayhoff. Vol. I. Libri I—VI. (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum 
Teubneriana.) Lipsiae, 1906. 177-181. p. 
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munkájából.) A meteorológiai jelenségek és a 16 részre felosztott égbolt egy 
rejtett jelrendszert alkottak, amelynek aktuális jelentését a papok szent irataik és 
az időjárási események alapján „fejtették meg". Egy-egy villámlás jelentése az 
égnek abból a részéből volt kiolvasható, ahonnan lecsapott, és abból, ahová 
esetleg becsapott. A villámok minden megkülönböztetett típusát más-más isten 
uralta, kezelte. Az üzenet tehát isteni eredetű volt, „titkos nyelven" érkezett, 
amely csupán a beavatott jóspapok, a haruspexek számára volt érthető. (A 
vallástörténeti szakirodalom föltárta az etruszk hitvilág ide vonatkozó elemei, és 
a kaldeus varázslók tanítása közötti megfelelések bonyolult rendszerét. Az 
alapeszme: a makrokozmosz és a mikrokozmosz - az ember világa - közötti 
megfeleltetés ősi gondolata a vallások többségére jellemző kiindulópont.)51 

Az etruszk szertartáskönyvnek, a Libri rituales-nek eredeti alkotórésze 
papi alkotmányként funkcionált, amely irányította az állam és az egyének 
életét.32 FESTUS szerint „szertartási könyveknek nevezték azokat az etruszk szent 
iratokat, amelyekben előírták, hogy milyen szertartás szerint kell a városokat 
alapítani, az oltárokat, a templomokat felszentelni, milyen szentség illeti a 
falakat, milyen jog a kapukat, milyen módon kell felosztani a tribusokat, 
curiákat és a centúriákat; hogyan kell felállítani és elrendezni a hadsereget és a 
háborúra, békére vonatkozó dolgokat."53 CENSORINUS Varró nyomán a végzet 
könyveinek nevezi a Rituálék Könyveit,54 és megerősíti, hogy a Libri Fatales 
(amely a Libri Acherontici-vel együtt a Libri Rituales-t alkotó szent iratok része) 
az egyén és az állam sorsát is meghatározta, vallási rendelkezései érvényesek az 
egész etruszk társadalomra.55 A Libri Fatales szerint az emberi élet tizenkét 
hétéves egységben telik el; a tizenkettedik után az emberek „kilépnek 
szellemükből", és az istenek többé semmiféle jelet nem küldenek nekik.56 

50 A. Caecina Cicero barátja: „Ő a legkiválóbb írók egyike az Etrusca disciplina terén, 
melynek a stoikus philosophiával megkisérlett összekapcsolása által tudományos alapot 
igyekezett adni." - P E C Z Vilmos (szerk.): Ókori lexikon. Bp. 1902.1/1. k. 347-348. p. 
Seneca (Nat. quaest. II. 39. skk.) és Plinius (Nat. hist. II. 137. skk.) adnak kivonatot 
Caecina munkáiból; Verrius Flaccus (Festus-nál: 262., 263.) és Servius is hivatkoznak 
müveire. - PAULY - WISSOWA: 5. k. 1237-1238. col. 
51ELIADE: 104. p. 
52 THULIN: /. Die Blitzlehre. 8. p. 

3 ""Rituales nominantur Etruscorum libri, in quibus perscribtum est, quo ritu condantur 
urbes, arae, aedes sacrentur, qua sanctitate muri, quo iure portae, quomodo tribus, 
curiae, centuriae distribuantur, exercitus constituant<ur>, ordinentur, ceteraque 
eiusmodi ad bellum ac pacem регипепиаГ (Ford.: Furka Tamás) - FESTUS: De 
verborum signißcatu quae supersunt cum Pauli epitome. (285.) 358. p. 
34 CENSORüNUS: De die natali liber. (17.5) Recensuit: Fridericus Hultsch. (Bibliotheca 
Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana.) Lipsiae, 1867. 31-32. p. 
55 CENSORINUS: De die natali liber. (14.6) 25. p. 
'6 THULIN, С O: Die Etruskische Disciplin. III. Die Ritualbücher und zur Geschichte 
und Organisation der Haruspices. Göteborg, 1909. 68-75. p. 

359 



Ugyanígy, a népeknek és az államoknak, Etruriának, éppen úgy, 
mint Rómának, kiszabott ideje van, és ezt ugyanazok a normák rögzítik, mint 
amelyek a világmindenséget irányítják.57 A Libri Rituales kapcsán felmerül a 
klasszikus irodalomban az ostentaria fogalma, amely olyan események, 
jelenségek elnevezése, amelyeket isteni csodaként értelmezett az etruszk 
hitvilág.58 Cicero utalásai révén feltételezhető, hogy a csodák tárgykörébe 
tartozó jelenségek leírásai a Libri Rituales részét képezték; vagy legalábbis 
szoros lehetett az összefüggés a szertartáskönyvek és a csodajelenségek vallási 
magyarázata között. Egyes források határozottan állítják, hogy az isteni 
csodajeleket illetően az etruszkok a szertartáskönyvekre hivatkoztak, mert a 
béljóslás tudományának alapos tapasztalatait tartalmazták. 

Censorius szerint a szent korszakokat kifejtő vallási tanítások 
kimondottan a fátumokra épültek: „Az etruszk szertartáskönyvek tanítják meg 
azt, hogy egy városban melyek a természetes korszakok, és ezekben a 
könyvekben írják le állítólag, hogy a korszakok kezdetét így állapítják meg ... de 
azok, amelyeket az emberek nem ismernek fel, isteni sugallatra küldött csodák, 
amelyekben figyelmeztetnek az istenek arra, hogy a korszak véget ért." ' 

A csodajelek fontosságáról Livius is beszámol, amikor az etruszk 
háborúkról tudósít: „Közben sok csodajelről érkezett híradás, de a legtöbbet -
minthogy legfeljebb egy-egy személy tanúskodott róluk - lekicsinyelték, és 
mivel állt a háború az etruszkokkal, nem is volt jóspap, aki a jeleket 
értelmezze.61 Egy dolog azonban mindenkinek gondot okozott: az albai erdőben 
levő tó, bár sem eső, sem más ok nem volt rá, csodásnak mondható módon 
szokatlanul megduzzadt. Követeket küldtek Delphibe megtudakolni, milyen 
isteni kinyilatkoztatás rejlik e csoda mögött. De a sors a szomszédból küldött 
jóst. Egy veiibeli öreg, amikor az őrhelyek és örállomások között elhaladva a 
római és etruszk katonák kicsúfolták, látnoki hangon kijelentette: a rómaiak 
addig nem foglalják el Veiit, míg le nem csapolják az Albai-tó vizét." l 

Az istenektől küldött jelek általában két csoportra oszthatóak: vannak 
olyanok, amelyeket az ember idéz elő viselkedésével, áldozati tevékenységével 
(omnia impetrativa), és vannak olyanok, amelyek emberi közreműködés nélkül, 
kizárólag az istenek akaratából származnak (omnia oblativa). A madárjóslás 
több fajtája közül az auspicium („madárszemle") volt a legjelentősebb, amelyet 

57ELIADE: 104-105. p. 
58 THULIN: /. Die Blitzlehre. 10. p. - THULIN: ///. Die Ritualbücher... 76-128. p. 
59 AlMMlANUS MARCELLINUS: Rerum gestarum libri qui sup er sunt. (Lib. XXV. 2: 7-8) I. 
kötet. 356. p. 
60 CENSORINUS: De die natali liber. (17.5-6.) (Ford.: Furka Tamás) 31-32. p. 
61 ,,...ha a Sibylla-könyvekben vagy a főpapi feljegyzésekben megtalálták az utasítást 
valamely csodajel kiengesztelésére, a szertartást a római főpapok intézték, ellenkező 
esetben vagy különösen fontos alkalmakkor etruszk jóspaphoz fordultak." - LlVIUS: 
1982. I. k. 694-695. p. 
62 Livius: (Lib. 5. 15.) I. к. 404. p. 
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az etruszk vallási hagyományból vettek át és emeltek állami rangra a latinok. A 
papi testület tagjai-(Rómában az augurok), igen szigorú rituálé alapján végezték 
el az auspiciumot fontosabb társadalmi események előtt. Meghatározott és 
pontosan kijelölt helyről figyelték a madarak viselkedését. Bizonyos 
madárfajtáknak a röptéből, másoknak az énekéből próbálták megtudakolni az 
istenek szándékát az eljövendő eseményekkel kapcsolatban.63 

Az etruszk hitvilág a világmindenséget háromszintes templomként írta 
le, amelyben a felső szint megfelelt az égnek, a középső a föld felszínének, az 
alsó a föld alatti világnak. A három szint között olyan párhuzamosságot 
képzeltek, amely lehetővé tette, hogy a felső, látható struktúrában az égitestek 
elhelyezkedése, állása alapján megjövendöljék az emberi világ: egy-egy nép és 
minden egyes ember sorsát. Úgy hitték, hogy az alsó, az élő ember számára 
hozzáférhetetlen struktúra az alvilági istenek és démonok lakhelye, a holtak 
birodalma. Az etruszkok hiedelmei szerint a földi és az alvilági szférát a föld 
felszínén látható repedések, árkok kötik össze, és ezeken keresztül bocsátkoznak 
le a holtak lelkei. E természetes geológiai képződményeket utánzó gödröket 
(mundus) építettek ki minden etruszk városban, hogy ott mutassanak be 
áldozatot a föld alatti isteneknek és az ősök szellemének. A vertikálisan tagolt 
világmodell mellett létezett egy horizontális tagolás is a négy égtájnak 
megfelelően; a nyugati szektorba képzelték a gonosz isteneket és szellemeket, a 
keletibe a jókat.6 

Az etruszk pantheon számos istent ismert,65 a legtöbbnek csak a nevét 
ismerjük, és tudjuk, hogy milyen helyre kerültek ezek a nevek a piacenzai jósló 
májmodellen. 

A görög mitológiával ellentétben az etruszk vallásban általában nem 
alakultak ki az istenek házasságát, vagy rokoni kapcsolatait megörökítő 
mítoszok. Náluk az istenek a vallási hierarchiában elfoglalt helyük szerint 
rendeződtek párokba vagy triászokba. Az égei-anatóliai társadalmak 
legarchaikusabb vallásos képzeteire vezethető vissza az olyan istenek etruszk 
koncepciója, akik akaratukat villámokkal nyilvánítják ki. Közéjük tartozik Tin, 
akit a görög Zeusszal és a római Jupiterrel szokás azonosítani. Tin mint égisten 
és villámszóró isten, három nyaláb villámnak parancsolt. Az első nyalábbal 
figyelmeztetni tudta az embereket, a másodikat csak akkor alkalmazta, ha előbb 
kikérte a többi tizenkét isten tanácsát, míg a harmadik, legrettenetesebb 
villámcsapással csak akkor büntetett, ha a kiválasztott istenek is beleegyezésüket 
adták. Tin, Zeusszal ellentétben, nem volt az istenek királya, hanem csak az 
isteni tanács „elnöke"; és ezt az isteni testületet az etruszk városállamok 
vezetőiből álló tanács mintájára képzelték el. Turan istennőt, akinek a neve 
..adományozót" jelentett, minden élőlény úrnőjeként tisztelték, és Aphroditével 

63 HAHN: 56-57. p. 
64TOKAREV: 151. p. 
6 5 P A U L Y - W I S S 0 W A : 765-768. col. - TOKAREV; 151-180. p. 
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azonosították. A görög Hérának és a római Junónak felelt meg Uni istennő, 
akit számos városban a királyi hatalom patrónusaként tiszteltek. Tinen és Unin 
kívül a római capitoliumi templomban, amelyet a Kr. e. 6. század végén 
alapítottak az etruszkok, imádták Menrvát (a római Minerva megfelelőjét), aki a 
kézműipar és kézművesek patrónusa volt. E három isten alkotta triász római 
megfelelője: Juppiter, Juno, Minerva. A görög Apollónnal azonosították Aplu 
istent, akit az emberek és nyájaik, valamint a megművelt földek őrzőjeként 
tiszteltek. Hermésznek felelt meg Turms, az alvilági lelkek ura és vezetője. 
Sethlans az alvilági tűz istene, az isteni kovács a görög Héphaisztosz etruszk 
mása; őt Populonia városában Velchan néven tisztelték (innen ered a római 
Vulcanus). A tükrökön, gemmákon, érmeken fennmaradt számos ábrázolás 
bizonysága szerint kiemelkedő helyet foglalt el Nethun isten az etruszk vallási 
képzetekben. A tengeristen jellegzetes attribútumaival (háromágú szigony és 
horgony) ábrázolták. Az etruszk termékenységistenek között a legnépszerűbb 
Fufluns volt, akinek a görög mitológiában Dionüszosz a párhuzama; Róma 
istenei között pedig Silvanus. Orgiasztikus jellegű kultusza Itália földjén 
valószínűleg ősibb volt, mint görög földön Dionüszoszé. Az etruszk államok 
szakrális egyesülése Volsinii központtal elősegítette, hogy ennek a városnak a 
főistene, Voltumna (a rómaiak latinul Vertumnus néven emlegették) főszerepet 
kapjon. Néha gonosz szándékú szörnyként, máskor pedig meghatározatlan nemű 
termékenységistenként, ritkábban harcos istenként ábrázolták. Ezek az egyes 
megjelenési formák valószínűleg azokat a fejlődési szakaszokat követték, 
amelyeken át a helyi uralkodó istenség Etruria „főistenévé" alakult. PALLOTTINO 
szerint: „a görög befolyás segíthette és előmozdíthatta az etruszk istenségek 
egyénivé, személyessé és emberivé válásának folyamatát, megsokszorozva és 
jellegzetessé téve a nagyobb istenek vonásait, nemzeti istenségek rangjára 
emelve a helyi szellemeket és hősöket, egybevonva azonos jellegzetességekkel 
rendelkező lények csoportját."66 Ennek a befolyásnak jellemző esete Veltha 
(Veltune, vagy Voltumna), ez a különös és ellentétes vonásokkal rendelkező 
istenség, akit kezdetben egy alvilági, földi szellemként tiszteltek Közép-Itália 
néhány településén. Sokrétű kulturális hatás eredményeképpen az idők folyamán 
alakja felsőbbrendű isteni lénnyé alakult át, sőt az etruszkok elsőrendű istenévé, 
Etruria fő istenségévé (deus Etruriae princeps).67 

Az „égi völgyben" lakozó istenek közé sorolták az etruszkok Satré 
istent, mivel úgy tartották, hogy Tin-hez hasonlóan ő is képes villámmal sújtani 
a földet. Satré képzetéhez kapcsolódott az aranykornak, a bőség és általános 
egyenlőség eljövendő korának kozmogóniai tana és mitológiai fogalma, amely 
megfelelt a Saturnusról vallott római felfogásnak. Itáliai eredetű isten volt Maris 

PALLOTTINO: 137. p. 
VARRÓ, Marcus Terentius: De lingua latina. (Lib. V. 46.) - In: Varró on the Latin 

Language with an English translation by Roland G. Kent. I. (Books V.-VII.) London, 
1958.42. p. 
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(a római hadisten: Mars). Egyik neki tulajdonított szerepében a természetes 
vegetáció pártfogója, a másikban a hadviselés istensége. Az itáliai mitológiából 
vették át az etruszkok Maiusnak, a növényzet khtonikus istenségének alakját. 
Tisztelték Selvans istent, akit később a rómaiak Silvanus néven vettek át tőlük. 
Az alvilág ura Aita és Phersiphai (a görög Aidész és Perszephoné).68 

Az etruszkoknál az istenek kultusza mellett kialakult a jó és gonosz 
démonok kultusza is. Ábrázolásuk tükrökön és sírkamrák freskóin maradt fenn. 
A démonok képi megjelenítésében előfordulnak zoomorf vonások, ebből 
következően valószínűleg szent állatok kultusza előzte meg a démonok 
kultuszát. A szent állatok tisztelete az antropomorf istenek kultuszainak 
térhódításával szorult háttérbe. A démonok az istenek alárendeltjeiként jelennek 
meg ebben a hitvilágban, gyakran ábrázolták őket az istenek kísérőiként vagy 
szolgáiként. Haru (Harun) haláldémon nagyobb mértékben megőrizte önálló 
istenség voltát, mint a vele rokon görög lélekvezető, Kharón. Наш a 
legarchaikusabb képzőművészeti emlékeken rosszat sejtető és hallgatag 
szemlélője a halálos kínoknak, később a halál hírnöke, végül pedig (görög 
mitológiai hatásra) lélekvezető a holtak birodalmában, aki ezt a feladatot 
Turmstól vette át. Egy másik démon, Tuchulcha és Haru között sok közös vonást 
találhatunk, külső megjelenésükben antropomorf és zoomorf vonások 
keverednek. Harut és Tuchulchát gyakran ábrázolták együtt, mint az istenek 
akaratának túlvilági végrehajtóit. 

A lázoknak nevezett démonok (római lárok) isteni rangú sokaságának 
kultuszában kiemelt helyet foglalt el a Laz nevű démonikus lény kultusza.69 

Csupasz, szárnyas, ifjú istennőként ábrázolták. A tükrökön és urnákon szexuális 
jelenetek résztvevője. Attribútumai közé tartozik a tükör, a palatábla vesszővel 
és virágok. Homályos a feliratokon előforduló Euan, Alpan, Mlacus 
epithetonjainak a jelentése. A római lárokhoz való bizonyított hasonlóságuk 
alapján feltételezik, hogy a lázok jóságos, a házat és a házi tűzhelyet pártfogoló 
istenségek voltak. Démonikus lények tömegét értették a manókon, amelyek jó és 
gonosz szellemek is lehettek. A túlvilági démonok körébe tartozott Vanth, egy, a 
halált megszemélyesítő női démon, akit a római Furiákkal azonosítottak.70 

Eredeti etruszk írásos források hiányában a tudósok a régészeti anyag 
aprólékos tanulmányozására összpontosítottak. A halottak és a khtonikus 
istennők kultuszának archaikus struktúrája az Égei-tenger vidékének sírjaira és 
szobraira emlékeztet. A nekropoliszok - a halottak valóságos városai - a 
városok mellett emelkedtek. A sírokat gazdagon ellátták, a férfiak számára 

68PAULY-WlSSOWA: 765-768. col. - TOKAREV: 151-180. p. 
,9 ,^A lasa megjelölést, amely néhány női félisten közös neve - ezeket a görögök és 
rómaiak egyes esetekben a nimfákkal azonosították -, a modern régészek tévesen a 
túlvilág női démonaira is kiterjesztették. Ugyancsak helytelen tagadni a lasák (Lázok) 
mint kisebb istenségek létezését, és ehelyett egyetlen nagy Lasa istennőről beszélni.'" -
PALLOTTINO: 134. p. 
70 TOKAREV: 152. p. 
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elsősorban fegyverrel, a nők számára ékszerekkel. Valószínű, hogy az 
emberáldozatok szokása teremtette meg később a gladiátorküzdelmek alapját. A 
halotti feliratok az elhunytnak csupán az anyai leszármazására utalnak; 
bizonyosnak látszik, hogy a nők kiemelkedő szereppel rendelkeztek az etruszk 
társadalomban. Az asszonyok a férfiak oldalán részt vehettek a lakomákon. A 
görög szerzők ezzel kapcsolatban meglepetten számolnak be arról, hogy az 
etruszk feleségek olyan szabadságot élveznek, ami görög földön csak a hetérák 
kiváltsága. Az etruszk nők fátyol nélkül mutatkozhattak a férfiak előtt, és a 
halotti freskók áttetsző ruhákban ábrázolják őket, amint aktívan biztatják a 
meztelen atléták küzdelmét.71 

Az etruszk kultúra egyik meghatározó eleme a halálhoz való 
viszonyulás, és az ennek kapcsán kialakított halottkultusz. A halálról és a síron 
túli létről alkotott etruszk hiedelmeket nehéz rekonstruálni. A temetkezésekre, a 
sírok építésére különös gondot fordítottak, így a 19. és 20. század eleji kutatók 
érdeklődését lenyűgözték a gazdag leletek, amelyeket a sírokban találtak. A 
közelmúltig sokkal bővebb ismereteink voltak az etruszk temetkezési szo-
kásokról, mint az életmódjukról. Temetkezési módjuk a hamvasztás volt, a 
hamvakat tartalmazó kettős kúp alakú urnákat kútra emlékeztető egyszerű 
sírokba temették. Később Kr. e. kb. 700-tól áttértek egyes területeken az 
elföldelés gyakorlatára. (A harcosokat teljes harci díszben temették el.)72 

A 4. századtól kezdődően a sírok festményei az alvilágot ábrázolják, 
„amely különbözik a görögökétől, de ők ihlették: a halott kocsin, lovon utazik; a 
túlvilágon emberek egy csoportja fogadja, talán az ősei; lakoma várja, ahol 
Hádész és Perszephoné ül az asztalfőn, itt Eita és Phersipnai a nevük".73 A ránk 
hagyományozódott képzőművészeti alkotások egy szinte teljes démono-lógiát 
tárnak elénk, amely nem görög eredetű. A haláldémonok között Charun szerepe 
volt a legfontosabb, ezt a rettegett istent horrorisztikus formában ábrázolták: 
„Míg horgas orra dögmadárra, füle pedig lóra emlékeztet, vicsorgó fogai, azokon 
a képeken, ahol kegyetlenül vigyorgó szájából kivillannak, a zsákmányt fölfalni 
készülő ragadozó képét idézik."74 Charun, miután végzett áldozatával, elkíséri 
útján az alvilágba, amelynek kapujában - a sírok falfestményeinek tanúsága 
szerint - szerepe véget is ér; az elhunytra a másvilágon örömökben gazdag 
túlvilági élet vár. 

ARNOBIUS keresztény író szerint: „a Libri Acherontici-ben Etruria azt 
ígérgeti, hogy némely állatok bizonyos isteneknek felajánlott vére által a lelkek 
istenivé lesznek és megmenekednek a halandóságtól" („neque quod Etruria libris 
in Acheronticis pollicetur, certorumanimalium sanguine numinibus certis dato, 

71 ELIADE: 103. p. 
72 VICKERS: 76. p. 

DUMÉZIL, Georges: La religion romaine archaique. Paris. 1974. 676-677. p. (Idézi 
Eliade: 105. p. Ford.: Saly Noémi) 
4 RUYT, F. de: Charun, démon étrusque de la móri. Bruxelles, 1934. 146-147. p. (Idézi 

ELIADE: 105. p.) 
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divinas animas fieri, et ab legibus mortalitatis educi").75 Arnobius közléséhez 
SERVIUS hozzátesz még egy fontos értesülést: bizonyos áldozatok következtében 
a lelkek istenné alakulnak, akiket animalesnek mondanak, hogy eredetükre 
emlékeztessenek.76 A halhatatlanná váló lélekről szóló vallási tanítás (a „lelkek 
megistenülése", isteni szintre emelkedése) új dimenzióval egészíti ki az etruszk 
eszkhatológiát.77 

Az etruszk templomokról és szentélyekről keveset tudunk. Nagyon fontos 
régészeti felfedezés a Sienától délre, Murióban feltárt Kr. e. 6. századi 
épületegyüttes, amely valószínűleg szentély volt. Az itt előkerült kiváló 
minőségű leletanyag bepillantást nyújt az etruszkok vallásgyakorlatába.78 Jól 
ismert továbbá a hajdani virágzó, jelentős tengeri és szárazföldi hatalomként 
számon tartott etruszk város, Vulci területén feltárt gazdag leletanyagú ún. 
„Bartoccini-sír", amelyben tömjénfústölőt, olajtartó edényeket és egyéb kultikus 
célú dísztárgyakat találtak.79 Cerveteri (etruszk nyelven Chaire, latinul Caere) 
feltárt sírjai az életmódról is pontos képet adnak. A lakóházakat imitáló 6. és 5. 
századi kamrasírok berendezései a város lakosainak gazdagságát reprezen-
tálják.80 

Az etruszkok által Tarquinius Superbus király uralkodása alatt (Kr. e. 534-
509/508) épített, monumentális capitoliumi szentély háromhajós építmény volt, 
és az etruszk istentriász tiszteletére létesítették.81 

Az etruszk vallásos gondolkodás lényege az eredeti írásos források hiánya miatt 
rejtve maradt az utókor előtt. „Az a tisztelet, amely jövendőmondó, orientációs, 
valamint város- és templomépítési módszereiket Róma kezdeteitől fogva övezte, 
jelzi az etruszkok theológiájának kozmologikus szerkezetét, és megmagyarázni 
látszik erőfeszítéseiket, hogy behatoljanak a történelmi idő rejtélyébe. Nagyon 
valószínű, hogy ezek a felfogások hozzájárultak a római vallás érettebbé 
válásához."82 

ARNOBIUS Afer, Maior: Disputationum. (Lib. II. 62.) (Ford.: Furka Tamás) - (In: 
Opera Omnia.) (Migne, J.-P.: Patrologiae Cursus Completus. Series Latina.) Patrologia 
Latina. Tom. 5. 908-909. col. 

SERVIUS: Commentarius. (Lib. III. 168.) - In: VERGILIUS: Opera, cum integris Tom 
II. Lib. III. 365. p. 
77ELIADE: 105. p. 
78 REICH: 84. p. 
"9 VlCKERS: 77. p. 
80 VlCKERS: 85-92. p. 
81 HAHN: 54. p. 
82ELIADE: 105. p. 

Köszönet KAZIMIR Edit és FURKA Tamás kollégáimnak, a német és klasszikus szövegek 
fordítóinak. 
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Abstract 

Among from the people that disappeared from the scene of history in 
antiquity, it was the Etruscans that made the most significant impact on classical 
culture in Italy. 

Already the Romans took a great interest in the world of the Etruscans, 
saving several texts and customs. Later, in the age of the Renaissance, as a 
consequence of the revival of classical studies, the results of etruscological 
inquiries came soon to the front of common interest. 

The increasing results of the inquiries could not, however, prevent, that 
after long and vivacious debates in the eighteenth century irrational beliefs took 
form and spread quickly in lay circles. In addition, legends rooted deeply in 
modern culture and became "traditional commonplaces from generation to 
generation" (Massimo Pallottino) quite apart from the facts of scientific results. 

The thought of "Etruscan mystery" appears first of all in connection 
with the origin, language and religion of this ancient civilization, that created 
the first high culture in Italy. 

This paper deals with the Etruscan culture and provides a short scheme 
on the questions of the origin and religion of the Etruscan people with the help 
of the classical tradition of literature and modern etruscology. 
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