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Előszó
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület jubileumi rendezvényei között a könyvkiadásnak kiemelt jelentőséget tulajdonítunk. Olyan kötetek megjelentetését terveztük – Jakó Zsigmond, időközben elhunyt professzor kezdeményezésére –, amelyek hiteles képet nyújtanak Egyesületünk életéről,
tudományos teljesítményeiről, történetének egyes szakaszairól.
A sorozatnak ez a darabja olyan tudósokkal foglalkozik, akik tartós
nyomot hagytak a tudománytörténetben és jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az EME betölthesse azt a feladatát, amelyet az alakuló közgyűlés pontosan kijelölt: a magyar nyelvű tudományos élet megszervezése
Erdélyben, folytonosságának biztosítása, a kallódó kulturális örökség ös�szegyűjtése és tudományos feldolgozása. Alapításának 150. évfordulóján
mérlegre téve az elvégzett munkát, az eredményeket, csak az elismerés
hangján szólhatunk arról a következetességről, amellyel céljait igyekezett megvalósítani, és sikerült olyan gazdag magyar közgyűjteményeket
létesítenie Kolozsvárt, amelyek joggal hasonlíthatók a Magyar Országos
Levéltár és az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményeihez. Eközben
keretében tudós nemzedékek egész sora formálódott, és végezte az éppen
soron lévő tudományos munkát.
Kötetünk az utóbbiak közül mutat be mindössze tizenhat életpályát,
mondhatjuk: tudósportrét. A munka során nem kis gondot okozott, hogy
kik szerepeljenek ebben a reprezentatív kötetben, hiszen az arra érdemesek száma inkább mérhető százasokkal, semmint tízesekkel. Azonban
nem gondoltunk lexikonszerű kiadványra, hanem életek s életművek tudományos szintű bemutatására, amelyek nemcsak az erdélyi, de az egyetemes magyar tudományosság történetébe is beírták nevüket és az Erdélyi Múzeum-Egyesületben meghatározó szerepet töltöttek be.
Természetesen ezek száma is jóval többre tehető, ezért nagyrészt eltekintettünk az olyan elődök munkásságának megjelentetésétől, akikről
az EME félszázados ünnepére kiadott Emlékkönyvben vagy más ilyenszerű
kiadványban már értékelő sorok jelentek meg. Ettől csak olyan kivételes
esetekben tértünk el, mint az alapító gróf Mikó Imre – akinek beszédeit és
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felhívásait összegyűjtő kötetünk már a jubileumi sorozatban megjelent –,
illetve az alapítás idején kiemelkedő tevékenységet kifejtő Brassai Sámuel.
Arra is gondolnunk kellett, hogy Egyesületünk minden korszakából megjelenítsünk egy-egy nagy egyéniséget, olyant, akinek munkássága tükrözi az illető kornak sajátosságait. Az EME-ben már a kezdetektől együtt
voltak a humán-, az élet- és természettudományok, ezért úgy állítottuk
össze ezt a kötetet, hogy lehetőleg képviselje a különböző szakosztályokat,
illetve tudományágakat. Úgy véljük, hogy ezt a törekvésünket is sikerült
megvalósítanunk; csak az utóbbi időben létesített szakosztályok (műszaki
tudományok, agrártudomány) maradtak ki a dolog természeténél fogva a
történeti megemlékezésből.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalapításának 150. évfordulója az
egész magyar tudomány ünnepe. És ezt nemcsak azért hangsúlyozzuk,
mert az EME eredményei az összmagyar tudományos örökséget gazdagították, hanem azért is, mert története során szorosan együttműködött a
Magyar Tudományos Akadémiával: megalakulásakor 24 magyar akadémikus, köztük Eötvös József alelnök (későbbi elnök) lépett be az EME-be, s
az idők folyamán az EME mintegy 40 tagját választotta soraiba a magyar
akadémia.
Ünnepelni természetesen sokféleképpen lehet; mi azt szeretnénk, ha a
150. évforduló nemcsak a múltat értékelné, de a jövő útját is egyengetné.
A bemutatott nagy személyiségek számára a tudomány nem foglalkozást
jelentett, hanem hivatást. Életművükben a kettő elválaszthatatlanul ös�szeforrt és ez példa lehet az utókor számára. Százötven év örökséget vállalni nagy feladat, de kivételes lehetőség, esély is arra, hogy Erdélyben a
magyar nyelvű tudományosságnak legyenek a jövőben is az elődökhöz
méltó képviselői, s az EME ezután is betölthesse nemes hivatását.
Ezekkel a gondolatokkal ajánlom az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségeit bemutató kötetünket a tisztelt Olvasó figyelmébe.

Egyed Ákos
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Apáthy István
(1863-1922)
A fejlődésnek nevezett átalakulásról1,2

Az egyetemi átalakulás útjai Kolozsváron
„Magyar életbúvár pályája ilyen magasságokba még nem lendült. Mégis
csupa torzó maradt utána: vitás tan, be nem fejezett kézikönyv, csonka
monográfia. Ám mindegyik egy-egy pheidiaszi torzó. Nemzetének összeomlása gátolta meg a magyar lángelmét műremekei befejezésében: ez a

1

Azonos címmel tartott rektori székfoglaló és egyúttal tanévnyitó beszédet Apáthy István 1903. szeptember 27-én. Lásd Apáthy István: A fejlődésnek nevezett átalakulásról.
(Rectori székfoglaló beszéd, melylyel Dr. Apáthy István 1903. szeptember 27-én a Kolozsvári Tudományegyetem 1903/4. tanévét megnyitotta.) Kvár 1904. 1–35.
2	Köszönettel tartozom Kósa Ferenc kollégámnak Apáthy István egyes cikkeinek, valamint egyéb szakirodalom rendelkezésemre bocsátásáért és szakmai tanácsaiért. Köszönet illeti továbbá Kovács Kiss Gyöngy szerkesztőt a kézirat elkészülte alatt tanúsított
türelméért.
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magyar tudós sorstragédiája.”3 A Nyugat hasábjain emlékezett meg ezekkel a keserű szavakkal Lambrecht Kálmán Apáthy Istvánról 1922-ben.
Ezek az érzelmekkel telített mondatok kétségtelenül bírnak némi igazságtartalommal, de remélhetőleg mégsem annyival, amennyit az Apáthy halálától megrendült szerző akkor nekik szánt. Bár Apáthynak számos terve,
be nem fejezett munkája volt, s tudományos elméleteinek egy része valóban vitatott, életének 59 éve alatt azonban lényegesen többet tett akár a
tudomány, akár az intézményépítés terén, mint sokan mások ennél jóval
hosszabb idő alatt. Feltehetően még többet tesz, ha a sors furcsa fintora
által nem éppen a tőle „merő őrületnek”4 nevezett háború okozta volna
közvetve halálát.
Apáthy István Pesten, 1863. január 4-én született, édesapja, id. Apáthy
István neves jogász volt, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és országgyűlési képviselő. Gimnáziumi tanulmányai után orvosi képzésre iratkozik be, de Margó Tivadarnak, az állattan tanárának
hatására mégis a zoológia iránt kezd el érdeklődni, s tudományos tevékenységét is Margó mellett kezdi el.5 Egyetemi évei alatt folytatott kutatásainak eredményeként 1883-ban a Tanulmányok a Najádeák6 szövettanáról című munkájával már pályadíjat nyer. Az orvosi–természettudományi
közeg másként is ihletőleg hatott rá: Az út a révpart felé (klinikai képek)
címmel 1885-ben az Athenaeum Rt. kiadásában novelláskötete jelenik
meg, amely némi méltatást is kapott.7 Még abban az évben megszerzi orvosi oklevelét, és Margó Tivadar mellett marad tanársegédként az Összehasonlító Bonctani és Zoológiai Intézetben. Itt sajátítja el a mikroszkópi
preparátumok készítését, azt a módszertant, amelyet ő maga aztán tökélyre fejleszt élete során. Ekkoriban kutatási témája a piócák perifériás
idegrendszerének szövettana.8 Margó melletti évei nem csupán abból a
szempontból lehettek meghatározóak, hogy bevezetést nyert a tudományos életbe, hanem későbbi Kolozsvárra kerülésében is szerepet játszhattak, hiszen mentora maga is 1860–1862 között Kolozsváron tanított az
Orvos-Sebészeti Tanintézetben, mielőtt Budapestre került volna.9
3	Lambrecht Kálmán: Magyar tudós sorstragédiája. Apáthy István emlékének. Nyugat
XV(1922). 21.
4
„az emberiségnek mai fejlődési fokán a háború nem szükséges, hanem merő őrület” –
mondja 1917-ben Apáthy. Lásd Lambrecht Kálmán: i.m.
5	Nagy Nándor: Apáthy Istvánról és a Kolozsvári Állattani Intézetről. Collegium Biologicum
II(1998). 91–96.
6
nadályok vagy piócafélék
7
Gábor Dénes: Apáthy István élete és munkássága. Művelődés LIX(2006). 4. 25–27.
8	Nagy Nándor: i.m. 91–96.
9
Szabó Zsigmond: Az állattani tantárgyak előadói és művelői. = 125 éves a kolozsvári egyetem. Szerk. Cseke Péter – Hauer Melinda. Kvár 1999. 113–119.
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Kiváló kutatási eredményeinek köszönhetően Apáthy 1886-ban már a
nápolyi Zoológiai Állomáson folytatja kutatásait, ahol Anton Dohrn igazgató (ma az Intézet az ő nevét viseli) a piócafélék alaktani és rendszertani vizsgálatát bízza rá, s itt kezdi el azokat az idegszövettani vizsgálatait
is, amelyek eredményei lenyűgözték kora hisztológusait,10 és a későbbiek
során számos vita kiindulási alapját képezték.11 Kisebb-nagyobb megszakításokkal három évet tölt az intézetben, közben egyéb nyugat-európai
kutatóközpontokat is felkeres. Tudományos szempontból nagyon termékenyek voltak a nápolyi évek, közel húsz dolgozata jelenik meg, s 1890ig több tudományra új fajt is leír. Budapesti tanára iránti tiszteletadásul
az egyik újonnan felfedezett fajt róla nevezi el: Pseudobranchellion margoi
(ma Ozobranchus margoi). A nemzetközi közeg, a kialakuló kapcsolatok,
amelyeket a későbbiekben intenzíven tovább éltet, meghatározóak voltak Apáthy későbbi tevékenységére, tudományos gondolkodására. Elég
csak azt megemlíteni, hogy az évekkel később az ő elképzelései alapján
megépülő kolozsvári Állattani Intézet új épületéhez is az ihletet a nápolyi
Zoológiai Állomás felépítése adta.12 A nápolyi intézettel való kapcsolata
majdnem élete végéig fennmarad, jó barátság alakul ki közte és Dohrn
között, s hosszú éveken át vissza-visszatér Nápolyba.13
Jelentős tudományos eredményeinek köszönhetően 1890. január 28án Apáthyt kinevezik a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Állattani Intézetének rendkívüli, majd 1891 márciusától rendes tanárává
s egyszersmind vezetőjévé.14 Emellett 1893-tól a szövet- és fejlődéstani
tanszék irányítójává is válik, mivel annak eredetileg kinevezett vezetője
egy másik tanszékre távozik.15 Huszonhét évével 1890-ben feltehetően
egyike volt a legfiatalabb professzoroknak, s ilyen minőségében feltűnést
is kelthetett, hiszen még a Fővárosi Lapok is egy hosszabb méltató cikket
szentelt e kinevezésnek, felsorolva Apáthy érdemeit.16
Tegyük hozzá, a kinevezés valóban tudományos tevékenységének
egyik legmagasabb elismerését jelentette, de, feltehetően, ha kevésbé makacs, kitartó emberről lett volna szó, egyszersmind kutatói karrierje megfeneklését is eredményezhette volna. A kolozsvári körülmények ugyanis
távolról sem voltak megfelelőek az ő addigi kutatásainak folytatásához.
10
11

hisztológia = szövettan
Florey, Ernst: The Zoological Station at Naples and the Neuron: Personalities and
Encounters in a Unique Institution. Biol. Bull. CLXVIII(1985). 137–152.
12	Nagy Nándor: i.m. 91–96.
13	Lambrecht Kálmán: i.m.– Florey, Ernst: i.m. 137–152.
14	Nagy Nándor: i.m. 91–96.– Gaal György: Apáthy István szerepe a kolozsvári orvosképzésben. Orvostudományi Értesítő LXXV(2002). 2–3. 268–272.
15 Gaal György: i.m. 268–272.
16 Gábor Dénes: i.m. 25–27.
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Önmagában a kolozsvári egyetem megalapítása sem volt zökkenőmentes
(Ferenc József az alapító oklevelet ténylegesen majd kilenc évvel az egyetem megalakulása után bocsátotta ki, 1881-ben),17 de az egyetem további fejlesztésére politikai akarat s ebből fakadólag anyagi keret nem állt
rendelkezésre.18 Bár id. Entz Géza, 1890-ig az Állattani Intézet vezetője, a
kolozsvári egyetemen kiváló szakember volt és számottevő tudományos
munkát végzett Kolozsváron, Apáthynak szinte semmilyen olyan feltételt
nem hagyott hátra, ami tudományos kutatások folytatásához bármilyen
csekély mértékben is elegendő lett volna. Keserűen is jegyezte meg Apáthy:
„…egyetemet alapítottak Kolozsvárt intézetenként egy darab spongyával
és két darab krétával”.19 Ilyen körülmények között csodával határos, hogy
az ízig-vérig budapesti Apáthy, aki frissen a nápolyi nemzetközi pezsgésből érkezett, s Kolozsvárhoz semmilyen formában nem kötődött, mégis
itt maradt, és az intézet fejlesztésébe fogott. Ebben meghatározó szerepet
játszhatott sajátos felfogása a közösség és az egyén viszonyáról, illetve az
egyén szerepéről a közösség életében, amelyekről később számtalanszor
értekezett.20
A Kolozsváron talált áldatlan körülményekről jól árulkodnak az alábbi sorok: „…az Erdélyi Múzeum-Egylet által bérbe adott Állattár, amely egy
szerény madár-, bogár és csigagyűjtemény volt, oktatásra használhatatlan; az állam húsz év alatt kevesebb mint 5000 koronát juttatott az Intézet
számára, így nem csoda, hogy nincs egyetlen Abbe-féle tágítókészülékes
mikroszkóp, immerziós lencserendszer, mikrotom”.21
Mindezek mellett a gáz- és vízellátás is komoly akadályokba ütközött.
Szívós, kitartó munkával érte el, hogy professzorsága harmadik évére bevezették a gázt és a vizet, sőt 1895-ben még egy nagyobb összeget is sikerült kijárnia, igaz, utána semmit sem kapott évekig.22 A pénzhiány mellett,
amely tudományos munkásságát jelentős mértékben hátráltatta, komoly
helygondokkal is küszködött. Az intézet a Mikó Imre által az Erdélyi
Múzeum-Egyesületnek adományozott ún. Mikó-villában működött igencsak szűkös körülmények között, s ennek az épületnek kellett befogadnia
Makkai László: A kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története (1872–
1919). = Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József
Tudományegyetem története. Szerk. Bisztray Gyula – Szabó T. Attila – Tamás Lajos. Kvár
1941. 153–185.
18 Makkai László: i.m. 153–185.
19 Apáthy István: Jelentés az Erdélyi Múzeum állattára felől az 1900. évben. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos–Természettudományi Szakosztályáról. II. Természettudományi Szak. XXVI/XXIII(1901). 2–3. 185–196.
20 Pl. Apáthy István: A fejlődésnek... 1904. 1–35; Apáthy István: A hosszú életről. Kvár 1909.
1–20.
21	Nagy Nándor: i.m. 91–96.
22	Nagy Nándor: i.m. 91–96.– Gaal György: i.m. 268–272.
17
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az állattári gyűjtemény mellett az állattani és a szövettani tanszékeket is.
Nem csoda, ha Apáthynak az összes lehetséges teret ki kellett használnia
ahhoz, hogy valamelyest kutatásra alkalmassá varázsolhassa az épületet:
pincehelyiségeket tesz használhatóvá, a lépcsőházból kisebb helyiséget
választ le és rendez be kutatóknak, majd 1900-ban és 1902-ben a keleti,
illetve a nyugati oldalszárnyra építtet emeletet.23 A rendelkezésére álló teret teljes mértékben kihasználja, akváriumokkal, preparálókészülékekkel
tölti ki az intézet összes lehetséges zugát. A szűkös körülmények és a nápolyi kutatóállomáson ellesettek ihlették Apáthyt egy új épület tervének
elkészítésében, amivel aztán az 1896-os millenniumi kiállításon nagyérmet nyert ugyan, de támogatást mégsem tudott szerezni rá.
A nehéz feltételek közepette is pezsgő tudományos életet szervezett
Kolozsváron: számos külföldi szakember, diák látogatja meg intézetét
arra vágyva, hogy ellessék tőle a még nápolyi tartózkodása alatt híressé
vált metszetkészítési technikát, és hogy általában együtt dolgozhassanak
vele. Többek között szervezőkészségének és aktív közéleti szerepvállalásának is betudhatóan 1894–1895 között a Kar dékáni tisztségét is betölti. A
nem túl áldásos körülmények között folytatott kutatómunkának megvan
a tudományos elismerése is, alig harmincöt évesen, 1898-ban az MTA levelező tagjává választják.24
Makacs, kitartó munkával javítja fel az Állattani Intézet kutatási eszköztárát: egy 1901-ben írott jelentése szerint az Állattár kezelésének az
egyetemtől való átvételétől számítva 29 év alatt a gyűjteményi anyag
mennyisége megháromszorozódott, 1900-ban 48 062 tételt tartalmazott,
ugyanakkor pedig értéke megtízszereződött.25 Míg 1890-ben az Állattani
Intézet alig 400, többnyire vásárolt metszettel rendelkezett, addig 1902-ig
tanársegédjével, Bálint Sándorral együtt közel 15 000 szövettani preparátumot állított elő.26 Az Állattár és az Intézet felszereltségének folyamatos
bővülése nem csupán számokban fejezhető ki, Apáthy jó érzékkel értékes
gyűjteményeket vásárol fel (pl. a Bielz-féle csigagyűjtemény), ugyanakkor
ő maga aktívan, az ország különböző területeiről gyűjtve is hozzájárul a
múzeumi anyag bővüléséhez. A gyűjtött anyag feldolgozására pedig neves szakembereket kér fel, ami tovább emeli a gyűjtemény tudományos
értékét.27 Nem csak az Állattár ügyét viseli azonban szívén, hanem a
Richter Aladár által szorgalmazott botanikus kert ügyében is saját álláspontja van: Richter Aladárral ellentétben nem a Mikó-kert átalakításában
23 Gaal György: i.m. 268–272.
24 Gábor Dénes: i.m. 25–27.
25 Apáthy István: Jelentés az Erdélyi Múzeum állattára felől az 1900. évben... 185–196.
26	Nagy Nándor: i.m. 91–96.
27 Apáthy István: Jelentés az Erdélyi Múzeum állattára felől az 1900. évben... 185–196.
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látja a botanikus kert fejlesztésének lehetőségét, hanem Kolozsvár határában, lehetőleg a Házsongárd fölött egy nagyobb telek megvásárlásában
és botanikus kertté alakításában.28 Tegyük hozzá: igaza lett. Az Egyetemi
Diákasztal felügyelő bizottságának alelnökeként az első kolozsvári diákotthon és étkezde (Mensa Academica) létrehozataláért is sokat tesz. Ez
végül 1910-ben épül meg, s egészen az 1990-es évek közepéig diákbentlakásként is üzemel. Ma a BBTE jogi karának ad otthont az Avram Iancu
(volt Petőfi) utcában.29
Az Apáthy eszközölte fejlesztések nyomán az Állattani Intézet a 20.
század elején már megállta a helyét az európai kutatóközpontok között,
s erről mi sem árulkodik jobban, mint a későbbi neves szegedi, majd kolozsvári professzor, Gelei József levele, amelyet 1904-ben Grazból az ottani körülményekről írt professzorának, Apáthynak: „Nincs egyetlen
thermostatium se, csupán egy kis napoli kemence és mellette egy kétliteres üst a paraffinos fagyasztásra. Hallom, hogy a bécsi se áll előbb
és tudva, hogy a pesti se valami fényes: mondhatom, vallja szerencsés
órában születettnek magát, aki a professzor úrnál tanulhat zoológiát.”30
Hasonlóan jellemző magának Apáthynak a válasza Gelei József egy későbbi, 1912-es müncheni panaszkodó levelére: „Hogy a külföldi állattani
és általában élettudományi intézetekben mint fog csalódni, ha azokat a
miénkkel összehasonlítja, már előre megmondottam Önnek. Azonban ott
a berendezés és bőséges munkaalkalom hiányát pótolja az igyekezet és
az a közszellem, amely mindenkit munkára és erőinek teljes kifejtésére
serkent. A mi embereink, tisztelet a nagyon kevés és nagyon kevéssé kivételnek, mintegy állandó streike-ot folytatnak, és egész életüket amerikázással töltik, hogy minél kevesebbet dolgozhassanak és képességeikből
minél kevesebbet kelljen kifejteniök.”31 Ez a levél azonban túl az Állattani
Intézet Európában is kivételes, mondhatni egyedülálló felszereltségéről,
másról is árulkodik: Apáthy egyik legnagyobb gondja mindvégig az emberhiány volt, főleg a századforduló környékén. Az 1900-as évek elejéig
Bálint Sándor segítette tanársegédként munkájában, majd utána többen
28 Richter Aladár: Európa természettudományi, főleg botanicus intézetei, múzeumai és
kertjei. IV. V. VI. fejezet. 20 ábrával és II. táblával. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet
Orvos-Természettudományi Szakosztályáról. II. Természettudományi Szak. XXVI/
XXIII(1901). 2–3. 65–111.– Apáthy István: Szerkesztői megjegyzések az előbbi czikk V.
fejezetére. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályáról. II. Természettudományi Szak. XXVI/XXIII(1901). 2–3. 112–113.
29 Gaal György: i.m. 268–272.
30	Nagy Nándor: i.m. 91–96.
31 Gelei József és Apáthy István levelezéséből. = A genetika évszázada. Válogatás Gregor
Mendel, Francis Galton, August Weismann, Gelei József, Hugo de Vries, Thomas H. Morgan,
James D. Watson, F. H. Crick, Emil Racoviţă, Nyikolaj I. Vavilov és Julian S. Huxley írásaiból.
Közreadja Szabó T. E. Attila. Buk. 1976.
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is dolgoznak a keze alatt, mint például a már említett kedves tanítványa,
a későbbi szegedi professzor, Gelei József,32 ennek ellenére azonban folyamatosan emberhiánnyal küszködött, vagy legalábbis elégedetlen volt a
tágabb értelemben körülötte dolgozók munkamoráljával.
A századforduló körüli időszak általában a nagy egyetemi építkezések korszaka Kolozsváron,33 az egyetemi klinikák is ebben az időszakban
épülnek meg. Ezekben az években Apáthy több fontos tisztséget is betölt
az egyetemi struktúrában: 1900 és 1902 között újfent dékán (1911–1912ben is az), majd 1903 és 1904 között rektor lesz.
Apáthy 1903-as székfoglalója emlékezetes lehetett már csak sajátos,
a tudományos ismereteket az intézményi fejlődés lehetséges útjaival ös�szevető gondolatai miatt is: „Kutassunk és lássunk! Azt szokták mondani
az egyetemről úgy, mint sok más egyébről, hogy az is szerves (organicus)
lény. Tőlünk függ-e valamely szerves lény további fejlődésének iránya? A
fejlődést meg tudjuk akasztani, a fejlődést elő is tudjuk mozdítani, és tudjuk biztosítani a jövőre is a további fejlődés föltételeit. De tudunk-e irányt
szabni a fejlődésnek? Mint az élet titkainak kutatójában, rectori székem
elfoglalásakor is ez a kérdés merül föl lelkemben.” Eredeti és nagyszerű
lenyomata e szöveg a korszak felsőoktatás-politikai vitáinak is. Egyetértve vagy sem a benne foglaltakkal, egy dolog mindenképpen megfogalmazódhat bárkiben a székfoglalót olvasva: régies nyelvezetétől eltekintve
ma is nagyon újnak, nem mindennapinak hatna egy ilyen stílusú székfoglaló. Felsőoktatás-politikai elképzelései egyenesen forradalmiak, és tegyük hozzá: akár kényelmetlenek is lehettek a maguk korában: „A mai
egyetemeknek két föladatuk van. Az egyik a tudomány előbbre vitele új
igazságok kiderítése útján; a másik a tudományok eredményeinek közlése
tanítás útján. [...] Annál inkább egyetemmé magasul az egyetem, minél
inkább szolgál egész fölszerelésével, szervezetével és tagjainak, tanítóinak
és tanulóinak egész közszellemével az első föladatnak, új igazságok kiderítésének. És annál inkább egyetemmé magasul másrészt azáltal is, hogy a
tudomány előbbre viteléhez a régiek helyébe új munkásokat és a kevesek
helyébe sok munkást állíthasson.
Ellenben annál inkább szakiskolává alacsonyul az egyetem, minél
kevesebb módot nyújt tagjainak a tudomány előbbre vitelére. Annál kevésbé egyetem az egyetem, minél inkább kényszeríti a tanítást arra, hogy
a tudomány eredményeiből egyrészt csak azoknak a közlésére szorítkozzék, amelyeknek mindennapi gyakorlatát követeli a mai nap emberének a
32 Gaal György: i.m. 268–272.
33 Szabó T. Attila: A Ferenc József Tudományegyetem építkezéseinek története. = Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem
története. Szerk. Bisztray Gyula – Szabó T. Attila – Tamás Lajos. Kvár 1941. 247–268.
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megélhetése, de másrészt meg közölje, idejének teljes föláldozásával, újra
meg újra mindazt, amire a mindennapi élet emberének csak szüksége lehet.”34 Elképzeléseinek lényege: az egyetem a tudományos kutatást és az
elitképzést (csak doktori képzés) kell hogy szolgálja, míg a felsőoktatási jellegű tömegképzés a szakiskolák dolga kellene legyen egyetemi felügyelet
alatt.
Nos, ha ezen elképzeléseit nem is sikerült megvalósítania, kétségtelenül sok mindenben hozzájárult rektorsága alatt is az egyetem fejlődéséhez. Többek között ebben az időszakban folytak a tárgyalások az új
egyetemi könyvtár építéséről, ami már akut problémájává vált az Erdélyi
Múzeum-Egyesületnek és a tudományegyetemnek egyaránt, hogy végül
csak 1907-ben oldódjon meg végképp.35
Az Állattani Intézet új épületének felépítésére azonban csak rektorsága után, 1906-ban tudja megszerezni az engedélyt, s csupán 1907-ben
kezdődnek el az építkezések 600 000 korona előirányzattal. Farkas Gyula rektor 1908 őszén leköszönő beszédében be is számol „a korunktól támasztott követelményeket nemcsak kielégítő, de felül is múló tervezésű”
intézet építéséről.36 Végül 1909. május 18-án maga Apponyi Albert vallásés közoktatásügyi miniszter avatja fel az új, többszintes, loggiás, alagsoros
épületet, egyikét Európa legmodernebb és legjobban megtervezett intézeteinek, ahol a mai napig is működnek a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
biológia tanszékei a Román Akadémia Barlangkutató Intézetével egyetemben.37 A tágas új épület erkélyei, alagsora édesvízi és tengeri lények
tartására alkalmas akváriumokkal volt berendezve, a friss tengervizet
pedig kéthetente szállították Fiuméból Kolozsvárra vonattal. Az Állattár is helyet kapott az épületben a földszinten, akárcsak a tantermek. Az
emeleteken továbbá a kutatók szobái, a laboratóriumok voltak, a második
emeleten pedig többek között Apáthy lakosztálya.38
Az intézményi újítások mellett tanrendi reform is jellemzi Apáthy működését. Nagy jelentőségű volt, még ha különösebb visszhangot bizonyára
nem is keltett, az ökológia oktatásának bevezetése 1912-ben, hiszen az
Ernst Haeckel névjegyét viselő ökológia csupán a 19. század utolsó harmadának szülötte. A Természettudományi Kar mellett ugyanakkor az Orvosi

34 Apáthy István: A fejlődésnek... 1904. 1–35.
35 György Lajos: Az erdélyi könyvtárügy és a kolozsvári egyetemi könyvtár. = Erdély magyar
egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története. Szerk. Bisztray Gyula – Szabó T. Attila – Tamás Lajos. Kvár 1941. 207–246.
36 Szabó T. Attila: A Ferenc József Tudományegyetem építkezéseinek... 247–268.
37 Gaal György: i.m. 268–272.
38	Nagy Nándor: i.m. 91–96.– Gaal György: i.m. 268–272.
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Karon is oktatott megbízott tanárként, ahol,többek között, Általános állattan és Összehasonlító szövettan előadásokat és gyakorlatokat tartott.39

„Ihlet dolga a tudományos munkálkodás”40
Apáthy tudományos tevékenysége sokrétű volt: faunisztika, taxonómia,
összehasonlító anatómia és szövettan, neurohisztológia, sőt ökológia is
ott szerepelt mindazon doméniumok között, amelyeket művelt. És bár a
kolozsvári intézményszervezés jelentős mértékben lekötötte energiáit, ez
azonban nem gátolta meg abban, hogy állandóan kutasson és publikáljon. Élete során több mint kétszáz tudományos és népszerűsítő dolgozatot, könyvet írt.41
Kétségtelen, hogy tudományos fejlődésében a Margó Tivadar mellett
eltöltött néhány inasév és az 1880-as évek végén a nápolyi Zoológiai Állomáson töltött időszak jelentette a legtöbbet. E periódus, túl tudományos
kapcsolatrendszerének megalapozásán (az itt megismert kutatókkal végig tartotta a kapcsolatot), nagyon termékeny volt a húszas éveinek vége
felé járó Apáthy számára: jó néhány tudományos cikket ír, s több tudományra új fajt is felfedez. Ezek közül egyesek még ma is érvényesek, mint
a Glossiphonia concolor (Apáthy 1888), a Pontobdella vosmaeri (Apáthy, 1888)
az Ozobranchus margoi (Apáthy 1890), illetve másokat ma már korábban
leírt fajok szinonim neveiként kezelnek, mint a Clepsine striata Apáthy &
Örley 1886 (= Alboglossiphonia heteroclita [Linnaeus 1761]). A kor szellemének megfelelően a szövettani érdeklődése rendszertani, sőt faunisztikai
érdeklődéssel is társult, s ebben nagy szerepet játszhatott az is, hogy Nápolyba érkezésekor Anton Dohrn a nápolyi öböl piócaféléinek monografikus bemutatását bízza rá.42 Ennek nyomán közli 1889-ben a magyarországi piócafélék faunájának kritikai feldolgozását is Örley korábbi, összegző
munkájának felülbírálataként.43 Rigorózus taxonómusi hozzáállását jól
jellemzi, hogy a fölöslegesen leírt fajok (vagyis valójában alaktani változatok) tömkelegének kisöprését szorgalmazza, s hogy jó példával járjon
elöl, saját egyik korábban leírt faját (Clepsine striata) szinonimizálja: „Igen
örvendek, hogy a söprés áldásos munkáját mindjárt oly fajon kezdhetem,
39 Gaal György: i.m. 268–272.
40 Apáthy István: A fejlődésnek... 1904. 1–35.
41 Szabó Zsigmond: i.m. 113–119.
42 Florey, Ernst: i.m. 137–152.
43	Ifj. Apáthy István: A magyarországi pióczák faunája. Rendszertani essay. Mathematikai
és Természettudományi Közlemények, vonatkozólag a hazai viszonyokra XXIII(1889).
4. 305–373.
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melyben magamnak is jutott, bár ha nem egészen akarva, bűnöm; mert e
n.sp.44 mellé zárójelbe45 Örley nélkül aligha kerültem volna.”46
A Kolozsváron írt s elsődlegesen Magyarország piócafaunájára vonatkozó művei a későbbiekben szintén referenciamunkák, gyűjtött anyagai
ma is megtalálhatók részben a Magyar Természettudományi Múzeumban,47 túlnyomó része azonban eredetileg a kolozsvári tudományegyetem
Állattárában volt.48 Taxonómiai meglátásai még a 20. század végén is
ihletőek, hiszen egyik legvitatottabb faja, a Glossiphonia concolor49 valós
elkülönülését testvérfajától végül nemrégiben, 1999-ben bizonyították
molekuláris módszerekkel.50
Szintén piócákon végzett szövettani tanulmányainak eredménye az
orvosi pióca (Hirudo medicinalis) által is előállított véralvadásgátló anyagot, a hirudint termelő mirigy azonosítása. E felfedezés azért is volt különleges jelentőségű, mert bár a véralvadásgátló anyag létezését piócákban
ismerték, sőt piócakivonatok orvosi használatával is intenzíven kísérleteztek, de a termelődés pontos helyének behatárolása nélkül igen gazdaságtalan és vesződséges volt akár egy kisebb mennyiség kivonása is.51 Ilyenformán Apáthy felfedezése tette lehetővé a hirudin megfelelő izolálását és
vizsgálatát. A későbbiek során sem távolodik el kedvenc csoportjától, a 20.
század elején is közöl faunisztikai-taxonómiai munkákat.52
Apáthy már Nápolyban valóságos tudományos ribilliót okozó idegszövettani kutatásai révén vált különösen ismertté. Új metszetkészítési
és -festési technikáival ugyanis olyan struktúrákat tudott felfedni, amelyeket addig nem ismertek. Elsőként festette meg például a bél idegrend44 n.sp. = nova species, azaz új faj
45 Ma amennyiben egy faj génuszbesorolása megváltozik, akkor a faj leírójának neve a
fajnév mögött zárójelbe kerül, jelezve, hogy az eredetileg általa megállapított génusz
besorolás nem helyes. Apáthy ezzel a némi öniróniát is tartalmazó megjegyzésével feltehetőleg arra utal, hogy nevének zárójelbe tétele a fajnév gyors beszinonimizálásának
köszönhető, s ez a tény elsősorban Örley túlságosan is elhamarkodott fajleírásának
eredménye.
46	Ifj. Apáthy István: A magyarországi pióczák faunája... 305–373.
47	Soós Árpád: A revision of the Hungarian fauna of Rhynchobdellid Leeches (Hirudinea).
Opusc. Zool. Bp. V(1964). 1. 107–112.
48 Apáthy István: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum állattára felől az 1905. évben. Múzeumi Füzetek I(1906). 1–2. 74–76.
49	Soós Árpád: i.m. 107–112.
50	Verovnik, Rudi – Trontelj, Peter – Sket, Boris: Genetic differentiation and species status
within the snail leech Glossiphonia complanata aggregate (Hirudinea: Glossiphoniidae)
revealed by RAPD analysis. Arch. Hydrobiol. CXLIV(1999). 3. 327–338.
51 Apáthy István: Az orvosi Piócza nyakmirigyének alkotása és működése (tekintettel a mirigyváladék klinikai használatára). Értesítő az Orvos-Természettudományi Szakosztályból I. Orvosi Szak. XX/XIX(1897). 2–3. 206–220.
52 Apáthy István: Vermes. Fauna Regni Hungariae IV(1913). 1–14.
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szerét, és először mutatta ki az idegsejtekben az ún. neurofibrillumokat
(=mikrotbulusok + neurofilamentumok), amelyek szerinte folytonos hálózatot alkotnak a testben, és ilyen módon meghatározó szerepet játszanak
az idegingerület vezetésében.53 E felfedezés kapcsán Lambrecht Kálmán
búcsúztatójában így idézi Apáthyt: „Tudod-e, barátom, mit? Megtaláltam
a te romlott idegeidet ép állapotban. Megtaláltam a burkoló kábeleken,
az idegrostokon belül azokat a sokszor állított, még többször tagadott, de
soha még nem látott drótokat, amelyek, agyvelőd dúcsejtjein át elvezetve rekeszizmaidhoz, lehetővé teszik, hogy kikacagj.”54 Az ún. kontinuitás vagy neurofibrillum elmélet rögtön felkeltette a tudományos világ
érdeklődését, s új erőket lehelt az ún. neuron-elméletet ellenzőkbe, elsősorban az elméletet eleve fenntartásokkal kezelő szövettanosoknak szolgáltatva muníciót. Anton Dohrn, a nápolyi intézet igazgatója, aki maga is
neurohisztológiával foglalkozott, Apáthy felfedezéseiben a saját elképzeléseinek megerősítését látta. Talán még jellemzőbb azonban a kor egyik
neves frankfurti élettanosának, Albrecht Bethének az esete Apáthyval,
aki maga kezdetben gyanakvással olvasta, saját bevallása szerint, Apáthy
írásait, és nem tartotta többnek felfedezéseit merő fantazmagóriáknál.
Ennek ellenére nápolyi találkozása 1896 őszén Apáthyval gyökeresen felborította addigi tudományos meggyőződéseit: Apáthy preparátumainak
láttán néhány perc habozás után egyértelműen el kellett ismernie igazát,
annyira lenyűgözték az eléje táruló megkérdőjelezhetetlenül tiszta mikroszkópi képek. Ettől a pillanattól kezdve Bethe úgy kezelte az idegrendszert, mint egy szincíciumot, és nem mint kikülönült sejtekből létrejövő
rendszert, sőt ezt egy híres kísérlettel is alátámasztotta. Nápoly valóságos
Mekkájává vált a kontinuitás-elmélet híveinek, Apáthy jelenléte és munkája pedig alapvetően meghatározta a Nápolyban zajló pezsgő tudományos életet.55
Ennek a hatalmas érdeklődésnek is köszönhető, hogy a kolozsvári intézeti építkezés időszakában, az 1900-as évek elején egyre intenzívebb látogatottságnak örvendett az Apáthy-féle műhely. Kiváló metszetkészítési
technikáját jöttek ellesni különböző nyugat-európai kutatóintézetekből,
mert, ahogy Lambrecht mondja: „Ekkor született meg a bon mot, hogy
Apáthy módszere csak a kolozsvári meridiánon alkalmazható.”56 Nápoly
mellett München, Krakkó, Berlin, Amszterdam, Buenos Aires, Szentpétervár, mind-mind olyan központok voltak, amelyekkel intenzív, állandó és

53 Gaal György: i.m. 268–272.
54	Lambrecht Kálmán: i.m.
55 Florey, Ernst: i.m. 137–152.
56	Lambrecht Kálmán: i.m.
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személyes kapcsolatok alakultak ki ebben az időszakban.57 Nyugodtan elmondható, hogy egy azóta sem tapasztalt pezsgő tudományos élet alakult
ki Kolozsváron, olyan, amelyről Európának ebben a sarkában néhány évtizeddel azelőtt még álmodni sem lehetett. Apáthy 1899-es évi szokásos állattári jelentésében például arról beszél, hogy nem Bécshez, hanem egyenesen
Kolozsvárhoz fordulnak kérdésekkel kutatók és szakemberek, és ide küldenek határozás végett is gyűjtött anyagokat.58 Nemzetközi elismertségének
egyik mérőfoka, hogy 1905-ben a Belga Királyi Orvosi Akadémia tiszteleti
tagjává választják, míg ezzel szemben sajnálatos tény, és az általa számtalanszor ostorozott magyarországi tudományosságra jellemző, hogy többek
között politikai szerepvállalása, ellenzéki magatartása miatt a Magyar Tudományos Akadémiának mindvégig csupán levelező tagja volt, a tiszteleti
tagságra való 1919-es felterjesztés nem kapott elegendő szavazatot.59
Apáthy neurofibrillum- vagy kontinuitás-elmélete – mint láttuk
– komoly tudományos vihart kavart, amelynek hullámai jóval halála
után is éreztették hatásukat. Az elmélet ellenzői, a későbbi Nobel-díjas
Ramon y Cajal spanyol tudóssal egyetemben ugyanis azt állították, hogy
a neurofibrillumok és ezen keresztül az idegsejtek hálózata nem kontinuus (neuron v. kontiguitás-elmélet), hanem az idegsejtek kikülönült, bár
egymással érintkező egységeket alkotnak. A későbbi kísérletek ez utóbbi tábort igazolták, az 1906-ban Cajalnak ítélt orvosi Nobel-díj is többek
között ezt erősítette meg.60 Apáthy tudományos pengeváltásai azonban
nem csupán a neurofibrillum-elmélet köré csoportosultak, hanem egyéb
szövettani kérdésekben is merészen megnyilvánult,61 elvégre az volt a filozófiája, hogy egy igazi tudósnak nem a kritikától, hanem inkább hibái

57	Nagy Nándor: i.m. 91–96; Apáthy István: Jelentés az Erdélyi Múzeum állattára felől az
1899. évben. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályából II. Természettudományi Szak. XXIV/XXI(1899). 2–3. 257–259.– Szabó Zsigmond: i.m. 113–119.– Lambrecht Kálmán: i.m.
58 Apáthy István: Jelentés az Erdélyi Múzeum állattára felől az 1899. évben... 257–259.
59 Gaal György: i.m. 268–272.
60	Nagy Nándor: i.m. 91–96; Szabó Zsigmond: i.m. 113–119.
61 Clark, A. W.: The fine structure of the eye of the leech, Helobdella stagnalis. J. Cell. Sci.
II(1967). 341–348.
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elhallgatásától kell tartania.62 Az 1910-es évekre a vitákba némileg belefáradt,63 de azért faunisztikai, szövettani tanulmányait továbbra is folytatja,
és közöl is ebben a doméniumban cikkeket.64
Szövettani preparátumkészítési, ún. mikrotechnikai kutatásait 1896
után megjelent Az állatmorfológia mikrotechnikája65 című kétkötetes német
nyelvű könyvében foglalja össze. Ebben a műben, amellett, hogy összegzi
és kritikailag feldolgozza az addig használt különböző módszereket, saját
fejlesztésű eljárásokat, eszközöket is bemutat, például a celloidin-paraffin
kettős beágyazási eljárás is az ő találmánya. Újszerű metszetkészítési eljárásainak és nagyfokú precizitásának köszönhetően először sikerült egy
mikronos vékonyságú metszetek tökéletes sorozatát létrehoznia. Máig is
használják bizonyos preparálási és festési technikáit (pl. szublimátos-ozmiumos rögzítés, celloidin-paraffin kettős beágyazás, aranyozás), s ezek
egy részét továbbra is Apáthy-féle módszerként emlegetik.66
Ilyen metszetsorozatokkal, illetve a saját fejlesztésű felszerelésekkel
vett részt az 1896-os millenniumi és az 1900-as párizsi világkiállításon, s
mindenhol érmet is nyert, Budapesten két aranyérmet, míg Párizsban egy
ezüstérmet. Ez utóbbit azonban visszautasította, mivel úgy vélte, hogy a

62 „Ha nem csak magyarul is megírott többé-kevésbé tudományos munkákat, hanem magyar tudományosságot is akarunk, akkor magyar írótársainknak még azokkal a munkáival is kell a saját írásainkban foglalkoznunk, amelyekkel egye értünk s a melyeket
dicsérni volnánk kénytelenek. A dicséretnek pedig alkalmazzuk különösen azt a módját, mely a helyeselt gondolatoknak továbbgondolásában és annak kimutatásában áll,
hogy általuk a saját gondolkodásunk is megtermékenyült. De gondoljuk tovább a nem
helyeselt gondolatokat is, hogy kimutathassuk a belőlük vont következtetések tarthatatlan voltát és ezáltal másokat termékenyítsünk meg. Sohase álljunk meg azonban az
elítélésnél és még kevésbé akarjunk hallgatással tanúsítani kíméletet. Ártunk ezáltal
a magyar tudományosságnak és még jobban bántjuk azt, akit állítólag kímélni akartunk. Jóhiszemű írótársainknak, valamint magunknak is a megböcsülés hangján elmondott ellenvetések sokkal jobban esnek az agyonhallgatásnál vagy, ami nálunk az
agyonhallgatásnak leggyakoribb szülőoka, az olvasatlanságnál.” Lásd Apáthy István:
Magántulajdon, csere és társadalmi élet az állatországban. Magyar Társadalomtudományi Szemle I(1908). 2. 164–179. Az idézet cikk maga is egyébként egy nagyon alapos
kritika.
63 „Tudományos búvárlataimhoz nem kérek útitársat, s nem bánom, ha korom nem ért
meg”– írja Apáthy 1908-ban. Lásd Apáthy István: A Magyar Társadalomtudományi
Egyesület legelső teendői. Magyar Társadalomtudományi Szemle I(1908). 7–23.
64	Lásd Apáthy István: A csírapálya sejtjeinek tápláló berendezéseiről – nagyítós készítmé
nyek bemutatásával. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosz
tályából. XLI/XXXVIII(1916). 1. 1–6.
65 Apáthy István: Die Mikrotechnik der tierischen Morphologie. Eine kritische Darstellung
der mikroskopischen Untersuchungsmethoden. I–II. Abt. Braunschweig–Leipzig. 1896–
1901. 1–600.
66	Nagy Nándor: i.m. 91–96.– Szabó Zsigmond: i.m. 113–119.
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zsűri nem hozhatott kellőképpen szakmai ítéletet, hiszen az aranyérmesnek kikiáltott francia metszetek jóval gyengébb minőségűek voltak.67
Apáthy korának általános tudományos történéseire élénken és azonnal reagáló tudós volt. Korának legnagyobb vitáját kiváltó elméletéről,
az evolúció-elméletről, a darwinizmusról is gyorsan kialakította a maga
határozott véleményét, s ennek hangot is adott különböző fórumok keretében, legyen az jótékonysági előadás,68 rektori székfoglaló,69 a Magyar
Társadalomtudományi Egyesület folyóirata,70 esetleg éppen közgyűlése71
vagy akár élőlények fejlődésének elméleti alapjait taglaló átfogó könyv,72
netalán politikai jellegű röpirat.73 Habár meggyőződéses darwinista
volt, és komoly evolúcióbiológiai érdeklődésről tett tanúbizonyságot írásaiban, ennek ellenére számos dologban nem értett egyet a darwini elmélettel. Szerinte például a természetes kiválogatódásnak koránt sincs
akkora jelentősége, mint azt Darwin állítja,74 s ugyanakkor az élőlények
monofiletikus eredetével szemben az eredendően polifiletikus evolúció
elméletét támogatja.75 A darwinizmust kritizáló meglátásai ellenére Darwin elméletét nagyon nagyra tartja,76 és mindent megtesz azért, hogy a
67	Nagy Nándor: i.m. 91–96.
68 Apáthy István: A jótékonyság mint természeti törvény. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet
Orvos-Természettudományi Szakosztályából. III. Népszerű szak. XVII/XIV(1892). 3.
77–100. Apáthy ezzel a címmel tartott előadást a Mária-Dorottya nőegyesület javára.
Lásd Jegyzőkönyv az „Erdélyi Múzeum-Egylet” orvos-természettudományi szakosztályának 1893. évi febr. 26-án tartott közgyűléséről. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet OrvosTermészettudományi Szakosztályából. I. Orvosi Szak. XVIII/XV(1893). 1. 121–131.
69 Apáthy István: A fejlődésnek... 1904. 1–35.
70 Apáthy István: Magántulajdon, csere és társadalmi élet az állatországban. Magyar Társadalomtudományi Szemle I(1908). 2. 164–179.
71 Apáthy István: A darwinismus birálata és a társadalomtan. Magyar Társadalomtudományi Szemle II(1909). 4. 309–339. Apáthy felolvasta fenti dolgozatát a Magyar Társadalomtudományi Egyesület II. rendes évi közgyűlésén.
72 Apáthy István: A fejlődés törvényei és a társadalom. Bp. 1912. 1–277.
73 Apáthy István: A socialismus az emberi továbbfejlődés szempontjából. Bp. 1913. 1–18.
74 „Minden tényezők között azonban legkisebb hatása a fajfejlődésre a Darwintól leghatalmasabbnak tartott természeti kiválasztásnak van. A természeti kiválasztás olyan
tenyésztő, aki minduntalan összekeveri a már kiválasztott változatokat.” Lásd Apáthy
István: A fejlődésnek... 1904. 1–35.
75 Apáthy István: A darwinismus bírálata... 309–339.
76 „A nagy vallásalapítókon és reformatorokon kívül alig is van az emberiség történetében, akinek a nevét és tanítását több fénnyel és dicsőséggel vette körül embertársainak egyik része és akire több szennyet és szitkot szórt a másik. De mindjárt eleve ki
kell mondanom a véleményemet, hogy Darwin személye és az ő élete munkája csupán a dicsőségre szolgált reá. Ezért örökké nagy történeti dátumok fognak maradni
1809. februárius 12-ike, midőn Darwin született és 1859 novembere, midőn életének
főműve, »A fajok eredetéről« könyv alakban először megjelent.” Lásd Apáthy István: A
darwinismus bírálata ... 309–339.
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darwini kulcskifejezéseket (pl. harc a létért) megóvja gyakran szándékosan is triviális és torz értelmezésüktől.77
Tudományfilozófiai hitvallása máig ható, mintegy tudományos ars
poeticaként is felfoghatóak a rektori székfoglalójában megfogalmazottak: „A tudomány nevében kíméletlenül szegezzünk kést és microscopiumot minden más fogalomnak, minden más igazságnak. Amíg ízekre
nem szedhettük, merő dogma minden igazság. Dogmákon, költői lélekkel
és áhítattal, elmerenghetünk: hinni is jólesik. De nem építünk arra, amit
csak hiszünk – csak higgyük, reánk nézve bármíly lelki szükség.”78
Hasonlóan kemény álláspontot képviselt a tudományos cikkek minősége tekintetében is,79 néha bizony kemény ellenségeket is szerezve
gyakran vitriolos, de mindig alapos kritikái miatt: „Ha valaki valamely
tárggyal bármily sokat, bármily tudományosan foglalkozott, abból még
nem következik, hogy írjon is róla. Írjon, ha »positivus eredményre« jutott;
de hallgasson, a negativus eredmények felől. Való igaz, hogy akkor nagyon sok tudósunknak merő hallgatás volna az osztályrésze. De hát nem
az irodalom van a tudósokért, hanem a tudósok vannak az irodalomért.
Ezt egyszer úgy fejeztem ki, hogy nem szükséges az igazságért vívott lelki
küzdelmeinknek vesztett csatáit is megörökíteni. A kevésbé sikerült műveinket egyszerűen – ne írjuk meg! Mennyien kinyomatják és elolvastatják velünk a rosszakat is! […] Végül, a megbízhatóságot illetőleg, a fő dolog,
hogy ne írjuk le észleltnek, amit csak észlelhettünk volna, és valóságnak,
amit valószínűnek tartunk. […] Akit közleményeiben az »úgy sem olvassák
el« szempontjai vezetnek, az lehet nálunk egyetemi tanár és rendes tagja
a Magyar Tudományos Akadémiának, de nem lehet munkása a magyar
tudományosságnak.”80 Még szaknyelvi cikket is ír hosszas nyelvtani és
szóalaktani fejtegetésekkel.81 Sőt odáig is elmegy, hogy rég bevett szavak
törlését javasolja, mint például a nyelvújítás kori rovar szóét, amelyet az

77
78
79
80
81

Apáthy István: A darwinismus bírálata... 309–339.
A fejlődésnek… 1904. 1–35.
Apáthy István: Magántulajdon, csere... 164–179.
Apáthy István: A „Múzeumi Füzetek”. Szerkesztői előszó. Múzeumi Füzetek I(1906). 1–2.
I–X.
Apáthy István: Szerkesztői megjegyzések Dr. Ruzitska Béla úr cikkének, „A sütőpataki
Vilma forrás vizének chemiai elemzése” műszavaira vonatkozólag. Értesítő az Erdélyi
Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályából. II. Természettudományi
Szak. XXV/XXII(1900). 1–3. 101–123.
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ősibb és sokkal elfogadottabb s a köznyelvben egyeduralkodó bogárral helyettesítene.82
A 20. század elején aztán Apáthy, talán a tudományban ért csalódások miatt is (lásd pl. Cajal elméletének győzelme, az MTA-beli pozíciójának
megrekedése), egyre inkább a közéleti szerepvállalás felé kezd tájékozódni. Hozzá kell tennünk, mi sem volt idegenebb tőle, mint a világtól magát
elzáró tudós mítosza.

A közélet bugyrai
Egyetemi és tudományos karrierje mellett Apáthy mindvégig időt szánt tudományszervezésre és -népszerűsítésre. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a
kormányzat között létrejött szerződés értelmében, amely, mint ismeretes,
meghatározó módon hozzájárult a második magyar egyetem Kolozsvárra
településében, az EME összes tára egyetemi használatba került, a felügyeletet, vagyis a tárak igazgatását pedig a megfelelő intézetek vezetői látták el.
Így lett Apáthy az Állattani Intézet professzoraként egyszersmind az EME
Állattárának igazgatójává.83 Ilyen minőségében minden évben többnyire személyesen, egy-két kivétellel valakit megkérve, az EME közgyűlésén
beszámolót terjesztett elő az Állattár állapotáról, annak bővüléséről vagy
éppen az adódó (többnyire pénzügyi) gondokról.84 Igazgatói funkciójából
fakadóan is, de még valószínűbb, hogy a tudományszervezés és -népszerűsítés iránt érdeklődő egyetemi emberként, amíg csak tehette, aktív tagja
volt az EME Orvos-Természettudományi Szakosztályának, majd később,
1906-tól a különváló Természettudományi Szakosztálynak. Nem mellékes
szempont, hogy az EME abban az időszakban egyértelműen a kolozsvá82 Apáthy István: Magántulajdon, csere és társadalmi élet az állatországban. Magyar Társadalomtudományi Szemle I(1908). 2. 164–179; a mai tudományos szóhasználatban
a rovar (Insecta) egy felsőbb kategória, konkrétan osztály, míg bogár megnevezéssel
csak a rovarok egy specifikus csoportjának, a bogarak rendjének (Coleoptera) a tagjait
jelöljük.
83 Makkai László: i.m. 153–185.– Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története.
= Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története. Szerk. Bisztray Gyula – Szabó T. Attila – Tamás Lajos. Kvár
1941. 139–152.
84	Lásd Apáthy István: Jelentés az Erdélyi Múzeum állattára felől az 1898. évben. Értesítő
az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályából. II. Természettudományi Szak. XXI/XXIV(1899). 2. 78–81; Apáthy István: Jelentés az Erdélyi Múzeum
állattára felől az 1900. évben... 185–196; Apáthy István: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum állattára felől az 1905. évben.... 74–76.
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ri, sőt erdélyi tudományművelőknek volt a közös fóruma. A természettudósok közül elég csak Brassai Sámuelt, Herman Ottót vagy id. Entz Gézát
megemlíteni az Apáthy előtti időkből, a későbbiekben pedig Borbás Vince,
Cholnoky Jenő, Fabinyi Rudolf, Farkas Gyula, Koch Antal, Richter Aladár és
sok más tudós, oktató, neves értelmiségi neve lelhető fel az Egyesület aktív
tagjai között. Ilyen módon Apáthy helye, túl az intézményi kötelezettségeken, természetszerűleg itt volt. Egy későbbi, 1906-os önvallomásos szövegéből is kitűnik, hogy „jövevényként” Kolozsváron ébredt rá az anyanyelvű
műveltség fontosságára, de egyszersmind arra is, hogy Budapest mellett
fenn kell tartani más közművelődési központokat is, mint például Kolozsvárt, amiben pedig az EME-re fontos szerep hárul.85
Értelemszerűen már érkezése évében tagjává válik az EME Orvos–
Természettudományi Szakosztályának, sőt a szakosztály mindkét alosztálya (az orvosi és a természettudományi) soraiba fogadja,86 s még ebben
az évben, 1890-ben három előadást is tart, Pseudobranchellion Margói,
Az izmok és az idegek primitív fibrillumairól és a protoplasma szerkezetéről általában és Az egysejtű állatok a többsejtűek szempontjából címekkel.87 Rá egy évre, 1891-ben pedig már a szakosztályi választmány tagja
lesz,88 s ezt a tisztséget több éven keresztül is betölti. Ebben az évben is
tart előadást, ami cikk formájában meg is jelenik.89 Markáns jelenlétére
utal az a tény is, hogy 1892-ben már egyenesen szakosztályi elnöknek,
illetve ugyanakkor a természettudományos rész ún. szakelnökének is jelölik, igaz, egyik tisztségbe sem választják meg.90 Az elkövetkező években
is jelölik újfent szakelnöknek, kevés sikerrel,91 viszont 1893-tól a választ85 „A vezetés [Erdély művelődésére vonatkozik – szerző] Kolozsvárt illeti meg, s a munkában
az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek is ki kell vennie a részét. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
ne legyen a múlt hagyománya, melyet a tétlenségi erő tart fönn csupán; amely él, mert
nincs elegendő ok és alkalom arra, hogy kimúljon. Ébredjen újabb, fokozottabb életre; ne
éljen a múltból, hanem éljen a jövendőnek!” Lásd Apáthy István: A „Múzeumi Füzetek”...
I–X.
86 Gaal György: i.m. 268–272.
87 Jegyzőkönyv az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztályának
1891. évi január hó 18-án tartott üléséről. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet OrvosTermészettudományi Szakosztályából. I. Orvosi Szak. XVI/XIII(1891). 1. 136–145.
88 Jegyzőkönyv az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztályának 1891.
évi január hó 18-án tartott üléséről... 136–145.
89 „Az izomrostoknak összehuzékony s az idegrostoknak vezető elemeiről. (Jelentés legújabb
búvárlatai felől készítmények bemutatásával)”. Lásd Jegyzőkönyv az Erdélyi MúzeumEgylet orvos-természettudományi szakosztályának 1892. évi februárius hó 14-én tartott
közgyűléséről. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályából. I. Orvosi Szak. XVII/XIV(1892). 1. 188–200.
90 Jegyzőkönyv az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztályának 1892.
évi februárius hó 14-én tartott közgyűléséről... 188–200.
91 Jegyzőkönyv az „Erdélyi Múzeum-Egylet” orvos-természettudományi szakosztályának
1893. évi febr. 26-án tartott közgyűléséről... 121–131.
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mány őt bízza meg a szakosztályi folyóirat, az Értesítő92 népszerűsítő füzeteinek szerkesztésével.93 Az önálló népszerűsítő füzet is jelzi, hogy az
EME Orvos–Természettudományi Szakosztályának közlési politikája igencsak haladó szellemű volt. A változó számú orvosi és természettudományi füzetek (általában három-három évente) és az akkoriban évi egy népszerűsítő füzet mellett ugyanakkor a szakosztálynak arra is gondja volt,
hogy mindkét szakterület kiemelkedő tudományos írásait hosszabb-rövidebb változatban külön-külön szakterületenként németül is megjelentesse Revue über den Inhalt des Értesítő. Sitsungsberichte der MedicinischNaturwissenschaften Section des Siebenbürgischen Museumvereins
címmel.94 A Revue jelentőségét méltatja az a tény, hogy Apáthy például
ennek hasábjain közölte bővebb változatban a hirudintermelő mirigy
leírását és a hirudin-izolálás módszertanát, míg magyarul csupán egy
rövidített változatot jelentetett meg.95 Ezt a közlési politikát egészen az
1900-as évek elejéig fenntartotta a szakosztály, s ezzel párhuzamosan
gondja volt a folyóiratok megfelelő és minél szélesebb körű nemzetközi
terjesztésére. Jelzésértékű, hogy 1893-ban a szakosztály összesen 108
intézménnyel vagy folyóirattal van csereviszonyban. Ezek közül csupán
19 hazai és 89 külföldi, s a külföldiek között Bukaresttől Saint Louisig és Firenzétől Helsinkiig minden tudományos fórumot megpróbálnak
átfogni.96 Apáthy, széles körű kapcsolatai révén feltehetően tevékenyen
hozzájárult az Értesítő terjesztéséhez.
Szakosztályon belüli tevékenységének betudhatóan a továbbiak során
is különböző tisztségekre jelölik, de változó jelleggel tölt be funkciókat a
szakosztályban, így sem 1894-ben,97 sem 1895-ben98 nem hosszabbítják
92 Teljes nevén: Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos-Természettudományi Szakosztályából.
93 Jegyzőkönyv az „Erd. Múzeum-Egyesület” orvos–természettudományi szakosztályának
1894. márczius 18-án tartott közgyűléséről. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos–
Természettudományi Szakosztályából. I. Orvosi Szak. XIX/XVI(1894). 3. 280–288.
94 Pl. Jegyzőkönyv az „Erdélyi Múzeum-Egylet” orvos-természettudományi szakosztályának 1893. évi febr. 26-án tartott közgyűléséről... 121–131; 1906-tól, a szakosztály átalakulásától a „Revue” új címmel jelenik meg: „Naturwissentschaftliche
Museumshefte veröffentlicht vom Erdélyi Múzeum-Egyesület. Mittheilungen aus der
Naturwissentschaftlichen Classe des Erdélyi Múzeum-Egyesület (Siebenbürgischer
Museumsverein). Übersicht und auszüge.”
95 Apáthy István: Az orvosi Piócza nyakmirigyének... 206–220.
96 Jegyzőkönyv az „Erdélyi Múzeum-Egylet” orvos–természettudományi szakosztályának
1893. évi febr. 26-án tartott közgyűléséről... 121–131.
97 Jegyzőkönyv az „Erd. Múzeum-Egylet” orvos–természettudományi szakosztályának 1894.
márczius 18-án tartott közgyűléséről... 280–288.
98 Jegyzőkönyv az „Erdélyi Múzeum-Egylet” orvos–természettudományi szakosztályának
1895. évi február hó 17-én tartott közgyűléséről. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet
Orvos–Természettudományi Szakosztályából. I. Orvosi Szak. XX/XVII(1895). 1. 54–63.

26

Apáthy István

meg választmányi tagságát. Azonban 1896-ban választmányi tagság mellett egyúttal az Értesítő természettudományi füzeteinek szerkesztőjévé is
választják Farkas Gyulával,99 a következő évben pedig a szakelnöki tisztséget is ő nyeri el történetesen ezúttal Farkas Gyulával szemben,100 majd
1898-ban az átalakuló szakosztályi struktúrában (megszűnik a két ún.
szakelnöki tisztség és egy alelnök lesz, illetve két szakjegyző) is őt választják meg alelnöknek.101 Mintegy EME-n belüli tevékenységének méltó elismeréseként 1900-ban végül a szakosztályi elnöki funkciót is elnyeri.102
A századfordulóra az EME helyzete igencsak válságossá vált, folyamatosan az anyagi csőd fenyegette, jórészt önhibájából is, amint azt az
államnak egyetemi klinikák építésére ingyen, bérmentve átadott Mikó
utcai telekügylet is jól illusztrálja.103 Az anyagi gondokat tetézte ugyanakkor egyfajta tudományos-morális válság is, ugyanis a néhány évtized
alatt megerősödő egyetemi közeg immár nem tekintette saját természetes
tudományos fórumának, s ezáltal az EME akadémiai jellege-helyzete is
megkérdőjeleződött. Mindezek a problémák komoly vitákat eredményeztek az Egyesületen belül. Míg a tudományszervezés kérdése inkább a közlési politika átgondolására sarkallta az EME Orvos–Természettudományi
Szakosztályát és ebben Apáthynak különösen nagy szerepe volt, addig az
anyagi gondok odáig fajultak, hogy az ún. „anyaegyesület” és a tőle pénzt
kérő-kapó (pl. kiadványokra) szakosztályok közötti viszony elmérgesedett,
addig elmenően, hogy, megoldandó a krízist, a szakosztályok felszámo-

99 Jegyzőkönyv az „Erd. Múzeum-Egylet” orvos–természettudományi szakosztályának 1896.
évi február hó 18-án tartott közgyűléséről. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos–
Természettudományi Szakosztályából. I. Orvosi Szak. XXI/XVIII(1896). 1. 58–69.
100 Jegyzőkönyv az „Erd. Múzeum-Egylet” orvos–természettudományi szakosztályának 1897.
évi április hó 12-én tartott közgyűléséről. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos–
Természettudományi Szakosztályából. I. Orvosi Szak. XXII/XIX(1897). 1. 89–100.
101 Jegyzőkönyv az „Erd. Múzeum-Egylet” orvos–természettudományi szakosztályának 1898.
évi április hó 7-én tartott közgyűléséről. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos–
Természettudományi Szakosztályából. I. Orvosi Szak. XXIII/XX(1898). 1–2. 118–126.
102 Gaal György: i.m. 268–272.
103 Szabó T. Attila: A Ferenc József Tudományegyetem építkezéseinek... 247–268; Uő: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület ... 139–152.– Apáthy István: Jelentés az Erdélyi Múzeum állattára
felől az 1900. évben... 185–196.
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lásának lehetősége is felvetődött.104 A helyzetet tovább bonyolították a
különböző tárak (lásd: állattár, növénytár, ásványtár stb.) pénzügyi problémái, amelyeket az anyaegyesület, legalábbis Apáthy meglátása szerint,
igencsak mostohán kezelt.105
Az akkori, vitáktól terhelt hangulatról, de ugyanakkor elsődlegesen
Apáthy elképzeléseiről nagyszerűen árulkodik 1902-es szakosztályi közgyűlésnyitó beszéde:
„De hol az útja és módja szakosztályi tagjaink szaporításának? Hol ma
az önzetlen áldozatkészség egy magyar nemzeti tudományos ügy támogatására? Sok nem volt sohasem. Mióta az ábécé bötűinek különböző ös�szetételei meddő és csak egyéneket szolgáló életükkel a hazafias jelszavak
alatt létesült egyesületek hitelét a nagyközönség előtt annyira megrontották, kiveszett az a kevés áldozatkészség is. Tudományos egyesületeink se
mondhatók mind kivételeknek. Például a Természettudományi Társulat
beváltotta-e mindazokat az ígéreteket, melyeket tagjai számának csakugyan bekövetkezett igen nagy megnövekedésétől tett függővé? Kiadványainak mennyisége, bár nem a kellő arányban, növekedett ugyan, de
annál inkább csökkent azoknak a kiadványoknak a tudományos fajsúlya.
A természettudományok előbbre vitelében, önálló művelésének előmozdításában játszott szerepe ma kisebb, mint valaha.
Nem csoda, ha nincs meg a művelt magyar közönségben a kellő bizalom a mi szakosztályunk iránt sem. Sokan, akiknek e bizalomban állásuknál fogva is elől kellene járniok, szinte tüntetnek irántunk való közömbösségükkel. A többi pedig látni akarja előbb, hogy mit kap azért, amit ő
adna.
Szakosztályunk évi hat koronáért legalább kétszer annyit érőt és néki
magának négyszer annyiba kerülőt ád. Kiadványaink mennyiségét a közönség, úgy lehet, még most is kevesli, egy-egy anyagi okokból késlekedő
füzetet nyugtalanul megsürget, de a tagdíjáért küldött postai megbízást
visszautasítja. Amellett, hogy kiadványaink mennyiségét keveselli, azok
tudományos súlyát nem méltatja. Pedig Értesítőnk egy-két év előtt, míg
költségvetésünk fölszaporodott hiánya meg nem kötötte kezünket, már104 Jegyzőkönyv az „Erdélyi Muzeum-Egylet” orvos–természettudományi szakosztályának
1904. évi márczius 17.-én d.u. 5 órakor az “Élettani Intézet” tantermében tartott közgyűléséről. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályából.
I. Orvosi Szak. XXIX/XXVI(1904). 1. 48–55. A nem túl rózsás hangulatot jól illusztrálja Apáthy 1906-os szerkesztői előszava, amellyel a frissen induló Múzemi Füzeteket
bocsátotta a világ elé: „Magyarország azonban lassanként elfeledte, hogy Erdélyben
valaha múzeumot alapítottak, és maguk a kolozsváriak is azt hitték, hogy az Erdélyi
Múzeum-Egyesület meghalt és bebalzsamozott múmiájának nem ingyenes őrizete néhány egyetemi tanárnak szakértő kezeire van bízva.” Lásd Apáthy István: A „Múzeumi
Füzetek”... I–X.
105 Apáthy István: Jelentés az Erdélyi Múzeum állattára felől az 1900. évben... 185–196.
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már azon volt, hogy nemzetközi jelentőségű folyóirattá legyen, nagyobb
mértékben olyanná, mint bármely más hazai természettudományi folyóiratunk. Nem látják be, hogy mit jelent nálunk egy független, szigorúan
tudományos folyóirat!”106
A kor közgyűlési nyitóbeszédeitől élesen elütő, sajátosan rá jellemző
hangvételű szöveggel állt elő Apáthy. A későbbi rektorsága alatt megnyilvánuló hevesség és tudománypolitikai elképzelések sejlenek már fel
ebből a szövegből. Elképzelései szerint nem csupán a füzetek tudományos színvonalának megtartásán, sőt növelésén kell ügyködni, hanem
ugyanakkor az időközben megszűnt népszerűsítő füzeteket is újra kellene indítani.107 Elnöki tevékenykedése dacára a következő közgyűlésen
választmányi tagnak sem választják meg, s erre a későbbiek során sem
kerül sor,108 sőt 1902-től már a természettudományos füzetek szerkesztői
funkcióját sem látja el; feltehetően mindezekben közrejátszhatott szókimondó, kritikus, néhol diktatórikusnak is nevezhető stílusa, amellyel az
általa vallott értékek mellett kiállt.109 Mindazonáltal, dacára fokozódó
egyetemi elfoglaltságainak, az Egyesület életében továbbra is meghatározó módon jelen van, például ő egyike azoknak, akik az Egyesületen belül az Orvos–Természettudományi Szakosztály újragondolását, két külön
szakosztályra válását pártolja.110 Az újraszervezés nyomán megalakuló
Természettudományi Szakosztály keretében 1906-tól szerkesztője lesz az
Értesítő utódjának, a frissen induló Múzeumi Füzeteknek (alcím: Az Er106 Jegyzőkönyv az „Erdélyi Múzeum-Egylet” orvos–természettudományi szakosztályának
1902. évi május 22-én d.u. 6 órakor az „Élettani Intézet” tantermében tartott közgyűléséről. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos–Természettudományi Szakosztályából. I.
Orvosi Szak. XXVII/XXIV(1902). 1–2. 245–255.
107 Jegyzőkönyv az „Erdélyi Múzeum-Egylet” orvos–természettudományi szakosztályának
1902. évi május 22-én d.u. 6 órakor az „Élettani Intézet” tantermében tartott közgyűléséről... 245–255.
108 Jegyzőkönyv az „Erdélyi Múzeum-Egylet” orvos–természettudományi szakosztályának
1902. évi május 22-én d.u. 6 órakor az „Élettani Intézet” tantermében tartott közgyűléséről... 245–255; Jegyzőkönyv az „Erdélyi Múzeum-Egylet” orvos–természettudományi
szakosztályának 1903. évi április 21-én d.u. 5 órakor az „Élettani Intézet” tantermében
tartott közgyűléséről. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi
Szakosztályából. I. Orvosi Szak. XXVIII/XXV(1903), 1–2. 171–182; Jegyzőkönyv az „Erdélyi Muzeum-Egylet” orvos-természettudományi szakosztályának 1904. évi márczius
17-én d.u. 5 órakor az „Élettani Intézet” tantermében tartott közgyűléséről... 48–55; Jegyzőkönyv az „Erdélyi Múzeum-Egylet” orvos-természettudományi szakosztályának 1905.
május hó 6-án d.u. 6 órakor, az „Élettani Intézet” tantermében tartott közgyűléséről. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályából. I. Orvosi
Szak. XXX/XXVII(1905). 1–3. 93–103.
109 Gaal György: i.m. 268–272.
110 Jegyzőkönyv az „Erdélyi Múzeum-Egylet” orvos–természettudományi szakosztályának
1903. évi április 21-én d.u. 5 órakor az „Élettani Intézet” tantermében tartott közgyűléséről... 171–182.
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délyi Nemzeti Múzeum Természettárainak [Állat-, Ásvány-, Növénytár]
és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi Szakosztályának
Értesítője),111 s habár egyre inkább más közéleti fórumok felé tájékozódik,
továbbra is aktív tagja marad az EME-nek112 egészen haláláig.
Míg a 19. század utolsó évtizedében és a századfordulón Apáthy közéleti tevékenysége főként az egyetemi fórumokra és az EME-re összpontosult, addig 1903-tól gyökeresen megváltoznak a dolgok, egyre inkább
a politika irányába tájékozódik, s 1903-ban belép a Bánffy Dezső-féle Új
Pártba, amelynek rövid ideig egyébként Ady Endre is tagja. Az Új Pártot
azonban néhány év után elhagyja, és 1906-ban a balos irányultságú
Károlyi Mihály-féle Függetlenségi Párt tagja lesz, majd rövid időn belül
kolozsvári, sőt erdélyi vezéregyéniségévé válik.113 Ugyanebben az időszakban az Unió Szabadkőműves Páholy főmesterének is megválasztják. Többek között politikai szerepvállalásával, kapcsolatai révén sikerül
megszereznie Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter támogatását az Állattani Intézet új épületének kivitelezésére. Igaz, a későbbiek során Apponyival szembefordul, s így a továbbiakban már elmarad a
beígért kormányzati segítség felszerelésre és könyvvásárlásra.114 Intenzív
politikai aktivitása nem tántorítja el egyébként sem a tudománytól, sem
az oktatástól, habár Károlyi Pestre is hívja, s politikai karrierje csúcspontján alelnöki funkcióba is megválasztják.115
Apáthynak ez a korszaka nem csupán a politika felé fordulás, hanem
egyszersmind a társadalomtudományok és a természettudományok közötti intenzív kapcsolatkeresés időszaka. Ennek jegyében a Magyar Társadalomtudományi Egyesület létrejötténél is ott bábáskodik,116 sőt igazgatói
funkciót is vállal.117 Az Egyesület keretében, lapjának hasábjain pedig előadások, cikkek sorozatában taglalja a társadalmi átalakulás szükségességét. Legtöbbször darwinista fejtegetésekből indul ki, számtalan esetben
akár sejttani-szövettani párhuzamot keresve társadalmi jelenségekre.118
Apáthy politikai hitvallása mai szemmel kétségtelenül enyhén szólva
furcsának hat, ha nem egyenesen ellentmondásosnak. Lambrecht Károly
maga is a következőket írja erről megemlékezésében: „Társadalompolitikai
111 Apáthy István: A „Múzeumi Füzetek”... I–X.
112 Pl. 1908-ban „A nemzetalkotó különbözésről, általános fejlődéstani szempontból”
címmel tart előadást Brassóban. Lásd Az E.M.E. Brassóban tartandó IV. vándorgyűlésének sorrendje. Erdélyi Múzeum XXV(1908). 3. 192.
113 Mariska Zoltán: Apáthy István politikai szerepe és pere. Korunk XVII(2006). 3. 77–89.
114 Gaal György: i.m. 268–272.
115 Mariska Zoltán: i.m. 77–89.
116 Apáthy István: A Magyar Társadalomtudományi Egyesület legelső teendői. Magyar Társadalomtudományi Szemle I(1908). 1. 7–23.
117 Az Egyesület közgyűlése. Magyar Társadalomtudományi Szemle I(1908). 4. 377–380.
118 Apáthy István: A Magyar Társadalomtudományi Egyesület... 7–23.
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agitációja a legellentétesebbnek látszó tényezőket engedi látnunk Apáthy
érdekes egyéniségében, amelyben egymást csaknem kizáró vonások olvadnak zavartalan harmóniába.
Érzelmei szerint konzervatív, aki szeretettel ragaszkodik nemzete tradícióihoz és óva int a fennálló társadalmi rend erőszakos lerombolásától
– törekvései szerint pedig radikális a szónak abban a pártpolitikától mentes értelmében, hogy a politika mulasztásait gyökeres reformokkal akarja
pótolni.”119
Apáthy közismerten heves nemzeti érzelmű volt (lásd: tagja volt a
Bánffy-féle pártnak egy darabig), saját politikai krédója szerint pedig
egyértelműen szocialista.120 Ezt ő maga büszkén fel is vállalta számtalan
írásában.121 Krédójának fontos eleme volt a káros, önös individualizmus
„felszámolása” és a közösségi ember, közösségi öntudat kialakításának
szükségessége.122 Nagy hiba lenne azonban bármelyik ideológiai „címkét”
is mai kontextusban értelmezni. A kor történelmi-társadalmi viszonyaiból kiragadni bármilyen akkori politikai hitvallást komoly tévedéseket
eredményezhet. A 19. és 20. század fordulója furcsa politikai-filozófiai
viszonyai között ugyanis tökéletesen jól megfért a liberalizmus és a felfokozott nacionalizmus is egymással, akárcsak a konzervativizmus és a
baloldaliság.123
119	Lambrecht Kálmán: i.m.
120 „Én is socialista vagyok. Lelkesülök a socialismus nemes tartalmáért, amely nem egyéb,
mint az a törekvés, hogy a térsadalmi fejlődés teljesebb összhangzásba kerüljön az állami intézményekkel. De én a socialismusban mást is látok, mint azt a jogát minden
embernek, hogy jóllakhassék, a jóllakottságon nemcsak a gyomor megtöltését értve;
látom a jóllakás jogán kívül a másokért való élet kötelességeit is. Aki úgy érzi, hogy kötelességei csak önmaga iránt vannak, az sem hasznos tagja a társadalomnak, sem boldog
nem lehet.” Lásd Apáthy István: A Magyar Társadalomtudományi Egyesület... 7–23.
121 Apáthy István: A Magyar Társadalomtudományi Egyesület... 7–23; Apáthy István: A
hosszú életről... 1–20; Apáthy István: A darwinismus bírálata... 309–339; Apáthy István:
A fejlődés törvényei... 1–277; Apáthy István: A socialismus... 1–18.
122 „Minden egyéb teendőnket megelőzi azonban és minden teendőnkben szem előtt
tartandó az a föladat, hogy megteremtsük társadalmunkban a társas erkölcs uralmát, mely nélkül fajegészségügyi téren maradandó eredmény nem érhető el. A társas erkölcs ama világfölfogásnak lesz gyümölcse, melyet a szó legtágabb értelmében
vett socialismusnak nevezek és az individualismussal szembe állítok. A socialis,
társadalmias világfölfogás a társas erkölcs képében megteremti a faji erkölcsöt, mely
egyértelmű az eugenikus erkölccsel, mert legfőbb irányítójául a faji továbbfejlődés
érdekeit tekinti. […] A socialis világfölfogást röviden azzal a mondattal fejezhetem ki,
hogy az egyed van a közösségért, hogy az egyéniségnek igazi kiválóságot a köznek –
mondjuk a fajnak – tehető nagyobb szolgálat ád. Az individualis világfölfogás ellenkezőleg azt tartja, hogy a köz van az egyesért, hogy a közösségnek értelmet és értéket az
egyednek nyújtott szolgálat, az a haszon ád, ami belőle az egyedre háramlik.” (részlet
Apáthy beszédéből). Lásd A fajegészségügyi (eugenikai) szakosztály megalakulása. Magyar Társadalomtudományi Szemle VII(1914). 2. 165–172.
123 Mariska Zoltán: i.m. 77–89.
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Apáthy társadalomtudományi-politikai téren való aktivizálódásának
egyik, mai szemmel szintén „egzotikus” és megemlítendő része az 1910es évektől egyre hangsúlyosabban jelentkező eugenikai mozgalomba való
bekapcsolódása,124 amelynek egyik vezéralakjává is válik, egészen pontosan Teleki Pál elnöklete alatt a Magyar Társadalomtudományi Egyesület
Fajegészségügyi Szakosztályának alelnöke lesz.125 Az eugenika, avagy,
ahogy Apáthy magyarította, a fajegészségtan, a múlt századforduló időszakában számos értelmiségit megkapott, nem utolsósorban a darwini
eszmék furcsa értelmezése miatt is. Baloldali és jobboldali (pl. a későbbi
miniszterelnök, Teleki Pál) értelmiségiek, liberálisok és konzervatívok egyaránt jelen voltak a különböző eugenikai mozgalmakban, amely, tévedés
ne essék, egész Európát, sőt az Amerikai Egyesült Államokat is átfogta.126
Mai ésszel, ismerve a mozgalom vadhajtásainak későbbi pusztító hatását,
nagyon nehéz a jelenséghez objektíven viszonyulni, mégis Apáthy példáján elindulva igenis lehetségessé válik a jelenség árnyalása, megértése. Ő
ugyanis, akárcsak korának jó néhány (bár korántsem minden) értelmiségije, nem valamiféle kirekesztő, harcos mozgalomban gondolkodott, hanem
a darwini eszmék, a természet fejlődésében észlelhető törvényszerűségek
furcsa kiterjesztésének lehetőségét kereste a társadalomra nézve, s ezekből
a „természetes” példákból vélte leszűrni az alkalmazható tanulságokat, a
társadalom „morális” megújhodását kívánva. Apáthy mindezt ráadásul a
szocialista ideológiával teljesen összeegyeztethetőnek tartja, sőt erre támaszkodik érveléseiben.127 Apáthy és társai víziójában a fajegészségügyi
elképzelések alkalmazása elsősorban közegészségügyi és közművelődési
reformokat, általános morális megújulást hozott volna. A 20. század elején
kialakuló magyar eugenikai mozgalom két szárnya, az Apáthy-féle mérsékelt és a radikális vonal között aztán a háború kitörése körül egyre élesebbekké váltak az ellentétek (pl. a radikálisok a háborúban egyfajta darwini
szelekciós tényezőt láttak, míg Apáthy egyértelműen elítélte a háborút), s
utóbb a radikális vonal képviselői lesznek azok, akik a világháború után
már egyértelműen más irányt adnak ennek a mozgalomnak. E tanulmány
keretei között természetesen nem célom holmi szerecsenmosdatásba fogni
Apáthy fajegészségügyi elképzeléseit illetően, erre nézve különböző társadalompolitikai írásai, elképzelései, illetve az eugenikai mozgalomról szóló
124 Apáthy István: Fajegészségügy és fajegészségtan. Magyar Társadalomtudományi Szemle VII(1914). 1. 52–65.
125 A fajegészségügyi (eugenikai) szakosztály... 165–172.
126 Turda, Marius: The first debates on eugenics in Hungary, 1910–1918. = Blood and
Homeland. Eugenics and Racial Nationalism in Central and Southeast Europe 1900–1940.
Szerk. Turda, Marius–Weindling, Paul J. Bp. 2007. 185–216.
127 A fajegészségügyi (eugenikai) szakosztály... 165–172.
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recens kutatások egészen jó támpontokat adnak.128 Kétségtelen, bizonyos
elképzelései visszatetszőek (családtervezés), mások (közegészségügy, közművelődés) akár támogathatóak is, annyi azonban bizonyos, hogy nagy
hiba lenne egyszerűsítve szűklátókörűséggel vádolni azt az embert, aki
1907-es Amerikai Egyesült Államok-beli körútjáról visszatérve a négerek
helyzetéről írva tudományos érvekkel próbálja cáfolni, hogy bármi eredendő különbség lenne a négerek és a fehérek között, s a néger populáción
belüli nagyobb bűnözési ráta mögött is szociális és nem genetikai okokat
keres.129 Ugyanitt elítéli az Egyesült Államok szegregációs politikáját, s az
egyetlen járható útnak a korlátok ledöntését tekinti.130 Jászi Oszkárral vagy
éppen Kolozsvári Grandpierre Emillel fenntartott jóviszonya131 is egy színes, pezsgő gondolkodásmódú egyéniségről árulkodik a maga letagadhatatlan furcsaságaival és merevségeivel együtt.
Közéleti szerepvállalásai nyomán az első világháború végén, 1918. október 30-án Apáthyt választják meg Kolozsváron a Magyar Nemzeti Tanács
Erdélyi Osztályának elnökévé, majd december 7-én a Károlyi-kormány kinevezi Kelet-Magyarország főkormánybiztosává. Részt vesz a román nemzetiségi képviselőkkel folytatott különböző tárgyalásokon.132 Az év utolsó
napjaiban, december 28-án Károlyi felajánlja neki a megüresedett kultuszminiszteri helyet, de ő visszautasítja, úgy gondolja, Kolozsváron többet tud
segíteni. Károlyival és a kormány intézkedéseivel nagyon sok esetben nem
ért egyet, velük szemben lényegesen pragmatikusabb, realistább álláspontot képvisel. Többször tárgyalásokba bocsátkozik a bevonuló szövetséges
hadsereg vezetőivel, többek között Berthelot tábornokkal is, megpróbálva
menteni, amit lehet, elsősorban a kolozsvári bevonulására vonatkozóan.
Nagyon rövid ideig tölti be azonban a főkormánybiztosi tisztséget, a bevonuló román hadsereg nyomán felálló ideiglenes román adminisztráció
ugyanis 1919. január 15-én letartóztatja.133 Egyes szerzők szerint azzal
vádolták, hogy ő a felelős a román hadsereg januári előrenyomulása so-

128 Turda, Marius: i.m. 185–216.
129 Tegyük hozzá, ez az a korszak, amikor az eugenikai mozgalmakkal együtt a rasszelmélet is virágzott és különböző kutatások próbálták bizonyítani egyes rasszok eredendő
elkülönülését.
130 „Orvosság csak az egyesülésben, a faji és társadalmi korlátok ledöntésében volna,
amelyek ma a fehéret és a színest elválasztják. Az a csapás, ami ezáltal a fehér ember
gőgjét érné, csak bibliai megbüntetése volna az apák vétkeinek a késő unokákban.”
Lásd Apáthy István: Szerecsenország száműzetésben. Magyar Társadalomtudományi
Szemle I(1908). 7. 674–691.
131 Mariska Zoltán: i.m. 77–89.
132	Lambrecht Kálmán: i.m.– Mariska Zoltán: i.m. 77–89.
133 Mariska Zoltán: i.m. 77–89.
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rán Cigányiban (Szilágy megye) történt összetűzésekért,134 de a bolsevista
propaganda vádja is felmerült.135 Addigi közéleti-politikai szerepvállalásai
miatt azonban egyébként is szálka lehetett a berendezkedő új hatalom szemében, s erről tanúskodnak az ellene felhozott vádpontok is, amelyek között a felségsértéstől (I. Ferdinánd királyról van szó!) egészen bujtogatásig
minden szerepel. Nagyszebenbe viszik, bebörtönzik, majd végigjárja Dés,
Zsibó és Nagykároly börtöneit vizsgálati fogságban, végül ismét Szebenbe
kerül.136 Bár sok szerzőnél úgy szerepel, hogy először halálra ítélik, s csupán később változtatják néhány évre büntetését,137 valójában első fokon
ötévi kényszermunkát ró ki rá a hadbíróság, majd másodfokon felmentik,
ejtve ellene minden vádpontot. Hozzá kell tennünk, hogy tudományos és
közéleti ismertségének is köszönhetően a fogságban jól bántak vele, magánzárkájában megengedték számára minimális tudományos munka
végzését (szakirodalom olvasását), sőt a felesége beköltözését és szabad beki mozgását is lehetővé tették. Egészsége mégis megrendült, elsősorban a
kivizsgálás alatti utazgatások és feltehetően a felfokozott stressz nyomán.
Végül 1919. január 22-én szabadul, de útlevélre várva kénytelen Nagyszebenben maradni, és csak 1920. augusztus 7-én lépheti át a magyar határt.
Rövid budapesti kórházi kezelés után a Kolozsvárról elköltözött egyetem
újjászervezésébe kapcsolódik be, s a Debrecenbe költözéssel szemben a szegedi változatot támogatja, odáig menően, hogy az egyetem otthagyásával
fenyegetőzik, ha nem Szeged lesz az ideiglenes telephely.138 Az egyetemi év
kezdése előtt még egyszer utoljára Nápolyba utazik,139 a börtönévek alatti
fizikai leromlásból azonban nem tud már felépülni, és 1922. szeptember
29-én, alig 59 évesen meghal. Szegeden az egyetem előcsarnokában ravatalozzák fel, és Szegeden is temetik el díszsírhelyre.
Sem szobor, sem emléktábla nem emlékeztet ma az intézményfejlesztő, vitriolos kritikákat író, kiváló tudósra Kolozsváron. Az általa szívós makacssággal kiharcolt Állattani Intézet épülete azonban ma is áll, szobraként Apáthy Istvánnak.
Cu o sută de ani în urmă, în 1909, a fost dată în folosinţă, într-un cadru festiv, noua clădire
a Institutului Zoologic al Universităţii Ferenc József din Cluj, care sălăşuieşte şi astăzi catedra de biologie a Universităţii Babeş-Bolyai. Institutul Zoologic, fără exagerări, a devenit
unul dintre cele mai moderne centre de cercetare ale Europei acelei perioade, iar directorul
134 Ştirban, Marcel–Iancu, Gheorghe–Ţepelea, Ioan–Racoviţan, Mihai: Unirea şi desăvârşirea statului naţional unitar. = Istoria României. Transilvania. II. 1997. 617–840.
135 Mariska Zoltán: i.m. 77–89.
136 Mariska Zoltán: i.m. 77–89.
137	Lambrecht Kálmán: i.m.
138 Mariska Zoltán: i.m. 77–89.
139	Lambrecht Kálmán: i.m.– Mariska Zoltán: i.m. 77–89.
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acestei insituţii, István Apáthy, a fost unul dintre cei mai renumiţi biologi ai vremii. Apáthy
a avut numai 27 de ani când, în 1890 a devenit profesor universitar al Universităţii din Cluj
şi directorul Institutului Zoologic. La acea vreme a fost deja un cercetător consacrat pe plan
internaţional, fiind renumit şi cunoscut pentru studiile sale histologice, pentru descoperirile sale (de exemplu hirudina), pentru tehnicile revoluţionare de prepararea probelor
histologice aplicate chiar şi astăzi. Deşi condiţiile de la Universitatea din Cluj nu erau deloc
favorabile cercetărilor moderne, Apáthy nu a cedat, reuşind să transforme cu multă trudă
Institutul într-un centru de cercetare cu condiţii care rareori se regăseau chiar şi în centrele din Europa de Vest. El s-a remarcat însă nu numai ca om de ştiinţă sau cadru universitar
ci şi ca participant activ în viaţa publică a vremii. A susţinut prelegeri, a publicat lucrări cu
caracter semi-ştiinţific, educaţional despre foarte multe teme de la politici educaţionale la
probleme sociale. Datorită rezultatelor ştiinţifice obţinute precum şi implicării sale în viaţa
socială a vremii, a devenit rector al Universităţii, şi ulterior tocmai activiţăţilor publice se
datorează şi numirea sa ca comisar şef al Ungariei de Răsărit la sfărşitul primului război
mondial, în decembrie 1918. Poziţia lui îi aduce însă numai necazuri, este întemniţat de
noile autorităţi şi numai în 1920 este eliberat, emigrând la Szeged, unde s-a mutat şi Universitatea Ferenc József. Aici iarăşi devine unul dintre membrii marcanţi ai Universităţii,
însă moare în 1922. Viziunile lui despre politica educaţională, socială a vremii, despre căile
de progres par câteodată stranii dacă nu le tratăm prin prizma realităţilor, curentelor vremii respective, dar cu toate acestea el rămâne o personalitate plină de viaţă, de voinţă şi de
imaginaţie ce se conturează în faţa ochilor noştrii prin citirea lucrărilor sale.
One hundred years ago, in 1909 the new building of the Zoological Institute at the Ferenc
József (Franz Joseph) University in Cluj was officially given in function, the very building
which has been housing the biology departments of the Babeş-Bolyai University in Cluj-Napoca for many years. At that time the Institute was one of the most modern research centres
of Europe, and its director, István Apáthy, was one of the most well-known and appreciated
biologists. Apáthy became at the early age of 27 resident professor of the Ferenc József (Franz
Joseph) University and head of the Zoology Institute in 1890. He had already been renowned
at that time for his histological studies, discoveries (e.g. hirudin), and revolutionary histological preparation techniques. Although the conditions in Cluj were all but favourable for scientific research, he still chose to stay and steadfastly developed the Institute in the forthcoming years. In addition to his scientific achievements, and university merits, he also became
well-known for his involvement in the social life of the beginning of the 20th century. Apáthy
published numerous popular papers targeting social, political as well as educational issues.
Due to his activity he was appointed rector of the University in the early years of the 20th
century, and later on head of the Governing Committee of Eastern Hungary in the troubled
period at the end of the 1st World War, in December 1918. The newly establishing Romanian
administration imprisoned him upon his public role almost immediately, and only two years
later was he let emigrate to Szeged, where the Ferenc József (Franz Joseph) University was relocated from Cluj. He died here in 1922. Both his scientific work and popular papers on social
and political topics draw the figure of a colourful person whose sometimes strange ideas can
be fully understood only in the context of the period’s debates.

Markó Bálint
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Brassai Sámuel
(1797–1897)

Üzenetek Brassai Sámuel életrajz- és életműíróitól1
Alighanem Brassai Sámuel az az erdélyi nagy személyiségünk, akinek a
legtöbb vagy legalábbis igen nagyszámú életrajzírója érezte szükségét annak, hogy a nagy tudós egész vagy részterületi munkásságát összefogva
külön kötetben örökítse meg az utókornak.
1	Ballagi Mór: Brassai és a nyelvújítás. Bp. 1875. – Kőváry László: A száz évet élt Dr. Brassai
Sámuel, pályafutása és munkái. Kvár 1897 (A továbbiakban: Kőváry 1897) – Dr. Gál Kelemen: Brassai Sámuel mint philosophus. Kvár 1899. – Concha Győző: Brassai Sámuel emlékezete. Bp. 1899 (A továbbiakban: Concha 1899) – Kozma Ferenc: Brassai Sámuel mint
aesthetikus és műkritikus. Bp. 1900. – Fitz József: Brassai Sámuel. Bp. 1911 (A továbbiakban: Fitz 1911) – Fitz József: Brassai Sámuel kritikai elvei. Bp. 1912 (A továbbiakban: Fitz
1912) – Dr. Gál Kelemen: Brassai Sámuel. Kvár 1926 (A továbbiakban: Gál 1926) – Dr. Boros
György: Dr. Brassai Sámuel élete. Kvár 1927 (A továbbiakban: Boros 1927) – Mikó Imre: Az
utolsó erdélyi polihisztor. Buk. 1971 (A továbbiakban: Mikó 1971) – Gazda István: Brassai
Sámuel emlékezete (halálának centenáriumára). Bp. 1997 – Somai József: Gazdaság és gazdaságtudományok Brassai Sámuel életművében. Kvár 2006 (A továbbiakban: Somai 2006).
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Erdélyi nagyjaink közül nem sokan érték el, hogy életművükkel, életpályájuknak leírásával ennyien próbálkoztak volna. Ballagi Mór, a nyelvújításban szerzett érdemek méltányolója még Brassai életében megtette
ezt, nemhiába, hisz jelenkori nyelvészeink ma is úgy vélik, messze meghaladta ezen a területen is korát. Nyelvészeink 1997. május 22–23-án A
nyelvész Brassai élő öröksége címmel közös emlékülést tartottak Kolozsváron, amelynek végkicsengése szerint „Brassai halála után mintegy fél
évszázadnak kellett eltelnie, amíg a modernnek mondott nyelvtudomány
utolérte őt a mondat szerkezetére vonatkozó felismeréseiben”.2
Kőváry László, a 19. század kiváló történész tudósa, Brassai hűséges
tanítványa, aki első erdélyi magyar nyelvű statisztikai munkájával korszakot nyitott, 1897-ben Brassairól szóló életrajzában ezt írja: „Mint statisztikus, oly figyelemmel kísérte a statisztika világirodalmát, hogy Erdély
statisztikája megírásához ő adta az eszmét, s adta kezembe a francia statisztikusok programját.”3 Ugyanott a tudós halála évében írja: „Megmaradt, amivé a szülői ház s önmaga ifjúságában magát kiformálta. Megmaradt egyszerű embernek, a politikától távol maradt tudósnak, magyar
tudósnak, ki szóval, írásban mindig nemzetének korára kívánt hatni.”4
Boros György az, aki az életrajzírók közül Brassai életútját talán legrészletesebben írja le. Mint kortársa, tanártársa és a tudós életének, gazdag tevékenységének legmélyebbre hatoló ismerője, 1897. június 15-én, Brassai
születésének 100. évfordulója alkalmából az Ellenzékben a következőképpen
összegezi a tudós hosszú és országa népét szolgáló kimagasló tevékenységét:
„Ezt a kiváló férfiút, aki az ifjú Magyarország tudományos életének bölcső
korában kezdte meg azt a bámulatos szellemi munkát, amelyet még ma is,
mikor már tudományos életünk immár a férfikorba jutott, ritka szívóssággal
folytat, a bölcs gondviselés megajándékozta azzal a nagy adománnyal, hogy a
nemzeti kulturális fejlődésnek úgyszólva első fázisától kezdve nyomon követhette nemzete haladásának folyamatát és maga is mai napig szakadatlanul
részt vehetett a nevezetes századnak összes tudományos mozgalmaiban.”5
Fitz József két külön kiadványában, egy monográfiai kötetben és egy
Brassai filozófiai elveit elemző munkában állít méltó emléket a nagy tudósnak, s többek között azt írja: „Brassai hihetetlen sokoldalú tudása részletekről s különlegességekről, melyeket kívüle senki se ismer, kiszólásai
s a furcsaságok, melyek kiegészítik egyéniségének képét, minden lapján
találhatók.”6
Péntek János: Brassai nyelvészeti munkásságának korszerűsége. Keresztény Magvető
113(2007). 3. 275.
3
Kőváry 1897.
4	Uo. 3.
5	Boros György: Brassai születésének 100. évfordulója alkalmából. Ellenzék 1897. június 15.
6
Fitz 1911. 52.
2

38

Brassai Sámuel

Kozma Ferenc mint esztétikust és műkritikust mutatja be Brassait.
Concha Győző történész kortársként és barátként kíséreli meg kialakítani az igazi Brassai-képet. Conchának a Magyar Tudományos Akadémián tartott beszámolója Brassai Sámuel emlékezete címmel, bár nem életrajznak készült, mégis egy átfogó életmű-beszámoló 1899-ben, amelyet
külön kiadásban ugyanabban az évben meg is jelentetett.
Gál Kelemen a tudós halála után harminc évvel így méltatja a filozófust: „Brassai nemcsak a 19. század unitárius, hanem általában a magyar
tudományosság élharcosai között is a legelsők között áll. Az ismeretek
nagyon széles és egymástól messze eltérő területein nemcsak feltétlen
biztonsággal mozog, hanem azt több tudományágban messze meghaladja, s a maga saját csapásain járó eredeti gondolkodásával néhány olyan
eszmét és gondolatot termel ki, melyek ma is – halála után több mint negyedszáz évvel – az élet vérkeringésébe és a tudomány rendszerébe beállítandó szellemi értékek.”7
Mikó Imre, a modern korszakot képviselő életrajzíró Brassai enciklopédikusságának kihangsúlyozásával óhajtja ismertetni a nagy, a mindentudó, a maga nemében egyedülálló polihisztor tudóst.
Somai József a gazdaságtudományokban való jártasságát és ennek a
tudományágnak a fejlesztésében játszott szerepét tárja fel, és bizonyítja,
hogy Brassai is sok más korabeli személyiséggel együtt képviselte azt a
felfogást, miszerint a társadalom előrehaladásában a gazdaság fejlesztése
éppolyan követelmény, mint a kultúráé és a tudományé.
Pálfy Márton, Kublinger Fülöp és Kocsis Lénárd az irodalmárok és nyelvészek nagy mestereként ismertetik, míg Lakatos István a zeneszakértő és
zeneszerető Brassait mutatja be az olvasónak, de nem hiányoznak a matematikában, módszertanban, a teológiában szerzett érdemeit méltányolók sem.
Hasonlóan összegezi Ferencz József unitárius püspök Brassai univerzalitását 1897-ben, a koporsójánál mondott beszédében: „Ki tudná, Uram,
e pillanatban számon venni mindazt a munkát, amit idvezült halottunk
egy évszázadra terjedt életében a szellem birodalmában elvégzett?! Hiszen
alig van az emberi ismeretnek oly mezeje s a tudománynak oly ága, amelyekben ő otthonosnak ne érezte volna magát. Fű, fa, virág, állat és ember a
földön; nap, hold, csillagok és ezeknek járása a kiterjesztett ég boltozatján;
népek és nemzetek története, soknak nyelve is; a természet tüneményei és
ezeknek törvényei; az erkölcsi világrend; a társadalom célja és rendeltetése;
a szépnek nyilvánulása a művészetben; az összhang a dalban és zenében
– csaknem minden, ami az emberi ész kutatásainak és vizsgálódásainak
tárgya lehet, az ő nagy szellemét egyaránt foglalkoztatták, sokban azok közül világító fáklyaként szolgált és fog szolgálni még késő századokig nagy7

Gál 1926. 5.
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számú műveivel, melyekkel az irodalmat gyarapította, nemzeti közművelődésünket előmozdította s magának a halhatatlanságot biztosította.”8
A tizenkét felsorolt önálló életírás mellett számottevő mennyiségű a
Brassairól szóló elemzés, dicsőítés – ezek összességükben méltó képet adnak a
19. század nagyra becsült tudósáról, bár még mindig vannak munkásságának
feltáratlan területei, ilyenek a névtelenül vagy álnév alatt megjelent írásai.

Brassai Sámuel és az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Az erdélyi magyar közéletet már a 19. század harmincas éveiben foglalkoztatta egy erdélyi múzeum létesítésének a gondolata. Az első múzeumi
tervezetet Bölöni Farkas Sándor készítette el, s először gr. Kemény József és
gr. Gyulai Lajos tervezete került a kolozsvári országgyűlés elé 1842-ben.
Ott többször tárgyalták a javaslatot, azonban döntéshozásra nem került
sor. Utoljára 1845. január 13-án került az országgyűlés elé, amelynek döntése nyomán az ügy érdekében feliratot küldtek az uralkodóhoz. A válasz
és a megoldás olyannyira elhúzódott, hogy az 1848–1849-es forradalom
eseményei „elsodorták a nemzeti múzeum terveit”.9 Sajnálatosan szétporladtak a már összeszedett értékes gyűjtemények is.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalakulásának történéseit már többen leírták.10 Tudjuk azt, hogy az 1859. november 23–26-i alakuló közgyűlés határtalan lelkesedés közepette alapította meg a történelmi jelentőségű
intézményt, hagyta jóvá szabályzatait és választotta meg tisztségviselőit.
Brassai, bár a gr. Mikó Imre 1856 februárjában közzétett felhívását
nem írta alá, miután a tudomány és közélet jelentős személyiségei közül
huszonnégy magyar akadémikus és sokan mások is aláírják, pótolja mulasztását, és 1857 februárjában levélben közli csatlakozási szándékát. Ezt
a levélváltást Egyed Ákos úgy értékeli, miszerint mindketten kifejezték
együttműködési készségüket, egymás iránti bizalmukat, és hogy Mikó,
mint minden „künn élő honfitársat”, Brassait is hazavárja.11
Ennek a levelezésnek kiemelt fontosságot azért tulajdonítunk, mert
– amint utólag kiderült – gróf Mikó és támogatói kezdeményezése: a
Múzeum-Egyesület valójában azért volt képes ellátni a későbbiekben az
Ferencz József unitárius püspök Brassai Sámuel koporsója mellett mondott beszédéből.
1897. Kvár, Akadémiai Könyvtár 111667, 4.
9 Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület félszázados ünnepére. 1859–1909. Szerk. Erdélyi Pál. Kvár 1909–1942. 19. (A továbbiakban: Emlékkönyv 1909.)
10	Lásd Szabó T. Attila: Az EME története és feladatai. Kvár 1942. Bibliográfia.
11 Egyed Ákos: Brassai Sámuel és az Erdélyi Múzeum-Egyesület. Keresztény Magvető
113(2007). 3. 297.
8
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elképzelt feladatot, mert Brassai Sámuel mint igazgatója és múzeumőre,
Finály Henrik mint főtitkára, Szabó Károly könyvtáros és éremkezelő lelkes munkája sikerre vitte a kitűzött célt. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület fél
évszázados fennállásának tiszteletére kiadott emlékkönyvben található
érdemi jellemzés szerint: „Így Brassai Sámuelre együtt hárult a múzeumigazgatói és őri teendő, Szabó Károlyra jutott a könyvtárosság mellett
eleinte az érem- és régiségtár kezelése is, Finály Henrik titkárra pedig az
adminisztráló teendők özöne zúdult. Valóban lángoló ügy- és tudományszeretetüket és törhetetlen kitartásukat bizonyítja az, hogy a nehéz viszonyok között feladataikat mégis mindnyájan kitartóan teljesítették és
becsülettel megoldották.”12
Brassai a fent jelzett levelében (1857. február 1.) nemcsak helyesli az
Erdélyi Múzeum-Egyesület létrehozását, hanem felajánlja támogatását és
100 ezüst forintot alaptőkéjének gyarapítására. Ennek a levélnek és a felajánlott támogatásnak köszönhetően lett már 1857 elejétől „előjegyzett
tagja” a szervezés alatt álló EME-nek. Ezt a lépést Mikó Imre fontosnak
tartotta, mivel kételyei voltak afelől, hogy Brassainak, a neves tudósnak,
előbb a Magyar Tudós Társaság, majd a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagjának az aláírása szerepel-e az eredeti aláírási jegyzéken. A
gróf gyors válaszlevelében fejezi ki örömét és reményét, hogy Brassaihoz
hasonlóan más kiszármazottak is követni fogják példáját.13
Itt jegyezzük meg, hogy abban az időben Brassai Budapesten tartózkodott, valójában a ’48-as forradalomban való szerepvállalása okán és következményeképpen. Kétszer kényszerült a forradalom alatt elbujdosni Kolozs12 Emlékkönyv 1909. 40.
13 Gróf Mikó Imre levele Brassaihoz:
„Tekintetes tanár úr!
	Igen tisztelt hazámfia!
Folyó hó 1-jén kelt becses levelét s alapítandó Múzeumunknak tett szép ajánlatát örömmel vettem. Nagyon köszönöm, hogy reményemben megcsalatkoznom nem engedé.
Midőn az akadémiai aláírások lejöttek, nyugtalan figyelemmel keresém nálunk a legjobb emlékezetben, sőt köztiszteletben álló nevét, s nem találván, azzal nyugtattam
magamat, hogy majd külön teendi meg kedves hazája irányában tartozását. Vajha
szép példáját a többi, Erdélyből ideig-óráig kiszármazott hazámfiai is követnék. Nem
tudom, helyes-e, de nekem úgy tetszik, hogy az erdélyi értelmiségnek külön szerepe és
feladata van, mi az idevaló szászokkal és oláhokkal közvetlen érintkezésből és politikai egytestűségből foly, hogy ti. Nekünk, erdélyieknek együtt itt benn a mi hegyeink
között kellene továbbra is az ipar, civilizatiói és tudományos verseny csendes és békés
harcát megküzdeni, s a küzdés terét a magyar elem számára – ha lehet– megtartani.
Ezért is én önöket s minden künn élő honfitársaimat egykor ismét mind itt benn szeretném látni Erdélyben, velünk, közöttünk, sorainkban, a tanszéken, egyesületek és
múzeum sat. élén. Vajon nem tévedek-e felfogásomban, tisztelt tanár úr?
	Isten áldja tartós jó egészséggel! Üdvözli tisztelő honfitársa, szolgája, Gróf Mikó Imre.
	Kolozsvártt, február 6-ikán 1857.” (Vö. Egyed Ákos: i. m. 296.)
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várról. Először 1848. november 16-a után, amikor a túlerőben lévő császári
csapatok elfoglalták Kolozsvárt. (Brassai 1848-ban nemzetőri szolgálatot
teljesített de főleg a Vasárnapi Újságban megjelent, a forradalom melletti
kiállása miatt tekiintették lázítónak.) Bánffyhunyadi és nagyváradi rövid
tartózkodás után Pestre megy. Miután Bem tábornok visszafoglalja Kolozsvárt, ő is hazatér, a világosi fegyverletétel után azonban ismét bujdosni
kényszerült előbb Szeben, majd Szatmár és Máramaros hegyeiben bujkált,
ahol találkozott ukránokkal és oroszokkal, és felhasználta az alkalmat,
hogy megtanulja az orosz nyelvet. Végül Pestre indul (álruhában, szakáll
nélkül), ahol 1858-tól 1859-ig magániskolai tanári munkát vállal.
Brassai nemcsak intézménypártolásáról tett tanúbizonyságot, hanem
gróf Mikó levelében kifejezett óhajának is eleget téve, valóban végleg hazatér Kolozsvárra. Az EME megalakulási munkálataiban lelkesen részt vesz,
és vállalja a múzeumőri feladat mellett az ideiglenes igazgatói tisztséget is
Ez utóbbi rövid időn belül teljes igazgatói felelősséggé válik, amelyet több
mint tíz évig az EME kitűzött céljainak elérése érdekében igen hatékonyan
végez is.
Az EME alakuló ülésén (1859. november 23–26-án) múzeumőrré választják – 295 szavazatból 270-nel –, és a jóváhagyott szabályzat feladataként írja elő: „a múzeumőr, mint a természettudományi gyűjtemények
közvetlen őre, e gyűjteményeket rendezi, lajstromozza és felügyeli, felelős
mindenről, ami keze alá van bízva.”14 Múzeumőrként rá hárulnak tehát
olyan nagy felelősségű teendők, mint a gyűjtemények rendezése, felügyelete és gyarapítása, a botanikus kert felügyelete és gyarapítása, szakmai
kapcsolatok kiterjesztése, a múzeumi fegyelem betartatása és az óvintézkedések megtétele a javak védelmében.
Az EME alakuló ülése ideiglenesen az intézmény beindulását és működését alapvetően meghatározó helyettes igazgatói tisztséggel is felhatalmazta Brassait azzal, hogy kimondta: „a múzeumőr egyszersmind
ideiglenesen az igazgató teendőivel is megbízandó”,15 így az Egyesület
legfontosabb és legfelelősebb irányítója lett. Az igazgatói hatáskör, amely
kezdetben ugyan ideiglenesnek minősült, később viszont teljes egészében
Brassaira hárult, hosszú távra az ő hozzáállásának függvényévé tette az
Erdélyi Múzeum-Egyesület eredményességét és céljainak nemzetérdekű
teljesítését. Bár ez a kulcsfontosságú tisztség az alapszabályzat 26. paragrafusa értelmében igen nagy felelősségvállalást jelentett Brassai számára, „a múzeumigazgató közvetlen felügyelője lévén az egész múzeum
belsejének és az abban levő valamennyi gyűjteménynek, kötelessége
e felügyeletet szigorúan és lelkiismeretesen gyakorolni és úgy az egyes
14 Az Erdélyi Múzeum-Egylet alakító közgyűlésének jegyzőkönyve. 10.
15	Uo.

42

Brassai Sámuel

gyűjtemények őreit, mint a melléjük rendelt segédszemélyzetet nemcsak
hivatalos tekintélyével, hanem saját példás buzgalmával is a múzeum
fenntartása és hasznosítása érdekében rájuk rótt kötelességeik teljesítésére buzdítani”16, e feladatát is szívügynek tekinti, s méltó módon teljesíti.
Gondoskodó gazdálkodói képességét azzal bizonyította, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület igazgatójaként az ő idejében rohamosan erősödik
az intézmény, gyarapodnak a gyűjtemények, és nő a botanikus kert értéke. Boros György ezt a tényt az életrajzában így rögzíti: „Mikor hivatalába
lépett, olyan szegény volt a múzeum, hogy minden vagyona elfért egy szobában, s amikor 1872-ben elhagyta, az egész épület tele volt.”17
A bécsi kormányzat ama korlátozását, miszerint az EME alapszabályzata ne tartalmazza egy tudományos akadémia jellegű szervezet létesítését, valójában csupán formailag tartották be az intézet működtetői.
Brassai hét éven át szerkeszti az Erdélyi Múzeum-Egyesület Évkönyveit,
melyekben évente megjelentek a szakosztályok tudományos dolgozatai.
Az I. kötetet (1859–1861) – amely már a szakosztályokban elhangzott kilenc tudományos előadást is közöl – indító előszavában Brassai jelzi, milyen gondokkal küzd az Egyesület, hogy az erdélyi magyar tudományosság
bölcsője lehessen, és megírja, „minő küzdelem kellett egy magát civilizálónak hirdető kormánytól kicsikarni azt az engedményt, hogy 2000 ember, magán-egyén, saját pénzével, önkéntes áldozatával egy tudományos,
avagy csak honismertető közintézetet alapítson. […] Minthogy pedig Évkönyveink az egyleti választmány tudományos ülései eredménye, magyarázat gyanánt beiktatom az alapszabályok ide vonatkozó cikkét, mellyel
aztán be is végeztem értesítői tisztem teljesítését: I. fejezet, 6. paragrafus,
a) »Azon választmányi üléseken kívül, melyekben a Múzeum anyagi ügyei
intéztetnek, tartatni fognak olyan választmányi ülések is, melyeknek tárgyai lesznek főleg a honismeretre vonatkozó tudományokbeli értekezletek
és felolvasások«.” E kötet(ek)et az érdekeltek figyelmébe ajánlja.18 Az EME
évkönyveinek első kötete előszavában új távlatot, jövőképet próbál jelezni, kifejezi az intézet Európa felé való nyitási szándékát, igen frappánsan
leszögezve: „Európa sokáig – egészen a legújabb időkig – nem ismert minket. No! Szép tőle nem volt, de vétek sem.”19 Brassai figyelemfelkeltő szavaival a nyitás és megismertetés feladatát tűzi az EME és évkönyvei elé.
A Múzeum-Egyesület életében és a kiadványaiban meghatározó jelleggel felismerhető az a tény, hogy Brassai személyében olyan irányítót
kapott, aki önmaga is tudományos igényű kutató szakember, „és az elmé16	Uo.
17 Boros 1927. 206.
18 Évkönyv. Erdélyi Múzeum Egylet. I. 1859–61. Szerk. Brassai Sámuel m. h. ig. III–IV.
19	Uo.
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leti végkövetkeztetéseket levonó filozófus”.20 A jelzetteknek megfelelően az
évkönyvek valóban ellátták kitűzött feladatukat 1873-ig, amikor a frissen
alakult egyetem létesítésével a tudományos munka más irányba terelődött, és az évkönyvek helyébe lépett az Erdélyi Múzeum folyóirat, amelynek első száma 1874 februárjában indult Finály Henrik szerkesztésével.
A Brassai Sámuel szerkesztésében megjelent öt évkönyvben találjuk az
Egyesület életében igen fontos szerepet betöltő ülésszakok előadásait, vitáit, valamint a közgyűlések jegyzőkönyveit és a működéssel kapcsolatos
történéseket. Brassai évente gondoskodott arról, hogy a természettudományoktól a társadalomtudományokig minden, a tudományosság szempontjából előremutató tudománybölcseleti anyag bekerüljön az évkönyvbe. Bár ő maga nem vállalt semmilyen szakosztályi vezetést, előadásaival
több szakosztály munkálatában vett részt, szívesen vállalva tudományos
vitaanyagok felolvasását. Különösen a megalakulás első éveiben folytat
igen szorgalmas és széles körű tudományos tevékenységet, példamutató
magatartásával próbálja serkenteni az erdélyi magyar szellemi életet.
Az évkönyvek első kötetében már két anyaggal jelentkezik. Első felolvasását, amelyben Liebiggel száll vitába, 1860. március 10-én tartja A növénytáplálkozás ügye napjainkban címmel (Évkönyv. I. 49–62), majd 1861-ben
összesen négy, különböző előadást tart, és közli az ózonról szóló értekezését
(uo. 143), a második kötetben a napfoltokról (II. 158), majd a természet képző
erejéről szóló és a naptárral kapcsolatos közlését jelenteti meg.
1862-ben szintén három előadást tart: az előző évről folytatja a naptárról szólót majd Az exakt tudományok követelései a fhilosophia irányában címűt. Ebben a darwinizmus rohamos térhódítása során kialakult
különböző nézetek közepette foglal állást, s bár egyet nem értését fejezi
ki az ember eredetét illetően, és gúnyosan szögezi le: „...én nem irigylem
azoknak az ízlését, az ambícióját, akik inkább a gorillával, mint az angyalokkal kötniek rokonságot”, mégis észleli a darwinizmus alapvető mondanivalóját, miszerint a minőség és minőségi ugrás olyan gondolati forma,
mely összefogja az egyedit az általánossal. Igaz, ebben az anyagában is,
mint sok más filozófiai értekezésében, célnak tekinti, hogy gátat kell emelni a materializmus elterjedésének (II. 54–80). Ennek az évnek a harmadik Brassai-anyaga az éledés- és életkezdésről szól, melyben a spontanea
generatiót részletesen taglalja, tisztázza a szerves és szervetlen anyagok
fogalmát, abból a megállapításból indulva ki, hogy „szerves lény az, amely
magához hasonlótól származván, ismét képes magához hasonlót nemzeni, szervetlen pedig az, amelyben e képesség nincs meg”.21
20	Balázs Sándor: Bölcselet az Erdélyi Múzeum-Egyesületben. Kvár 2007. 18. (A továbbiakban: Balázs 2007.)
21 A Múzeum Egylet Évkönyve. II. 1862. 54–80.
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1863-ban a harmadik tudományos ülésen a természetrajzi múzeumok elrendezéséről és rendeltetéséről értekezik, amely egyben a természettudományi gyűjteményekkel kapcsolatosan az addig elvégzett munka
eredményének a bemutatása is.
A további években Brassai fáradhatatlanul tevékenykedik a bölcsészeti
szakosztályban. A fejlődés elméletéről és Fejlődés és erkölcstan címmel tart
előadást;22 a nyelvészeti szakosztályban bemutatott dolgozatai: Nyelv és
irodalom, Nyelvészeti logika eleven példákban, Védjük a magyar nyelvünket, Nyelv és társadalom23; a nem magyar nyelvű előadások között találjuk a
szanszkrit-tanulmányát;24 a természettudományi szakosztályban A természet képzőerejéről című dolgozatával jelentkezik; a csillagászat köréből három értekezést is tart, mégpedig kettőt a napról és egyet a napfoltokról.25
A fent jelzetteken kívül Brassai az EME évkönyveiben és az Erdélyi Múzeum folyóiratban gyakran jelentkezik filozófiai elmélkedéseivel vagy természettudományos írásaival.26 Érdemes megemlíteni, hogy kilencvenhét éves
korában is – kihasználva az Erdélyi Múzeum publikációs lehetőségeit (ebben
a lapban megjelent utolsó írásában, melynek címe Filozófia a középiskolában)
– kiáll a középiskolai filozófiaoktatás mellett. „A múzeum-egyletiek kategorikusan kiálltak amellett, hogy a gimnáziumokban nagy szükség van e tantárgy tanítására, megszívlelendő javaslatokat is tettek ennek milyenségére
nézve. Az agg Brassai volt ennek a kampánynak a vezérszónoka.”27

Brassai életpályája – iskola, akadémia, egyetem
Saját bevallása szerint – mert bizonylat születési adatairól nem maradt
fenn – 1797 júniusában, annak is a közepén, Torockószentgyörgyön született. A szó szoros értelmében autodidakta volt. Gál Kelemen életrajzában
22 Az Erdélyi Múzeum-Egyesület háromnegyedszázados tudományos működése (1859–1934).
Szerk. György Lajos. Kvár 1937. 14.
23	Uo. 14.
24	Uo. 17.
25	Uo. 21.
26 Az exakt tudományok követelései a fhilosophia irányában. = EME évkönyv. II. 1863. 54–
80; Orbus canescens, L. fil. És egyéb, ami hozzájárul. = EME évkönyv. III. 1865. 110–112;
Hasonlatról. Erdélyi Múzeum I. 3. 44–5;
Euklides és Lutter. Erdélyi Múzeum 1875. 65–70; Az életerő léte. Erdélyi Múzeum 1880.
89–108; Az akadémia magyarsága. Erdélyi Múzeum1882. 193–205; A morál fogalma.
Erdélyi Múzeum 1889. 539–554; Vitás kérdések. Erdélyi Múzeum 1892. 183–192, 247–
259; Fejlődés és erkölcstan. Erdélyi Múzeum 1894. 1–16, 85–102, 153–171; Filozófia a
középiskolában. Erdélyi Múzeum 1894. 622–628, 1895. 41–51.
27 Balázs 2007. 62.
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a következőket írja róla: „Íme ez az, amit Brassai születésével e világra
hozott: éles értelem, hibátlanul járó logika, a tudomány, művészet és közgazdaság kérdései iránt való nyugtalan és kielégíthetetlen érdeklődés, fáradhatatlan akaraterő, szorgalom és kitartás, ami egy nyolcadrészi szász
örökség.”28 Tizenkét éves koráig unitárius pap apja tanítja, majd a helyi
iskolába jár, és jelesen vizsgázik 1812-ben és 1813-ban. Tanulmányait a
kolozsvári Unitárius Kollégiumban folytatja. Betegsége miatt ezt is megszakítja, majd a nagyenyedi Református Kollégiumba kerül, azonban szintén betegsége miatt 1816-ban innen is visszatér szülőfalujába, és otthon
tanul tovább húszéves koráig.
A húszas évei viszont Brassai számára a tudásszerzés hatékony időszakát és a kultúrában gazdag, különleges nemesi környezetben eltöltött
idő hatásaként a közélet iránti elhivatottság érzésének kialakulását jelentik. Főúri családok alkalmazzák, először Zsibón könyvtárrendező báró
Wesselényi Miklósnál, majd 1823–1829 között a Bethlen családnál zongoratanár és nevelő. Kihasználva a gazdag könyvtárakat és a főúri családok
szellemi környezetét, széles körű tudásra tett szert a tudományokban és
a nyelvek ismeretében. Ez a tíz év teremtette meg a tudásra szomjas ifjú
számára az alapot, hogy később hosszú éveken át egész nemzetének tanítómestere lehessen.
Szintén Gál Kelemen Brassairól szóló életrajzában olvasható: „Iskolája
csak arra volt jó, hogy megnyissa szemét a látásra, a magyar ugar egész
területén eléje táruló hiányokra, hibákra, a nyugattól való elmaradásunk
szomorú látványára. Ez a szomorú élmény őt nem csüggesztette, hanem
példátlanul széles körű és elmélyedő tanulásra serkentette. De ez a tanulás nem olyan l’art pour l’art-féle munka volt a maga kedve és szeszélye kielégítésére, hiúsága legyezgetésére, hanem igazi értelme és valódi lényege
szerint: gyakorlati irányú mívelődési ösztöne felébresztésére és kielégítésére irányuló. Kisebb körben s a tudomány terén olyan szabású törekvés,
mint a Széchenyié a testvérhonban s a Wesselényié Erdélyben. Lehetetlen
törekvésük azonosságát fel nem ismerni: csupán nemzetnevelő és -emelő
munkájuk területe más itt és más ott. Tanult folytonosan és soha ki nem
fáradó buzgalommal, de nem azért, hogy sokat tudjon, hanem azért, hogy
sokat taníthasson, sokat használhasson nemzetének.”29
A Vasárnapi Újságban maga nyilatkozik úgy, hogy olyan nevelője volt
Erdélynek, mint a testvérhazának Széchenyi „ébresztő riadói”. Ebben a
lapban írja egy helyütt, hogy „ha én iskolamester volnék, alázatos mesterségemet a világ minden mesterségénél előbb becsülném, és mindennap hálát adnék Istennek, hogy megengedte nekem indulatok és értel28 Gál 1926. 180.
29	Uo. 171.
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mek alakítójának lenni, eltöltvén magamat kötelességeim szeretetével, és
mindenekfelett abban járnék, hogy felemeljem, ami alant vagyon, hogy
gyámolítsam, ami gyenge, hogy világosítsam, ami hibában létezik.”30 Ez
a vallomás élete eszményének hű kifejezője, és a későbbiek során felvállalt cselekedetei, a közélethez való hozzáállása saját fiatalkori vallomását
igazolja.
Magánéletében takarékos, kis vagyonával és pénzével jól gazdálkodik. Erről az oldaláról Mikó Imre életrajzában így ír: „Brassainak nem volt
vagyona, szerkesztői és tanári fizetéséből élt. Olyan feltevés is van, hogy
nemhiába írt könyvet a bankügyről, mert ő maga is bankügyletekkel foglalkozott, s részvényeit ügyesen forgatta. Írásos bizonyíték azonban nem
maradt fenn erre vonatkozóan. Annak viszont van nyoma, gépek tervezésével, javításával is foglalkozott, bizonyára nem ingyen.”31
Az Unitárius Kollégium igazgatójaként és tanáraként anyagilag is támogatta az intézményt. Mikor szomorúan tapasztalta, hogy az iskolának
sem természettani, sem vegytani szertára nincs, sőt meggyőződött arról
is, hogy a fenntartó egyháznak sem áll módjában szertárt létesíteni, saját
zsebébe nyúlt, megszerezte a szükséges eszközöket, és beindította a szertári kísérletezéseket. Ugyanakkor más anyagi áldozatokra is kész volt. Önként vállalta az orgonaoktatást, s mivelhogy az egyháznak orgonája nem
volt, nemcsak ezt, de más hangszereket is szerzett. Megtudta, hogy az iskola sütőháza leromlott, s azt saját költségén újraépíttette. Értesült arról,
hogy a tanítók igen csekély fizetést kaptak, s ezért egyik jeles tanító fizetését a sajátjából 50 forinttal pótolta, az egyház más szükségeire a kolozsvári tehetős polgároktól öt évre évi 260 forint segélyt szerzett, ő maga pedig
különféle címeken ezer forintnál többet fordított főiskolai célokra. Nemes
munkája azzal tetőzött volna, hogy a főiskola részére nyomdát is vásárol,
ebben a tervében azonban már meggátolta a szabadságharc leverése32,
írja Boros György 1897-ben a budapesti képes Vasárnapi Újságban.
Sem időt, sem anyagiakat nem sajnálva kész segíteni minden tehetséges fiatalon, tűnik ki Ferencz József unitárius püspök Brassai sírja melletti
beszédéből: „Százan, ezren lesznek az országban szerteszéjjel, akik az ő
szívének jóságát áldják; lesznek, akik pályájukat is neki köszönhetik. Mert
amely ifjúban tehetséget ismert fel, azt nemcsak buzdítani és bátorítani,
hanem célja elérésében támogatni is kész volt. Jutott neki a kevésből, hogy
másokkal jót tegyen, mivel magának könyvein kívül nem sokra volt szüksége. Egyszerűen és takarékosan élve, a közcélokra is mindig tudott áldoz30 Vasárnapi Újság 1843. január 1.
31 Mikó 1971, 291.
32	Boros György: Brassai Sámuel tanárságának hatvanadik évfordulójára. Vasárnapi Újság
1897. március 14. 11. 161—162.
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ni, úgy hogy nevét nemcsak mint tudós, hanem mint jótevő emberbarát
is megörökítette.”33
Legjobb példa Brassainak erre a tulajdonságára a Herman Ottóhoz
fűződő viszonya, akit kutatói eredményeiért a magyar, de az egész tudományos világ elismert. Ebben is része volt Brassainak, mert a fiatal kutatóban felismerte a tehetséget, és a Múzeum-Egyesület igazgatójaként saját
fizetésének egy részéről lemondott a fiatal tehetség javára – tudjuk meg
magától Herman Ottótól egy huszonöt évvel később írt leveléből: „Ami
pedig különösen lelkem előtt lebeg, az: Brassai Sámuel, a szegény erdélyi
múzeum szegény igazgatója, aki 1000 forint fizetéséből 300 forintot nekem adott, hogy megélhessek s dolgozhassak; nem csak, hanem oktatott,
vezetett és buzdított, hogy azon a téren is dolgozhassak valamit, amely tér
akkor, ha nem is volt merő pusztaság, de nemigen volt magyar.”34
Brassai hosszú életébe sok minden belefér. A 19. század harmincas
éveinek elején jelentkezik első írásaival, amelyekkel már bizonyítja nagy
tudását, és egyből bekerül az érdeklődés előterébe, rövidesen lapszerkesztői megbízatást kap (1834), majd az Unitárius Kollégium tanára, később
igazgató-tanára lesz (1837), a Magyar Tudományos Társaság, az Akadémia – Vörösmarty Mihály, Wesselényi Miklós és Szemere Pál ajánlására
– előbb levelező tagjának (1837), majd rendes tagjának (1865) választja,
később az Erdélyi Múzeum-Egyesület múzeumőre, igazgatóhelyettese
(1859), majd igazgatója, a Kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetem
professzora, prorektora, rektora és dékánja, megalakulásától (1872) tanszékvezető és több tantárgy előadója. Közben tanít, cikkezik, vitatkozik
Pesten, illetve Kolozsváron a tudományok majdnem minden ágában. Ha
vitatkozhatott, mindig elemében volt.
1897. június 24-én a kolozsvári Vöröskereszt szanatóriumában éri a
halál, pár nappal előtte, 1897. június 18-án Torockószentgyörgyön emléktáblát helyeznek el szülőháza falán, majd 1910. október 2-án a Házsongárdi
temetőben mellszobrával ékesített síremléket lepleznek le, amely ma is zarándokhelye tisztelőinek.
Hosszú élete és munkássága alatt alapvető hivatásának s nem utolsósorban hazafias tettnek tartotta nagy tudását népének átadni. Gál Kelementől, egyik életrajzírójától olvashatjuk: „Bármint forgatom elmémben
a kérdést, mindig arra az eredményre jutok, hogy ő a nemzetének nagy
tanítómestere. Ezzé avatja őt életének egyetlen nagy szenvedélye, a tanítás. A magyar művelődés őrhelyén álló katona. Oda állította őt a lelkében felcsendülő elhivatás parancsa. Figyelő lélekkel áll a nemzete életében
33 Ferencz József unitárius püspök Brassai Sámuel koporsója mellett mondott beszédéből,
1897. Kvár, Akadémiai Könyvtár, 111667, 6.
34	Vö. Boros 1927. 211.
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felmerülő tudományos, művészeti, irodalmi és közgazdasági jelenségek
áramlatai között. Oszlatja a sötétséget és tudatlanságot, űzi a homály fellegeit, irtja a tévedéseket, terjeszti és fejedelmi bőkezűséggel szórja szét
nemes önzetlenséggel embertársai lelkében az ismeretek magvait. Fellépése egybeesik azzal a korral, melyben Széchenyi tüneményes fellépésével a lelkek a hosszan tartó szellemi aléltság állapotából Erdélyben is
ébredezni kezdenek. Széchenyi komoly gazdasági programját Erdély irodalmi életében senki megértőbb lélekkel nem fogadta, s megvalósításához
nagyobb készültséggel nem fogott, mint Brassai. Észreveszi nemzetének
szellemi aléltságát, tudományban, ismeretekben való elmaradottságát, s
lelkének egész gazdag kincsestárát, egész életét teszi fel a tanítás munkájára, a nemzeti míveltség emelésére és fejlesztésére.”35
Életműve bizonyítja, hogy a magyar tudomány erdélyi művelői között,
valamint a magyar kultúra terjesztői között minden idők előkelő helyét kiérdemli. Szintén Gál Kelemen írja róla: „Nekem, visszaidézve emlékemben
az ő testi alakját s írásait olvasgatva, a nemzet nagy tanítói, Szókratész
vagy Apáczai Csere János jutnak eszembe, akik egy gazdag élet minden
szellemi kincsét a legnemesebb önzetlenséggel szórják szét, hogy a műveltség világosságát terjeszthessék, s nemzetüket a kultúra útján emelhessék.”36 Majd így folytatja: „De Brassai mindig ott volt, mindig jelentkezett, ahol szükség volt egy okos szóra, egy felvilágosításra, egy kérdést
bontogató, szálaira fejtő éles elmére. Nem arra hivatott ő, hogy nagy életműveket létesítsen, hanem arra, hogy a műveltséget, a felvilágosodást terjessze, nemzetét a korszellem zavaros áramlatai között a helyes irányba
vezesse, a lelket és erkölcsöket romboló divatos eszméktől óvja. Ő a 19.
század magyarságának nagy tanítója: praeceptor Hungariae.” 37
Az Akadémiának aktív, cselekvő tagja. Számos dolgozatát olvassa fel
annak különböző szakosztályaiban, de az Akadémia igazsága című felolvasásában kemény bírálatban részesíti az intézményt éppen mert jelentőségéhez képest helyenként elmarad az elvárásoktól. Főleg azért bírálja az
Akadémia módszerét, mert minőségi szelekció nélkül olvassák és nyomtatják ki még az oda nem illő dolgozatokat is. Ugyanakkor, az igényesség
magas mércéjét állítva fel, tanulságként kiáll a művészi forma mellett, figyelmeztetve: „És ez az, hogy a versenyző mű ne iskolai száraz kézikönyv,
hanem művészi alakba öntött, kedveltető olvasmány legyen, mely a világ
művelt fiát és leányát gyönyörködtetve oktassa, őket a tárgyalt tudománynak megnyerje.”38 Még ugyanabban az évben (1862) visszatér az Akadé35 Gál 1926.179, 180.
36	Uo. 180.
37	Uo. 180.
38	Brassai Sámuel: Az Akadémia igazsága. Kvár 1862. 185.
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mia bírálatára az Egy jelenet az akadémián című cikkében a Korunkban,
melyben kiáll az akadémiai törvényesség mellett, mert szerinte „a törvény
sanyarának némi enyhítése és szembetűnő megszegése miatt iszonyú hézag támad”, véleménye szerint a „saját nemzeti intézeteink botlásait előbbhátrább megsiratjuk”.39 Aggódva félti a silányságtól a legmagasabb intézetet, amely visszahat az egész nemzet jövőjére, és nagy szigorral ítélkezik
felette: „Az elfogult vagy éretlen patriotizmus bő köpenyeg, mely hidegtől,
széltől, esőtől ment, de sokszor szennyet, rongyot, férget is éppen oly híven
takar. A lárvának használt patriotizmus pedig szemfedél, melyet a nemzet
tetemeinek készítünk előre s bizony nem messzi használat végett.”40
Tudni kell, hogy a Magyar Tudományos Akadémia csak másodszori
javaslatra vette fel levelező tagnak. 1836-ban javasolják, ám a matematika és természettudományok szakosztályba való felvételre csak 1837. szeptember 7-én kerül sor 20 szavazattal a 37-ből, bár Boros György szerint
„leginkább a bölcsészet és történeti osztály illette volna meg, mert irodalmilag legtöbbet abban a tárgykörben mozgott, s a történelem tanára volt
a főiskolában”.41
Rendes tagságát is ismét halasztva nyeri el, 1861-ben írt, Az exakt
tudományok követelései a filozophia irányában című értekezéséből fakadó éles vitái miatt ugyanis az értekezés nem került be még az Akadémia
Értesítőjébe sem, ami mélyen megsértette Brassait. Ez volt az eredménye
annak, hogy szakadatlanul érdes bírálatokkal illette nemcsak a tagokat,
hanem magát a módszert és működési hiányosságokat, és ezeket meg is
fogalmazta az Akadémiával szemben.
1857. november 9-én olvasta fel Logika című értekezését a filozófiai
szakosztályban, és ez az értekezése az akkori időszak magyar filozófiai
irodalmának kiemelkedő munkája volt. Az Akadémia felismerte különleges érdemeit, és Marczibányi-díjjal és 100 arannyal tüntette ki Brassait.
Végül 1865-ben, huszonnyolc évi levelező tagság után rendes tagnak választják, s e minőségben még harminckét évig, mondhatni haláláig végzi
lankadatlanul tudományos tevékenységét, mely csúcsot jelentő hatvanéves akadémiai tagságot jelent.
Sokan tették fel a hatvanas évek elején a kérdést, hogy miért szenvedett késedelmet Brassai akadémiai rendes taggá választása. Az Országos
Tükör 1862-es számának arcképsorozatában írja Vadnai Károly: „A lángész legeredetibb mintája, legszeplőtlenebb sajátosságában, mely semmit
sem kölcsönöz másoktól, semmit sem fogad el vak meghunyászkodással – sőt, mindaz, mit ön erején létrehoz és kifejt, eredeti, ős jellegének
39	Brassai Sámuel: Egy jelenet az akadémián. Korunk 1862. május 21. 79.
40	Uo.
41 Boros 1927. 230.
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kifolyása.”42 A szerző magyarázatot keresve a Brassaira illesztett néhány,
nem tetszetős jelzőre, leszögezi: „Demokrata és cinikus; egyesek, mivel
nem érik fel szellemiségét, sokoldalúságát vetik szemére; mások, figyelmen kívül hagyva erősen bíráló készségét, kötekedőnek minősítik; a tekintélyeket nem ismeri el érdemtelenül, csakis a tudás előtt hajol meg; az
igazságtalanul megtámadottat védi, amely az ellenfeleket eltántorítja, de
életének minden időszakában lovagias törekvése az igazság melletti bátor
kiállás.”43 Kifogásolja a „két ország tudósának” elhanyagolását, s epésen
megjegyezi: „Brassai csak a levelező tagok közt foglal helyet, nem neki szégyen, hanem magának az akadémiának.”44
Mindennek ellenére nem maradt el az Akadémia részéről sem méltatása, sem értékeinek elismerése, mert miközben kemény harcban állott
akadémiai tagokkal, az intézmény azzal tisztelte meg, hogy „A magyar
bővített mondatért” (S.J. újító elemzéséért) Samuel-díjjal tüntette ki, vagy
később, a születésének nyolcvanadik évfordulójáról külön megemlékeznek, majd tagságának ötvenedik évfordulója alkalmából a tudományos
intézmény dísztagjává minősítik. Halálhíre vétele után az Akadémián
elhangzott főtitkári méltatás szerint: „Brassai pályája nemcsak időben
volt hosszú, hanem munkásságban és sikerekben is gazdag. Egész életén
át tanított szóval és írásban. Ha volt valaha akadémiai tag, kinek halála
minden osztályra nézve veszteség, az bizonyára Brassai, aki az Akadémia
három osztályának majd mindenik tudományát művelte: a mathematika,
philosophia és természettudomány, a classica-philologia, a magyar nyelvészet.”45
A tudományok majd minden ágát lefedő, enciklopédikus, gazdag ismeretei lehetővé tették Brassai számára az aktív cselekvést. Hatalmas tudása
miatt kortársai már életében polihisztorként tisztelték, ő maga azonban
mindezt másként látta. A Hon hasábjain a Halljunk szót! című cikkében
úgy nyilatkozik, miszerint az ő egyetlen tudománya maga a módszer:
„Gyakran kellett hallanom, nemegyszer kíméletlen, többször gúnyos és
olykor goromba modorban azt a szemrehányást, hogy én – mindenbe
beleszólok, hogy én – encyclopaedismust affectálok. Legyen úgy. De ha
azt akarom, amint óhajtom, hogy az illető közönség szerény tanácsaimat
számba vegye, állított encyclopaedismusom kulcsát kezébe kell adnom.
A dolog valósága ti. az, hogy nekem csak egy tárgyam, egy tudományom
van: a módszertan (methodistica) elméletben és gyakorlatban.”46
42 Országos Tükör (Arcképsorozat) 1862. 16. 232.
43	Uo. 233.
44	Uo. 233.
45	Uo. 241.
46	Brassai Sámuel: Halljunk szót! A Hon 1863. 115–118.
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Brassai a módszerről szóló nevezetes tanulmányai három alkalommal
kerültek felolvasásra az Akadémia filozófiai osztályán:47 Mit tanítsunk?,
Hogyan tanítsunk? és A módszer és némi alkalmazásai címekkel. Mivel a
módszertan ilyen fontosságot töltött be tudományos és pedagógusi életpályáján, alább megpróbálkozunk röviden összefoglalni főbb gondolatait
a Magyar Tudományos Akadémián (1867, 1868, 1869) elhangzott három
értekezése alapján, annál is inkább, mert téziseit gyakorlati gazdasági
példákkal is illusztrálta, és tanai évtizedekig meghatározó jellegűek, s jó
részük ma is érvényes.
Módszertanának gyökere, amint ő is nyilatkozta: „Sokratest az dicsérte meg legjobban, akinek az az ötlete volt, hogy ő hozta le a filozófiát az
égből s bevitte az emberek házaiba[…] Én nemcsak most nem, de egész életemben sem találtam méltóbb tárgyat, melyben a filozófia alkalmazását
gyakoroljam, mint a módszert, európai néven methodust.”48
A módszer tágabb értelmezése: „Bővebben jelenti azt az ok-, cél- és
szabályszerű eljárást, mellyel valami tudományos míveletet legjobban és
előnyösen hajthatni végre.”49
Szűkebb értelemben a tanulás módszerére (tanmódszer) „az ügy
nagy fontosságát illetőleg szabadjon csak két vonást említenem. Nem fog
– reménylem – meglepően hangzani, ha azt állítom, hogy a művelt ember élete folytonos tanulás. Annyira különböztető jel ez, hogy a míveltség
fogalmának sokszor, sokaktól és sokféleképp megkísértett s nem mindég
sikerült értelmezésében a legsajátosabb, lényegesebb jegynek lehetne felvenni.”50
Második értekezésében az elvek (eszmék) jelentőségéről szól, amelyek
abban az időben új elképzelésekként jelentkeztek még akkor is, ha ma
már természetesnek tekintjük őket, hiszen azok az elvek, amelyeket akkor
Brassai meghirdetett, már rég átkerültek a gyakorlatba. Az eszmék jelentőségét emeli ki akkor, amikor második akadémiai értekezésében kifejti:
„A tanító az eszmék kelméit illetően és célszerűen elkészítve a tanítvány
eszének mint psihológiai gépnek átadja, s aztán minden további beavatkozás nélkül elhagyja, hogy önállóan s rendszeresen dolgozza fel eszmévé.”51
47	Brassai Sámuel: Három értekezés az Akadémia filozófiai osztályán. A módszerről. I.
rész. Mit tanítsunk, felolvastatott az 1867. január 21-dikei ülésen; II. értekezés, Hogyan
tanítsunk? 1868, és A módszer és némi alkalmazásai. = Értekezések a filozófiai osztály
köréből. Kiadja az MTA az osztály rendeletéből. Szerk. Haberern Jonathan. Pest 1869.
48	Uo. 4.
49	Uo. 6.
50	Uo. 7.
51	Brassai: i.m. 5.
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Hogyan tanítsunk? „Miképp készítse el a tanító az eszméket úgy, hogy
aztán bízvást átadhassa feldolgoztatás végett a tanítvány gondolkodó gépének?” Ennek főbb tételei: az eszmék az érettséghez szabottak legyenek;
igazságot tanítsunk; a szemléltetés kötelezettsége; a fogalmak elkészítése
a maga neme és természete szerint.52
A módszer és némi alkalmazásai című, harmadik akadémiai értekezésében (1869) az eszmék rendezése érdekében szükségesnek tartja: legyünk
fokozatosak; soha ne előlegezzünk feltételezéseket; legyünk következetesek; ismételjünk célszerűen; csoportozzunk óvatosan. Szerinte általános
elv a „keveset, jól és lassan tanítsunk” elve. Brassai a módszerelméletét
hosszú évtizedekig alakította. Eredeti mű, mert bevallása szerint is „egy
élet tapasztalása eredménye”.
Módszertani vizsgálatai során más írásaiban is foglalkozik a tanítás kérdésével. Milyen legyen az iskola? A Keresztény Magvetőben közölt, Rövid elmélkedés az iskolaügy felett53 című cikkében az iskolareform
elveit boncolgatja, s úgy véli, az iskola legyen nevelő intézet, kerülje az
enciklopédizmust, kevés tantárgy legyen, adjon ismereteket, tanítsa az
eszméket, ne legyen felületes, tisztelet és tekintély övezze, legyen patriarkális, arisztokratikus.
Brassai a Keresztény Magvetőben visszatér az iskolai tanítás módszerének kérdésére, például Még egy kis elmélkedés az iskola ügye felől című
dolgozatában (1868). Ebben az iskolai és tanári tisztelet és tekintély kérdését elemzi. Úgy tekinti, ez egyéni és társadalmi szükséglet egyaránt:
egyéni, mert emberi természetünkben gyökerezik, hogy tisztelnünk kell
valakit és valamit. „Társadalmi szükség, mondám, másodszor, mert a társadalmi rendszerben hatalmak létezése nélkülözhetetlen kellék, minden
hatalomnak pedig a tekintély oly kiegészítő része, mely nélkül megszűnik
az lenni, ami.” A tanító sikere a természetes úton kivívott és elismertetett
tekintély, „mert a bitorlott, erőszakolt vagy kényszerített tekintély nem
tekintély”.54 Figyelmeztet, hogy az eszményi tanár az erkölcsi és ismereti
tekintélyalkotás megszemélyesítője.
Módszertanát nemhiába tartotta igazi kutatási területének, mert a
tudományok, az oktatás, a pedagógia, a logika ezt ma is eredendő forrásanyagának tekintheti.
Nem maradt el a nagy tudóshoz illő méltatás a koporsójánál sem, ahol
az Akadémia részéről dr. Finály Henrik akadémikus beszédében többek
között így méltatja: „Brassai Sámuel nem volt egy intézet, egy felekezet,
52	Brassai: i.m.
53	Brassai Sámuel: Rövid elmélkedés az iskolaügy felett. Keresztény Magvető 1868. 226–232.
54	Brassai Sámuel: Még egy kis elmélkedés az iskola ügye felől. Keresztény Magvető 1868. 223.
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egy társulat embere: Ő az egész országé, az egész nemzeté volt, sőt bátran
mondom ki, Ő Európáé, Ő az egész mívelt emberiségé volt.”55
Az akadémiai gazdag tevékenykedését értékelve Márki Sándor a Magyar
Tudományos Akadémia részéről 1897. július 18-án Torockószentgyörgyön
mondott beszédében így emlékezik: „Brassai az Akadémiának csaknem
kezdettől fogva tagja volt; a Magyar Tudományos Társaság az idén szeptember 7-én ülte volna meg a levelező taggá választásának hatvanadik
évfordulóját. Azt a koszorút, melyet most hatvan éve nyújtott, időnként
újjal cserélte föl az Akadémia, rendes, majd tiszteleti tagjainak sorába
emelvén őt. Milyen ünnepe lett volna az a magyar tudományosságnak,
midőn pár hét múlva hatvanéves tagját, a magyar tudósok Nestorát kell
vala üdvözölnie.”56
Igaz, hol akadémiai környezetben, hol a közírás területén néha a személyeskedésig is eljutva kortárs írókkal, kutatókkal sokat civakodik, perlekedik, vitázik, mert meggyőződéseit nem rejtheti soha véka alá, s bátran
veszi fel a harcot ellenfeleivel, ha vélt igazát megalapozottnak találja. Érzékeny ellenfelei ellenszenvvel fogadták legtöbbször nem kímélő gunyoros
megjegyzéseit. Kíméletlen írásaiért néha kellemetlenség is érte.
1872-ben, a kolozsvári egyetem megalakulásakor természetes volt,
hogy Brassainak, az akkori tudományos világ legnagyobb személyiségének, idős korától eltekintve is (akkor kb. hetvenkét éves) jelen kell lennie
az oktatók sorában. Brassai meg is pályázott egyszerre több tanszéket,
kinevezést is kapott az elemi mennyiségtan katedrára. Ettől kezdve az
1882/83-as egyetemi tanév végéig ezt a tantárgyat tanítja. Bár megkísérelte más tantárgyak tanítási jogát is megszerezni, csupán a szanszkrit
nyelv oktatására nyílt még alkalma. Az 1875/76-os iskolai év második
félévében hirdeti meg előadásait A szanszkrit nyelv elemei nyelvészeti
hasonlítással kísérve címmel, majd az 1879/80-as tanévben a Szanszkrit
nyelv és irodalom ismertetése és az általános filológiára alkalmazása, később a Szanszkrit nyelv és általános nyelvtudomány, végül 1883/84-ben
Szanszkrit nyelv és hasonlító nyelvtan címekkel. Még az 1884/85-ös év
második félévében is meghirdeti az Összehasonlító nyelvtan és nyelvfilozófia című előadását.57
Brassai ötéves egyetemi tanácsi tagsága idején többször vállalt vezetői tisztséget. Az egyetem beindulásakor prorektornak, majd 1879/80-ban
rektornak és 1880/81-ben ismét prorektornak választják, 1875/76-ban
55 Finály Henrik: Brassai Sámuel koporsója mellett mondott beszédből. 1897. Akadémiai
Könyvtár 11667/11.
56 Márki Sándor beszéde. Akadémiai Értesítő VIII. 1897. augusztus. 15. 8. füzet. 406.
57 Gaal György: Brassai Sámuel és a kolozsvári egyetem. = A nyelvész Brassai élő öröksége.
Kvár 2005. 42.
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a Matematika–Természettudományi Kar dékánja és a következő évben
dékánhelyettese. Brassai Sámuel az egyetem első tíz évének meghatározó
egyénisége volt, csodálták senkihez sem hasonlítható, ismeretgazdag előadásait és enciklopédikus tudását.

Reformkor, Széchenyi pártfogása.
A Vasárnapi Újság és hatása kora szellemi életére
Brassai pályafutása során többször vállalkozik szerkesztésre. Szerkesztette Méhes Sámuellel a Nemzeti Társalkodót, Berde Áronnal a Természetbarátot, majd egymagában a Fiatalság Barátja, a Criticai Lapok, Meltzl Hugóval közösen az Összehasonlító irodalom-történelmi lapokat, az Erdélyi
Múzeum-Egylet Évkönyvei, Kertészgazdasági Lapok című kiadványokat,
azonban a leghosszabb ideig (tizenöt éven át) nagy szorgalommal, lelkiismerettel és a legválságosabb időszakban (1834–1848) a Vasárnapi Újságot szerkesztette, jórészt írta és forgalmazta. Ezt a lapot azért elemezzük
különösebb figyelemmel, mert tartalmát tekintve a gazdasági népnevelő
újságírás kezdetének tekinthetjük, ugyanakkor a magyar hírlapirodalom
úttörője volt.
Itt jegyezzük meg, hogy agg kora ellenére fiatalos szellemi lendülettel kilencvenhat esztendős korában vállalja egy új lapnak a főszerkesztői
tisztségét, s 1893-ban beindítja a Kertészgazdasági Lapok, az Erdélyrészi
Kertészeti Egyesület havi közlönye címmel, amely öt számot ért meg,
előbb Veres Ferenc, majd Nagy Mór segédszerkesztők közreműködésével.
Igen tanulságos, Lapunk iránya és célja című szerkesztőségi vezércikkében
Brassai nemcsak magáról a lap céljáról és irányvonaláról értekezik, hanem felhívja a figyelmet a szaklapok jelentőségére, és leszögezi: „Amely
országnak minél több szaklapja van, jövője annál biztosabb.”58 A szak
lapok fontosságáról elmondja, hogy „A szaklapok azon ország népe minden nemű iparára, műveltségére mutatnak; mívelt népet pedig csupán az
erkölcstelenség lappangva ölő mérge pusztíthat el a föld színéről. Ezért a
szaklapoknak mindannyi valódi házi barátoknak kell lenniük családunkban: mezei gazdaságunk, kéziparunk, művészetünk és tudományunk oktatása mellett szívünket s lelkünket is egyaránt kell mívelnünk.”59

58	Kertészgazdasági Lapok, az Erdélyrészi Kertészeti Egyesület havi közlönye 1893. április 1.
59	Uo.
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Visszatérve a Vasárnapi Újsághoz, elmondható, hogy igazi népfőiskolai funkciót töltött be, elsősorban gazdasági ismeretek, hasznos tanácsok
népszerűsítése tekintetében. Magát a néplap úgy ajánlja, mint amelyet
„közhasznú ismeretek terjesztésére” alapítanak és működtetnek. Ez a
szándék megvalósult: másfél évtizeden át terjeszti az ismereteket, tanít és
hasznos tanácsokkal látja el a gazdákat, iparosokat, kereskedőket, gazdasszonyokat, tanítókat stb.
Brassai hódolója és munkásságának kitűnő elemzője, Fitz József 1912ben a Brassai Sámuel kritikai elvei című könyvében írja: „Írói működése első
éveiben, midőn lapszerkesztő volt, a Vasárnapi Újságban kiadta a jelszót,
hogy a népnek művelődnie kell, mert a műveltség a gazdasági haladásnak
alapja. Lapját ennek a gondolatnak szentelte.”60
A lap oldalain megjelent írásainak szüntelenül a népnevelés volt a
célja. A közhasznúság jegyében írott ismeretterjesztő munkáival a polgárosodás kialakulását ösztönzi, a reformkor haladó gondolatait hirdető
elgondolásaival nagymértékben hozzájárult az 1848-as események előkészítéséhez. A reformkori eszmék igazi szószólója Erdélyben, melynek tanúbizonysága a forradalom előtt írt minden munkája.
A lap úgy született, hogy a kolozsvári kaszinó népnevelő programot
hirdet, s a Vasárnapi Újságot is ezzel a népművelő feladattal bízza meg.
Olyan feladat ez, amelyet maga Brassai is szívügyének tekint. Az újság
méltatói nemigen említik ezt az érdemleges úttörő ténykedését, állapítja meg Fitz József: „Pedig a néplap pozitív visszhangja, gyakorlati nevelő
hatása elég jól lemérhető: egyebek mellett a falusi olvasókörök mozgalma
is e munka hatékonyságáról tanúskodik.”61 Antal írása megerősíti, hogy
Brassai a lapjában síkraszáll a művelődési egyletek angol mintájú függetlensége mellett, s a lap tudósításából tudjuk meg, hogy éppen a kamarilla nemtetszése miatt, 1838-ban vizsgálatra kerül sor a császári udvar
részéről, és betiltják ezeket az olvasóköröket, amelyek valójában csupán
ártatlan népművelő szerepet töltöttek be.
Tizennégy éven át jelent meg a Vasárnapi Újság, amelynek Bölöni Farkas Sándor kezdeményezésére és felkérésére Brassai egyedüli szerkesztője
volt. A lap annak a kisszámú haladó csoportnak eszmei gondolatvilágával
fejezi ki nézetazonosságát, akik – Brassai szavaival élve – „a roskadozó
épülethez hasonlító alkotmány” megváltoztatása mellett állnak ki, akik a
politikai jogokkal nem rendelkező jobbágyparasztság helyzetének rendezése ügyében kívántak cselekedni.

60 Fitz 1912. 4.
61	Uo. 318.
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Kortársa és tanítványa, Kőváry László írta a Vasárnapi Újságról, hogy
a földrajzi és népismereti cikkeket „közgazdasági, természetrajzi, egészségtani, fizikai cikkek, regék és hír rovatában a politikai és társadalmi
mozgalmak” követték.62
Amikor Bölöni Farkas Sándor a kolozsvári kaszinó megbízásából
Brassai Sámuelt, akinek addig mindössze két jelentősebb közlése jelent
meg,63 levélben felkéri szerkesztőnek, „azt az embert ismeri fel, aki mindig
a hazát s a közjót hordozva keblében […] elméje sokoldalú szüleményeivel
a kívánt szerkesztő lehet”.64
Brassai válaszának csak egy dátum nélküli fogalmazványa maradt
fenn, de ez is jellemző fényt vet életének arra a fordulatára, amikor a nyugalmasabb vidéki életet biztosító nevelői pályát az újságírás kockázatával
cseréli fel. Sokoldalú és enciklopédikussá bővülő ismereteit, nevelői tapasztalatát „a más környületek miatt parlagon maradt elmék mívelésére”,
vagyis a tudomány népszerűsítésére kívánja fordítani. Ez a lírai hangú
levél új vonással egészíti ki Brassai Sámuel portréját: szigorú kritikus, makacs, a közcélokért hevülő lélek, aki a népnevelést és a tudományok népszerűsítését életcéljának vallotta.65
A Bölöni–Brassai-levélváltás Brassai Sámuel hagyatékában maradt
fenn. Boros György életrajzában idézett belőle, azonban teljes terjedelmében Mikó Imre munkájában került első ízben nyilvánosságra.66 Boros
György költői szavakkal idézi föl Brassainak a maga korában betöltött
hasznos szerepét, mely ennek a kiadványnak a nyomán valósulhatott
meg igazán: „A lap célja Brassai egyéniségével és törekvéseivel teljesen
összhangban volt. Szerette és becsülte a népet, s lelki élvezetet talált az
ismeretek terjesztésében. A Vasárnapi Újság a hasznos tudnivalók gazdag
tárháza, hazafias, erkölcsös és vallásos érzés apostoli szószólója. A tudománynak élő Brassai nem sajnálta fölvenni és olvasói asztalára tenni a
legkisebb gyöngyszemeket, a búzakalászt vagy útszéli virágot, ha abból
olvasói javára hasznot vagy gyönyörűséget remélhet.”67
A Vasárnapi Újság első számát 1834. április 1-jén indítja el útjára (miután az előfizetési felhívást már 1834. február 12-én kibocsátja és hozzáfog
a lap előkészítéséhez). Megegyezéses alapon szerkesztőként 500 forintot
kapott, tízéves szerződéssel. Ma is érdemes odafigyelni arra a tényre is,
hogy a lap a továbbiakban önfenntartó volt.
62 Kőváry 1897. 61.
63	Brassai Sámuel: (1) A gyönyörűségről és (2) Széchenyi István és bírálóiról a Nemzeti Társalkodóban. 1832.
64	Idézet Bölöni Farkas Sándor leveléből. Vö. Mikó 1971. 29.
65	Uo. 29.
66	Uo. 29.
67 Boros 1927. 76.
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Írásainak témaköri változatossága felülmúlhatatlan példája a köznép
oktatásának. A falusi iskolamesternek segítséget nyújt a gyümölcsfa-ültetéshez, a gazdáknak kifejti, hogyan lehet a juhból több nyereséget kapni, a
gazdasszonyokat szövetfestésre tanítja. Majd kiviszi olvasóit a nagyvilágba. Rendre ismerteti az idegen országokat, a népeket, az állat- és növényvilág érdekességeit, a föld titkait, a felfedezéseket. Nem sajnálja olvasóitól
a legaprólékosabb magyarázatot sem. Minden közhasznú ismeret megfér
a lapban: orvosi receptek, tanácsok gazdasszonyoknak, hirdetések, javak
adásvétele, orvosságok embernek, állatnak, a föld, a rét és erdő művelése, a szövetfestés titka, az ecetkészítés, faültetés, a trágyázás fontossága,
gazdasági találmányok, francia eke, gőzgép leírása, fahengeres szőlőőrlő,
az első gőzmalom felállítása, a hosszú élet titka stb., ám a tudományok és
művelődés újdonságai sem hiányoznak belőle.
A lap tehát mindenről írt, ami hasznosnak volt vélhető. Ha a 19. század közepének erdélyi s jórészt a magyarországi nemzeti élet vérkeringését
meg akarjuk ismerni, kísérjük végig a Vasárnapi Újságot, és szemünk elé
tárul a kor minden közérdeklődésre számot tartható kérdése. Szerkesztője
messze és mélyre lát az akkori világ ügyes-bajos dolgaiban. Figyel nemcsak az eseményekre, hanem azok kiváltó okaira is. „Brassai hihetetlen
sokoldalú tudása részletekről s különlegességekről, melyeket kívüle senki
se ismer, kiszólásai s a furcsaságok, melyek kiegészítik egyéniségének képét, minden lapján találhatók.”68
Néplapjában nem korlátozódik csupán a híradásra, hanem olyan időszerű elméleti vagy gyakorlati gazdasági ismereteket közöl, amelyek az
erdélyi magyar gazdasági életben érdekeltek okulására lehetnek. Ilyenek
a bankokról, a tőkéről, pénzről, a kereskedelemről, a munkáról, gyárakról,
bányákról, nemzetgazdaságról, mezőgazdaságról, erdőgazdálkodásról
stb. szóló írások69
Az igazi nagy ember sohasem csak egy korszaké, mert értéke egyetemes igazságok felismerésében, hirdetésében és érvényesítésében áll. Ilyen
ember volt Széchenyi. Ezt a minőséget Brassai idejében felismerte, és már
munkásságának kezdetén csatlakozott Széchenyi eszméihez és kiállt bátran annak védelmében és propagálójaként.
Tudatában volt annak, hogy Széchenyi a nemzetért való örök munka feladatának eszméjét személyesíti meg, felismerte, hogy minden újabb
nemzedéknek ugyanazt a munkát kell folytatnia megújulva s ugyanazért
a célért, a nemzeti felemelkedésért. Széchenyit különösen nyugat-európai útja ébresztette rá Magyarország elmaradottságára: „Van egy hazám,
egy szegény, egy szerencsétlen hazám, és azon még nem lehet segíteni,
68 Fitz 1911. 52.
69 A Vasárnapi Újság bővebb ismertetését lásd Somai 2006. 59–126.
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most még nem, álljon elő hát az eke és a kard után” – írta Angliát csodálva
1821-ben.70 Széchenyi nem általában az eszmék bűvöletében él, hanem a
cselekvés, a megvalósítás területére ülteti át korszakalkotó gondolatait és
áldozatosan, a történelmünk során példátlanul anyagi lehetőségeit. Képes volt magával ragadni a a haladó gondolkodású, reformokra hajlandó
nemességet, értelmiséget s mindazokat, akik felismerték a magyar társadalom kiszolgáltatottságát, s tettre készek voltak a cselekvésre. Ezek közé
tartozott a fiatal Brassai, aki korán elkötelezte magát a reformtörekvések
mellett.
Széchenyi eszméivel, tanításaival, példás cselekedeteivel meggyőzte
kortársait, hogy nem szabad belenyugodniuk az elmaradottságba, a szegénységbe, a kiszolgáltatottságba, a romlásba. Azt tanította, hogy bármin
akarunk változtatni, javítani, ismerjük meg először helyzetünket, mert
csupán a teljes önismeret vezethet állapotunk javításának útjára. Széchenyi nem a történelemé, nem a múlté, a „legnagyobb magyar” személyisége ma is eleven érték számunkra. Elhivatott ember volt, életét a felismert
hivatás szolgálata töltötte ki. Felismert hivatása pedig nem más, mint az,
hogy kiragadja Magyarországot az elmaradottságból és a haladás útjára
állítsa.
A fiatal Brassai idejekorán felismeri Széchenyi nagyságát, és amikor sokan mások támadják és bírálják az egész magyarság életét alakító
kezdeményezéseit és a polgári társadalom kialakítását megcélzó haladó
eszméit, mellé áll, megvédi és terjeszti korszakalkotó gondolatait. Erdélyi nagy eleink, Széchenyi méltó kortársai: Bölöni Farkas Sándor, Brassai
Sámuel, gróf Mikó Imre, Wesselényi Miklós mind tanúbizonyságát adták
annak, hogy a Széchenyi-eszmék és -attitűd Erdély számára is sorskérdés,
tehát ennek tudatában cselekedtek mindannyian. Az említettek közül
Brassai Sámuel ez irányú munkássága kiemelkedő, mert kiállása Széchenyi mellett a korszellem tükreként a hazafiság példaképe volt.
Széchenyinek a Hitel, Világ, Stadium, Kelet népe, Adó és két garas című
könyveiben és más műveiben is elsősorban közgazdaságtudományi szempontok uralkodnak. Ezek a munkák fényesen bizonyítják, hogy „Széchenyi István lángelme volt a magyar nemzet életében, aki tudósként és mint
a magyar nemzet szellemi vezére, nevelője, útmutatója is szolgálta népét.
Kimagasló történelmi személyiségét és személyének sokoldalúságát fejezi
ki, hogy ő nem csupán eredeti reformer és államférfi, hanem nemzetközileg elismert tudós, erkölcs- és jogfilozófus, kiváló közgazdász, a magyar
nemzetgazdaságtan megteremtője is. Sokoldalú tudományos tevékenységét 16 könyv, napló, számos tanulmány, országgyűlési felszólalásai és
70	Vö. Csetri Elek: Széchenyi István szabadságfelfogása. = Széchenyi István és Erdély. Kvár
2002. 11.
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levelezései tükrözik.”71 Mindemellett a Széchenyi és Kossuth vitáit kísérve, amelyeket már részletesen feltárt a tudománytörténet, vehemensen
jelentkeztek a Széchenyi-ellenzők, azok, akik tovább kitartottak az ősi törvények és ősi rend fenntartása mellett.
Brassai már 1832-ben, a Nemzeti Társalkodó három folytatásos írásában meggyőzően védi meg Széchenyi Istvánnak a Hitel és Világ című
munkáiban kifejtett reformeszméit három vehemens bírálójával szemben
(Dessewffy J., Thewrewk P., Orosz J.). Ezekben az írásokban teljesen azonosul Széchenyinek a polgári haladást célzó reformgondolataival.
A Nemzeti Társalkodó hasábjain megjelent írása, Gróf Széchenyi István és bírálói72 nemcsak tartalmi szempontból, hanem formailag is jelentőséggel bír, Brassai ugyanis példát mutat benne a vitatkozás módjára:
előbb nagy gonddal, az utókor számára is tanulságosan elsorolja, mik a
helyes kritika feltételei, s csak ezután foglalja pontokba Széchenyi tételeit,
majd megcáfolja a bírálók ellenvetéseit, és végül levonja a végkövetkeztetéseket.
Már az írása elején kijelenti: ő a bírálók bírálataihoz is jószándékkal
közeledik, azonban mindjárt azt nyilatkozza, hogy maga is azok mellé áll,
akik Széchenyi „javallatait” elfogadják. Ennek bizonyítására közli: „Csakugyan, adjuk meg a császárnak is, ami a császáré: léteznek nem kevesen
olyak is, kik bár a Gróf által kívánt »radical reformra« nem szózatolnának,
a haza jobb létére célzó fáradozásait részvéttel megesmerék, a hibákat,
hiányokat eleven, sőt néhol kiáltó, de nem hazug színekkel ábrázoló festéseiben gyönyörködve és sok javallatait magasztalva elfogadják; léteznek
végre, kik a munkáit elevenítő szellemét rokon lélekkel általértve a szerző
botlásait (melyektől egy halandó sem ment) felebaráti türelemmel tekintik, s a legtisztább hazafiúi érzéstől tüzeltetve segéd jobbjokat nyújtják a
dicső célnak, tehetségek szerént, előmozdítására.”73
A Széchenyi mellett kiállók nevében írja, hogy „ezek nevében tehát
emelem én is fel csekély szózatomat »a nem értők« értesítésére s méltatlan gáncsoskodók elutasítására, s röviden megvizsgálom, mit kell vala
tennie bírálóinak s mit tettek ahelyett”.74 Először a bírálat módszerére
tesz javaslatot: „Alapíttassék egy kirekesztőleg kritikai folyóírás; ennek
redactorává tétessék egy vagy két, nem annyira a tudományok valamely
különös ágára határzott mély, mint széles encyklopédiai esmeretekkel
bíró tudós; ez válasszon magának a literatura különböző osztályihoz kéPéter György: Gróf Széchenyi István közgazdasági eszméi és hatásuk az erdélyi gazdasági
gondolkodásra. = Széchenyi István és Erdély. Kvár 2002. 89.
72	Brassai Sámuel: Gróf Széchenyi István és bírálói. Nemzeti Társalkodó 1832. 18–20. sz.
73	Uo. 18. sz. 274, 275.
74	Uo. 275.
71
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pest dolgozó társakat, s ezeknek ossza ki a bírálandó munkákat, szoros
kötelességnek tartván arra ügyelni, hogy a könyv recensense, ha lehet,
még jártasabb legyen a szerzőnél a kidolgozott tárgyban; mert így nyerne
igazán a tudomány az irományban található hiányok kipótlása s a tévedések helyreigazítása által; de minthogy e ritkán előfordulható eset legalább ennyire hozzávethetve egyenlő lépcsőn álljon az íróval, mert így is
a tárgy több szempontból nézetvén s több oldalról világíttatván, hasznos
lehet fáradozása. Továbbá azt is számba kellene venni a részrehajló ítélet
eltávoztatására, hogy a szerző a bírálóval valami tudvalevő szoros barátsági szövetségben vagy nyilvános ellenségeskedésben ne legyen.”75 Ezek
a jó „recensio” külső feltételei, szükségesek ahhoz, hogy egy bírálat belső
tartalma hitelesen elismert lehessen. Módszeresen vizsgálta a fontosabbnak tekintett tartalmát a bírálatnak, ahogyan azt ő látta: „A bírálónak
két fő kötelessége van: első az iromány mivoltáról tiszta és hív képet állítni elé, második az abban előforduló hibákat, hézagokat kijelölni, ezeket
amennyire a tér engedi, kipótolni, vagy a szerzőt kipótlásokra serkenteni,
amazokat megjobbítani. Ha ezen kettős tartozásának eleget tesz, akkor
fog igazán kezet a könyvíróval az olvasó megvilágosítására, oktatására s
ismeretei többítésére.”76
Mielőtt vizsgálni kezdené gróf Széchenyi István bírálóit, terjedelmes
írásában megpróbál önmaga számára számot adni a fő elvekről s állításokról, melyeket saját szempontjából nézve a Hitelben és Világban felfedez,
így egyszerre az is kitűnik, és felteszi a kérdést is, hogy érdemes-e rá, hogy
a vitába avatkozzon. Vallja, hogy saját elvei valójában azonosak Széchenyinek a két könyvben rögzített elveivel, de szorongva írja le a fiatal író
bizonytalanságát és írásának kompetenciáját, „melyből egyszerre az is ki
fog tűnni: van e jussom a fennforgó perbe avatkozni”.77
A Nemzeti Társalkodóban tíz pontba foglalta saját nézeteit, Széchenyi
két említett munkájának gondolatmenetét összevetve saját felfogásával,
amelyet a következőképpen összegezhetünk: Magyarországot a természet
sok kinccsel ajándékozta meg, de a közjólét korántsem áll oly fokon, amilyen gazdagsága és lehetősége szerint lehetne, s a nemzeti jólét elérhető
legmagasabb szintre csak úgy juthat, ha minden lakója számára nyitva
áll az érvényesülés útja (jogegyenlőség, jobbágyság megszüntetése stb.). A
jólét elérésének eszköze a munkásság és szorgalom útján szerzett vagyonosság (kiállás a polgári haladásért). A szorgalmat a „nemzetiség emelése” útján lehet kifejleszteni, ha a nemzet nem egy kasztra szorítkozik
(a nemességre), hanem a lakosság összessége fogja alkotni a nemzetet,
75	Uo. 18. sz. 276.
76	Uo. 276, 277.
77	Uo. 278.
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s minden egyén személyes vagyoni biztonságát a törvény védi (törvény
előtti egyenlőség). A nép nemzetté emelésének következménye a „közértelmesség” (iskoláztatás, nevelés). A közélet élesztői a közintézmények (kaszinó, akadémia). Végül a szorgalom serkentésére szolgál „az előhaladást
gátló akadályok elhárítása” (a nemesi birtok védettségének megszüntetése, hogy a föld megterhelhető lehessen és a birtokos kölcsönt vehessen
fel reá). Támogatja gróf Széchenyi eszméjét, mely a hitel megalapozását
célozza, bizonyítva a hitel elkerülhetetlenségét és jótékony hatását, amire
az országnak nagy szüksége van. Virágzó főváros kell az országnak, amely
az egész hazára pozitív hatást gyakorolhat; legyen az országnak szíve (fővárosa), mely a vérének gyorsabb s egészségesebb keringéséhez vezet.
Természetesen a Hitel és Világ reformeszméi éles bírálatban részesültek a konzervatív nemesség részéről. A bírálók azt állították Széchenyi reformeszméivel szemben, hogy Magyarország a jólét magas fokán
áll, van múzeuma s az országgyűlésnek derék orátorai, s Debrecenben és
Miskolcon jó kenyeret esznek (P. Thewrewk), a kiváltságosok nem élnek
vissza jogaikkal, elsőbbségükkel, mert a magyar nemesember pontos fizető, s a kiváltság nélkülieknek és a munkásoknak eléggé boldog sorsa
van (Dessewffy J.), a több mint nyolcszáz éves magyar alkotmány a maga
nemében tökéletes, az ország sincs rosszabb helyzetben más államoknál,
és a diéta Széchenyi javaslata nélkül is jól eligazítja az országot (Orosz J.).
Brassai tudományos, szakmai és erkölcsi szigorral ítéli el Széchenyi
három bírálóját, kifejtve, hogy bizonyították, nem járatosak a pénzügyi,
gazdasági tárgyakban s különösen a „politica oeconomia” tudományágában, amibe mégis belekontárkodnak; bizonyított rosszhiszeműségük,
mivel nem tárgyilagosak, elkerülik a tartalmi vitát, s helyette a gorombáskodástól sem tartózkodva lebecsülik Széchenyi írói képességét; szubjektíven, a kiváltságosok érdekeit képviselve, az ősiség rendjének védelmében „farizeusi” módszerekkel állnak ki, igyekeznek a külső tőkeáramlást
akadályozó feudális állapotok fenntartását támogatni; az elégedettség
látszatát keltik, s Széchenyi reformtörekvéseit és javaslatait minden bizonyítás nélkül népszerűtlennek titulálják.
Végül elmondja a véleményét Széchenyiről és három bírálójáról, majd
így zárja mondandóját dicsőített eszmetársának, Széchenyinek az érdekében: „Gróf Széchenyi Istvánt egy tárgyához jól értő, mély belátással
bíró, szellemteli, eredeti írónak tartom, kinek irományait egy mindenütt
elismerhető lélek, úgymint az a kívánság és útmutatás: miként építtessék
honja jóléte s virágzása, a legrendületlenebb, századok tapasztalásával
s okoskodásával megerősített alapokra eleveníti; kinek minden periódusában lelhetni egy valódi gondolatot vagy egy gazdagon festett képet,
mely[…] soha karikatúrává nem válik; s akire végre reáillenék herceg De
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Ligne-nek a szavai: Chaque mot est une pense, chaqutrait est une image.
– Minden szava egy gondolat, minden vonása egy kép.”78
Majd a bírálókról: „Én ezeket az urakat a franciaországi juste milieu
pártfogóival: a Lafayette-től úgy nevezett kétszerkettőistákkal egy sorba helyezem, céljokat (ha van valami) Rotck szavaival imígy írom le: Ein
Vergleichsversuch zwischen alt und neu, zwischen Recht und Unrecht,
also dass moeglichst viel für das Privilegium gerettet, und moeglist wenig
der gemeinen Freiheit gewaehrt werde.” 79
Írása akkor egyedülálló volt Erdélyben, mert a Hitel és Világ bírálóival
bátran, világosan szembeszegült, és kemény dorgálásban részesítette azt
a konzervatív nemességet, amely nehezen tudott megbékülni Széchenyi
új reformeszméivel.
Brassai, a Széchenyi-eszmék melletti elhivatottságát később is bizonyítandó, néplapjában, a Vasárnapi Újságban többször foglal állást Széchenyi írásai nyomán a reformkor eszméi mellett. Ezt a célt szolgálta a
Kelet népe (1841) című kötet részeinek a bemutatása is a lapban. Ezek a
fejezetek a legkarakterisztikusabbak Széchenyi gondolkozásának vonatkozásában, és az azokbban található eszmékkel és gondolatokkal maga
Brassai is teljesen azonosítani tudta magát.

Brassai a tudományok birodalmában
Filozófiai gondolatvilága teologikus, vitairatainak iránya főleg a materializmus és darwinizmus cáfolatában mutatkozik meg. Utolsó kiadványában, Az igazi pozitív philosophia című munkájában, amely az Akadémia
II. osztályának 1895. június 17-i ülésén került felolvasásra, vallja, hogy a
léleknek külön létezése van a test megbomlása után, s nyilatkozza, hogy
hisz a lélek vándorlásában.
Brassai egy filozófiai vita keretében Az életerő léte címmel 1880-ban
Kolozsváron tart előadást az „életerőről”, melyben fejtegeti a szerves és
szervetlen anyagok, az élő és élettelen testek összehasonlító összekötő és
elválasztó tényezőit, s állítja, hogy létezik egy életerő, azaz biotikus erő.
Véleményét így summázza: „Az életerő oly természetes és a tudománynak megállapított bárminemű állításába nem ütköző hypothézis, hogy
tekintélyek támogatása nélkül egyáltalán nem szűkölködik.”80 Meggyőző ereje nemcsak érvelési rendszerében érvényesül, hanem a tekintélyt
78	Uo. 20. sz. 318–319.
79	Uo. 319.
80	Brassai Sámuel: Az életerő léte. Kvár 1880. 18.
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sugalló tudós szigorú következtetéseinek elvrendszeréből adódik. Így is
hiába mondja ki erős, látszólag megtámadhatatlan logikai erővel, hogy:
„Midőn azt mondjuk hát ki mint hypothézist, hogy az életerő az életjelenségek ismeretlen oka, az sem nem lényeg nélküli absztrakció, sem nem
képtelen végek, sem nem oly állítás, melynek a természettudományban
számos párja és hasonmása ne volna.”81 Kemény vitába elegyedik már a
hatvanas évektől Mentovich Ferenc premarxista materialista gondolkodású marosvásárhelyi íróval. Amikor az 1860-as évek kezdetén a materializmus s főleg annak természettudományos formája a hazai filozófia
szellemi vitájának tárgya lett, Brassai is cikksorozatot indít a Családi Kör
című lap 1861. évi folyamában, amelyben az „életerő” elve a természetismeret és vallásfilozófiája ötvözeteként állítja, hogy a szerves anyag csakis
az élő testben válik erővé, melynek a szervetlen erők csak eszközei lehetnek. Ezzel indul meg a materializmus és idealizmus hazai vitája.
Mentovich, a materializmus híve cáfolja az életerő létezését. A vita
kiterjed más lapokra is, és a Korunk hasábjain folytatódik. Brassai majd
minden vitában részt vesz, és „szellemi buzogányával” a vitákban a döntő
érveket próbálja érvényesíteni. Ebben a vitában is józanabb gondolkodásra bírja ellenfelét, minden ellenvetés mellett egyben egyetértenek, éspedig
abban, hogy az idealizmus és a materializmus egymással kibékíthetetlen. Mentovich végválaszában megerősíti, hogy a vallás nem fér meg a
tudománnyal egy fedél alatt, de a vallás legerősebb bástyája az erkölcs,
amelyet a materialisták is tiszteletben tartanak. Mentovich, bár ellenfele Brassainak, mégis elismeri érdemeit. Brassai filozófiai nézetei kiállták
ugyan a vitát, amely a nagy tudós tekintélyét övező lényéből fakadt, azonban számos nézetét megcáfolta az idő.
Brassai nyelvészeti érdemeit a halálának 100. évfordulóján, 1997. május 22–23-án tartott kolozsvári A nyelvész Brassai öröksége című konferencián tárták fel nyelvészeink. Péntek János a konferencia utólagos értékeléseként a tudósról így szól: „Az előző század két utolsó évtizedében
többek vizsgálatai nyomán egyre általánosabbá vált ugyanis az a felismerés, hogy Brassainak kimagasló eredményei vannak a mondatszerkezet
leírásában és olyan alkalmazott nyelvészeti területeken, mint az idegen
nyelvek tanítása, a fordítás, a nyelvművelés. Nem beszélve arról, hogy az
ő nevéhez fűződik Erdély 19. századi legnevezetesebb oktatási reformja:
az 1841-ben tartott unitárius zsinaton elfogadtatta, hogy a latin helyett a
magyar legyen az oktatás nyelve. A magyar nyelvű tankönyvek és oktatá-

81	Uo. 22.
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si segédkönyvek tucatjait írta, hogy az anyanyelvű oktatásnak az eszközeit is megteremtse.”82
A nyelvészek tudománytörténeti vizsgálatai alapján kialakult vélemény szerint Brassainak kimagasló eredményei vannak a mondatszerkezet leírásában, valamint olyan területeken, mint az idegen nyelvek tanítása, műfordítás, nyelvművelés. E. Kiss Katalin szerint: „Brassai Sámuelnek
köszönhetjük a magyar mondat szerkezetének felismerését. [...] Brassainak
az az igénye, hogy szabályaival egy külföldi is helyes magyar mondatokat
tudjon alkotni, s szabályai alapján objektíve eldönthető legyen, hogy jó-e,
vagy rossz-e egy adott mondat, legalább egy évszázaddal megelőzte korát.”83
Amint említettük, Brassait 1837-ben az Akadémia matematika és
természettudományi osztályába választották levelező tagként. Bár abban az időben már a tudományok több ágával foglalkozott, elsősorban a
matematika művelése terén elért eredményei befolyásolták, hogy ebbe az
osztályba sorolja az intézmény. Már az Unitárius Kollégiumban leggyakoribb tantárgya a matematika, de majd később, a megalakuló egyetemen
is folyamatosan tíz évig tanítja. A matematikatanításról számos tankönyvet írt magyar nyelven, amelyeket több tíz éven át használtak is az oktatásban. Az iskolákban legelterjedtebb művei a Számító Socrates (1842), a
Kisdedek számvetése (1842) és az Algebrai gyakorlat könyv. Az Akadémián csupán egyszer olvas fel dolgozatot algebrai témával (1857), azonban
1865-ben lefordítja magyarra Eukleidész elemeit.
Egész fiatal korában írt világföldrajza valójában a modern gazdasági földrajz alapjait teszi le. Concha akadémiai beszámolójából idézünk:
„Brassai irodalmi munkásságának első szakába esik s több kiadást ért
Bévezetés a világ, a föld és státusok esmeretébe (1834), valójában az első
önálló könyve, mely félig a természetrajz, félig a társadalomtudományok
világába esik.”84 Ez a 232 oldalas munka, amelyet Brassai kézikönyvnek
szánt, nemcsak leíró típusú, hanem valójában gazdasági földrajz. A könyv
befejező részében ő maga mondja, hogy: „A politica-geográfiában vagy
népek és statusok leírásában a különböző nemzetek szokásaival, erkölcseivel, a státusokban található természetes nevezetességekkel, a városok
ban levő megjegyzendő tárgyak elbeszélésével elevenítette a statistikai
száraz csontvázat.”85
82 Péntek János: Brassai nyelvészeti munkásságának korszerűsége. Keresztény Magvető
2007. 3. 273.
83 E. Kiss Katalin: Brassai Sámuel és a magyar generatív mondatszerkezet. = A nyelvész
Brassai élő öröksége. Kvár 2005. 11.
84 Concha 1899. 18.
85	Brassai Sámuel: Bévezetés a világ, a föld és státusok esmeretébe. Kvár 1834. 232.
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Miután az első részben foglalkozik a „földleírás vagy geográfia” keretében a matematikai, fizikai, a tulajdon geográfiájával, a munka második
része, a Politica-geografia fejezet Európát úgy tárgyalja mint az emberek
környezetét, lakóhelyét, életmódját, foglalkozását, szervezeti státusát,
megélhetésének forrásait biztosító tényezők keretét. Úgy látja, hogy: „Az
ember a legtökéletesebb míve a teremtőnek, mely az állatoktól azzal különbözteti meg magát, hogy gondolkozik, és gondolatjait artikulált hangokkal, azaz a nyelvvel vagy beszéddel kifejezi.”86 A fajok meghatározásának tekintetében átveszi a Blunbach-féle felosztást, és ő is öt emberi fajt
különböztet meg: kaukázusit, mongolt, malájt, etiópiait vagy négert (szerecsent) és amerikai fajt. Az ember szerveződési folyamatának lényege,
hogy társas lény, és az egyed családba, majd törzzsé szerveződik, amely
a történelem folyamán „mívelt” nemzetté válik, szerinte ugyanis „Mívelt
nemzetek csak a megtelepedettek közt találtatnak, melyek a vadászaton,
halászaton és marhatartáson kívül földművelést, kézműveket, kereskedést, tudományokat és mesterségeket űznek és gyakorolnak”.87
E könyvében adja meg a falu, a város, a kolónia, a tartomány definícióit, és eljut a törvények rendtartásához, amelyeket kötelességszerűen a
kormány igazgat: „Egy vagy több tartomány, melyek bizonyos törvények
s ugyanazon kormányok alatt vannak: ezek a státusok.”88 Tisztázza, hogy
mi a monarchia, az alkotmány, a köztársaság, arisztokrácia, demokrácia
és federáció. Végezetül így foglalja össze a „politica-geografia” területét: „A
tartományokban és státusokban meg kell jegyezni azoknak a kiterjedését,
fekvését, helyzetét, klímáját, termékeit; mívszorgalmát vagy industriáját,
ú. m. benne találtató kézműveseket és gyárokat vagy fabrikákat; kereskedését, az erre megkívántató utakkal, csatornákkal vagy kanálisokkal,
hajókkal s kikötőhelyekkel együtt; a lakói számát, ezeknek életmódját, különböző rangjait, melyhez képest azok parasztok, polgárok vagy nemesek;
műveltségét az erre megkívántató tudományos intézményekkel együtt
(minéműek az iskolák, universitások, tudós- és szorgalom-társaságok, különféle gyűjtemények) és vallását; végre a státus felosztását s a benne található helységeket, az igazgatás módját, hadi és tengeri erejét, jövedelmét
és adósságait.”89
A föld egyes részeinek földirati ismertetése és … földiratának második
vagy polgári része (1872) kötetei, amelyeket kéziratban hagyott, de tanítványa és tanártársa, Kovácsi Antal és Buzogány Áron kiadott két kötetben,
főleg tanítóknak-tanároknak szólnak. A jellegzetes földrészek leírása tar86	Uo. 232.
87	Uo. 163.
88	Uo. 164.
89	Uo. 165.
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talmazza a felszín, a vizeik, az éghajlat ismertetése mellett a növényzet,
állatvilág, lakosság, a lakosság foglalkozásának leírását, az államformát,
életmódot, gazdasági helyzetet. „Az egész földet egységekből rakja össze, s
úgy megy aztán át a második folyamatban a polgári és társadalmi viszonyok ismertetésére.”90
E két könyve a gazdasági földrajz kialakulási folyamatában úttörő
szerepet játszott, és különösen az oktatás területén kapott hosszú időn
keresztül előkelő helyet. Bár e munkáinak nem azonos az időbeni megjelenése, meggyőzően igazolják a tényt, hogy Brassai munkásságának fő
céljai közé tartozott: tanítani s kimutatni minden jelenségnek a gyakorlati
hasznosságát.
1851 májusában indította meg Pesten a Fiatalság Barátja című ifjúsági lapot. Az egyéb tanulságos írások mellett nem feledkezik meg gazdasági
természetű ismeretterjesztő szándékáról sem. Ír a londoni világkiállításról és benne a tudomány és az ipar összefüggéseiről. „A nagyvilágban az
iparosokkal szoros kapcsolatban állnak a tudósok. Amit a tudományban
megteremt, fölfedez, föltalál a mély gondolkozás és a magas képzelet, azokat az új igazságokat és tanulságokat felhasználja az ipar. Amely országnak ipara nincs, örökké szegény marad.”91 Megszívlelendő figyelmeztetés
ez 1851-ben, a hazai iparosodás kezdetén. A Fiatalság Barátja ismertté
tette Pesten, s Brassai megszerezte vele az első magyar ifjúsági lap alapítója dicsőségét, mivel azonban a lap nem rendelkezett elégséges számú
előfizetővel, s az előfizetési díjak nem tudták fedezni a kiadás költségeit, a
szép kezdeményezés rövid életű volt.
Füvészeti munkáinak írásakor is szem előtt tartotta, hogy felhívja a
figyelmet a növények orvosi és gazdasági hasznára. Megírta a Magyar Füvészkönyv rá eső részét, amelyet a Magyar Gazdasági Egylet hirdetett meg
száz aranyat érő pályadíjjal. E munkájában is szemléletének középpontjában a tudomány eredményeiből fakadó haszonelvűség áll.
Különösen kedvelte a statisztikai adatokat, éppen a meggyőzés s a
hitelesség eszközének bizonyságaként. Kőváry László, Brassai tanítványa,
aki Erdély statisztikai bemutatásával, az első erdélyi magyar nyelvű statisztikai munkájával korszakot nyitott, Brassait példaképének tartotta.
Brassai Sámuel, a vitatkozó tudós nagy hatást gyakorolt a 19. század
tudományos fejlődésére, a polgárosodást, az iparosodást elősegítő emberére. Gál Kelemen a tudóst halála után harminc évvel így méltatja: „Brassai
nemcsak a 19. század unitárius, hanem általában a magyar tudományosság élharcosai között is a legelsők között áll. Az ismeretek nagyon széles
és egymástól messze eltérő területein nemcsak feltétlen biztonsággal mo90 Boros 1927. 140.
91	Brassai Sámuel: Fiatalság barátja. 1851.
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zog, hanem azt több tudományágban messze meghaladja, s a maga saját
csapásain járó eredeti gondolkodásával néhány olyan eszmét és gondolatot termel ki, melyek ma is – halála után több mint negyedszáz évvel
– az élet vérkeringésébe és a tudomány rendszerébe beállítandó szellemi
értékek.”92
Ha esztétikai és gazdasági jellegű írásai inkább ifjabb korára jellemzőek, a tudós munkásságának második felében megszaporodnak filozófiai vitairatai, de semmiképpen sem választhatók el egymástól gazdasági,
módszertani, pedagógiai és társadalomtudományi kutatásai, mert az általa megismert tudományok összessége tette lehetővé, hogy a résztudományok megértésében több lehessen kortársainál. Véleménye mindezekben
erőteljesen hatott vitapartnereire s általában a tudomány fejlődésére.
A gazdálkodás bármilyen területéről legyen szó, nem sajnálta idejét.
Képes volt vállalni minden olyan közérdekű munkát, amellyel a gazdálkodók hasznát szolgálhatta. Henry Stephens művének, a Mezei gazdaság
könyve hét kötetének (1855–1868) a magyarországi helyzethez való alkalmazásához megírta a meteorológia jellegű terjedelmes anyagokat – A
tavaszi mezei munkák és időjárás áttekintése (II. 1–16); A nyári időjárás és
mezei munkák áttekintése (IV. 1–39); Az időjárás és a mezei munkák áttekintése (V. 1–14); A vidéknek, hol a földbirtok fekszik, égalji, helyi és társadalmi
viszonyai, Az égalji viszonyokról általában, Hazánk égalji viszonyairól különösen (VI. 1–41) –, mert meggyőződése volt, hogy a jó gazdálkodáshoz az
éghajlati kérdések ismerete a gazdák számára nélkülözhetetlen.
Úgyszintén a gazdák segítségére adja ki Tóth Lőrinc, Brassai Sámuel és Galgóczi Károly 1856-ban a Nemzeti Képes Naptárt, majd 1857-ben
Tóth Lőrinc szerkesztésében szintén képes naptár jelenik meg, amelynek
csillagászati, éghajlati előrejelzéseit Brassai készítette. A naptárakat ellátták minden hónapra szóló gazdasági jegyzettel, ismertették, hogy milyen
időjárásra lehet számítani, s milyen munkálatokat mikor kell elvégezni a
sikeres gazdálkodás érdekében. Megtalálható benne a nevezetesebb fürdők, várak, kastélyok leírása, a föld-, nép- és helységleírás, Magyarország
és Erdély éghajlata, népessége, ügyvédi és orvosi tanácsadás, méhészet,
szőlészet, találmányok, vallási szertartások, tanintézetek, kereskedés,
ipar, tudományos intézetek, beteggondozók, postarendszer, vasútvonalak,
menetrend, vásárok, tehát minden, ami a nép jó szolgálatát jelentette.
Ugyanezt a szolgálatot tette az 1865-ben kiadott Kolozsvári Nagy Naptár, amelyet K. Papp Miklós szerkesztett, mert az elsők között tartotta fontosnak a gazdák tájékoztatását mindenfajta ismeretről. A Brassai által
szerkesztett rovatban éghajlati viszonyok ismertetése is jelentős helyet
foglalt el.
92 Gál 1927. 5.
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A Budapesti Szemlében (1859–1884 között) több nyelvészeti, matematikai és természettudományi írása jelent meg. Ugyanebben a lapban értekezett Az idő járása93 című írásában az éghajlati tényezőknek az emberi
életre, működésre és hatékonyságra gyakorolt befolyásáról. Ezt a kérdést
a tudomány haszna szempontjából elemzi, mert szerinte az időt, a hőt, a
levegőt s egyéb éghajlati tényezőt nem mellőzheti a tudományos-szakmai
elemzés.
Az 1850-es és 60-as években előszeretettel dolgozik a naptárak részére, sőt szívesen pártfogolja a naptárirodalmat, amelyet néhányszor védelmébe is vesz. Egy pár szó a naptárakról94 című cikkében a társadalom
pozitív jelenségének tekinti a naptárak nagy számát. Egyesek az irodalom
haladását, mások viszont inkább a vállalkozó szelleműek haszonélvezeti lehetőségét látják benne, mivel népszerűsége okán művelődés forrása,
mert olvasottságot von maga után, s hasznot hoz a naptárkiadó vállalkozónak is. Bár kemény bírálatban részesíti a naptárak színvonalát, erős
szigorral, részletekbe menően elemzi és javaslatokat tesz a pontatlanságok kijavítására, mégis fontosnak és jelentősnek látja az akkori naptárirodalmat. Ugyanebben a cikkében kifejezi igényességét a naptárkészítőkkel szemben, éppen a naptárak ügyének fontosságára utalva: „A naptár
legszentebb érdekeinken kezdve legcsekélyebb magán dolgainkig minden
ügyeinket annyira szabályozza, miszerint mind szigorúan igazságosnak,
mind méltányosnak hiszem naptárszerkesztőinktől megkívánni azt, hogy
ezen nélkülözhetetlen házi segédet a legnagyobb pontossággal kezeljék.
Mindenki a legnagyobb bizalommal kérd attól tanácsot a körbe tartozó
környületekben, s e bizalmat, a naptár hitelét általában veszélyeztetni
csaknem vétekkel káros.”95
A Napkeltéről és nyugtáról, naptári tekintetben című cikkében ismét
védelmébe veszi a naptárak információszolgáltatási szerepét, mert úgy
tekinti, hogy „a mostani világban a jólét számítással jár”.96 Az idő felosztásáról és az órák szabályozásáról írt cikkét „az idő pénz” tétellel indítja, amit
minden olyan ember el is fogad, „aki az életet komoly oldaláról szokta
tekinteni”.97 A Vasárnapi Újság Természettudományok, ipar és gazdaság
rovatában írt cikkében Az időjárásról, jelesen Herschel szabályairól címmel
négy számon át komoly elemző bírálatban mondja el véleményét Herschel
tanairól, amelyeket légből kapottaknak és tudománytalan jellegűeknek
tart. Úgy tartja, hogy „Mívelt ember szerintem az, ki élvezeteit tudja ugyan
93 Budapesti Szemle 1881. LVII. sz.
94 Vasárnapi Újság 1854. december 3.
95	Uo. 356.
96 Vasárnapi Újság 1855. március 4.
97	Uo. 1857. január 18. 1. és 3. sz.
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s szereti szaporítani, s nem rabjok, s választásában nem állati ösztön, sem
majomi utánzás, hanem szilárd ízlés a vezére; aki ismeretekben gazdag,
tudománya felett az ész, tehetségei s cselekedetei felett a józan megfontolás őrködik; s végkoronául, kinek a vágyait, szenvedélyeit kitisztult erkölcsi akarat tartja féken.”98
A Magyar Posta című lapban 1857-ben szintén a meteorológiai jelentéssel foglalkozik. Ezért bírálatot kap a Nővilágban, amit viszont gúnyosan
így ver vissza: „Mindennek pedig csak az a vége, hogy a legdelibb nőnek
sem ártván a jó gazdasszonyság, ajánlom a nővilágnak is a szorgalmas
takarítást és tisztogatást, mégpedig kezdje a sepregetést saját ajtaja előtt
– van ott elég mit; s ha azzal készen lesz, mire kis idő kell, akkor aztán nekiállhat a meteorológiának s meteorológusoknak, ha úgy tetszik. Hasznát
tudják itt venni a legcsekélyebb napszámosnak is, minőnek vallja magát a
magas falábon járkáló »nővilág«.”99
A Kolozsvári Nagy Naptárban (1865) Virágdivat című írásában Brassai
valójában a divatnak a termelőre, kereskedelemre, gazdálkodásra, fogyasztóra s főleg vagyonszerzésre való hatását elemzi, a virágdivat gazdasági vonatkozásaival foglalkozik. Ebben az írásában szemléltetésként
leírja, hogy egy hollandus jácint 1850 forintot ér (1738-ban), mert unikum. Ugyanebben az időben Franciaországban valaki kitenyészt egy
szebb példányt. A holland ezer aranyon megveszi és széttiporja a hagymáját. Brassai írása szerint „A divatváltozások titka egyedül az ipari
concurrentiában rejlik.”100 A virágdivat semmiben sem különbözik az ipari divattól, mert „az egyik a másikon csak újdonsággal tehet túl [...] s amit
az ipar concurrentiája elkezd, végrehajtja a dicsvágy concurrentiája”,101
s Brassai nem felejti el kimondani, hogy ez nemcsak a virág, de másféle
divat igazi értelmezése is.
A pesti Gazdasági Lapok 1853. március 6-i és 10-i számában a mezőés közgazdászati irodalom rovatban a növénytanról s a gazdaságosságról
szól a Lüben–Gönczy-féle vezérkönyvről szóló elemzése, s ez esetben „terjesztői és útmutatói szerepet” is vállal. Ebben a cikkében elsőként a „balvéleményektől” inti az olvasót. Első balvélemény: ne az elmélettel kezdje a
megismerést („ne üvegen át nyalni a mézet”). Második balvélemény: egy
tudományt saját magából nem lehet megtanulni, a füvészet tanulása (de
minden tanulás) a gyakorlat és szemlélés útján valósulhat meg hasznosan. Harmadik balvélemény: túlzottan sok név megtanulása ártalmas.
Élménnyel kell megismerni a neveket, mert keveset tud, aki sokat meg98	Uo. 1860. 89, 99, 115, 126. sz.
99 Magyar Posta 1857. november 18.
100	Kolozsvári Nagy Naptár 1865. 129.
101	Uo. 129.
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tanul, de a növények tulajdonságait nem ismeri. Negyedik balvélemény:
nem pattan ki a tudás sosem a fejből (mint Minerva Jupiter fejéből), mert
a tudósok is egymásra rakták ismereteiket. A természettel társalogni kell
ahhoz, hogy megtanuld, s ajánlja, hogy minden érdeklődő menjen ki a
természetbe s nézze meg a dudvát, „a növényt mint egészet, felfogván alkatát, szerveit egymással kapcsolatban s azoknak működését, a növény
életét, tenyészését s nyavalyáit ismerheti, s így a gazdának és kertésznek
megbecsülhetetlen bő tárházul szolgál, honnan a keze alatti növények
termesztésének és sikeres tenyésztésének s szaporításának elveit előszedhessék”. 102
A Gazdasági Lapok 1853-as évfolyama 36, 38, 40. számában Nézetek a
szőlővészről című cikkében a súlyos szőlőbetegség részletes elemzése után
az elsők között ajánlja, hogy a kékkő vagy a büdöskővirág vízzel vegyített
oldatával locsolják a beteg szőlőtőkét a bajok megelőzése és a védelem érdekében, a Vasárnapi Újságban pedig a cserebogár okozta károkról is értekezik a lap 1868. júliusi számában, A cserebogár című cikkében, amelyben ír azokról az ártalmakról, amelyeket a cserebogár okozni tud, és a
védekezési ismereteket is nagyon fontosnak tartja, mert tetemes károkat
okozhat a gazdáknak.
Szintén Brassai sokoldalúságának bizonyítéka, hogy a tudományok
széles skálája mélységeinek megismerése mellett a színtiszta gyakorlat
legelmélyültebb titkaiba tudott behatolni. A tudományokkal kapcsolatos
érdemeinek történeti feltárása nagyjából megtörtént. A Brassai-kedvelők
ma már csak kiegészíthetik vagy hozzáadhatnak a feldolgozott tudománytörténeti hagyatékához. Az élet valóságában való csodálatra méltó jártassága csak színesíti a tudós életművét. A Gyapjú és fonal festékek,
Szappan főzés és Krinspán készítés módja103 című, 24 oldalas kézirata méltó
bizonyítéka, hogy a tudományok mellett vagy párhuzamosan mennyire
érdekelték a gyakorlati élet jelenségei. Már láttuk, hogy a Vasárnapi Újságban számról számra napi gyakorlati tanácsokkal látta el közvetlenül a
gazdákat, gazdasszonyokat, iparosokat, kereskedőket. Ez alátámasztja azt
a tényt, hogy mennyire közel állt érdeklődése a gyakorlati élethez is.
A Marosvásárhelyi Füzetek tudományos és szépirodalmi folyóirat IV.
füzetében (1860) Brassai Micsoda állat a vegytan? című cikkében leírja
egy eszmecseréjét a zugószállási pappal, akit a faluban egyedüliként tart
alkalmasnak arra, hogy a tudomány hasznát megértesse a lakossággal:
„tudomány becsét pedig abban leli, ha azt élet gyakorlati céljai elérésé102	Gazdasági Lapok 1853. március 6. 10. sz. 118.
103	Brassai Sámuel: Gyapjú és fonal festékek, Szappan főzés és Krinspán készítés módja. A
Román Akadémia kolozsvári fiókjának könyvtára, Colecţii speciale. Catalog public,
cota 1263.
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re irányozza”.104 Nagyon fontosnak tartja és a tárgyalás során felveti, mit
jelentenének a gazdasági lapok falun. Az írástudás fontosságát így adja
a haladó pap szájába: „egy elkészített, minden tekintetben tökéletesen
megmívelt földben a vetés még a rossz időjárásnak is sokkal jobban ellenállhat, mint egy olyanban, amelyet csak amúgy tél-túl javítanak és
dolgoztak meg. Ennélfogva azt tartom, legjobb lesz, ha a földinket, gazdaságunkat tehetségünk szerint javítjuk magunk, s más példáján okulunk;
a jó tanácsot, akár élőszóval, akár írásokból jusson tudomásunkra, meghallgatjuk, követjük s a többit Isten jóvoltára bízzuk.”105
Cikkében a falu tudatlanságára utal a „Milyen állat a vegytan?” kérdéssel. „Nem állat biz az, sem nem ember, hanem egy temérdek nagy tudomány, mely az ipar minden ágainak, a gazdaságnak úgy, mint a kézi
mesterségeknek és gyári üzleteknek képes adni elveket, szabályokat és
jó tanácsot.”106 Ugyanitt figyelmeztet a tudományok alkalmazásának
fontosságára, mert az okos gazda orvoshoz, törvénytudóhoz, lelkészhez
vagy vegyészhez fordul sorsa jobbításáért, amelyhez a tudomány (a tudós)
hozzásegíti. Felteszi a kérdést: „Mikor folyamodjunk vegytanárhoz?”107,
mivel a vegytanár a szántóföldek doktora. Tanulságként megmagyarázza
a természeti metamorfózis vegyi oldalát, valamint azt, hogy felbecsülhetetlenek a vegytanár utasításai, mivel ami hiányzik a földnek, megadható
vegytanár ajánlásával. Jelzi, hogy az angol gazdák vegytanárt fizetnek,
aki gyógyítja a földet. „Mint nálunk kerületi, vidéki és helységi orvosok,
úgy vannak Angliában is vidéki vegytanárok, kik a velük kapcsolatban
álló gazdák földeit és termékeit vizsgálják, kikémlelik, és puhatolásaik következtében amazoknak gazdaságuk folytatásában sikeres jó tanáccsal
szolgálnak.”108
A Nemzeti Társalkodó 1832. március 17-i és március 24-i számaiban
megjelent, A gyönyörűségről, melyet a szép mívek szemlélése vagy hallása
okoz bennünk című esszéje is feltétlenül említésre érdemes, mert ez az első
nagyobb horderejű publikációja, amely magára vonta az akkori erdélyi (s
főleg kolozsvári: Bölöni Farkas Sándor, báró Wesselényi Miklós, gr. Béldy
Ferenc, gr. Teleki László stb.) személyiségek figyelmét. Ezzel a dolgozattal
Brassai már „kész írónak mutatkozik be.”109 Célja felébreszteni a művészi szépség és a természet iránti érzéket, amelynek a belső tartalma az
„öntudás”, tehát a fő cél az öntudatra ébresztés, mert „Az embert az állattól az öntudás, a mívelt embert a míveletlentől az öntudás szélesebb
104	Brassai Sámuel: Micsoda állat a vegytan? 227.
105	Uo. 232.
106	Uo. 234.
107	Uo. 405.
108	Uo. 424.
109 Boros 1927. 61.
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vagy szűkebb köre különbözteti meg. Cselekedni s tettének külső, belső
indító okait önszeretet és indulatok által meg nem vakítva átlátni; olvasni,
tanulni, esmereteit többítni, s a tanultat a tudományok egészével s a már
tudottakkal arányba hozni és egybeszőni; szépmívet látni vagy hallani,
s az abból folyó gyönyörűség érzését felfejteni, s annak okairól magának
számot adni tudni: ezek az igazi míveltség esmertetőjelei.”110
Dolgozatában a természeti és művi szépet hasonlítja össze. A „mesterségi szép” az esztétikai gyönyör (a rútból is szépet lehet kovácsolni). A
természet utánzásának nincs gyönyöre, az esztétikai gyönyör ellenarányban van az utánozás tökéletességével, mert a festett fa szebb, mint az
eredeti. „Tagadom az idealizálás teóriáját közönséges kulcsnak tekinteni,
mely szépmesterségek minden titkos rejtekeit előttünk felnyithatná.”111 A
szépség iránti érzés önmagunkban van, hiszen „a szépmívek szemléléséből vagy hallásából származó gyönyörűséget okozza: lelkünknek az az
önkéntes munkássága, mely a szépmív által érzékenységink elébe állított
vonásokat kiegészítve magának egy tökéletes képet alkot”.112 Esztétikai
elemzése a következő konklúzióhoz vezeti: „I. Minden helyes, bévehető s
használható teóriának fő esmertetőjelei az egység, egyszerűség, tisztaság,
igazság; s aki ezen próbakőre húzva kívánja állításimat használni, megelégedve fogja azoknak minden előkerülhető esetekre alkalmaztatható
voltát látni; II. A szépművek okozta benyomás olyan élet-ér, mely a szépmesterség egész testét összefogja.” 113
Kozma Ferenc Brassai Sámuel mint aesthetikus és műkritikus címmel
a Magyar Tudományos Akadémia I. osztálya 1899. március 2-án tartott
ülésén A gyönyörűségről… című cikk elemzése kapcsán mondja: „Ezen első
fellépése s ezt követő néhány dolgozata kedvező fogadtatásának bizonyítéka, hogy a kolozsvári »úri kaszinó« tagjai által alapított Vasárnapi Újság
szerkesztésével mindjárt a következő évben [1833] őt bízták meg. E szerkesztést a lap megszűnéséig, 1848-ig teljesítette.”114
Brassai esztétikai írásokkal írói pályájának későbbi időszakában is
többször jelentkezik.
A Budapesti Hírlap 1858. 140–145. számainak Tárca rovatában egy
időben gazdasági és esztétikai kérdésről értekezik, például A munkamegosztás elve az esztétikában című írásában. Állítja, hogy az igen hasznos
munkamegosztás a művészetek között a haladásuk jelentős tényezője.
110	Brassai Sámuel: A gyönyörűségről, melyet a szép mívek szemlélése vagy hallása okoz bennünk. Nemzeti Társalkodó 1832. március 17. 11. sz. 16.
111	Uo. 12. sz. 179.
112	Uo. 182.
113	Uo. 183.
114	Uo. 11. sz. 162.
Uo. 183.
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Elemzi a tekintély és elismerés útját. A lángész a tökélyt kell hogy elérje, keresse. Ajánlata: „Intem végül mindazokat, kik akár tudományban,
akár művészeti pályán maradandó hírt akarnak kivívni maguknak, hogy
a munkaosztás elvének hódolva egy szakra, egy ágra szedjék össze erejüket s e körül csoportoztassák tehetségeiket, mert csak ez az egyetlen út,
melyen a dicsőség templomába eljuthatni.”115
Betartva az előzőleg jegyzett feltételt, a lángészt jellemző tulajdonságokat pontozza: „1. Hogy mindenhez vagy legalább sokféléhez tudjon 2.
Hogy ahhoz úgyszólva tanulás nélkül, vele született talentumnál fogva
jutott legyen; és hogy valami újnak előállításával, teremtésével dicsekedhessék.”116
Ismerve Adam Smith munkamegosztásról szóló elméletét, alkalmazza
azt a tudományokra és a művészetekre, mondván: „Mindezeket csak azért
hozám fel, hogy a munkaosztás hatalmát és divatozását mutassam vele,
mint amely már nem csak a tudománynak ágait is elkülöníti egymástól, s
külön szakmáknak tűzi ki.”117
Brassai gazdaságtudományi munkásságát a nagyközönség alig ismeri,
azonban ismert tény, hogy gazdasági kutatásaival, írásaival a tudományág erdélyi szellemi elődje és egyben a polgári társadalom kialakításának
hazai előharcosa volt.
A Magyar Tudományos Akadémia Brassait, mint említettük, 1837-ben
megválasztotta levelező tagjának, s tudott dolog, hogy tudományos hajlamai kezdettől fogva a filozófiára, a nyelvészetre s a matematikára irányultak, azonban mégis közgazdasági munkával lepi meg a magyar tudományosságot. Amint állítja, a „nemzet tájékoztatására” megírta a Bankismeret
című munkáját. Érdekességnek tűnhet, hogy miközben az Akadémia vagy
tudós társaságok matematikai és természettudományi szakosztályának
tagjává választják, ő egy terjedelmes (359 lap), kimondottan közgazdasági
munkával jelentkezik. Ám abban az időben az Akadémián közgazdasági
szakosztály nem létezett, mert maga a közgazdaságtan sem indult el önálló tudományként a saját útjára. Boros ezt a munkát meglepetésnek tekinti,
s így ír róla: „Széchenyi hatását és a nemzetgazdaság iránti hajlandóságát
akadémiai tagsága első éveiben egy egészen feltűnő és meglepő munkával
bizonyította be. Nemzete tájékoztatására megírta a Bankismeretet.”118 Ő
maga egy, az Athenaeum szerkesztőségéhez írt levelében tisztázza célját
és tervét ezzel a könyvvel kapcsolatban: „A közönségnek sokkal fontosabb
és kiereszkedőbb kalauzra van e tárgyban szüksége, mint amilyenül a
115 Budapesti Hírlap 1858. 143.
116	Uo. 141.
117	Uo. 140.
118 Boros 1927. 230.
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magyar hírlapi cikkek és megjelent könyvek szolgáltatnak, és hízelkedem
magamnak, hogy többet is tudok adni, amit az olvasó nálam legfőbb két
forintáért megkap, azért könyvtárt kellene szereznie. A könyv két részből
áll. Az első eszméleti s tartalma a Linné osztályozása, fogalmazása és vezető elveinek kifejtése 20 §-ban. A második rész a világ történetei bankügyi tekintetben, egy általános szemléletben előrebocsátva mindazon
bankokat, melyeknek történeteiből vagy szerkesztése módjából tanulságot húzhatunk, részletesen és a reánk alkalmazható vagy alkalmazást
tiltó pontok kiemelésével ismerteti.”119
Brassai Sámuel önálló gazdasági munkái, elsősorban a Bankismeret
(1842), A fiatal kereskedő arany ABC-je (1847), a Vasárnapi Újság gazdasággal foglalkozó cikkei és szaklapokban írt ilyen jellegű munkái a 19. század
közepén nagyon fontos hozzájárulást jelentettek a gazdasági jelenségek
magyarázatához és az alakulóban lévő gazdasági fogalmak tisztázásához,
ugyanakkor érvényesült a szerzőjük énjét jellemző örök szándék, hogy nevelje és tanítsa nemzetét mindarra, ami előbbre viheti fejlődésében.
A művelődéstörténet a közgazdász Brassait ismeri legkevésbé, ugyanis a közgazdaság egy újabb tudományág volt az ő idejében, amelyet a többi
mellett művelt, ennek ellenére közgazdasági munkáival a polgári haladásnak vált egyik hazai úttörőjévé. Munkájával bizonyítani óhajtotta, hogy
a polgári átalakuláshoz iparra van szükség, az ipar fejlesztése pedig csak
úgy válik lehetővé, ha bank is alakul, amely a beruházásokra kölcsönt folyósít. Széles körű nyelvismerete lehetővé tette, hogy a nagy tőkés államok
életét figyelemmel kísérje, s e téren szerzett ismereteit itthon kamatoztassa. Ezért adta ki 1842-ben Bankismeret című könyvét is, egyik legterjedelmesebb munkáját, amelyet „A Hitel halhatatlan írójának, a nemzeti jóllét
útmutatójának és buzgó munkásának, gróf Széchenyi Istvánnak hódolattal” ajánl.120
A könyv megjelenéséhez Széchenyi segítségét is kéri.121
Brassai Széchenyihez írt levele, amelyben nagy tiszteltjének pártfogását és véleményezését igényli, nem maradt válasz nélkül: „Testvér honunk
érdemteljes fia! Folyó évi august. 10-ikén költ becses sorai Bankismeret
című munkájának csinos példányával együtt, mellyel engem megtisztelni
szíveskedett, kezeimhez jutottak. Fogadja, kérem, ezért legőszintébb köszönetemet és legyen meggyőződve, hogy önnek hazafiúi fáradozásit senki inkább nem méltányolhatja nálamnál, ki is közhasznú pályája minél

119 Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára, Levelezés 4. sz. 61. d.
120	Brassai Sámuel: Bankismeret. Kvár 1842, címlap.
121	Vö. Somai 2006. 131–134.
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további folytathatására erőt és egészséget szívből kívánva rokon honfiérzettel maradok önnek valódi tisztelője.”122
Könyvében az akkori bankrendszerek alapos elemzését tárja az olvasó
elé. Banktörténeti szempontból a ma olvasójának is élményt jelent, és ma
sem vesztette el időszerűségét, mert a sok nyelvet ismerő tudós eredeti
forrásanyagok felhasználásával mutatja be az akkor már működő nyugati bankokat, átfogva a bankrendszer történetének egész spektrumát.
Concha Győző szerint: „Ebből az időszakból látszóan a legmeglepőbb azonban Brassainak 1842-ben megjelent munkája: Bankismeret. Terjedelmes,
359 lapra terjedő művében mint a közgazdaság világirodalmában teljesen
tájékozott, éles ítéletű közgazda jelentkezik ezzel a könyvével. Munkáját
1848 előtti közgazdasági irodalmunk legjobb termékei közé sorolhatjuk.
Meglepő mind általános közgazdasági alapossága, mind a tudomány mai
álláspontjának is megfelelő természetes bankelmélete és helyes érzéke a
tekintetben, miként lehet a közgazdaság általános tanait hazánk primitív
viszonyai között alkalmazni. ”123 „A haza köz-szüksége, bármily távol álljon attól a hivatáskörtől, amelyben ő szolgálja, feltüzeli akaratát. Erdély
vezéremberei a 48-as évek elején erősen érzik a közgazdasági ismereteknek különösen a bank- és hitelviszonyokra vonatkozó hiányát. Brassai
erős akarata, hogy Széchenyi terveit siker koronázza, megszüli a Bankismeretet, 1848 előtti közgazdasági irodalmunk egyik legjobb termékét.”124
Szintén gazdasági jellegű írással, az Erdélyi Híradó 1842. évi 92. számában megjelent Smith és List cíművel egyértelműen kiáll Adam Smith,
a munkaelmélet megteremtőjének védelmében. Bírálja Friedrich Listet, a
túlzottan felkapott közgazdászt, aki szerinte csupán divatos író, mert előtte Quesnay, Smith, Malthus már megírták a „politica oeconomia” új tudományának a tételeit, hiszen „A mondottakból önként foly, hogy közvetlenül következő előadásomban csupán az iskola fejét, Smithet tartandom
szemem előtt, s a smithianusok vagy az »iskola« csupán mellékszerepet
viselendenek, amennyiben ti. ellenségök hadi fortélyai előhúzatásukat
megkívánja”.125
Kiemelten fontosnak és a tudományág megalapozó munkájának minősíti Adam Smith A nemzetek gazdaságáról című könyvének megjelentetését és magyarországi terjesztését. Ennek kapcsán az Erdélyi Híradó szerkesztősége igen pozitívan magyarázza, megerősítve Brassai minősítését,
hogy az erdélyi elemzésnek is értékelnie kell a Smith-iskola jelentőségét:
„Magyarhon külkereskedelmi ügyeiben most kezdődik a vitatások első
122	Uo.
123 Concha 1899. 18–19.
124	Uo. 32
125 Erdélyi Híradó 1842.92. sz. 560.
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stádiuma, de az események rohamai a cselekvés óramutatóját közel vivék
a délponthoz. Magyarhonnak ezért közelebb tennie is kell, s a hátralévő
kurta időt felhasználni helyes nemzetgazdasági eszmék ébresztésére s az
első kezdetet kísérő fonák nézetek szétoszlatására. E célra legsikeresebb
eszköz tért nyitni a tudományos fejtegetéseknek s a tárgy minden oldalróli
megvitatásának. Erdély a közvetlen beleelegyüléstől el van zárva, s még
ami Magyarhonnal e részben történik, ránk közvetlen visszahat. Sorsunk
ebben egy, jövendőnk ugyanaz. Midőn a cselekvéshezi járulástól kizárva
látjuk magunkat, legalább igyekszünk a megvitatáshoz járulni s e szerény
körben munkálni hivatásunk felé. Többszörös ígéretünket e fejtegetés közrebocsátásával indulunk teljesíteni, lesz tán időnk s alkalmunk általánosan a nemzetgazdasági, szemközt álló iskolák vagy legalább egyes speciális kérdések felett saját nézeteinket is elmondani.”126
A tanulmány második részében részletezi Adam Smith elméletét a
csere, adásvétel, piac, pénz, tőke, munkabér, nyereség, haszon, piaci ár
stb. kérdésekre vonatkozóan. Felhívja a figyelmet Smith alapvető tézisére,
miszerint „az áru becsének értéke a reá fordított munka mennyisége”.127
Brassai érdeme, hogy az elsők között felismerte a gazdaságtudományok
fontosságát az erdélyi társadalom jobbítása érdekében, és Erdélyben először ő értekezik, ha megkésve is, a smithi munkaelméletről.
Brassai sokoldalúságának bizonyítéka, hogy még a lapkiadás szellemi
és gazdasági gondjairól is többször cikkezett. A Magyar Hírlap 1850. évi
333, 334, 336. számainak Tárca rovatában az Angol hírlapkezelés címmel
folytatásokban leírja egy angol hírlap 24 órai életét, részletezi, milyen
munkálatokat igényel az egyetlen számban foglaltak összegyűjtése, feldolgozása és közzététele. Részletesen mutatja be azt az anyagi és szellemi
befektetést, azt a grandiózus munkát, amelynek végkifejletét tanulmánya befejezéseként a következőképpen összegezi: „Reggel ötödfél órakor
a rendezett és végképp kijavított hírlapok a sajtó alatt nyögnek; az árulók
elállják az ajtót; példánytömegeket visznek postákra, vasutakra, megyei
gyorskocsikra, és 8 órakor, midőn a city kereskedő reggelijénél kibontja a
még nyirkos példányát, a kingstoni levelező már teszi postára a levelét a
következő számra. Így telik el egy hírlap 24 órája.”128

126	Uo.
127	Uo. 565.
128 Magyar Hírlap 1850. december 19. 336. sz.
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Zárszó
Kora megbecsülésének jele, hogy az Unitárius Kollégium Főtanácsa 1877ben az iskola örökös felügyelő gondnokává választja, a Marosvásárhelyen
megalakuló Kemény Zsigmond Társaság tagjává iktatja (1877), a majnafrankfurti Freies Deutsches Hochstift (1878), a Tiszafüred-vidéki Régészeti
Egylet és a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli taggá választja
(1887), 1879. augusztus 5-én ünnepségre került sor annak alkalmából,
hogy az Araliaceae-nak egy Ausztráliában élő fajtáját 40 évvel előtte
Brassairól (Brassaiana) nevezték el, és ekkor albumot készítettek, amelyben 80 európai szaktudós tiszteli meg üdvözlőlevelével.
Brassai írásainak egybegyűjtése lehetetlen, hiszen igen sokat talán
soha nem is ismerhet fel a művelődéstörténet „Brassai-produktumként”,
ugyanis számos cikkét álnéven vagy névtelenül jelentette meg. Sokrétű,
széles területű munkásságát nagyságrendbe vagy fontossági sorrendbe
állítani, leszögezni, mennyiben és miben volt erősebb, miben nyújtott
többet, nyelvészetben, módszertanban, természettudományokban, filozófiában, esztétikában, más tudományokban vagy közgazdaságban, nem
lenne illő dolog. „Teljes életművének elemzésére viszont ma már senki sem
vállalkozhat egy személyben, mert a tudományok olyan széles területén
mozgott otthonosan és mélyedt el azok rejtélyeibe, hogy a tudományok
számtalan ágai ismerőinek összefogása tehetné csak azt lehetővé.”129 Már
legnagyobb életrajzírója, Boros György, aki húsz évet áldozott életéből,
hogy megismerje és megismertesse a tudós életművét, így zárja Brassaikötetét: „Ha nem olyan nagy, nem olyan igaz, nem olyan értékes embert
mutat, amilyen Brassai volt, annak a nagyságnak tulajdonítható, amelyhez a mértéket csak az készíthetné meg, aki hozzá hasonló volt. De Brassai
Sámuel csak egy volt, s több nem is lesz.”130
A temetésén búcsúztató püspök, Ferencz József később, halálának tizenharmadik évfordulóján, síremlékének avatásán, a kolozsvári
Házsongárdi temetőben mondott beszédét így zárja: „Én ezen túl csak
örömömnek kívántam kifejezést adni, ami bizonyára mindnyájunknak
öröme, hogy ez egyszerű síremlék felállításával is csekély jelét adhatjuk
a Brassai emléke iránti határtalan tiszteletünknek és hódolatunknak. A
mi kegyes érzelmeinkből fakadó tisztelet és hódolat szolgáljon díszéül s
emelje becsét e szerény síremléknek, melynél jóval maradandóbb és sokkal értékesebb emléket emelt Brassai önmagának közel 100 évre terjedt
129 Somai 2006. 230.
130 Boros 1927. 367.
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életén át a tudományok mívelése és fejlesztése körül kifejtett, szinte páratlan munkásságával.”131
Márki Sándor a Magyar Tudományos Akadémia nevében, 1897. július 18-án Torockószentgyörgyön mondott beszédében Brassai enciklopédikusságát Apáczaiéval vonja párhuzamba: „Apáczai és Brassai Magyarország legnagyobb két enciklopédistája. Kétszáz esztendő választja
el működésüket, talán csak arasznyi köz sírjaikat, egy pókháló szála sem
föladataik tömegét. Szívökben a többfelé szakadt hazát, hatalmas agyukban a tudományok összességét kellett egyesíteniük.”132
Ennek a dolgozatnak a célja Brassai Sámuel emlékét feleleveníteni az
EME megalakulásának150. évfordulóján, de megjegyezzük, hogy mindazon értékeknek a feltárását és közkinccsé tételét, amit az utókorra hagyott a tudományok és a közélet majd minden területén, csak egy enciklopédikus tudású csapat végezheti el. Ez a munka még hátravan.
Sámuel Brassai a fost tipul de savant care a creat valori în domeniul mai multor discipline
pe parcursul lungii sale vieţi. Calificat încă în timpul vieţii drept polihistor, el nu a acceptat
niciodată acest epitet, fiindcă se considera doar un metodolog, de vreme ce aprofundarea
oricărei ştiinţe are la bază secretul aplicării izbutite a metodei. Fără îndoială, nu mai cunoaştem pe altcineva care să fi afirmat cu aceeaşi siguranţă ca Brassai pe o gamă atât de
largă a ştiinţelor. El şi-a întrecut epoca în mai multe domenii ale cunoaşterii, cum ar fi metodologia, filosofia, lingvistica, matematica, estetica, geografia, economia, geografia economică, statistica, economia agrară, astronomia, meteorologia, botanica, zoologia, chimia
şi multe altele. Ansamblul ştiinţelor cultivate de Brassai a făcut posibil ca acesta să îşi depăşească contemporanii în înţelegerea ştiinţelor particulare. Comunicările sale ştiinţifice
şi opiniile formulate în cadrul unor dezbateri au contribuit în mod dovedit la dezvoltarea
ştiinţelor. Savantul nu a refuzat însă nici participarea la viaţa socială, ci a desfăşurat o
activitate deosebit de eficace în cea mai largă sferă a acesteia în calitate de editor de ziar,
redactor, realizator de calendare, muzician, director de şcoală, profesor universitar, muzeolog, director de muzeu, custode al muzeului, membru activ şi de onoare al Academiei.
Cu prilejul aniversării de 150 de ani de la înfiinţarea Societăţii Muzeului Ardelean, comemorăm acea proeminentă personalitate publică a cărei activitate decenală de director
fondator şi de paznic al muzeului a îndeplinit un rol decisiv în crearea leagănului culturii
ştiinţifice maghiare din Transilvania.
Sámuel Brassai was not the scientist to create something remarkable in a single field of studies,
but one to impose values in many scientific domains. Already during his lifetime, he gained
recognition as a kind of “Renaissance man”, which he would not accept, as he merely considered himself a methodologist, for according to him the development of science proceeds from
the correct application of method rules. In fact, there hardly is any other expert in such a wide
range of sciences as Brassai. He went far beyond his times in many different branches of science. The variety of his learned activities includes, among others: methodology, philosophy,
131 Ferencz József püspök 1910. október 2-án, a Házsongárdi temetőben, Brassai síremléke
felavatása alkalmából mondott beszédéből.
132 Márki Sándor beszéde. Akadémiai Értesítő VIII. 1897. augusztus. 15. 8. füzet. 405.
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linguistics, mathematics, aesthetics, geography, economics, economic geography, statistics,
agrarian economics, astronomy, meteorology, botanic, zoology, and chemistry. The totality
of the sciences he pursued made it possible for him to exceed his contemporaries in understanding the problems pertaining to several divisions of knowledge. His scientific addresses
and views expressed in debates have exercised a demonstrable influence on the development
of the sciences. He also did not seclude himself from social life, but made his contribution to
it by his work on a remarkably large scale, as a journal editor, redactor, calendar designer,
musician, school director, university professor, museum director, museum guard, as well as
a regular and honorific member of the Academy of Science.
On the 150th anniversary of the Transylvanian Museum Society’s founding we commemorate him as an outstanding public personality whose decennial activity as a founding
director and museum guard proved to be defining in the establishment of Hungarian scientific culture in Transylvania.

Somai József
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Farkas Gyula
(1847–1930)
A matematika a fizikának az
a része, ahol a kísérletek olcsók.
V. I. Arnold
Farkas Gyula 1847. március 28-án született a Fehér megyei Sárosdon elszegényedett nemesi családban. Apja uradalmi tiszttartó volt, és családjával majorságról majorságra költözött. Így kerültek rövidesen a Veszprém
megyei Rédére az Esterházy grófok uradalmába. Innen a család Győrbe
költözött, ahol Farkas Gyula a bencések gimnáziumában végezte a középiskolát. Tehetsége először a zenében jelentkezett. Már diákkorában megjelentek első, zeneelméleti cikkei a Zenészeti Lapokban. Ezek alapján neve
később bekerült a zenei lexikonokba is.
Érettségi után a pesti tudományegyetem jogi karára iratkozott be,
de tanulmányait a család megromlott anyagi helyzete miatt meg kellett
szakítania, és házitanítónak szegődött vidékre, majd Pestre. Ez idő tájt
kezd érdeklődése a természettudományok és a matematika felé fordulni.
Átiratkozik a bölcsészetre, természettan–vegytan szakra, amit 1870-ben
végez el. 1876-ban kémia–fizika szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerez. 1870 és 1874 között a székesfehérvári reáltanoda tanára és a
pápai tanítóképző póttanfolyam igazgatója volt. 1874-ben székesfehérvári
tanársága mellett báró Miske Imre fiainak házitanítója. Székesfehérvárott
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kezdi meg tudományos és tudománynépszerűsítő tevékenységét. Közben
tanártársaival folyóiratot szerkeszt, amelynek merész, bíráló cikkei miatt
a városvezetés és a tanári kar között feszültség keletkezik. Ezért válik meg
tanári állásától. 1874 és 1880 között gróf Batthyány Géza gyermekeit készíti fel az érettségire. A család külföldi utazásai részeseként neves francia
matematikusokat ismer meg, és érdeklődése mindinkább a matematika
felé fordul. Publikációi jelennek meg a matematika élvonalába tartozó
francia lapokban. 1880-ban Budapestre költözik, ahol 1881-ben matematikából doktorál, majd magántanári képesítést szerez a budapesti tudományegyetemen, ahol függvénytant tanít. 1887-ben kerül a kolozsvári
egyetem elméleti fizika tanszékére.
Már kolozsvári tartózkodása első évétől intenzív szerepet játszik Kolozsvár tudományos életében. Huszonnyolc évet tölt a városban; erre a
periódusra esik tudományos tevékenységének java része. Az egyetem
Matematikai és Természettudományi Karának hét éven keresztül dékánja (1889–90, 1892–94, 1896–99 és 1902–1903), öt éven keresztül
dékánhelyettese, egy évben (1907–1908) rektor, a következő tanévben
rektorhelyettes volt.
Erősödő szembaja miatt 1915-ben nyugdíjaztatja magát, majd Budapestre költözik.
Nyugalomba vonulása után is folytatja tudományos tevékenységét a
Mathematikai és Physikai Társulatban. Ebben választmányi tag (1918).
Két ízben a König Gyula-díjat odaítélő bizottság tagja (1922, 1924). A
Mathematikai és Physikai Társulat 1924-ben tiszteleti tagjai körébe fogadja. A társulat ünnepi ülésen emlékezett meg nyolcvanadik születésnapjáról, amelyen tanítványa és tanszéki utóda, Ortvay Rudolf ismertette
tudományos munkásságát. Életének utolsó éveit unokahúga családjában
töltötte Pestszentlőrincen. Ott halt meg 1930. december 26-án.
1898-ban az MTA levelező, 1914-ben rendes tagjává választják. Székfoglaló előadásai: Pótlások a vector-tanhoz és az elektromágnesség tanához1 (1898. október 17.), illetve Biztos egyensúly potenciál nélkül2 (1915.
április 19.). Tagja volt a palermói „Circolo Mathematico”-nak. A padovai
egyetem 1892-ben díszdoktorrá avatta. Nyugalomba vonulásakor az
uralkodó a Ferenc József-rend középkeresztjével tüntette ki.

1
Mathematikai és Természettudományi Értesítő 16 (1898). 321–360.
2	Uo. 32 (1915). 339–354.
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Farkas Gyula, az elméleti fizikus
Farkas Gyula kolozsvári tevékenysége során korának tudományos színvonalán művelte az elméleti fizikát. Tudós-tanári tevékenysége ma is példaértékű. A kolozsvári Farkas Gyula megértéséhez az előzmények, működése 1887 előtti szakaszának ismerete is szükséges.
Minden tudományművelő életében vannak olyan személyiségek, akik
a pályakezdés éveiben döntő módon hozzájárultak sorsának alakításához. Farkas Gyula életében Jedlik Ányos, Eötvös Loránd és gróf Batthyány
Géza játszott meghatározó szerepet.
A természettan–vegytan szakos egyetemi hallgató figyelmét Jedlik
Ányos keltette fel a fizika iránt. Ő egyengette tehetséges tanítványa útját
oktatói vonalon. Már egyetemi évei alatt alkalmasnak találta arra, hogy
óradíjas tanári állást vállaljon Szőnyi Pál magángimnáziumában. Farkas
Gyula e bizalomnak egyetemi tanulmányai befejezése után is megfelelt.
A székesfehérvári reáliskola természettan–vegytan tanára minőségében
tanári kötelezettségein túlmutató feladatokra is vállalkozott. Egyik szerkesztője volt a Székesfehérvári Figyelő hetilapnak. A tanítóegylet megbízásából fizikatankönyvet írt a népiskolák számára, a Természettan elemei
című könyve 1872-ben jelent meg. Középiskolai tanárként fordult először
az önálló kutatás igényével, Jedlik Ányos hatására, a fénytan felé.
Székesfehérvárott 1874-ben adta közre A fénysugarak törésmutatója és
rezgésszáma közt fennálló törvény című értekezését. A megmérettetést igényelve az Akadémiához fordult azzal a kéréssel, tegyék lehetővé számára,
hogy munkáját a III. osztály egyik ülésén bemutassa. A bírálatra kijelölt
Eötvös Loránd a kérést elutasította, főleg azzal, hogy a szerző nem ismeri
a legfrissebb szakirodalmat. Bírálatában ezzel kapcsolatban a következőket írta: „Reméljük, hogy e bírálat szerző kezéhez jutva lelkesedését csökkenteni nem fogja, s hogy az irodalmi ismeretek megszerzése céljából magát szakemberekkel érintkezésbe téve újabb feladatokkal szerencsésebben
fog foglalkozni.”3 Eötvös bíráló megjegyzése olyan útmutató volt Farkas
Gyula számára, amelyet egész munkássága során szem előtt tartott. Házitanítói, majd egyetemi magántanári minőségében az eötvösi követelményt először a matematika terén tudta teljesíteni. Az ehhez szükséges
feltételeket számára nagyrészt gróf Batthyány Géza biztosította, de azzal
is támogatta, hogy a polgárdi kastélyban fizikai laboratóriumot rendezett
be számára.
3	Gurka Dezső – G. Csizmás Edit: Farkas Gyula tanári pályájának állomásai. = Farkas Gyula
élete és munkássága. Szerk. Martinás Katalin. Bp. 2003. 53–58.
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Farkas Gyula 1887. január 8-án matematikusként érkezett a kolozsvári egyetemre. A matematikus Vályi Gyulát váltotta fel, aki 1884-ben átmeneti szükségmegoldásként vállalta az elméleti fizikával kapcsolatos teendők ellátását. Nyilvánvaló, hogy az új feladatkör betöltése nagy kihívást
jelentett számára. De ugyanakkor a matematikában való jártassága több
előnnyel is járhatott. Egyetlen fizikát művelő hazai tudományos iskolával
sem állt kapcsolatban, így útjának kijelölésekor teljes szabadsággal rendelkezett. Jó érzékkel megtalálta azokat a területeket, ahol matematikai
ismereteinek birtokában másokat megelőzhetett.
A matematika nyelv- és eszközszerepét nagyra értékelte. Ezt írásaiban
tallózva alábbi soraival is tanúsíthatjuk: „A matematika nyelvén szól hozzánk a természet, ezen a nyelven avat fenséges titkaiba.”4 „Nem érthetek
egyet azokkal, akik a matematika újabb kori fejlődését a fizikusra nézve
nagyrészt meddőnek tartják. A matematika az elméleti fizika legkiválóbb
eszköze.”5 Farkas Gyula a matematika nyelvét jól ismerte, a matematika
eszköztárának gyarapodását figyelemmel kísérte, sőt amikor a szükség
megkívánta (Newtont követve), a számára szükséges matematikai eszközt
maga hozta létre. Ma gyakran idézik a lineáris egyenlőtlenségekre vonatkozó eredményeit. Az sem véletlen, hogy Magyarországon ő ismertette elsőként a vektoranalízist a Kolozsváron 1901-ben kiadott Vector-tan és az
egyszerű inaequatiók tana című könyvében.
A matematikában való jártassága más szempontból is előnyt jelentett
számára. Az egyes részletkérdések vizsgálatakor a szükséges alapfeltevések megadására, a szükségtelenek kirekesztésére, az intuitív alapon igaznak vélt állítások bizonyítására, tehát a szigorú matematikai megalapozásra törekedett.
Farkas Gyula számára nem volt idegen a fizika gondolatvilága, ezért
visszatérése e tudományszakhoz meglepően rövid időt igényelt. Erre egy
sajátos utat választott. Az egyetem neves kémiaprofesszorának, Fabinyi
Rudolfnak a hatására az elméleti fizikát a fizikai kémia felől közelítette meg.
Nagy hatást tett rá W. F. Ostwald Lehrbuch der allgemeinen Chemie című
könyvének fizikai kémiai része, amelyből tudomást szerzett H. Helmholtz
termodinamikai vizsgálatairól. A termodinamika, amelyet a különböző
energiafajták átalakulása tanának tekintett, lett az egyik kedvelt kutatási
területe. Helmholtz eredményeit már kolozsvári tevékenysége első évében
Fabinyi Rudolffal közösen írt egyik dolgozatában felhasználta. 6
4
5
6

A természet felfogásának újabb módjáról. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakáról, 13(1888). 25–42.
Rektori székfoglaló beszéd az 1907/08. tanév megnyitásakor. Acta Reg. Scient. Univ.
Claudiopolitanae 1907/08.
Fabinyi Rudolf – Farkas Gyula: Állandó elektromos áram a szén oxydálása által. Vegytani
Lapok 5(1887). 97–112.
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Fabinyi az elektromos áramot szolgáltató galvánelemek elméleti és
gyakorlati vonatkozásainak kiváló ismerője volt. Farkas Gyula valószínűleg az ő hatására 1888-tól az elektromos áramlás elméletével is kezdett
foglalkozni. Így tudományos tevékenysége első kolozsvári szakaszában
érdeklődését a termodinamika, valamint az elektromos áramlás és a hozzá kapcsolódó mágneses hatás vizsgálata kötötte le. Az előbbi 1895-ig, az
utóbbi 1893-ig foglalkoztatta. Megállapításaiból csak e kutatások záró
eredményeit emeljük ki.
1895-ben megjelent dolgozatában elsőként közelített modern alapon
az entrópiafogalomhoz. A hagyományos, körfolyamatokra alapozó nehézkes út helyett egy sokkal egyszerűbbet javasolt. Kiindulópontként szolgált az a tétel, amely szerint „Adiabatikusan, azaz pusztán mechanikai
műveletekkel egy test vagy testrendszer sem juttatható olyan állapotba,
amelybe puszta hőközléssel, azaz hőnek be- vagy kivezetése által, pusztán
a hőfok megváltoztatásával juthat”.
Ezt az eredményt legnagyobb teljesítményei között tartjuk számon.
Sajnos a dolgozat megjelenésekor a fizikus tudóstársadalom nem volt érett
a felkínált eredmény befogadására. Farkas Gyula eredményéről megfeledkezve az úttörő szerepet így a tizennégy évvel később azonos úton elinduló C. Carathéodoryra ruházták. Ma csak a magyar szerzők kiadványaiban
találkozunk a Farkas–Carathéodory-tétel megnevezéssel.
Elektromosságtani vizsgálatait záró dolgozatában7 A. M. Ampère
egyik eredményével kapcsolatban tett elvi jelentőségű megállapítást. A
fizikában két kiterjedt tárgy kölcsönhatásának elméleti vizsgálatakor a
kísérleti adatokkal jellemezhető „globális” kölcsönhatásokat „elemi” kölcsönhatásokkal magyarázzuk. Gondolatban mindkét tárgyat apró darabokra bontjuk, majd mindkét tárgyból egy-egy darabkát kijelölve a párra
igyekszünk „elemi” törvényt megállapítani. Ampère két, állandó erősségű
elektromos áramtól átjárt lineáris (igen vékony) vezetőnél végezte el ezt
a felbontást, olyan vezetőpár esetében, amelynél sem alakváltozásokkal,
sem kölcsönös helyzetváltozással nem kell számolni. Az „áramelemek”
kölcsönhatására két egyenértékű elemi erőtörvényt adott, mindkettő egyazon mágneses jellegű globális kölcsönhatáshoz vezet. Farkas Gyula dolgozatában kimutatta, hogy két zárt vezetőnél végtelen számosságú elemi
erőtörvény adható.
Tudományos tevékenységében határkövet jelentett egy kitüntető
megbízatás. A padovai egyetem 1892 decemberében Galileo Galilei tanszékfoglalásának háromszázadik évfordulójára emlékezett. Az ünnepi
rendezvényen a kolozsvári egyetemet és a Mathematikai és Physikai Tár7

Farkas Gyula: Az Ampère-féle elemi törvények aequivalenseinek meghatározása.
Értekezések a Mathematikai Tudományok Köréből 15(1893). 1–50.
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sulatot Farkas Gyula képviselte. Küldetésére készülve Galilei főművéből
megtudta, hogy a „virtuális elmozdulás” elvének gyökerei Galileiig nyúlnak vissza. Az elv útját követve egy feledésbe merült elvvel, az 1789-ben
megfogalmazott Fourier-féle elvvel találkozott. Az elv fizikai és matematikai vonatkozásai érdeklődését tevékenysége végéig lekötötték. Farkas
Gyula nagy érdeme, hogy a Fourier-elvet használhatóvá tette, és elsőként
tudatosította, hogy az elvet miként lehet hasznosítani.
A Fourier-elv a szabadságukban korlátozott, kényszernek (vagy kényszereknek) alávetett mechanikai rendszerek mozgásának leírását teszi
lehetővé. Alkalmazási területét nagymértékben bővíti az, hogy mind az
alapösszefüggésben, mind a „kényszerfeltételek” körében az egyenlőségi jel mellett egyenlőtlenségi jelet is megenged. Farkas Gyula kimutatta,
hogy „bizonyos módosítással a Lagrange-féle multiplikátoros módszer
Fourier elvét is megilleti”. A módosításokat elvégezte, a lineáris egyenlőtlenségekre vonatkozó saját eredményeit is hasznosítva az elv használhatóságát konkrét esetekben is bemutatta. Érdekes eredményként adódott,
hogy amennyiben egy kisméretű tárgy („tömegpont”) egyenlőségi és
egyenlőtlenségi jelet tartalmazó kényszerfeltételnek engedelmeskedik,
jól meghatározott feltételek teljesülésekor lehetőség nyílik arra, hogy az
egyenlőségi kényszert egyenlőtlenségi váltsa fel. Az elvvel kapcsolatos,
1894-ben elkezdett vizsgálatainak eredményeit a neves, Crelle Journal
néven is ismert folyóiratban 1906-ban összegezte.8
Padovai útja más szempontból is igen jelentősnek bizonyult. Ott találkozott W. Voigt neves göttingeni elméleti fizikus professzorral. Voigt
1895-ben jelentette meg Kompendium der Theoretische Physik című könyvének első kötetét. Farkas Gyula még abban az évben könyvismertetést
közölt a Mathematikai és Physikai Lapokban, és megjegyzéseit a szerzőnek is elküldte. Voigt az 1896-ban megjelent második kötet előszavában és
függelékében a megjegyzéseket elismeréssel fogadta. A külhoni elismerés
nagyban növelte Farkas Gyula hazai tudományos tekintélyét, így két év
múltán a Magyar Tudományos Akadémia alkalmasnak találta arra, hogy
levelező tagjai közé fogadja.
A folyóirat ugyanazon kötetében C. Christiansen koppenhágai profes�szor Elemente der theoretischen Physik című könyvét is ismertette. Valószínű, hogy e két könyv tanulmányozása vezette arra az elhatározásra, hogy
folytassa 1893-ban abbahagyott elektromosságtani vizsgálatait. Jóllehet e
két könyv adós maradt a Maxwell-féle elmélet ismertetésével, már jelezte
azt, hogy az elektromos és mágneses jelenségek elméletében az erőfogalomra alapozó megközelítést a vektorterekre alapozóval kell felváltani.
8

Beiträge zu den Grundlagen der analitischen Mechanik. Journal für die Reine und
Angewandte Mathematik 131(1906). 165–201.
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Az új irányzat Farkas Gyula számára újabb kihívást jelentett, hiszen
ismét lehetősége nyílt arra, hogy egy matematikai eszközt hasznosítson. A
szakirodalmat követve figyelme a Maxwell-elmélet és a vektortan felé irányult. A 19. század második felének egyik legnagyobb tudományos megvalósítása az elektromos és mágneses jelenségek egységes elméletének, a
Maxwell-féle elektrodinamikának a kidolgozása volt. Az elmélet a fénytan
szempontjából is fontosnak bizonyult, a fényhullámokat az elektromágneses hullámok, a fényt az elektromágneses sugárzások körébe sorolta.
Farkas Gyula a Maxwell-elmélet lelkes művelői és népszerűsítői körébe
lépett. Az új elmélettel kapcsolatos észrevételeit 1898-ban közölte.9 Számára az elektromágneses jelenségek elméletének nyomon követése más
szempontból is fontosnak bizonyult. Tanúja lehetett egy olyan új elmélet
születésének, amellyel kapcsolatban ő is tudott újat mondani. A speciális
relativitáselméletről van szó.
Ahhoz, hogy Farkas Gyula relativitáselméleti megvalósításait megértsük, tudománytörténeti kitérőt kell tennünk.
Maxwell úgy vélte, hogy az elektromágneses hullámok létét egy rezgéstovábbításra alkalmas, a világegyetemet kitöltő, nyugalomban lévő
közeg, az „éter” biztosítja. Az éter létezésének igazolására 1880-ban kísérlet végrehajtását javasolta. A. A. Michelson 1881-ben vállalkozott a
kísérlet elvégzésére, amit E. Morley-val 1887-ben megismételt. A kísérlet
alapgondolata a következő volt: Feltételezték (Maxwellre hallgatva), hogy
a Maxwell-féle egyenletek az éterhez rögzített „abszolút” vonatkoztatási
rendszerre érvényesek. Ekkor az éterben nyugvó fényforrás által kibocsátott fénnyel kapcsolatban a Maxwell-egyenletek alapján állítható, hogy a
fény terjedési sebessége iránytól független. Ugyanakkor az éterben állandó sebességgel mozgó fényforrás esetében a fényforrással együtt mozgó
megfigyelő iránytól való függést kell észlelnie, így lehetőség nyílik arra,
hogy a fényforrásnak éterhez viszonyított „abszolút” sebességét megállapítsuk. E gondolatmenetet követve lehetőséget láttak arra, hogy a Föld
abszolút sebességét meghatározzák. A kísérlet negatív eredménnyel végződött. Ugyanakkor más fénytani kísérletek éterfelfogásra alapozó magyarázata ellentmondó következtetésekhez vezetett.
A nehézségekből kivezető utat A. Einstein találta meg 1905-ben. A
Maxwell-féle fényelméletet új elmélettel váltotta fel, amelyben a hullámtulajdonságot fénysebességgel haladó elemi tárgyakra (fotonokra) ruházta. Einsteinnak hullámot hordozó közegre nem volt szüksége, így állíthatta azt, hogy az éter nem létezik. Az abszolút vonatkoztatási rendszer
fogalmat is száműzte, helyére a természetleírás szempontjából egyenér9

Pótlások a vector-tanhoz és az elektromágnesség tanához. Mathematikai és Természettudományi Értesítő 16(1898). 321–360.
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tékű „tehetetlenségi” rendszerek végtelen számosságú sokaságát állította. Alapelvként fogalmazta meg azt az állítást, hogy a fénysebesség valamennyi tehetetlenségi rendszerben minden irányban ugyanolyan értékű.
Ezen az úton hitelesítette a H. A. Lorentz által 1904-ben megállapított, a
helykoordinátákra és időpillanatra vonatkozó transzformációs képleteket. Lorentz a nevét viselő képlet megadásakor más utat követett, olyan
transzformációs képleteket keresett, amelyek a Maxwell-egyenletek alakját nem módosítják.
Egy új, szokatlan eredmény vagy eszme térhódítása rendszerint ellenállásba ütközik, időt igénylő feladat. Az éterfogalomtól történő megszabadulásra, Einstein forradalminak tekinthető állításainak befogadására
a fizikus társadalomnak mintegy másfél évtizedre volt szüksége. Számos,
később helytelennek bizonyult elgondolás született az éter megmentésére. Lorentz is ezt az irányzatot képviselte, ezért a relativitáselmélet felé
vezető úton csak az első lépést tudta megtenni.
Farkas Gyula nagy érdeme, hogy a tisztulási folyamatnak nem távoli
szemlélője, hanem cselekvő részese volt. A relativitáselmélettel kapcsolatos első dolgozataiban10 még az éterfogalomra alapoz, de a következőkben már egyre jobban közelít az einsteini felfogáshoz. Az Einsteinhoz való
közeledés tette lehetővé számára azt, hogy a relativitáselmélet terén is
maradandót alkosson. Eredményeit 1910-ben és 1911-ben megjelent kétrészes értekezésében közölte.11 Ezek közül kettőt emelünk ki.
A Lorentz-féle transzformációs képletekkel kapcsolatban ismét a matematikus Farkas Gyula jelentkezett. Az Einstein-féle alapelv helyébe a sajátját állította, mely szerint „Ha a relatív mozgásban lévő testekre kirójuk
azt, hogy bennük valamely sebesség nagysága valamely időszámítás szerint a helytől, iránytól független legyen, akkor már a konform leképezés
tanán a végesség posztulátuma a téridő-rendszerek Lorentz-féle transzformációjához vezet.” A konform leképezés tanának hasznosítása lehetővé
tette számára azt, hogy egy új, ötletes utat követve a Lorentz-féle transzformációs képleteket szokásostól eltérő alakra hozza. A Lorentz–Farkasféle transzformációs képletekre alapozva közvetlen úton juthatunk olyan
következtetésekhez, amelyekhez a szokásos alakban írt képletek csak nehézkes, kerülőutat kínálnak.12

Über den Einfluss der Erdbewegung auf elektromagnetische Erscheinungen. Physikalische
Zeitschrift 7(1906). 654–657. – Über das Postulat der Relativität. Uo. 8(1907). 169–171.
11 Alapvetés az elektromosság és mágnesség folytonossági elméletéhez. Mathematikai és
Természettudományi Értesítő 28(1910). 1–25. és 29(1911). 771–809.
12 Gábos Zoltán: Farkas Gyula vizsgálatai a Fourier-elv és a relativitáselmélet köréből. Fizikai
Szemle 47(1997). 316–321.
10
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Farkas Gyula a folytonos közegek (ideális folyadékok, rugalmas testek, elektromágneses mező) elméletében az elsők között vette figyelembe
a relativitáselmélet követelményeit. A közegek sajátosságait jelző fizikai
mennyiségekre Farkas-típusú transzformációs képleteket adott. Nyugdíjba vonulása után, az 1922-ben közölt egyetlen fizikai tárgyú dolgozatában kísérletet tett arra, hogy az új Einstein-féle gravitációelmélethez a
speciális relativitáselmélet felől közelítsen.
Az elméleti fizikus Farkas Gyulával kapcsolatban, záró megjegyzésként megemlítjük, hogy az új eredmények iránti fogékonyság szempontjából a magyarországi elméleti fizikának a századfordulón és a 20. század
elején két kimagasló egyénisége volt: Farkas Gyula és Zemplén Győző (aki
a Budapesti Műszaki Egyetemen tanított).

Farkas Gyula matematikai munkássága
Első dolgozatai többségükben matematikai tárgyúak. A kolozsvári egyetemre kerüléséig (1887) huszonöt matematikai és négy fizikai tárgyú dolgozata jelent meg. Első cikkeiben különböző algebrai és függvénytani problémákkal foglalkozott. Eredményeit gyakran idézték a korabeli folyóiratok.
Matematikai értekezései egy részét M. Y. Villarceau és M. Hermite neves
francia matematikusok mutatták be a párizsi Académie des Sciences-ban.
Első, folyóiratban publikált cikkében13 lineáris egyenletrendszerek
megoldásait egy általa definiált k-ad fokú polinom differenciálhányadosaival határozta meg. További eredményei algebrai egyenletek képzetes
gyökeinek meghatározására,14 trinom egyenletekre,15 a gyökök sorfejtéssel való meghatározására16 vonatkoznak. Több dolgozatában foglalkozik
elliptikus függvényekkel,17 a magasabb rendű szinuszfüggvénnyel,18 el13
14
15
16
17
18

Solution d’équations linéaires, présentée par M. Yvon Villarceau. Comte Rendus 87(1878).
523–526.
Note sur la détermination des racines imaginaires des équations algébriques. Uo. 87(1878).
273–275, 565–567. és 791–794. – Sur la détermination des racines imaginaires des
équations algébriques. Uo. 87(1878). 1027–1029.
Auflösung der dreigliedrigen algebraischen Gleichung. Archiv der Mathematik und Physik
64(1879). 1–8.
Vegyes m-ed fokú egyenlet egyik gyökének meghatározása sorfejtés által. Athenaeum R.
T. Bp., 1878. 1–16.
Sur une classe de deux fonctions doublement périodiques. Comte Rendus 90(1880). 1269–
1271. – Sur les fonctions elliptiques. Uo. 1482–1484.
Sur la théorie de Sinus des ordres supérieurs. Uo. 209–211, 278–281. és 544–547. – Sur
l’application de la théorie de Sinus des ordres supérieurs à l’integration des équations
différentielles linéaires. Uo. 1542–1545.
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liptikus integrálok sorbafejtéseivel,19 a Hamilton-féle kanonikus egyenletekre vonatkozó Jacobi-tétel általánosításával20 és egyértékű komplex
függvényekkel.21 Az utóbbi témával kapcsolatos fő eredménye a komplex
függvénytan egyik klasszikus tételének, az ún. kis Picard-tételnek következő általánosítása: Ha u olyan egyértékű komplex függvény, amelynek
csak véges számú lényeges szinguláris pontja van, és ha kivételes értékeknek nevezzük az olyan értékeket, amelyeket lényeges szinguláris pontokon kívül a függvény sohasem vesz fel, akkor u-nak nem lehet kettőnél
több kivételes értéke. Ez az eredmény ma fontos szerepet játszik a komplex
dinamikus rendszerek elméletében.
A trinom-egyenletre vonatkozó dolgozatához kapcsolódik a Bolyaialgoritmust tárgyaló cikk.22 Egy általánosabb egyenletből indul ki, mint
Bolyai Farkas, és az arra adott gyökközelítő sorozat konvergenciájára ad
feltételeket. Ezt a dolgozatot később sokat idézték, az algoritmus általánosításával, a nyitott konvergenciaproblémák vizsgálatával többen foglalkoztak. Legtöbbet idézett függvénytani dolgozatának tárgya is hasonló
jellegű.23 Ebben az iterált komplex függvénysorozatokkal foglalkozik, és
sok gondolata mára beépült a diszkrét dinamikus rendszerek elméletébe.
A magasabb rendű szinuszfüggvényeket és az általa tárgyalt elliptikus integrálokat lineáris differenciálegyenletek megoldására és összegzési tételek bizonyítására alkalmazta.
Nagy szolgálatot tett a hazai matematikusoknak azzal, hogy magyarra fordította és 1877-ben Genfben kiadta R. Baltzer determinánsokról szóló
könyvének első részét. A fordítást magyarázó megjegyzésekkel és saját eredményeivel egészítette ki. A könyv elősegítette a determináns elmélet meghonosodását Magyarországon, és szaknyelvi szempontból is irányadó lett.
Miután a kolozsvári egyetem elméleti fizika tanszékére került, Farkas
Gyula érdeklődése főként a fizika felé irányult, de matematikai munkásságát is folytatta, azt az elméleti fizika szolgálatába állítva. A mechanikai
elvek és a Maxwell-féle elektrodinamika tárgyalása közben olyan matematikai problémákra talált, amelyekre vonatkozó kutatásai tudományos
munkásságának legeredményesebb részét képezik. Így lett a vektoralgebra és a vektoranalízis első önálló művelője Magyarországon. Könyvet is
írt e tárgykörből, amely az elmélet rendszerezésén túl sok fontos önálló
Sur le dévelopment des integrales elliptiques de première et de deuxième etc. Uo. 92(1881).
181–183.
20 Géneralisation du théorème de Jacobi sur les équations de Hamilton. Uo. 94(1883). 352–
353.
21 Sur les fonctions uniformes. Uo. 1646–1647.
22 A Bolyai-féle algoritmus. Értekezések a Mathematikai Tudományok Köréből 8(1881).
1–8.
23 Sur les fonctions itératives. Journal de Mathématiques 10(1884). 101–108.
19
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eredményt tartalmaz.24 A potenciálegyenlet megoldását az addigiaknál általánosabb feltételek mellett vizsgálja. A vonal-, felületi és térfogati integrálokat a szokásosnál egyszerűbben értelmezi, és az ezek közötti
kapcsolatokat (Green-, Stokes- és Gauss-féle képleteket) is a szokásostól
eltérően tárgyalja. Legfontosabb eredménye viszont a Fourier-féle elv a
szakirodalomban első, logikailag kifogástalan tárgyalása.25 Ez az eredmény a mechanikában jól ismert, 1743-ban megfogalmazott d’Alembertféle elv általánosítása arra az esetre, amikor az alapösszefüggésben a
kényszerfeltételek között nemcsak egyenletek, hanem egyenlőtlenségek is
szerepelnek. A Fourier-féle elv történetével, az elv előfeltételeivel, a használt fogalmak pontos kidolgozásával és alkalmazásával Farkas hét dolgozata foglalkozik. Ezek közül a ma legtöbbet idézett munka az, amelyben
végleges formába önti az elv matematikai megalapozását képező, a lineáris egyenlőtlenségrendszerekre vonatkozó eredményeit.26 Ebben a dolgozatban szerepel a „Farkas-lemma” néven ismert állítás, amely valószínűleg a magyar tudomány világviszonylatban legismertebb és legtöbbet
idézett eredménye. A magyarázat egyszerű: ez a lemma lett a 20. század
derekán az operációkutatás egyik elméleti alapköve. Ma nincs matematikus, fizikus, közgazdász vagy mérnök, aki a Farkas-lemmát nem ismeri.
A hidegháború kezdete és a termelésben rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb szétosztásának szükségessége az operációkutatás
gyors fejlődését indította el. Ez az új tudományterület annak az igénynek
köszönheti létét, hogy minél objektívebb, megalapozottabb döntések születhessenek az egyre szerteágazóbb, összetettebb feladatok megoldására.
Ennek segítségével a különböző döntés-előkészítések kapcsán, az adott
probléma matematikai modelljéből kiindulva, rendszerint számítógépek
segítségével meghatározhatjuk a lehetséges optimális megoldásokat. Az
ezen a területen folyt kutatás egyik fontos eredménye a lineáris programozási feladatok megoldására szolgáló ún. szimplex módszer kidolgozása,
amely G. Danzig (1947) nevéhez fűződik. A Farkas-lemma is ekkor vált közismertté, főleg Neumann Jánosnak, továbbá H. W. Kuhn és A. W. Tucker
kutatásainak köszönhetően.27

24 Vector-tan és az egyszerű inaequatiók tana. Kvár 1900. 1–165.
25 A Fourier-féle mechanikai elv alkalmazásainak algebrai alapja. Mathematikai és Természettudományi Értesítő 16(1898). 361–364.
26 Theorie der einfachen Ungleichungen. Journal für die Reine und Angewandte Mathematik
134(1901). 1–27.
27	Kuhn, H. W. and Tucker, A. W.: Nonlinear Programming.= Proceedings of the Second
Berkley Symposium on Mathematical Statistics and Probability. Univ. of California Press,
Berkeley 1950.
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Farkas Gyula fő eredményét már 1894-ben megfogalmazta.28 Az akkor
közölt bizonyításban lényegében a lineáris programozás későbbi keletű
(Lemke-féle) duálszimplex módszerét alkalmazta.29 Ez azonban nem mindig véges, ciklizálás léphet fel, amint később többen észrevették. Prékopa
András megmutatta, hogy a duál módszer lexikografikus változatának
alkalmazásával Farkas Gyula bizonyítása kijavítható.30 Bizonyításának
hiányosságait maga Farkas Gyula is észrevette. 1896-ban más bizonyítást
közölt, de ez sem volt teljes.31 Az első, teljes indukción alapuló bizonyítás
1898-ból származik. Ez jelent meg a sokat idézett Crelle Journal-cikkben
is. Megemlítjük, hogy 1896-ban H. Minkowski a Farkas-lemmához közeli
tételt bizonyított,32 de Farkas eredményének nagyobb lett a hatása, mert
optimalizálási feladatok megoldására alkalmasabb. 1935-ben a Farkaslemmát újra felfedezte H. Weyl is,33 igazolva, hogy amit valóban érdemes,
azt rendszerint többen is felfedezik.
A homogén lineáris egyenlőtlenségek megoldásának egy paraméteres
előállítását Farkas 1898-ban adta meg. Módszerét 1956-ban H. W. Kuhn
és 1958-ban H. Uzawa újra felfedezte. Említett művében H. Minkowski is
adott a megoldások paraméteres előállítására egy eljárást, de bizonyítások nélkül.
Réthy Mórhoz 1903. május 14-én írt levele szerint Farkas Gyula gondolt
eredményeinek nem homogén lineáris egyenlőtlenségekre való kiterjesztésére is, de elgondolásait nem publikálta. Ezt a munkát a szintén Kolozsváron dolgozó Haar Alfréd végezte el, aki a Farkas-lemmát általánosította
végtelen sok egyenlőtlenségből álló rendszerre is. Levezetéseit a konvex
testek elméletének akkor ismert eredményeire, valamint Minkowski gondolataiból kiindulva végezte. Később Farkas két cikket is írt Haar eredményeivel kapcsolatban, melyekben saját eredményeire támaszkodva levezeti a nem homogén lineáris egyenletrendszerekre vonatkozó tételt, és
igazolja, hogy az visszavezethető a homogén esetre.

28 A Fourier-féle mechanikai elv alkalmazásai. Mathematikai és Természettudományi Értesítő 12(1894). 457–472. – A Fourier-féle mechanikai elv története és némely speciális
alkalmazása. I–II–III. EME Értesítője 20(1895). 43–45, 212–221, 326–335.
29	Lemke, C. E.: The Dual Method for Solving the Linear Programming Problem. Naval
Research Logistics Quarterly 1(1954). 36–47.
30 Prékopa András: Az optimalizáláselmélet kialakulásának történetéről. Alkalmazott Matematikai Lapok 4(1978). 165–191.
31 A Fourier-féle mechanikai elv alkalmazásának algebrai alapjáról. Mathematikai és
Physikai Lapok 5(1896). 49–54.
32 Minkowski, H.: Geometrie der Zahlen. Leipzig 1896.
33 Weyl, H.: Elementare Teorie der konvexen Polyeder. Comm. Math. Helv. 7(1935). 290–
306.
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Abban az időben Farkas Gyula és Haar Alfréd művei nem keltettek különösebb feltűnést. A lineáris egyenlőtlenségekről írt dolgozatok inkább
Minkowskira hivatkoztak. Neumann János ismerte a Farkas-lemmát, a
dualitás elvével foglalkozó egyik kéziratában hivatkozott is rá, de a név
említése nélkül. A Farkas-lemma főleg 1951 óta vált ismertté, amikor megjelent Kuhn és Tucker említett munkája, amelyben megfogalmazták a matematikai programozás alaptételét, a híres Kuhn–Tucker-tételt. A tétel egy
szükséges feltételt tartalmaz, amely lehetővé teszi a szélsőértékszámítás
Lagrange-féle multiplikátoros módszerének általánosítását arra az esetre,
amikor a kötésekben nemcsak egyenletek, hanem egyenlőtlenségek is szerepelnek. Tételüket Kuhn és Tucker a Farkas-lemma segítségével vezették
le. Ettől kezdve a Farkas-lemma világszerte a matematikai programozás
és a lineáris egyenlőtlenségek elmélete egyik alapkövének számít.
Kiderült, hogy a Haar-tétel (a nem homogén lineáris rendszerekre vonatkozó Farkas-lemma) szoros kapcsolatban van a lineáris programozás elméletéből ismert dualitási elvvel. Eszerint, ha egy lineáris programozási feladatnak van megengedett megoldása és véges optimuma, akkor a duális feladat is
rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, és a két optimumérték megegyezik.
1928-ban Neumann János bebizonyította a játékelmélet alaptételét,
az E. Borel által korábban megfogalmazott híres minimax-tételt. Miután
Dantzignak 1951-ben sikerült megmutatnia, hogy a lineáris programozás
primál–duál feladatpárja ekvivalens egy mátrixjátékkal, világossá vált,
hogy a játékelmélet alaptétele is a Farkas-lemma következménye.

Farkas Gyulának az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Természettudományi Szakosztályában kifejtett
tevékenysége
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi Szakosztálya keretében kifejtett tevékenységének java része a 19. század kilencvenes éveire
esik. Ezek az évek egyben tudományos tevékenységének is legjelentősebb
korszakát képezik. A szakosztály történetének ismeretében elmondhatjuk,
hogy az ebben az időszakban itt folyó szervezeti és tudományos munka
nem volt felhőtlen. Alig egy éve szakosztályi elnök, amikor az 1893. február
26-i közgyűlésén arra panaszkodik, hogy a szakosztályi gyűlések közönsége feltűnő módon megfogyatkozott.34 Ez a fokozódó érdektelenség, amit
34 Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos–természettudományi szakosztályából. 18(1893).
121.
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kétségtelenül a szakosztályon belüli személyes és felfogásbeli ellentétek
is tápláltak, vezetett oda, hogy 1906-tól kezdve elfordult a szervezettől.35
De hogy ennek az egy évtizednyi szakasznak a történéseire megfelelő rálátásunk legyen, el kell helyeznünk azokat szervezeten belüli és történeti
kontextusukban.
A Természettudományi Szakosztály kialakulásának szakaszai jól nyomon követhetők dr. Balogh Ernő 1937-ben megjelent tanulmányában.36 Az
EME tudományos munkásságának szakterületi megjelölése már a megalakulást követő időszakban szükségszerűen fölmerült. Akár abban az
összefüggésben is, hogy a múzeumteremtés kívánalma egyaránt vonatkozott mind az Erdély-szerte fellelhető, a magyar nyelvhez, irodalomhoz,
nemzeti kultúrához, történelemhez tartozó értékek, mind pedig az erdélyi
tájegységek ásványtani, őslénytani relikviáinak gyűjtésére és megóvására. A szervezet három célkitűzése – a múzeum felállítása és fenntartása, a
múzeumi anyag tudományos feldolgozása s végezetül a tudomány és kultúra magyar nyelven való művelése – közül a harmadik bizonyult kezdetben a legnehezebbnek, azon egyszerű oknál fogva, hogy kevesen voltak
az alapítók között, akik megfelelő tudományos végzettséggel rendelkeztek. Tehát az alapítás pillanatában, de az azt követő működési szabályzatok megalkotásakor sem lehetett pontosan megfogalmazni az Egyesületen belüli tudományművelés módozatait, az azzal szemben támasztott
kívánalmakat. Ez a körülmény vezetett később a fel-fellángoló vitákhoz
az úgynevezett akadémiai és a múzeumi irány között. „Az egyik az akadémiai irány: ez az EME gyűjteményeit mellékesnek tartotta, s legfeljebb
csak annyiban látott bennük értéket, hogy segédeszközei a tudományos
munkának; ezen irány hívei azt hangoztatták, hogy eredetileg Mikó is
tulajdonképpen tudományos egyesület alapítására gondolt, de az akkori
viszonyok mellett ez nyíltan keresztülvihetetlen volt. A másik, a múzeumi
irány azt állította, hogy Mikó az 1864-i közgyűlésen világosan megjelölte
az Egyesület feladatát: ez pedig a gyűjtés, a gyűjtött anyagok rendezése,
feldolgozása és a tudományos eredmények közzététele.”37 (Jegyezzük meg,
hogy az „elvi” vita főleg olyankor lángolt föl, amikor a szűkössé vált anyagi támogatások elosztásának mikéntjéről kellett dönteni.)
Az alapítás utáni választmányi gyűlések a szakterületi megkülönböztetésről a felolvasó előadások megszervezése kontextusában tesznek
említést: „Ha az értekezések száma annyira nő, hogy előadásukat egy ülé35	Dr. Balogh Ernő: A Természettudományi Szakosztály története. 37–88. = Az Erdélyi
Múzeum-Egyesület háromnegyedszázados tudományos működése 1859–1934. Szerk. Dr.
György Lajos főtitkár. Kiadja az Erdélyi Múzeum-Egyesület. Cluj-Kvár 1937. 57. (A továbbiakban: Balogh Ernő.)
36	Uo. 37–88.
37	Uo. 58.
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sen el nem végezhetni, az egyneműek egy gyűlésre sorozandók; jelesen
egyszer a természeti, máskor a történeti s vele rokon tudományok ülései
tartatnak” (Az 1859. december 31-i választmányi gyűlés határozatából).
„Az 1860. évi febr. 1-jén tartott választmányi ülés már határozottan felállítja a történeti és természettudományi szakosztályt, sőt mindkettőben
megállapítja a hozzájuk tartozó tudományágakat.”38 Viszont a szervezés
első szakaszában a szakosztályoknak sem választmányuk, sem határozott hatáskörük nem volt. Balogh Ernő főleg ebben látja annak az okát,
hogy a lelkes indulás után, amely előadások sokaságában nyilvánult meg,
a tevékenység megtorpant, rendezvények elmaradtak: „A szakosztálynak a nevén kívül szinte nem is volt egyebe, tulajdonképpen még elnöke
sem.”39 A hetvenes évek elejére a szakosztályokról már szó sem esik. Az
időszak egybeesik a kolozsvári tudományegyetem megalakulásával. A
két intézmény „közötti közeledés útjába bizonyos személyi, talán hiúsági
okok is állhattak. Feltehető ugyanis, hogy az egyetem céhbeli tudósai az
EME tudományos munkásainak törzstagjait csak afféle műkedvelőknek
tartották”40 Szakmai körökben viszont érződhetett egy természettudományi tudós társaság hiánya. A kezdeményezés ez irányban az egyetemiek
részéről jött. Az orvosi kar tanárai 1876-ban megalapították a Kolozsvári
Orvos–Természettudományi Társulatot, amely külön orvosi és természettudományi szakosztályt működtetett. A két természettudományos csoportosulást végül is a szükség hozta össze. Az Orvos–Természettudományi
Társulat ugyanis hozott magával egy működő szervezetet vezetőséggel,
választmánnyal, működési szabályzattal, az EME viszont pótolhatta azt,
ami hiányzott: a tudományos közlés lehetőségét. 1878 elején egyezmény
születik az EME választmánya és az Orvos–Természettudományi Társulat
között, amely szerint az EME ismét működteti korábbi két szakosztályát,
és anyagilag támogatja egy közös kiadvány közzétételét. Az új szakosztály 1878 júniusában alakult meg egy természettudományi és egy orvosi
alosztállyal. A közös kiadvány címe: Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos–természettudományi szakosztályából. Az alosztályoknak megfelelően
a folyóirat I. orvosi, II. természettudományi és III. népszerűsítő részt tartalmazott. A szakosztály 1884-ig amolyan kettős alárendeltségű szervezetként működött.
Az újjászervezés nyomán a szakosztály tudományos munkájában példátlan fellendülés kezdődött és tartott a nyolcvanas évek végéig. A kilencvenes évek elején a lassú hanyatlás jelei mutatkoztak. Okai az anyagiakon
kívül összefüggésbe hozhatók az országos szakmai szervezetek megiz38	Uo. 38.
39	Uo. 39.
40	Uo. 43.
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mosodásával, amiben viszont a Ferenc József Tudományegyetem a maga
Európában másodiknak számító Természettudományi Karával jelentős
szerepet játszott.
Farkas Gyulának a Szakosztályban kifejtett tevékenysége az említett
lassú hanyatlás időszakára esik. Tagként és tisztségviselőként személyes
példamutatással vett részt a munkában. Jelentős szerepet töltött be a szakosztály vezetésében, melynek vezetőtestülete (Farkasnak az Egyesületbe
való 1887-es belépésekor) a szervezeti szabályzat szerint a két alosztályt
közösen irányító elnökből és titkárból állt. A kilencvenes évek derekán ez
úgy módosult, hogy alelnököt is választottak. Ezenkívül a két alosztályt
egy-egy szakülési elnök és jegyző vezette. Az alosztályok vezetőségéhez
még 3-3 választmányi tag tartozott. Később az alosztályok szakülési elnökségét megszüntették, és a szaküléseket egy-egy jegyző és négy-négy
választmányi tag irányította. A vezetőséget két évre választották, és az
osztály elnöki, illetve titkári – később alelnöki – tisztjét felváltva viselték
az alosztályok képviselői. Farkas Gyula 1890-ben és 1891-ben titkár, 1892ben és 1893-ban osztályelnök, 1894-ben a természettudományi alosztály
szakülési elnöke, 1895-től 1900-ig és 1902-ben választmányi tagja.
A tőle megszokott alapossággal vette ki részét a szakosztály fizika részlegének tudományos munkájából, és a kísérleti fizikus Abt Antal
után a legtöbb tudományos előadást tartotta. „Abt után munkásságban
Farkas Gyula következik, az egyetemen az elméleti fizika mély tudású tanára, a szakosztály egyik legsúlyosabb és legtekintélyesebb egyénisége,
akinek a szakosztály igazgatási életében is nagy szerepe volt. Működése
főleg a mechanikai hőelmélet s az egyes energiafajok közötti kapcsolatok
matematikai vonatkozásai körül mozgott. Előadásai a következők voltak: A matematika–fizika alapvető tanai; Az állapodott elektromos áram
definitiójáról; A chemiai és elektromos energia vonatkozásai (két előadás);
A thermodynamica II. főtételének alkalmazása; A matematikai hőelmélet
II. főtételének általánossága; A Fourier-féle elv története és némely specifikus alkalmazása; Irányzatlan többszörös elektromosságról; Észrevételek az elektromos áramlás elméletére; A Lagrange-féle mozgási egyenletek
thermodynamicai értelmezéséről; A Carnot–Clausius-tétel új levezetése.”41 Már kolozsvári működésének első évében jelen van az Értesítőben
„A Galilei-féle távcső látóterének elmélete és a hármas decentrálás alkalmazása a kettős látcső hibáinak redukálására”.42
Bár a tudomány Farkas Gyulát elsősorban elméleti fizikusként tartja számon, fizikai dolgozataiban a matematika jelentős szerepet játszik.
A szakosztály munkájához a matematikai szakcsoport csak a század ki41	Uo. 64.
42	Értesítő 12(1887). 273–298.
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lencvenes éveiben kapcsolódott (a hetvenes–nyolcvanas években a szakterületeik között sem a matematika, sem a csillagászattan nem szerepel),
viszont a század végén Klug Lipót és Schlesinger Lajos munkássága révén
hallat magáról. Utóbbiak matematika tárgyú dolgozatait megelőzi Farkas
Gyulának Az egymásra leteríthető felületek problémája című előadása.43
Itt jegyezzük meg, hogy egyetlen nyomtatásban megjelent könyve (Vectortan és az egyszerű inaequatiók tana. Kolozsvár, 1901) is inkább tekinthető matematikai, mint fizikai szakkönyvnek. A könyv anyaga először az
osztály folyóiratában jelent meg két részben (Vector-tan;44 Az egyszerű
inaequatiók tana45).
Kiveszi részét a szakosztály tudománynépszerűsítő munkájából is. Ide
sorolható A természet felfogásának újabb módjairól, valamint Javítás a
színházi látcsövön című előadása. Parádi Kálmánnal közösen ismertetéseket tart a különböző iskolai műszerekről. 46
Jelentős az Értesítő szerkesztésében betöltött szerepe. 1890 és 1892
között az Értesítő „népszerű szakának” szerkesztője. 1893-ban Koch Antallal közösen szerkeszti a folyóirat természettudományi részét. 1894 és
1895 között az orvosi és a természettudományi rész közös szerkesztőbizottsága négy tagjának egyike. 1896-ban és 1897-ben – Apáthy Istvánnal
és Szabó Dénessel együtt – a közös szerkesztőbizottság tagja. 1898-tól külön szerkesztője van a két résznek; a természettudományi rész szerkesztője 1902-ig Apáthy István. Pár évig Apáthy Istvánnal közösen dolgozik
az Értesítő természettudományi szakának szerkesztésén. 1898-tól 1901ig a szakot már egyedül Apáthy István szerkesztette. Farkas Gyulának és
Apáthy Istvánnak a folyóirat élén való együttműködése nem lehetett zökkenőmentes. Bár erre vonatkozó adataink nincsenek, következtethetünk
kettőjüknek a szervezeten belüli helyéből és a szervezet céljairól vallott
eltérő véleményéből.
A szervezetben jelentkező anyagi nehézségeket tetőzte, hogy Apáthy
István, aki egyébként nagy tekintélynek örvendő tudós volt, a szakosztály tagjaival sorozatos összetűzésbe keveredett. Apáthy ugyanis az írásunk elején említett múzeumi vonalnak megszállottságig menő harcos
propagátora volt. Az Értesítő természettudományi szakának élén kifejtett
tevékenysége kifejezetten áldatlan, és nagymértékben hozzájárult a szakosztály egészében folyó munka hanyatlásához. (A folyóirat megjelenése
sorozatosan késett, saját maga szerkesztette műszavait a folyóirat hasábjain akarta a magyar tudományra ráerőszakolni, a benyújtott dolgoza43	Uo. 13(1888). 260–265.
44	Uo. 21(1899). 91–208.
45	Uo. 22(1900). 1–57.
46 Balogh Ernő 67.
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tokat ebben a szellemben a szerzők beleegyezése nélkül átírta.) Bár saját
elnöksége alatt, az 1902-es tisztújító gyűlésen még a választmányba se
került be, és a folyóirat éléről leváltották, tovább folytatta a szakosztályok elleni hadakozását. Ez odáig ment, hogy 1903-ban a választmánynak
olyan átszervezési javaslatot nyújtott be, amely a Múzeum-Egyesület
szakosztályainak teljes felszámolását célozta, a tevékenységet és az erőforrásokat pedig teljes egészében a gyűjtemények gyarapítására, elhelyezésére és feldolgozására fordította volna. Egy efféle határozat az elméleti
fizikus Farkas Gyulát matematikus társaival, a fizikusokkal, csillagászokkal, vegyészekkel egyetemben az Egyesület munkájából teljesen kiiktatni
igyekezett. A választmány a javaslatot ugyan nem fogadta el, de maga a
javaslattétel ténye tükrözi a Természettudományi Szakosztályon belüli feszültségeket.
A fokozódó nehézségek hatására 1906-ban újjászervezik a szakosztályt. Egyebek mellett az Értesítőnek addigi formáját is megváltoztatják,
az külön orvosi, illetve természettudományi folyóiratként jelenik meg.47
De ebben az időszakban Farkas Gyula – a belső meghasonlás s az ezzel
együtt járó fokozódó érdektelenség miatti kiábrándultságában – már nem
vett részt a szakosztály munkájában.

Tanári tevékenysége
A fentiekben a legfontosabbnak tekintett megvalósításokra alapozva vállalkoztunk a tudós Farkas Gyula bemutatására. A következőkben a kiemelkedő tanáregyéniségről igyekszünk vázlatos képet nyújtani.
Rektori székfoglaló beszédében fogalmazott meg két olyan szempontot, melyek tanári tevékenysége során vezérelték. Eszerint a „végső határkőig” tartó továbbtanulás komoly életkövetelmény. „A tudomány fejlődése miatt is ez minden lelkiismeretes pályafutás alapfeltétele. Jelenleg már
annyi a tehetséges munkás minden tudományban, hogy hamar számottevőt mulaszt az, aki félretartja a tekintetét”– mondta. Másrészt a tudomány haladásának szakadatlan megfigyelése és az egyetemi oktatásba
való beillesztése, az új eredményeknek és útjaiknak kielégítő értelmezése,
az egyetemi előadásoknak szükségessé vált gyökeres átdolgozása szintén
fontos követelmény.
47 Az Orvos–Természettudományi Értesítő 1905-ig a szakosztály életéről is hűségesen
tájékoztatott. Tartalmazza az évi közgyűlések, valamint az alosztályok keretén belül
tartott szakülések jegyzőkönyveit. A különválás után már csupán a szakosztályokban
tartott előadások számáról tudósít.
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Farkas Gyula e követelményeket maradéktalanul teljesítette. Ezt 1915.
október 23-án is tanúsította. Ekkor súlyosbodó szembajára való hivatkozással (kollégái kérése ellenére) nyugdíjba vonult. Arra hivatkozott, hogy
nem képes az irodalmat oly mértékben követni, mint ezt egy hivatalát teljesítő tanártól el lehet várni.
Az eredményes és színvonalas munka igénye már ifjúkorától vezérelte. Amikor beiratkozott a pesti tudományegyetem jogi karára, sikeres felvételi vizsgát tett a felsőbb zeneiskolába is, de nem iratkozott be, mert úgy
vélte, nem tudja elérni azt a magas szintet, amelyet magától megkövetelt.
Zenei tevékenységét a székesfehérvári reáliskolában szervezett és vezetett
zeneoktatással és a Tolnán, Székesfehérváron és Nizzában adott koncertjeivel folytatta.
A követelmények szigorú tiszteletben tartása emelte a legkiválóbb tanáregyéniségek sorába. A tudomány legújabb eredményeit igyekezett előadásaiba beiktatni. A budapesti tudományegyetemen magántanárként
tartott előadásaiban olyan témakörökkel foglalkozott, amelyekről magyar
egyetemen nemigen esett addig szó (például a Fourier-féle integrálok és
sorok). A Kolozsváron tartott elméleti fizikai előadásaiba beépítette a fizika új eredményeit. Már két évvel a speciális relativitáselmélet megjelenése
után szükségét érezte annak, hogy hallgatóit az éterrel kapcsolatos fejleményekről és egyúttal az einsteini felfogásról is tájékoztassa. Tette ezt abban az időben, amikor a szakmai körök számos tudományos központban
az új elméletet kétkedéssel fogadták, vagy arról nem vettek tudomást.
Farkas Gyula a kiterjedt anyagi tárgyak vizsgálatakor a folytonossági elméletekre szorítkozott. Ezért sorolták a „fenomenologikus” irányzat
legkövetkezetesebb képviselői közé (az irányzat hívei a tárgyakat egységes egésznek tekintve nem számoltak azok belső, atomi szerkezetével).
Előadásaiban ezt a keretet túllépte, és a „korpuszkuláris” irányzathoz
kapcsolódó eredményeknek (elektronelméletnek, radioaktivitásnak,
röntgensugárzásnak, Zeeman-hatásnak, a Planck-féle energia-kvantumhipotézisnek) is helyet biztosított.
A hallgatók tájékozódását számos kőnyomatos formában megjelentetett előadási jegyzettel is segítette. Ezek a következő címeket viselték:
A dinamika alaptanainak áttekintése; Az állandó elektromos állapotról
és állandó elektromos áramlásról szóló elméleti alaptanok elemeinek
átnézete; A folyékonyság és egyenletes rugalmasság alaptanainak áttekintése; A termodinamika alaptanainak áttekintése; Különös mechanika; A mechanika alaptanai; Az energia átalakulásai; Az energia terjedése;
Erőtan; Analitikus mechanika; Vektortan. Ha a szükség úgy kívánta, második, harmadik kiadásról is gondoskodott. Egyetemi jegyzeteinek egy része ma is megtalálható a kolozsvári egyetem matematikai könyvtárában.
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Ennek ellenére a magyar elméleti fizikai szakirodalom sokat vesztett azzal, hogy Farkas Gyula előadásainak többsége könyv alakban nem jelent
meg. Ezt a veszteséget az is növeli, hogy jegyzetei szétszóródtak, egyesek
el is vesztek. Így szegényebbek lettünk sok olyan részletes bizonyítással is,
amelyeket tömörséget igénylő szakdolgozataiban nem ismertethetett.
Tanártársai előadói tevékenységének más erényeit is hangsúlyozták.
Tangl Károly dékáni minőségben Farkas Gyula nyugdíjba vonulásakor
többek között a következőkkel búcsúztatta: „Előadásai mindenkor a precizitás és világosság mintaképei lesznek. Mesterien értett hozzá, hogy a
legkényesebb probléma szövevényes szerkezetét áttekinthetővé tegye;
került minden felesleges szót, úgy hogy előadásai a tömörségnek és hajszálnyi pontosságnak klasszikus példái.” Ezt az értékelést Ortvay Rudolf a
következőkkel egészítette ki: „Előadásaiban a kérdéseket egyéni módon,
egyéni tárgybeosztás szerint tárgyalta az elméleti fizika főbb fejezeteit és
melyekben új, értékes megállapításokat is közöl.”48
Szakmai tevékenységében Farkas Gyulát fejlett kritikai érzéke sokat
segítette. Amikor a szakirodalom olvasása során nyert új információkat
gondolatvilágába beépítette, felismerte azt, hogy egyes állítások pontosításra szorulnak (Maxwellt sem kímélte). De attól sem zárkózott el, hogy
az ő korában még merésznek számító állításokat is megfogalmazzon.
A Vegytani Lapokban 1887-ben közölt dolgozatában49 azt a tényt, hogy
egyes elemek relatív atomsúlyára egész számtól különböző értéket kaptak,
az átlagérték-számításhoz értő Farkas Gyula a következőkkel magyarázta:
nincs kizárva annak a lehetősége, hogy a periódusos rendszerben az elem
számára kijelölt kockában az elem több atomsúlyban kismértékben eltérő
változata is elférjen. Ma az elemek izotópjairól beszélünk. Ugyanabban a
dolgozatban azt is állította, hogy „az elemek nemcsak vannak, hanem valamikor képződtek is”. Ma is ezt állítjuk.
Az egyetem szűkmarkúan kezelte az elméleti fizikát. Az egytagú tanszék professzori állását betöltő Farkas Gyula tanársegédet nem alkalmazhatott. Nála szerzett doktori címet 1896-ban a ma csak zeneszerzőként
ismert Kacsóh Pongrác. Doktori értekezése Az egyenlőségi és egyenlőtlenségi elv viszonya a mechanikában címet viselte. Jó segítőtársa lehetett volna
Farkas Gyulának, aki abban az időben főleg a Fourier-elvvel foglalkozott.
Máig ható tudományos tevékenysége mellett meghatározó szerepet
játszott abban, hogy a kolozsvári Matematikai Intézet, szinte a semmiből indulva, az egyetemalapítás után alig negyedszázaddal a Monarchia
48 Ortvay Rudolf: Farkas Gyula tudományos működése. Mathematikai és Physikai Lapok
34(1927). 5–25.
49 Elmélkedések a modern kémia némely hypothézisei körül. Vegytani Lapok 5(1887). 49–
65, 112–128.
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legkiválóbb tudományos műhelyei közé emelkedett. Ennek fontos momentuma volt a modern szakkönyvtár létrehozása, ami Farkas Gyula,
Schlesinger Lajos és Vályi Gyula nevéhez fűződik.
A tudomány iránti elhivatottsága, nagyszerű emberi kvalitásai következtében tanártársai és tanítványai körében egyaránt nagy tekintélynek
örvendett, melyet az egyetemi ügyek intézésében érvényre is juttatott.
Szava mindenben döntött. Igényes volt, sokat kívánt magától és másoktól
is. Az emberi értékeket igen nagyra becsülte, és sokat tett azokért, akiket
arra érdemesnek tartott. Befolyását arra használta, hogy az egyetemi tevékenység anyagi és személyi feltételei minél jobbak legyenek. Kifejezetten az ő közbenjárására kerültek a kolozsvári egyetemre olyan ragyogó
képességű fiatal matematikusok, mint Schlesinger Lajos (1897), Fejér Lipót (1905), Riesz Frigyes (1911) és Haar Alfréd (1912), akik az idősebbekkel
együtt a 20. század első évtizedeiben olyan minőségi szintre emelték a
kolozsvári matematikát, melyet – ha a tanárok nemzetközi tekintélyét tekintjük – nehéz lesz valaha túlhaladni.
Fejér Lipótnak címzett alábbi leveleiből is kitűnik, hogy Farkas Gyula
mennyire szívén viselte a honi matematika és fizika ügyét. A levelek rámutatnak a kollégáival fenntartott kapcsolatok milyenségére is.50
1911. október 1-jén írt levelében Riesz Frigyes Kolozsvárra hozatalával
foglalkozik:
Kivalóan tisztelt Kedves Tanártársam!
[...]Kérem azonban, hogy szíveskedjék vélem közölni Riesz Frigyes lakcímét, hogy a helyettesítés ügyének eldöntése után lehető közvetlenséggel fordulhassak hozzája.
Igaz barátja, Farkas Gyula
Egy névjegykártya hátára 1911. október 3-án ezt írta:
Nagyságos Dr. Fejér Lipót
Tud. Egyetemi ny. r. Tanárnak
Budapest, Vörösmarty utcza 19., földszint, 1. lakosztály
A bizottság tegnap javaslatomat magáévá tette, s a rendes tanszék helyettesítésére meg a szeminárium ügyvezető igazgatására Riesz Frigyes fölkérését javasolja. Kari ülés holnapután.
50 Ezeket a leveleket Prékopa András közölte a Farkas Gyula élete és munkásságának jelentősége az optimalizálás elméletében című dolgozatában. Lásd Komlósi Sándor – Szántai Tamás: Új utak a magyar operációkutatásban. = In memoriam Farkas Gyula. Dialóg
Campus Kiadó, Bp. – Pécs 1999.

101

HIVATÁS ÉS TUDOMÁNY

A következő levél keltezése 1911. október 20.
Fölöttébb Tisztelt és Kedves Tanártársam!
A mai napon Riesz Frigyes új társunk megérkezett; délben a dékáni hivatalban találkoztunk véle a dékán, Vályi meg én, s immár a matematikai szemináriumok vezetését is kezébe adtuk. Nyomban megírta a fekete táblánkon előadásainak és gyakorlatainak a hirdetését, 23-án megkezdi előadásait. Most
már bizonyos jótékony megnyugvás szállotta meg árvaságunkat. Haar felől
írt szíves értesítését vételekor azonnal közöltem a dékáni hivatallal[...]
Legmelegebb üdvözleteim ismétlésével
igaz barátja, Farkas Gyula
Miután 1911 nyarán a kolozsvári egyetemről Schlesinger Lajos is távozott, Farkas Gyula figyelme Haar Alfréd felé fordult. 1911. november
4-én a következő levelet írta:
Nagyságos Dr. Fejér Lipót
tud. egyetemi tanár úrnak
Budapest, Nádor u. 51. V. em.
Kiválóan Tisztelt és Kedves Tanártársam!
Íme, Riesz Frigyes társunk már javában megkezdte itteni működését nagy
lelkesedéssel a math. szeminárium körül is [...] Tegnap levelet kaptam Haartól.
Úgy látszik ebből, hogy meghívójában mint a tanszéki bizottság kari referense
meg lettem nevezve. Következőleg válaszomban jónak láttam kissé körvonalazni a lényeget. Egyébiránt Haar levele oly mély hazafias érzelmeket árul el,
hogy most már nem is tartok attól, hogy ha egyszer hazakerült, elveszítsük a
külföldnek [...]
Boldog életet kívánok új lakásában
igaz barátja, Farkas Gyula
Farkas Gyulának a Bolyai-kultusz kialakításában is jelentős érdemei
vannak. 1881-ben megjelent egyik cikke nyomán nevezik Bolyai-algoritmusnak Bolyai Farkasnak egy speciális trinom-egyenlet gyökközelítésére
szolgáló eljárását. Dékánként fontos szerepet vállalt a centenáriumi Bolyai- ünnepségek megszervezésében. Ő mondta az ünnepi beszédet a Bo-
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lyai János szülőházán elhelyezett emléktábla avatásakor, és ő képviselte
az Akadémiát 1911-ben a Bolyaiak síremlékének avatásán is.
A Bolyai János Matematikai Társulat 1973-ban díjat létesített a tiszteletére. Születésének 150. évfordulóján a Magyar Tudományos Akadémia
ünnepi ülésszakon emlékezett rá, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat előadássorozatot tartott, és szülőhelyén emléktáblát avatott. Magyarországon több iskola és egyesület viseli nevét. A kolozsvári egyetem is őrzi emlékét. Halálának 75. évfordulóján az egyetemen (magyarországi szakmai
intézetekkel közösen) emlékkonferenciát szerveztek, amelyen a Ferenc
József Tudományegyetem egykori tanárai közül Farkas Gyula elsőként kapott méltó elismerést. A 2005–2006. tanév megnyitóján leleplezték mellszobrát, mely az egyetemi aula előtt van. Ugyanakkor egy előadótermet
is róla neveztek el. A romániai felsőoktatásban magyar nyelven tanító
matematikusok szakmai egyesülete szintén Farkas Gyula nevét viseli. Az
Erdélyben magyarul oktató matematikatanárok legjobbjait évente Farkas
Gyula-éremmel jutalmazzák.
Azon kimagasló tudós-tanár egyéniségek közé tartozik, akiknek életművét és emberi nagyságát csak az utókor tudja teljes mértékben értékelni. Húsz évvel halála után, egyik alapvető eredményének külföldi elismerése hozta meg számára az igazi dicsőséget. Kortársai több jelentős
eredményéről nem vettek tudomást. Ezen már nem lehet segíteni, de ennél
fontosabb, hogy Farkas Gyula személyével a ma fizikusa és matematikusa
elé példaképet lehet állítani.
Végezetül álljanak itt Ortvay Rudolfnak, a tanítványnak és pályatársnak 1932-ben az Akadémián elhangzott emlékbeszédéből Farkas Gyula
emberi nagyságát méltató szavai: „Nemcsak kiváló kutató és a legnemesebb értelemben vett tanár volt, hanem kiváló egyéniség is, akinek
mindig feltétlenül tiszta és nemes intenciója egész környezetére vezérlő
és nemesítő hatást gyakorolt, ki körül, mondhatjuk, megtisztult a légkör,
ami érthetővé teszi ama megbecsülést, melyben azoktól is részesült, kik
tudományos értékeit – azoktól túlságosan távol állva – kellően nem értékelhették.”51
Gyula Farkas a fost unul din personajele proeminente ale fizicii teoretice din timpul său.
Cariera sa ştiinţifică debutează cu un număr impresionant de publicaţii matematice, dar
după numirea în 1887 pe postul de profesor al catedrei de fizică teoretică a universităţii din
Cluj (Kolozsvár), interesul său se concentrează asupra termodinamicii şi principiului lui
Fourier al deplasării virtuale. Este pionierul teoriei optimizării prin publicaţiile din cel din
urmă domeniu, în cadrul cărora a demonstrat vestita lemă a lui Farkas asupra inegalităţi51

Ortvay Rudolf: Farkas Gyula rendes tag emlékezete. Az MTA elhunyt tagjai felett tartott
emlékbeszédek. 21(1933). 15. füzet. 3–4.
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lor liniare. Este cunoscut în literatura mondială cu acest rezultat frecvent utilizat în cercetările operaţionale. Din 1887 până în 1906 (pe lângă diferitele funcţii academice – ca decan
şi rector) a fost ani de-a-rândul preşedinte, respectiv membru în colegiul de conducere a
Secţiei de Ştiinţele Naturii a Societăţii Muzeul Ardelean. A publicat multe din rezultatele
cele mai apreciate ale sale în secţia de ştiinţele naturii a revistei societăţii.
Gyula Farkas was one of the prominent personage of theoretical physics of his time. His
scientific carrier began with an impressive publication record in mathematics, but after his
appointment in 1887 as professor on theoretical physics at the university of Kolozsvár (Cluj),
his interest focused on thermodynamics and the Fourier principle of virtual movements.
He is a pioneer of optimization theory by his work in this later topic, where he proved the
famous Farkas lemma, a mathematical result on linear inequalities. He is remembered for
this result used frequently in operational research. From 1887 till 1906, the most prolific
period of his scientific activity, he served (besides various functions at the top of the university – as dean and rector) several years as president, respectively as member of board of
Section of Natural Science of the Transylvanian Museum Society. He published many of his
most appreciate results first in the section of natural sciences of the journal of the society.

Gábos Zoltán – Kolumbán József – Németh Sándor
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Gelei József
1885–1952
Gelei József, Apáthy István és a kromoszómák
hosszanti párosodásának korai kutatása
A Bolyai Egyetem botanika- és biológiatanárai, Nagy Ferenc és Róbert Endre,
valamint a 2006 novemberében elhunyt
Rédei P. György (1921–2008) emlékének,
akik a legnehezebb időkben tanítottak.1

1

Nagy Ferencről és Róbert Endréről lásd a 3. sz. jegyzetet, Rédei P. Györgyről:
http://norwich.blog.hu/2008/12/03/in_memoriam_redei_gyorgy
http://en.wikipedia.org/wiki/George_R%C3%A9dei
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In medias res…
A Magyar Tudományos Akadémiát a nemzet a magyar nyelv ápolására,
a tudomány szolgálatára hozta létre – mondja ki az 1994. évi XL. [akadémiai] törvény első mondata. Ebből a törvényből következik, hogy az
MTA és vidéki központjai egyik feladata, hogy minden lehető úton-módon
csökkentse azokat a károkat, melyeket háborús és forradalmi események,
idegen ideológiák szellemi hordalékai borítanak hellyel-közzel immár 100
esztendeje tájainkon.2
Ebben a tanulmányban azokról a tájainkon 1947 és 1967 között – a
liszenkoizmus uralomra jutásától annak teljes csődjéig – a szakmai emlékezetből erőszakkal kitörölt eredményekről lesz szó, amelyek a kromoszóma-kutatás, a citogenetika korai magyar eredményeire vonatkoznak,
és amelyeket többre értékelnek külföldön, mint a magyar nyelvterületen.
Hogy milyen színvonalon állt Kolozsvárott az 1910-es években Apáthy
István és Gelei József jóvoltából az örökítő anyag kutatása (és honnan zuhant aztán nullára ez az 1950-es években), arra meggyőző példa Imreh
Sz. István (1986) A kromoszóma című könyvének I. sz. képtáblája.3 Imreh
könyve azonban kivételnek számít a második világháború utáni magyar
szakirodalomban, éppen úgy, mint a két világháború között Szabó közlése
(1938, lásd később); Gelei örökléstani eredményeit magyar kortársai sem
ismerték, vagy ha ismerték, nem értették.4 A genetikus Geleit nem tartja
érdemben számon sem Rapaics (1952), de még – egy fél évszázaddal később – közvetett tanítványa, Rédei P. György (1987, 2003) sem, aki például
a kromoszóma-bezáródás (interlocking) folyamata kapcsán nem Geleire,
hanem egy kései követőjére, S.W. Rasmussenre (1976, Chromosoma. 54:
245) hivatkozik. Nem tartják számon a citogenetikus Geleit „politikai anyaSzabó T. A.: Magyar botanika a 16. és 17. században. Az orvosbotanika és a magyar tudományos nyelv kialakulása. Akadémiai Műhely, Közgyűlési előadások 2000. május.
Millennium az Akadémián, MTA, Bp. 2001. 1205–1225. A magyar genetika elfelejtett
eredményeiről külön is az 1205–1208. lapokon.
3	Imreh Sz. I.: A kromoszóma. Lektor Lazányi Endre, előszó és szakmai szerk. Szabó [T.] A.
Kriterion Könyvkiadó, Buk. 1986. I. tábla, 3–6. képek, 257. Ezeket a képeket „a kolozsvári Tudományegyetem 1910 körüli, Apáthy-féle ezüst-nitrátos módszerrel festett preparátumáról készítettük” (Imreh: i. m. 25, 26, 156–157. radiogenetika, 257.– Szabó in
Imreh 1986. 5). A szövettani laboratórium professzora, dr. Szabó Zsigmond szerint –
aki e preparátumokat őrizte – ezek Apáthy István vagy tanársegéde, Gelei József munkái voltak (Imreh Sz. István szóbeli „kiber-közlése”, szta 090114).– Vö. http://mek.niif.
hu/05500/05554/05554.pdf
4
Pl. Környei I.: A nem átöröklése. K.M.T.T., Bp. 1922. – Fülöp Zs.: Az átöröklési probléma
történeti fejlődése Hippokratestől a jelenkorig. Schmidl, Bp. 1906. (Fülöp munkáját még
Gelei felfedezései előtt írta.)

2
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országában” – és kutatásainak szülőföldjén – élő román kutatók sem (cf.
Raicu és Nachtigal 1969, Giosan és Săulescu 1969 stb.). Így természetesen
az sem csoda, hogy nem került be az 1945 után nyomtatott magyar nyelvű
genetika tankönyvekbe, de a nemzetközi genetikai referencia-munkákba
sem (pl. Dohy 1999, Velich szerk. 2001, Weaver és Hedrich 2000). 5

A múltat végképp eltörölni…
Személyes emlékek egy „burzsoá áltudományról”
Nem tudom, kitől hallottam először a címben szereplő kolozsvári kutatókról. Biztosan nem a Bolyai Egyetemen, hiszen amikor az első évben szemináriumi dolgozatot kellett írnom valamikor 1958 táján
növényszervezettanból (még az önálló erdélyi magyar egyetemen, „A
Bolyain”), az öröklődés citológiai alapjairól tanulva senki sem hívta fel a
figyelmemet Gelei József a „chromoszomák hosszanti párosodásáról” 6 az
1910-es években Kolozsvárott megírt alapvető munkájára.
Megjegyzendő, hogy akkor Gelei kromoszóma-monográfiájának megjelenése még nem volt félszáz éves távlatban, mint ma azok az események,
melyekre itt emlékezünk.
Kedves tanáromtól, Nagy Ferenctől7 – akivel mint szatmárival amolyan „tájrokonok” voltunk – a dühöngő Mendel-ellenesség korában minden ismeretség ellenére is nagy bátorság volt, hogy ki merte adni nekem
egyetemi szemináriumi dolgozatra növényszervezettanból a sejtosztódás
szerepét az öröklődésben és hozzá a bibliográfiát: Szabó Zoltánnak, az
első magyar rendszeres örökléstani tankönyv szerzőjének a munkáját.8 Ez
a szemináriumi dolgozat aztán meghatározó lett életemben: így szület5	Dohy J.: Genetika állattenyésztőknek. Mezőgazda, Bp. 1999. – Giosan, N.–Săulescu, N. A.:
Principii de genetică. Ed. Agrosilvică, Buc. 1969. – Raicu, P.–Nachtigal, N.: Citogenetică.
Principii şi metode. Ed. Agrosilvică, Buc. 1969. – Rédei P. Gy.: Genetika. Mezőgazdasági
és Gondolat Kiadó, Bp. 1987. – Rédei, G. P.: Encyclopedic Dictionary of Genetics, Genomics
and Proteomics. Second ed., Willey-Liss, New Jersey 2003. – Rieger, R.–Michaelis,
A.–Green, M. M.: Glossary of Genetics and Cytogenetics. Fischer, Jena 1977. – Vellich I.
(szerk.): Növénygenetika. Mezőgazda, Bp. 2001. – Weaver, R. F.–Hedrich, Ph.: Genetika.
Panem, Bp. 2000.
6
Gelei J.: A chromosomák hosszanti párosodása s e folyamat örökléstani jelentősége. Magyar Tudományos Akadémia kiadása, Bp. 1921.
7
Szabó T. A.: Nagy Ferenc, 1915–1976. A Hét 1976. 7. évf. 28.
8
Szabó Z.: Az átöröklés. Az általános örökléstudomány elemei, figyelemmel a gazdasági
és orvosi vonatkozásokra. Kir. Magy. TermTud.Társ., Bp. 1938. http://genetics.bdf.hu/
Htmls/Studwork/tviktoria/index.htm
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tek meg az ideológiai szorítás enyhülésével genetikai és genetikatörténeti
munkáim, és ennek a szemináriumi dolgozatnak az emlékét őrzik még
hallgatóim diplomamunkái is.9
Apáthy Istvánra valamikor 1960 körül figyeltem fel; de azt csak később tudtam meg, hogy nevének emlegetése akkoriban főbenjáró bűnnek
számított. Az egyetemek egyesítése után a fura természetű, de nagyon
széles látókörű ökológiatanárunk, Bogdan Stugren kérdezte meg egyszer
előadás közben – nyilván románul, hiszen az évfolyam jó 90 százaléka
már román volt akkor –: „Ki hallott Apáthyról?”… és amikor senki sem jelentkezett, várakozóan nézett felénk, magyar hallgatók felé. Mi pedig, rendes hallgatókhoz illően… hallgattunk, és néztük a padlót. Stugren tanár úr
pedig valami ilyesmit mondott: „Elég szégyen, hiszen minden, amit maguk körül itt látnak, használnak, az Apáthy műve. És bárhova mennek Európában, minden jobb helyen ismerik őt, ha másért nem, mikrotechnikai,
idegsejtfestő módszereiért. Ma se tud senki nála jobb idegpreparátumokat
készíteni.” Még a Ramon y Cajal és Apáthy vitáját is szóba hozta, ha jól
emlékszem. Szeget ütöttek fejembe ezek a mondatok, és egy kicsit utánanéztem a dolognak… Nem sok sikerrel. A legtöbbet két kedves tanáromtól, Szabó Zsigmondtól és Róbert Endrétől tudtam meg róla. Egyebek között azt is, hogy miért ez a nagy – a magyarokkal szembeni átlagnál is
nagyobb – „egyetemes-egyetemi” elhallgatás… Azok az idők nem voltak
alkalmasak sem a genetika, sem a tudománytörténet iránt érdeklődők
számára. Ötödéven tanultunk aztán hivatalosan is genetikát, a tanári kar
egyik legcsapnivalóbb előadó asszonya olvasott fel hétről hétre előadás
címén felháborító liszenkoista szövegeket. Valami hasonló volt ez, mint a
középkori boszorkányüldözés: „Kromoszómák pedig nincsenek, és ha vannak, nincs genetikai szerepük … hát említés se essék róluk.” Történt ez közel
egy évtizeddel a DNS szerkezetének és genetikai szerepének éppen akkoriban Nobel-díjjal jutalmazott felfedezése után.
Ezeken a méla undorral hallgatott kora délutáni „genetika” (?) előadásokon fogadtam meg magamban, hogy az első adandó alkalommal
a magam módján majd „igazságot szolgáltatok” a kiátkozott Mendelnek,
Morgannak, Weismann-nak, a genetikának, a kromoszómáknak és kro9	Káldy Csabáné (Sarang Lívia): Magyar hozzájárulások az örökléstan egyetemes történetéhez. BDTF, Örökléstani és Környezettudományi Tanszék, Szombathely 1999. – További
részletek a szombathelyi BDTF Genetika Tanszékének honlapján (http://genetics.bdtf.
hu/Htmls/Studwork/Studwork.html ), különös tekintettel Takács Veronikának Szabó(1938) feldolgozására (http://genetics.bdf.hu/Htmls/Studwork/tviktoria/index.htm),
illetve a Veszprémi (jelenleg Pannon) Egyetem honlapján Bartl Katalinnak egy korszerű genetikatankönyv (Vellich 2001) digitális feldolgozására ( http://binet-biotar.vein.
hu/Amplicon/1007katgen_h.html ; szta: 090113).
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moszómakutatóknak. Közel másfél évtized kellett a fogadalom beváltásához – A genetika évszázada című kis Téka-kötet megszületéséhez.10
A történet fanyar humorához tartozik, hogy akkoriban már én szerettem volna nagyon egy abszurd Liszenko-szöveget beiktatni a Téka sorozatban készülő válogatásba… de ezt a sorozat akkori „ideológiai” gondozója, Csehi Gyula – szintén szatmári – határozottan megtiltotta. Hiába
érveltem, hogy egy ilyen szöveg nélkül teljesen érthetetlen térségünk élettudományának utolsó három, 1946–1976 közötti évtizede. Ezt Csehi Gyula nálamnál is jobban tudta, egyet is értett velem, de csak két lehetőséget
látott: vagy Liszenko marad ki a kötetből, vagy a kötet a Téka sorozatból. És
volt még egy – meggondolandó – érve: ne szentségtelenítsük meg Mendel
és társai emlékét. Lehet, hogy igaza volt; a beválogatást félreérthették volna, akik megszenvedték az igazi genetika boszorkányüldözését, de azok is,
akik a sztálini időkben „haszonélvezői” voltak ennek az üldözésnek. Változó idők voltak ezek… változatlan emberekkel.
Ebben ma sincs semmi rendkívüli.
A fenti történetek annyiban tartoznak szorosan a címben jelzett témánkhoz, amennyiben érzékeltetik a kort, melynek fő jelszava „a múltat
végképp eltörölni” volt. Különös tekintettel a genetikára (is).

Az eltörölhetetlen múlt.
Kallódó dokumentumok
Apáthy és Gelei kapcsolatáról
Apáthy Istvánnal és Gelei Józseffel, a tanárral és tanítványával – számomra már néma mesterekkel – az 1970-es évek elején kötöttem (egyoldalúan
bár, de életre szóló) barátságot. Selejteztek éppen a Mikó-kerti Állattani
Intézet könyvtárában, és ez alkalomból sok minden a szemétbe került… az
ideológiailag, „nemzetileg” és/vagy tartalmilag is „veszedelmes” könyvek,
jegyzetek mellett régi kéziratok, levéltári anyagok, sőt régi preparátumok
is. Közöttük éppen az Apáthy és Gelei kapcsolatát dokumentáló emlékek.
Ezekre figyelt fel Gábor Dénes szakkönyvtáros barátom, aki kiemelt né10

Szabó T. [E.]. A.: A genetika évszázada. Válogatás Gregor Mendel, Francis Galton, August
Weismann, Gelei József, Hugo de Vries, Thomas H. Morgan, James D. Watson, F.H.C. Crick,
Emil Racoviţă, Nyikolaj I. Vavilov és Julian Huxley írásaiból. Téka sorozat, Kriterion Könyvkiadó, Buk. 1976. (A továbbiakban: Szabó 1976.) – A liszenkói korszakkal való (még nem
teljesen nyílt) szembenézés jó összefoglalása NP. Dubinin 1977-ben a bukaresti Politikai
Kiadónál megjelent könyve: „Mişcarea eternă. Erolul cărţi mele: genetica”. Ford., szerk.
Sorin Toma és Iulia Niculescu.
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hány köteget a kidobásra váró tételek közül és átadta nekem, használjam
belátásom szerint. Ebből a „szemétből” kerültek aztán közlésre A genetika
évszázadában azok a levelek, melyekből értékes történelmi, emberi, tanári, tanítványi és különösen sok szakmai tanulság vonható le. Ezeknek a leveleknek az itteni újraközlése több szempontból is indokolt, mert a lehető
legjobban tükrözik, hogy:
– milyen különleges volt a kapcsolat a professzor és tanítványa között;
– milyen volt a kapcsolat a német professzorok és a magyar vendégük
között;
– mennyire örök érvényű a találékonyság és munkaerkölcs elsőbbsége
a pénz felett;
– melyek voltak azok a kérdések, melyek foglalkoztatták a korabeli
genetikusokat;
– végül, de korántsem utolsósorban: milyen szinten volt a kolozsvári egyetemen az élettudományi oktatás és kutatás az első világháború előtt;
– milyen szintről lehetett volna továbblépni, ha az impériumváltozás
után az új vezetőség nem akarja – mintegy megelőlegezve a kommunizmus legfőbb jelszavát – a magyar múltat végképp eltörölni a kolozsvári egyetemen… bizonyos értelemben máig hatóan;
– milyen következményekkel járt ez az egyetem számára, az eltörlést
sürgetők számára, hiszen a múlt közös: valamennyien azon állunk,
arra építünk… pontosabban: építenénk.
Lássuk hát előbb magukat a dokumentumokat.11

Gelei József és Apáthy István levelezéséből
Gelei József levele Münchenből Apáthy Istvánnak Kolozsvárra, 1912.
január 18-án
Méltóságos Professzor Úr! Ötnapi itt-tartózkodásom után most jutok
először csak hozzá, hogy a Professzor Úrnak jelentést tehessek az eddig történtekről. Mivel a külföldi lakás- és megélhetési viszonyokkal ismeretlen vagyok, sok gondot okozott egy olyan lakás és koszthely keresése, amely sze
rény viszonyaimnak megfeleljen. Kétnapi keresztül-kasul száguldás után
tudtam csak megállapodni mostani lakásomban. Münchenben azonban
most éppen a farsang alatt oly borzasztó drágaság van, hogy a fizetésemnek és az ösztöndíjamnak egy-egy hónapra eső részét az utolsó krajcárig el
kell költsük, s így itt a Nápoliba való menetelre nem spórolhatunk. [...]
11

Szabó 1976. 92–129.
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Pesten két napig tartózkodtunk, ami alatt bemutatkoztam Entznek,
Méhelynek, Horváthnak, a múzeumi tisztikarnak és Leng yelnek. Méhely
nagyon őszinte jóindulattal fogadott. Tőle értesültem, hogy akadém iai kiadványokért csak akadémiai tagok kapnak honoráriumot. Mivel azonban
már több esetben tettek kivételt nem akadémiai tagokkal szemben, ő maga
ajánlkozott kéretlenül, hogy fölszólal a III. osztálynak éppen másnap következett ülésén érdekemben, ha a dolgozatom kiadása szóba kerül. S én
csak azért maradtam másnap Pesten, hogy az ülés előtt Entzcel és Lengyellel is megbeszélhessem ezt a dolgot. Sajnos azonban két helyen is bekövetkezett villanyos torlódás miatt annyira elkéstem, míg a Rottenbiller
utcától az Akadémiáig értem, hogy csak éppen Leng yellel válthattam egypár szót a dolgozatom kiadása ügyében.
A müncheni zoológiai intézeti viszonyokban borzasztót csalatkoztam.
Hertwig és Goldschmidt barátságosan fogadtak – a Professzor Úr üdvözletét köszönik –, de e fogadtatásnál egyebet igazán nem nyújthatnak. Az
embernek itt igazán csodálkoznia kell, hogy egy olyan nagy búvárnak,
mint Hertwig, a tanítás céljaira ily nyomorultul berendezett intézete legyen. Az intézetnek dolgozóhelyiségekben mérhető terjedelme van akkora,
mint a mienké, a szövettani gyakorlati teremtől eltekintve. A hallgatóság
intézetünknél hosszabb, egymáshoz T alakban álló két folyosón dolgozik
régi egylencséjű microscopiumokkal. E folyosóra nyíló szobákban van a
professzoroknak és a külön búvárlatokkal foglalkozóknak a dolgozóhelyi
sége. Hertwig a laboratóriumát nem mutatta meg, de a Goldschmidtéhez
képest a Professzor Úrnak régi intézetbeli kis laboratóriuma fényesen
volt berendezve. Az ember gondolkodóba esik fölötte, hogy vajon pénzük
nincs-e hozzá, vagy nem értenek laboratóriumi fölszerelésekhez. Az intézetben velemmel együtt most már 33-an foglalkozunk külön búvárlatokkal. Egy-egy valamivel nagyobb szobában, mint az én dolgozószobám,
négyen vannak. A szoba két ablakánál egy-egy asztalnál ketten-ketten.
Engemet egyelőre februárius 15-ig egy ilyen szobába ötödiknek tettek be
a szoba közepén levő olvasóasztal fele részére. Microscopizálni az egyik
ablakhoz elmehetek, mivel az illető dolgozata befejezésénél tartván, nem
microscopizál. A felszerelés pedig, amit egyelőre kaptam, olyan, hogy
odahaza röstellném hallgatónak kiadni. Áll kétszáz köbcentiméteres
köszörült üvegdugós (de nem kupakos) üvegekben kiadott: xylolus; alk.
abs.; sósavas alkohol; szegfűolajos alkohol; szegfűolaj; 70%-os alkohol
és xylolusbalzsamból, továbbá tíz darab egyszerű parafadugós festőtu
busból (talpban elhelyezve). Közös használatra van[nak] a fal melletti 1
m szélességű szekrény, közönséges festékoldatok és alkoholok; egy másik
szekrény tankönyvek és a könyvtárból használatra kiadott művek eltartására és a szoba másik oldalán egy egészen szabadon a falra akasztott
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egy darab thermostatum parafinás beágyazásra. A parafinát porcelántégelyekben hűtik, pléhcsuporban, a kiöntőkagylóban. És énnekem ezzel
a fölszereléssel kell bemutatnom az Apáthy-féle microtechnikát és dolgozási módot, melyre Goldschmidt kíváncsiságát fejezte ki a találkozáskor.
A legnagyobb baj azonban, hogy egy microtomiumot két szoba, tehát
kilencen kell használnunk. A többiek Maas vezetése alatt fejlődéstani
dolgokkal foglalkoznak, és maguk is nagyon sokat metélnek. Ennélfogva
az ember alig juthat hozzá a microtomhoz. Én így annak, hogy feleségemet magammal hoztam, semmi hasznát nem vehetem munkámnál. Arra
kérem a Professzor Urat, hogy ha lehet, a microtomiumomat is küldesse
utánam, és kérném szépen melléje finomabb és durvább kendőket is tétetni, mert itt egy-egy külön búvárnak hetenként egy [kiemelés: GJ] durva kendő jár ki. Nekem ugyanis rengeteg sok metszetet kell előállítanom,
mert chromidiumok kimutatásának egyetlen bizonyítéka a mag falán átlépő
cromatina-csomók kimutatása [SzTA kiemelése: itt ugyanis nyilvánvaló,
hogy Gelei a sejtmag pórusain kilépő és ma messenger RNS-nek, mRNSnek nevezett jelenséget vizsgálta!]. A kitűzött feladatom annál is inkább érdekes és értékes, mert von Kemnitz, Goldschmidtnak egy tanítványa – az
a Kemnitz, akiről a Professzor Úrnak egy alkalommal említettem, hogy a
zsírnak és a glycogeniumnak együttes kimutatására ugyanolyan alkoholosmiumos keveréket használt, mint aminőt én is korábban használtam
volt – kimutatta, hogy az Ascarisnak Goldschmidttől leírt cromidiumai
egyáltalán nem cromidiumok, hanem csak olyan cromatikus képletek, melyek az anyagcserével állanak szoros kapcsolatban; továbbá az
Ascarisban nagy mennyiségű glicogeniumot és zsírt mutat ki, ugyanazokat az anyagokat, melyek a Dendrocoelumban is részt vesznek az anyagforgalomban. Kemnitz összehasonlító anyagul már a Distoum haepaticumot
is előveszi. Sajnos sem az én előadásomról a Dendrocoelumra vonatkozólag, mely németül a múzeumi füzetekben jelent meg, sem a Professzor
Úrnak a grazi kongresszuson tartott előadásáról: Die glykogenführenden
Polsterzellen von Dendrocoelum lacteum, nem tesz említést. Kérnék szépen
mind a kettőből egypár különnyomatot. Kemnitzet már személyesen ismerem. Örvendetes lesz, hogy dolgozatom készülését láthatja. Az övé 140
oldalra terjed, és az Archív für Zellforschungban fog megjelenni. Címe:
Die Morphologie des Stoffwechels bei Ascaris lumbricodies. Ein Beitrag zur
physiologischchemischen Morfologie der Zelle.
Én azonban mindaddig, amíg a microtomumot meg nem kapom, illetőleg el nem foglalhatom, nem fogok ebben a szertelen helyzetben a
cromidiumokkal piszkolódni. Ahelyett lerajzolom és valóban közlöm a
copulatióban rögzített és fölmetélt Dendrocoelumok szerveinek helyzetét
és főként a penis behatolását egészen a receptaculum seminisbe, és bi-
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ológiai oldalról megvilágítom az ivari készülék egyes részeinek szerepét,
amit dolgozatomban éppen csak érintettem. A terjedelem kedvéért szeretném hozzácsatolni a dolgozatomban a helyzetváltoztatásról és a belső
izommozgásról írottakat is, amihez nagy szükségem volna a dolgozatom
fogalmazványára. Ezt, hacsak lehetséges, azért is kérném elküldeni, mert
a korrektúrák számadatainak ellenőrzésénél arra szükségem van, mivel a
másolat számadatait nem tudtam ellenőrizni, mert az eredeti fogalmazvány az előbbi átolvasáskor is a Professzor Úrnál volt. És szeretném belőle Kemnitznek is a glycogeniumra vonatkozó vizsgálatainkat felolvasni.
Kemnitz az Ascaris glycogeniumával folglalkozik. Dolgozatának korrektúráját és ábráit idekölcsönözte.
Engedelmet kérek, hogy mindezekkel újólag alkalmatlankodom a Professzor Úrnál. Kéréseim teljesítésének reményében vagyok alázatos szolgája, Dr. Gelei József, Alte Academie, Reinhauser Strasse, München 1912.
jan. 18.)
Apáthy István válasza Gelei Józsefnek Kolozsvárról, 1912. február 11-én (fogalmazvány)
Kedves Doktor Úr! Leszek én is olyan úr, mint Ön, és diktálom e levelem.
Hogy a külföldi állattani és általában élettudományi intézetekben mint
fog csalódni, már előre megmondottam Önnek. Azonban ott a berendezés
és bőséges munkaalkalom hiányát pótolja az igyekezet és az a közszellem,
amely mindenkit munkára és erőinek teljes kifejtésére serkent. A mi embereink, tisztelet a nagyon kevés és nagyon kevéssé kivételnek, mintegy
állandó streike-ot folytatnak, és egész életüket amerikázással töltik, hogy
minél kevesebbet dolgozhassanak és képességeikből minél kevesebbet
kelljen kifejteniök.
Az a kis nyomorúság, melyen Önnek külföldön majd keresztül kell
mennie, nagyon jó iskola lesz, hogy a munkára itthon adott kedvező alkalmat jobban és örömestebb fölhasználja. Ezért gondolkoztam afölött
is, hogy elküldjem-e Önnek a microtomumot. Ha odakinn mások a nékik
adott eszközökkel tudnak eredményt elérni, miért ne tudhasson Ön is, miért legyen Önnek a többiek fölött ebben a részben elsőbbsége? Azonban tekintettel arra, hogy Önnek a rendelkezésére álló rövid időt lehetőleg jól ki
kell használnia, mégis elküldettem azt a microtomumot, amellyel Ön utoljára dolgozott. Most jut eszembe, hogy a kendőket nem csomagolták be,
azokat pótlólag küldetem dolgozata kéziratának azzal a részével együtt,
melyre szüksége van.
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A kötőszövetekre és a kiválasztó szervekre vonatkozó részre egyenlőre
még nekem is szükségem van. Azt Vargával leíratom, és úgy küldöm el
Önnek.
Ösztöndíjának folyósítása végre megérkezett, azt azonnal fölvétettem,
azt hiszem, eddig már meg is kapta.
Tanulmányainak folyamatáról tudósítson, kérem, minél gyakrabban.
További kellemes időzést, munkáihoz jókedvet kívánok, s Önt kedves Nejével együtt szívből üdvözlöm, igaz híve [Apáthy István]
Gelei József levele Münchenből Apáthy Istvánnak Kolozsvárra,
1912. március 22-én
Méltóságos Professzor Úr!
Dolgozatom ügyében Pesten tett újabb intézkedéseit hálásan köszönöm.
A Méhelyvel való esetemet erősen röstellem. Röstellem éppen azért,
mert Méhely engem mint teljesen ismeretlent igen előzékeny jóindulattal
fogadott. S anélkül, hogy dolgozatom kiadásáról valamit is szóltam volna
– mert csak bemutatkozni kopogtattam be hozzá –, ő hozta elő és maga
ajánlta föl segítségét is! Sajnálom azonban, hogy neki írt levelemről nincs
másolatom, amit elküldhessek a Professzor Úrnak, hogy láthassa, hogy
udvariatlan szavakat nem használtam. Az igaz, amennyire visszaemlékszem, nem is kerestem külön az udvariasság szavait, mert eszembe sem
jutott, hogy ha a tudomány terén egyszerű, keresetlen szavakkal mond
valamit (igazat) az ember, abból személyes sérelem származzék. S azt hiszem, nem is annyira a magam udvariatlansága, mint inkább a Méhely
érzékenysége – az Akadémia képviseletében – volt az oka neheztelésének.
Arra emlékszem jól, hogy az ügyre vonatkozó kívánságaimat így fejeztem
ki: Azt nem venném szívesen, hogy a neurofibrillum szót kijavítsák. S végül a Professzor Úrnak már megírt megokoláshoz még azt fűztem hozzá:
S különben is azt hiszem, a magyar tudományosság köszönhet annyit főnökömnek, hogy tiszteletből ezt a szavát bebocsássák az Akadémiába. Azt
nem hiszem, hogy zokon vette volna Méhely, ha tőle miheztartás végett
utasítást kértem valamely vezérfonal végett, amiből az Akadémia írásmódját követhessem. Most már nem tudom, hogy mentegessem magamat
Méhely előtt (mert szeretném jóvátenni a dolgot), vagy hallgassak róla.
Lengyeltől a táblákat megkaptam. A színes szövegközi ábrát nem
küldte el. Nem tudom, miképp fogják azt Pesten elkészíteni. A fényképi
másolatokon csak egypár javítást végeztem, és Goldschmidt tanácsára […]
a mikrophotogrammás táblával együtt itt Münchenben készíttettem [el]
Meisenbach és Riffardnál fénynyomással. Ez ugyanis fele oly drága, mint
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a kőnyomás. Sajnos, hogy az az alaptónus, ami a fényképeken rajta volt,
fénynyomással mind megmarad. De a német szövegnél úgyis tisztán fog
jönni minden. Wernerhez csak 10 táblát küldtem el. – Mindenki, akinek
rajzaimat megmutattam, azt ajánlta, hogy egy német kivonatot feltétlenül
kapcsoljak hozzá dolgozatomhoz. Én erre most sehogy sem érek rá, legföntebb a táblamagyarázat lefordítására vállalkozhatnám, és erre nézve
már kérdést is intéztem Lengyelhez, hogy ha az Akadém ia szabályzataiba.
nem ütközik bele, nem tartaná-e helyesnek a táblamagyarázat németre
fordítását, mert akkor idegen vásárlóra is lehetne számítani.
Jelenlegi munkám, mint minden oly munka, melyben folyamatokat
holt anyagon kell megállapítani, lassan halad. Eredetileg a petevezeték óriási sejtjeiben és a sziksejtekben akartam volt chromidiumok létét
megállapítani. De még mindig csak a petesejtek granulumai chromidium
voltának bebizonyításánál tartok. Ha minden az eddigi tapasztalataim értelmében fog haladni, dolgozatommal a chromidiumok mellett
éppoly bizonyítékot fogok nyújtani, mint akár Hertwig az Arcellán vagy
Zörgensen (volt itteni asszisztens) a Proteus anguineuson. Magukról a
granulumokról mikrotechnikai szempontból megállapítottam, hogy bárminő rögzítés után chromatina föstékkel chromat ikusan színeződnek.
Mindenesetre sokkal több föstő- és rögzítőszert próbáltam ki, mint azt itt
az intézetben a chromidiumokkal dolgozók tenni szokták. Megállapítottam, hogy a granulumok az élettani önállóság igen magas fokán állanak,
mert képesek növekedni, tehát asszimilálnak, és képesek oszlás útján
szaporodni. Oszlásuk leggyakrabban bimbózás útján történik. Tapasztal
tam azonban nagyobb, illetve naggyá nőtt granulumok spóraszerű
szétesését, pálcikaszerű megnyúlását és a granulumoknak egyik végén
proglottis módjára való lefűződését, más esetben pedig vékony pálcikákból befűződés, illetőleg csomóképződés útján gyöngyf üzérszerű sorok
létrejöttét és e soroknak a csomók szerint granulumokra való szétesését.
Mindezek olyan jelenségek, ami[ke]t még chromidiumokról nem írtak le.
S minden kétségen kívül kizárják, hogy valamelyes táplálékanyagok lehessenek. Megállapítottam azt is, hogy e granulumokká főként az ovo
goniumok kilépett nukleolusai szaporodnak el. A nucleolusoknak nyugvó
magból való kilépését nem tapasztaltam, hanem oszlás alkalmával kell
elhagyniok a magot. Ugyanis minden kétségen kívül megállapítottam,
hogy oszlások alkalmával chromosomák képzéséhez a nucleolusok nem
használódnak föl. Számos esetben tapasztaltam, hogy a chromosomák
a magtéren belül a spirema-stadium után már kiképeződtek, sőt meg is
hasadtak, és a nuckleolusok (2-3) még mindig változatlanok. Van egypár
monasterképem, ahol már a centrosoma sugárzatán kív ül a sejtben vannak a nucleolusok. Nem találtam azonban e két stádium közé eső állapo-
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tot, ahol, tegyük föl, a fölbomló magtérből a nucleolusok az aequatoriális
síkba rendeződő chromosomáktól eltávolodóban vannak. A metakinensis
alatt a chromosomák szorosan egymás mellé nyomulnak, és végeikkel
az aequatoriális sík felé elmaradva a telophasisban egy virágbimbószerű
képletet formálnak, melyben csak kiálló végeik ismerhetők fel. Mármost
a növekedés stádiumába lépő petesejt nucleolusa ebben a bimbószerűen
összecsukódott chromosomaképletben jő létre. Ugyanis a synapsis stá
diumában e helyzetükből újra szabaddá váló chromosomáktól körülvéve,
illetőleg a kibontakozó csomó belsejében találom mindig az új nucleolust.
Gyakran jő létre két nucleolus is, sőt egypár esetben hármat, ill. négyet
is találtam. Ezek aztán eggyé olvadnak össze. Van rajzom az összeolvadó nucleolusok föltüntetésére is. Föltételezhető volna azonban az is, hogy
a bimbószerűen összecsukódó chromosomák közé metakinensis alatti
sejttestből lép be a nucleolus (ill. a nucleolusok). Ma még nincs módom
ban, hogy megfigyelések alapján e lehetőség mellett vagy ellen szólhassak, mert metak inensisről még nincsenek képeim. E föltevéseknek
azonban az kellene a következménye legyen, hogy a sejttest attól az egy
pár nucleolus nagyságú granulumtól, melyeknek a chromosomák közé
kellene belépn iök, megtisztuljon. Ez azonban nem történik meg, mert
a már nucleolussal bíró leánysejtek testében is ott vannak a nucleolus
nagyságú granulumok. S a chromosomáknak összecsukódása is inkább
beszél új nucleolusképzés mellett, mint nucleolusok magába rejtéséről.
Arra pedig bőséges bizonyítékom van, hogy a synapsis stádiumban már
egyszer láthatóvá vált nucleolus továbbra is a chromosomákból növeszti chromatinaállományát, ami szintén csak amellett bizonyít, hogy kezdetben is azokból keletkezhetett. A chromosomák a növekvés folyamata
alatt nem oszlanak szét szemcsés chromatinává, hanem megnyúlnak,
kissé föllazulnak, és hosszukban két-négy helyen meghasadva hajtásszerű nyolcas vagy kettős nyolcas képleteket hoznak létre. E chromo
somaképletekben Benda-féle és toluidinakékes föstéssel kimutatható a
kétféle chromatinaállomány, melyek közül az egyik a nucleolusokkal és
a granulumokkal azonosan színeződik. A növekedésben levő petesejtek
ben azután ezek a nyolcas chromosomaképletek szorosan a mag falához
simulnak, sőt gyakran minden köz nélkül egész hosszukban rá is tapadnak. És sok esetben találtam a nucleolust is rátapadva és megfelelő oldalán kiegyenesedve a mag falára simulva. Ebben a helyzetükben bocsájtják
át a chromosomaképletek a Benda-féle föstésben erősebben színeződő
szemcséket a mag falán; erre vonatkozólag is rajzokat mellékelek. Mivel
a növekvő petesejtek chromosomáiból az effajta chromatina folyton fogy,
ez is eltávolodásuk mellett bizonyít. Azt korábban tévesen hittem, hogy a
növekvő petesejt nyugvó magvából a nucleolus kilépne.
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További feladatom lesz annak a megállapítása, hogy a növekvő petesejt nucleolusa is kilép-e az érési oszlás alatt a magból a sejttestbe. Evvel
aztán igazolva volna az, hogy a magban egy generativus és egy trophicus
chromatinaállományt joggal különböztethetünk meg. A szaporodás alkalmával a trophicus a sejttestbe lép, és csak a generativus megy át a
tökéletes feleződésen. A generativus azután képes új magbéli trophicus
chromatinát termelni.
Igyekezni fogok még lehetőleg úgy a prophasisra, mint a metaphasisra
vonatkozólag több képet szerezni. Sajnos a magammal hozott anyagból
maholnap kifogyok, és ovogoniumoszlásokat csak augusztus–szeptem
beri állatokon lehet kapni. Goldschmidt ajánlja továbbá azt, hogy hasonló megfigyeléseket a spermatogenesisben is végezzek, mert a jelenségek
nagyon paralelusak. Erre szerencsére bőséges anyagom van. Nagy hiányát fogom azonban ennél érezni egy körösztbe mozgatható asztalnak,
melynek segítségével a látottakat meg lehetne jelölni későbbi fölkeresés
végett.
Goldschmidt különben az eredményeimnek nagyon örül. Ő magát
a chromidium-tanával szemben szkeptikusnak csak azért mondhatta,
mert Kemnitz az Ascaris-chromidiumokról kimutatta, hogy azok a sejt
anyagcseréjének fázisai, Dusberg pedig az egész iskolának, technikájuknak nagyon nekitámadt.
Esetleg .értesülhetett a Professzor Úr más forrásból is – én magam tegnap hallottam az öreg Hertwigtől –, hogy Dofleint megh ívták Freiburgba
Weismann helyébe. Weismann-nak a szeme annyira megromlott, hogy
már előadások tartására is képtelen. Először Boveri és Korschelt voltak
meghíva, de ők nem fogadták el. Később Heckert a fakultás nem akarta.
Most három előterjesztett közül: Doflein, Hesse, Speemann – Dofleint hívták meg. Az intézetben azt beszélik, hogy Doflein arra semmi érdemet nem
szerzett, hogy Weismann után következhessék, és vele a freiburgi tanszék
éppen annyit süllyed, mint Platóval a jénai.
A chequet köszönettel megkaptam. Én nem írtam volt Simon bácsinak azt, hogy post restante küldjék. Csak tekintettel arra, hogy címemre a
pénzt úgy a lakásomra, mint az intézetbe küldhették volna, annyit írtam,
hogy mivel a filiale posta közvetlen az intézet mellett van, oda küldjék.
Sajnos ő az oda alatt a postát értette, holott én az intézetet akartam.
A Professzor Úr szíves üdvözletét köszönettel vettük, s kérjük a Méltóságos Asszonynak kézcsókunkat átadni. Alázatos szolgája, Dr. Gelei József.
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Ui. éppen most kaptam Lengyel levelét, melyet bátor vagyok ide csatolni. Én azt lehetetlennek tartom, hogy itt latinra fordítsam a táblamagyarázatot. Minek bántana valakit egy élő nyelv, legyen az, ha nem német,
angol vagy francia?
Gelei József Apáthy Istvánnak Würzburgból Kolozsvárra, 1913.
március 3-án
Méltóságos Professzor Úr! Az első állomásról végre elbúcsúzhattunk. Miután feleségem állapota annyira javult, én 24-én előreutaztam
Würzburgba, hogy lakást fogadjak és a feleségem ebédjét előre meg
rendeljem. Ő egy kissé még gyenge is volt az útra akkor, de legfőképp azért
nem jöhetett, mert az orvos szigorúan megtiltotta, hogy vendéglőből
együnk. 28-án ő is szerencsésen megérkezett.
Würzburg egy Kolozsvár-szerű város. Drágaság dolgából csak ott jár,
ahol München. Mindamellett ugyanazon a pénzen, mint ott, nagyon kellemes, barátságos lakást tudtam fogadni. Münchenbe a téli nagy farsangi idegenforgalom tetőpontján, januárius végén érkeztünk volt, amikor
a pensiók a legszűkebb szobákat 45-50 márkán árulták. Itt nemigen van
idegenforgalom, s méghozzá most kezdődnek az egyetemi szünetek is. Így
annyi volt a kiadó lakás, hogy alig tudtam válogatni.
Boveri nagyon kedvesen és barátságosan fogadott. Az intézete egy kis
épület. A Professzor Úrénak alig fele. Egy hosszúkás, keskeny teremben két
dolgozóhelyiség van csak. Jelenleg senki sem dolgozik nála, s kívülem egy
nő tanítványa foglalkozik egy még Sieboldtól származó hermaphroditikus
korcs méhgyűjteményen. Az asszisztenseitől hallom, hogy Boveri még saját hallgatói közül sem fogad el mindenkit, az idegennek pedig ugyancsak
jó ajánlattal kell jönnie, hogy felvegye. Dolgozóhelyeit inkább tartja üresen, semhogy átengedje megbízhatatlan embereknek, kik úgy az intézetét,
mint a tudományt egyáltalán veszélyeztetik. Én teljesen igazat adok neki,
mert manapság, a doktor titulus felvirágzása korában ezért az így hovato
vább értéktelenné váló díszért annyi pocsék munka kerül forgalomba,
hogy igazán a tudománynak használnának vele, ha eltörölnék teljesen.
Boverinek müncheni készítményeim egy részét már demonstráltam,
hogy azok révén további munkálkodásomhoz tanáccsal szolgáljon. Nagyon meg volt elégedve velük. A chromosomák hosszanti conjugatióját
készítményeim révén teljesen bebizonyítottnak látja, amit eddig készítményeiben nem volt alkalma láthatni. A chromidiumokban azonban
absolute nem hisz. Az egyik készítményemre azt mondta, hogy látom,
hogy a sejthártyán chromatin hatol ki, de nem hiszem, hogy az normális
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állapot volna. Sok dologban minden különleges ok nélkül szkeptikus. Mivel ovogoniumok oszlásakor oly nagy centriolumok lépnek föl, amilyeneket ő nem látott, azt mondja, hogy azok valami Nebenkörper-félék. Egypár
csinos haematein föstés nagyon tetszett.
Kaptam tőle egy nagy Zeiss mikroskopiumot keresztben mozgatható asztallal. A mikroskopiumra az utóbbi miatt volt szükségem. A
chromosomák számának megállapítása végett sok dolgom van pamatolt
készítményekkel. Ezeket úgy alaposan átkutatni, mint pontos helyeket
megjelölni, csakis keresztasztal segítségével lehetséges. Münchenben
nagy hiányát éreztem ennek. Sajnos a stativumra csavarral ráerősíthető
keresztasztalt az én mikroskopiumomra hiába próbáltam Münchenben
és itt is ráerősíteni, mert a stativum nem halad a maga vastagságában
az asztal magasságáig, hanem még e fölött a széles foglalatjába megy át.
Nagyon szerettem volna mindenáron egy keresztbe mozgatható asztalt a
magam mikroskopiumához kapni, mert jegyzeteim így is egy idegen, magammal tovább nem vihető mikroskopiumhoz fognak találni.
Itt mikrotechnikai tudás tekintetében egészen más levegő van, mint
Münchenben. Ott [a] kettős beágyazást aki megtanulta, tőlem tanulta
meg. Itt Baltzer a Bonelia monographiáját avval dolgozta, Ubich pedig
Echinoderma-fejlődéstani tanulmányát mésztelenített anyagon kettős beágyazással végezte. Az anatómián Schultzénél is általános használatnak
örvend. Schultzét legközelebb fel fogom keresni.
Igen nagy örömömre szolgálna, ha a Professzor Úr a napoli ösztöndíjat
illetőleg valamit írhatna.
A Méltóságos Asszonynak kérjük kézcsókunkat átadni, és a Professzor
Úrnak szíves üdvözletünkkel maradok alázatos szolgája, Dr. Gelei József.
(Würzburg, 1913. március 3. Zoologisches Institut)
Gelei József levele Würtzburgból Apáthy Istvánnak, 1913. március 18-án
Méltóságos Professzor Úr! [Az] utolsó becses levelében közölt hír, mely
szerint a Min isztérium a kért segélyt nem adományozta, igen kellemetlenül érintett, mivel az oly időben jött, mikor a külföldi tanulmányút ki
adásait váratlan események, mint a családi örömök, tetézik. Szíves ajánlata szerint meg fogom próbálni ’az Akadémiához fordulni, de bocsásson
meg, ha előre kijelentem, hogy azt nem nagy reménységgel teszem. Mikor
külföldre jöttömkor Pesten átutaztam, és Lengyellel, valamint Méhelyvel
a dolgozatomért adandó valamelyes honorárium ügyében beszéltem volt,
mind a ketten nagyon barátságosan biztattak vele, és Lengyel levél ileg is
ismételte, és még ez ideig mégse lett semmi belőle, noha a dolgozatom már

119

HIVATÁS ÉS TUDOMÁNY

két hónappal ezelőtt megjelent. A dolog egyszerű magyarázatát abban találom, hogy ők, az ítélkezők, pestiek, én pedig szegény kolozsvári ember
vagyok. […]
Ha Würzburgban hosszasabban tartózkodhatom, az másfelől munkálkodásomnak lesz nagy hasznára. Újabban ugyanis a rádiumsugaraknak
a befolyását kezdem vizsgálni az ovogenesis lefolyására, és máris igen érdekes eredmények mutatkoznak, amelyeket érdemes lesz kiterjesztett kísérleteknek alávetni.
Ez a körülmény késleltette éppen egy kissé a Professzor Úr becses levelének gyors megválaszolását, mivel Boveri egypár napra Berlinbe utazott,
és neki így sem készítményeimet nem mutathattam máig, sem további
terveimről nem beszélhettem vele. A kiváló szerencséhez, hogy rádiummal dolgozhassam, úgy jutottam, hogy Boveri kísérletek kivitelére az
Ascarison Röntgentől Münchenben 17 gr rádium-bromidot (3200 M. ér
tékű) hosszabb időre kölcsönkapott. Kísérleteinek eredményeiről egypár
nappal idejöttöm után demonstrációt tartott, és én ott ismerkedtem meg a
rádiumsugarak sejtphysiológiai hatásával. Ez abból áll, hogy az ártalmas
befolyást gyakorol a chromatinára, a sejttestet azonban alig bántja. Így
rendelkezünk egy kísérleti eszközzel, mellyel éppúgy világot vethetünk az
életben maradt sejttest képességeire, mint a sejt egészének a mag megbetegedése folytán változott működéseiből a mag, illetőleg a chromatina
élettani funkcióira. A rádiumkísérletek fejlődési, átörökléstani jelentőségeivel Hertwigék foglalkoznak Berlinben nagy energiával. Nekik három
rádiumpreparátum és egy sokkal kedvezőbb hatású mesothorium áll
rendelkezésükre. Boveri kísérletei a mitotikus figurák elváltozására irányultak a rádiumsugarak alatt. Ő elérte egyrészt a chromosomák teljes
szétdarabolását, másfelől képtelenné tette a chromatint chromosomákká
alakulni, hanem kapott olyan oszlási képeket, ahol az oszlási síkban egy
pogácsa módra összepréselődött chromatinállomány helyeződött el, melyet az ép centriolumok [és] az oszlási sugárzat mégis kettéosztottak. Ezúton igen szép újabb bizonyítékot hozott arra nézve, hogy a megosztás
aktivus szervei a centriolumok, és a sugárzat, a chromosomák pedig mint
bizonyos tekintetben tehetetlen képletek megosztatnak.
Az én feladatom leend most egyfelől az ovogenesisre, főként a petesejt növekedésére való befolyását vizsgálni a rádiumsugaraknak. Másfelől pedig különös figyelmet fordítani arra, hogy vajon nem sértődnek-e
meg a mitochondriák is a sugarak által, mivel Hertwigék álcákat neveltek, melyeknek sem izmaik, sem idegeik nem voltak. Tájékozódás végett
csinált készítményeim máris igen fontos eredményekkel kecsegtetnek.
A Dendrocoelum ezekre a kísérletekre mindazon előnyeinél fogva nagyon
fontos tárgy, melyek őt teoretikus szempontból is oly kiválóvá teszik.
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A chromosomáknak schema szerinti tiszta viselkedése az ovocyta növeke
dése alatt biztosíthatja egyedül csak azt, hogy a változásokat helyesen
elemezhessünk. Mikor Boveri a régi Dendrocoelum-készítményeimet végignézte, és a rádiumkísérletekről kezdtünk beszélni, mind a kettőnknek
egyszerre jött a gondolat, hogy az én állatom milyen kiváló kísérleti objekt
volna. Kísérleteim szerint a rádiumsugarak ártalmainak leginkább ellenállnak a conjugálódott chromosomák, a diplotenfonalak, a conjugatio
mégis korábban feloldódik, mint rendesen. A petesejt második növekedési
szakasza alatt a különben szabadon elosztott chromosomapárok egy rögös gomolyagba futnak össze, és látszólag minden individual itásnak vége.
Az érési oszlásnak valahogyan mégis meg kell történnie, mert megsugár
zott állatoktól lerakott tojásban ma megtermékenyített petesejtet kaptam,
mely a nyugvó magját hozza éppen. Fontos dolog lesz, ha megállapíthatom, hogy a chromosomák párosodása kimarad. Be fogok rendezkedni
párhuzamos ellenőrző tenyészetek beállítására egészséges állatokkal is,
mert úgy tapasztalom, bizonyos folyamatok gyorsulnak, mások meglassulnak a rádium hatása alatt.
Tervem annyi van, kísérleteimben oly sok kipróbálandó utat jegyeztem magamnak elő, hogy munkám bőven van egész esztendőre. Azt hiszem, a Professzor Úr is érdemesnek fogja találni, hogy itt maradjak, mert
ki tudja, lesz-e valaha az életben alkalmam ily drága és erős hatású rádiumkészítménnyel dolgoznom, és egyáltalán valaha a Röntgenét a kezembe venni. Nem érzem utolsó feladatnak az úttörést sem járatlan mezőkön,
mivel ez alkalommal megbízattam.
Örömmel újságolhatom, és bizonyára megelégedéssel fogja venni a
Professzor Úr is, hogy Boverinek bizodalma bennem nemcsak abban nyilvánult, hogy e fontos és kényes kísérletekkel megbízott, hanem, mielőtt
még nem tudtuk, hogy e téren egyáltalán valam it várhatunk, már abban
is, hogy meg akart bízni a méh spermatogenesisének újravizsgálatával,
amit legújabban Meves dolgozott föl, [és] ahol ő nem lát mindent rendjén.
A Professzor Úr becses válaszát mély tisztelettel várja alázatos szolgája, Dr. Gelei József.
Apáthy István válasza Gelei Józsefnek Kolozsvárról, 1913. március 25-én (fogalmazvány)
Kedves Doktor Úr! A világért sem akarnám, hogy kedves Nejét nehéz
állapotában magára hagyja. A férjnek minden körülmények között a felesége mellett van a helye. Így tehát csak maradjanak Würzburgban, és
haza majd akkor jöjjenek az év vége felé, midőn a gyermekük már annyi-
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ra megerősödött, hogy veszedelem nélkül hozhatják magukkal. A küldött
1000 K-t tegyék félre, arra még nagy szükségük lehet. Napol iba majd egy
más alkalommal fognak velem jöhetni. A munkálkodásának új irányához
sok sikert kívánok. Csak arra figyelmeztetem, hogy a kísérleti irány művelőinek megfigyelésbeli és mikrotechnikai sok felületességét ne sajátítsa
el. Sok szerencsét és kellemes időtöltést kíván mindkettőjüknek, szíves üdvözlettel kész híve [Apáthy István]
Gelei József beszámolója Apáthy Istvánnak Würtzburgból, 1913.
október 24-én
Méltóságos Professzor Úr! Munkálkodásomról már régóta nem írtam
tudósítást. Megírnivalóim nemigen voltak. Semmi új dolog nem adta elő
magát. Minden csendes egyhangúságban haladt előre. Sajnos nag yon
csigamódra. Már negyedik hónapja, hogy rajzaimmal kínlódom, és ha
mindent olyan alaposan akarnék demonstrálni, mint azt az eddigiekben
tettem, még ennyi ideig nyugton rajzolhatnék, anélkül hogy dolgozatomat
rajzokkal túlhalmoznám. A hátralevő idő rövidsége azonban igen-igen
kényszerít arra, hogy az íráshoz és az irodalom tanulmányozásához fogjak. Boveri ugyanis mindenáron azon van, hogy a dolgozatot nála befejezzem.
Ő eredményeimmel, miként a feleségétől értesülök, visszatértekor nagyon meg volt elégedve. Dolgozatom előrehaladtát ugyanis két és fél hóna
pig nem szemlélhette, mivel családjával előbb Svájcban, később Bam
bergben volt. Különösen a chromosomák párosodása közben föllépett két
érdekes helyzetbéli viszonynak tulajdonít nagy bizonyító fontosságot a
hosszanti párosodás érdekében. E két esettel még a Professzor Úrnak sem
számoltam el, s így rövidesen ismertetem őket. A képeknek egész sorozatával bizonyítom, hogy a párosulandó, vagyis homológus chromosomák a
párosodás előtt nincsenek egymás mellett, és így egymást föl kell keresniök.
E fölkeresésben a végek akadnak először egymásra, mivel azokat a bukett
helyzetben egy külső erő (valószínűleg a cytocentrum) egymáshoz közel
tereli. A párosodás a párok útjában álló akadályok különbözősége folytán
nem történhetik egyszerre. Sőt az egymásra akadt párok sem tapadnak
egyszerre egész hosszukban össze, hanem vagy egyik végüktől a másik
felé, vagy mindkét végüktől a közepük felé haladólag. Így megeshetik
az, hogy egy párosodott diplotén fonal bekerül egy párosodónak az ágai
közé, és így azok közé bezáródhatik. Még érdekesebb a másik eset, ahol
egyszerre két pár és ami még fontosabb, az egyesülendő párnak már ös�szeolvadt végei állják útját a párosodás további menetének. Mivel a páro-
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sodó fonalakról a hosszanti párosodás elvének ellenségei rendszerint azt
állítják, hogy azok nem egyebek, mint a rendes megoszlás prophazisában
igen gyakran fellépő korai hasadás folytán széttévő felek, az említett két
eset igen fontos bizonyíték lesz a hosszanti párosodás érdekében, mert
itt meghasadó chromosomákról szó sem lehet. Ha jól emlékszem, azt a
különleges esetet már egyszer említettem volt, hogy két chromosomának
párja rendellenes oszlás következtében más magba került, s így nem is
párosodtak.
Technikailag is működtem: a fonalszerűleg kinyújtózott chromosomák
rögzítőszerek és intermediumok iránt (még a víz iránt is) nagyon érzékenyek. Hogy a rögzítés minél rövidebb ideig tartson, és intermediumokat
minél kevesebbszer kelljen használnom, és hogy a sejteket fölmetszetlenül vizsgálhassam, pamatolt készítmények előállítására voltam utalva.
Hogy a pamatolást az eleven szöveten tökéletes módon, nyugodtan végezhessem, és hogy emellett a sejtek nehogy beszáradjanak, sőt lehetőleg
nedvük még csak ne is sűrűsödjék meg, egy dobozt szerkesztettem össze,
mely lehetővé teszi, hogy nedves levegőben preparáljak.
Remélem és törekszem rá, hogy a jövő hónap végéig elvégzem a dolgom, s így december elején hazautazhatunk.
A Méltóságos Professzor Úrnak mély tisztelettel maradok alázatos
szolgája, Dr. Gelei József

Kromoszómakutatás – a levelek
keletkezésének korában
A citogenetika hőskora: Weismann,
Hertwig, Boveri és Sutton
A 19. században, a nyolcvanas évek közepén valószínűvé vált, hogy a sejtmag fontos szerepet játszik az öröklődésben. Ernst Haeckel volt az első,
aki az öröklődés sejttani háttere után kutatva 1866-ban azt a sejtmagban
találta meg. 1884–85-ben négy német kutató már kísérletesen is bizonyította, hogy az öröklődés fizikai alapjai a sejtmagon belül valószínűleg a
kromoszómákhoz kötődnek. A négy kutató A. Weismann, E. Strasburger,
R. Kölliker és O. Hertwig volt.12
12 Vö. 4. jegyzet, Takács és Szabó in: http://genetics.bdf.hu/Htmls/Studwork/tviktoria/
index.htm, illetve Bartl és Szabó: http://binet-biotar.vein.hu/Amplicon/1007katgen_h.
html ; szta: 090113.
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Hertwig az ivarsejtképződést kutatta az orsóféregben (Ascaris
megalocephala), és pontosan leírta a folyamat egymást követő szakaszait.
Hertwiget megelőzően Van Beneden végzett először citogenetikai vizsgálatokat Ascaris ivarsejteken, leírta a redukciós magosztódás részleteit, de
ezeket hibásan értelmezte. Tévedését O. Hertwig tisztázta, és ő is felvetette
a kérdést: mi a jelentősége a redukciós osztódásnak a nemzedékváltakozásban? 13
August Weismann14 már Van Beneden felismerése előtt megjósolta az
ivarsejtek számfelező osztódását. Idevágó nézeteit 1885-ben és 1902-ben
publikálta A csíraplazma, az öröklődés elmélete és A fejlődés elmélete című
munkáiban. Figyelmét a sejtmagra, azon belül is a kromatin-állományra,
illetve a kromoszómákra koncentrálta. Éles különbséget tett a testi és
az ivarsejtek között. Felismerte, hogy a szülő és utód között örökléstani
szempontból csak az ivarsejtek révén létesül anyagi kapcsolat. A sejtmagon belül feltételezett valamiféle anyagi tényezőt, amely az öröklődés
folyamatáért felelős. Ezt az anyagot csíraplazmának (idioplazmának, később csíraplazmának, germoplazmának; „Keimplasm”, angol fordításban
„germ plasm”)15 nevezte az ivarsejtekben és szomatoplazmának a testi
sejtekben. Koncepciójának lényege a csíraplazma folytonossága, mivel a
testi sejtek működése, léte az egyén halálával megszűnik. Az ivarsejtek
csíraplazmája viszont a megtermékenyítés során átadódik az utódba, és
egy generációs lánc végtelen során át biztosítja a csíraplazma halhatatlanságát. Úgy gondolta, minden nemzedékben redukálódik az ősplazma,
mely aztán a megtermékenyítésnél újra kiegészítődik. Mivel még nem
értette a folyamat lényegét, bonyolult spekulációkra kényszerült, pl. úgy
vélte, hogy a kromoszómaszám megfeleződése igen különbözőképpen valósulhat meg, az érési osztódás mindig más és más minőségű ősplazmát
távolíthat el, és ezek után más lehet a kromoszómák csoportosulása is az
új osztódás kezdetekor. Úgy vélte, az ősplazma osztódása közötti különbségek okozzák, hogy az utódokban a szülőknek mindig más és más tulajdonságai jelennek meg. 16
Hertwig már 1890-ben Weisman-nál (1892) jóval egyszerűbben látta
a redukciós osztódás kérdését. Abból indult ki, hogy az idioplazmának az
ivarsejtek folyamatos összeolvadása miatt nemzedékről nemzedékre növekednie kellene, ha nem létezne egy folyamat, mely a szülői idioplazmák
egyesülése után lehetővé teszi, hogy az egyesült idioplazma tömege az
Stubbe: Kurze Geschichte der Genetik bis zu Wiederentdeckung der mendelischen Regeln.
G. Fischer, Jena 1965. 204–212.
14	Vö. Szabó 1976. 80–94.
15 Weismann, A.: Das Keimplasm. Eine Theorie der Vererburg. Gustav Fischer, Jena 1892.
16 Stubbe: i.m. 1965 204–212.
13
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egyesülést követően felére csökkenjen. Úgy gondolta, hogy a sejtmagban található kromatin összegződése, mely a megtermékenyítés során a
két sejtmag összeolvadásából jön létre, egy redukciós osztódás után újra
csökken. Végül kimondta, hogy a sejtmag anyaga egyben az örökletes tulajdonságok hordozója is.
Hertwignek és E. Strasburgernek a megtermékenyítésre vonatkozó
kutatásai Nägeli és Weismann idioplazmáját egyértelműen egyenlővé tették a sejtmag kromatikus anyagával, a kromatinnal, és kimutatták a hím
és a női sejtmagnak fiziológiai egyenértékűségét az öröklődésben.
Theodor Boveri 1862. október 12-én született és huszonhárom évesen
került Hertwig állattani intézetébe. Hosszabb ideig dolgozott Nápolyban
az Apáthy István számára is meghatározó jelentőségű Tengerkutató Intézetben a tengeri sün ivarsejtképződését kutatva. 1887 és 1890 között
sikerült bebizonyítania azt, hogy minden egyes kromoszóma önálló egység, „egyéniség” (individuális kromoszómák: a kromoszómák individualitásának tana). 1893-ban nevezték ki a würzburgi egyetemre, tehát amikor Gelei ott járt, ő már húsz éve ott tanított, és két év múltán onnan is
temették el.17
Boveri – aki csak az állati sejteket kutatta – megtermékenyítés-elméletében két különböző folyamatot kapcsolt egybe: az egyik a szülői kromoszómák kombinációjának továbbadása, a másik a petesejt továbbfejlődéséhez és működéséhez szükséges sejtosztódási szerveknek a kérdése,
azaz: 1. a centroszómák szabályszerű osztódása és ezáltal az osztódási
orsók kialakulása, és 2. az ugyancsak szabályszerűen zajló kromoszómaés sejtmagképződés.
A kromoszóma- és a sejtmagképződés Boveri által kialakított elmélete
alapjában a mai napig megállja helyét. 1889-ben Boverinek sikerült bizonyítania az apai és anyai örökítőanyag fejlődésélettani folyamatokban
egyenértékű szerepét. Rámutatott, hogy a kromoszómaszerelvény épsége,
vagyis a fajra jellemző kromoszómaszám teljessége a zavartalan fejlődés
elengedhetetlen feltétele. Boveri 1902-ben közzétett munkája megalapozta az öröklődés kromoszómaelméletét. Kísérletei három dolgot igazoltak:
a) a sejtek és egyedek zavartalan fejlődése csak a fajra jellemző kromoszómaszám mellett történhet;
b) a kromoszómák speciális adottságokkal bírnak, és már egyetlen kromoszóma elvesztése vagy többlete rendellenességet okoz;
c) a kromoszómáknak meghatározó szerepük van az öröklődésben.

17	Jékely G.: A kromoszómáktól a géntechnikáig és azon is túl… Természet Világa. Természettudományi Közlöny 2002. 131. évf. 12. 536–539.
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1902-ben jelent meg Walter Stanborough Sutton amerikai orvostanhallgató munkája, amely Boveri elméletét továbbfejlesztve összehangolta
azt a Mendel-szabályokkal. Sutton 1916-ban, mindössze harminckilenc
évesen halt meg; kísérletei során próbálta igazolni a kromoszómák individualitását, arra a következtetésre jutott, hogy az apai és anyai kromoszómák párokba kapcsolódása, majd a redukciós ciklus során elkülönülése az
öröklődés mendeli törvényeinek fizikai alapjait képezhetik. Munkássága
a citológiát és a genetikát egy közös tudományággá, a citogenetikává forrasztotta össze.
Hertwig, Weismann, Boveri és Sutton munkássága új fejezetet nyitott
a genetika történetében. Főként Boveri nézetei jelentettek fordulópontot,
hiszen eredményei eltértek mindattól, amit azelőtt a kromoszómákról
gondoltak. Boveri klasszikus kísérletei kapcsolták össze a sejtmagkutatást
a hibridkutatással. Amit Mendel a hibridkutatásban, Boveri azt képviselte
a citogenetikában. Apáthy István tehát a legjobb érzékkel küldte tehetséges fiatal tanítványát, Gelei Józsefet Hertwighez és Boverihez, Gelei pedig
jól kihasználta ezt a különleges alkalmat: megfelelő ember megfelelő időben került a megfelelő helyre.

Gelei József és Apáthy István: tények, adatok,
érdekességek
Apáthy István 1886-ban jutott el először Nápolyba, a Vila Nationaléba,
ahol a jól felszerelt laboratóriumokban, az akkor legkorszerűbb műszerekkel dolgozhatott. Dohrn igazgató a piócafélék alaktani és rendszertani
feldolgozását bízta rá. Dolgozott itt Hertwig, Boveri, sőt Thomas Morgan
is. Innen került végül 1890-ben Apáthy is a Kolozsvári Magyar Királyi
Ferenc József Tudományegyetem Állattani Intézetébe, ahol kezdetben a
Mikó-villa pincéjét és lépcsőházát volt kénytelen átalakítani állattani és
szövettani laboratóriummá. Hat év múltán, 1896-ban egy országos kiállításon viszont ez az Állattani Intézet már aranyérmet kapott. Apáthy István legfontosabb (sajnálatos módon őt tévútra is vezető) neurofibrillumkutatásai, az idegrendszer kontinuitásának tana is nagy hatással volt
Geleire. Sőt azt mondhatjuk, hogy amit Apáthynak nem sikerült igazolnia
a soksejtűek esetében, azt Gelei az egysejtűek esetében fényesen igazolta!
Apáthy István számára a kezdetben ugyancsak Kolozsvárott dolgozó
Margó Tivadar volt a mester és példakép. Gelei Józsefnek Apáthy István;
személyisége, olthatatlan tudásvágya, szervező, fejlesztő munkássága
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nagyban befolyásolták a tanítvány Gelei József pályájának alakulását.
Gelei József egy rövid életrajzában így emlékezett meg mesteréről: „Tőle
tanultam, hogy a természetbúvár életlényegét a hűséges megfigyelés és
az igazságos közlés képezi. Haladásának alapfeltétele pedig az, hogy semmiféle eszköz nem tökéletes, és senkinek a módszere sem befejezett: mindennel és mindig kísérletezzék. Tőle tanultam szellemet, módszert, tisztalátást, tudásbecsületet, háborúgyűlöletet, emberszeretetet. Róla ragadt
rám a búvárszenvedély, éjnek nappallá tétele, mert közös munka közben
sokszor virradt ránk a hajnal a laboratóriumban.”18
Gelei József tehát maga is az Apáthytól, Hertwigtől és Boveritől tanult
elvek szerint élt és dolgozott.

Gelei József, a kromoszómakutató
Gelei József 1885. augusztus 20-án született a háromszéki Árkoson. A kolozsvári egyetem Matematika–Természettudományi Karán szerzett oklevelet, Apáthy István már húszévesen demonstrátorként alkalmazta.
Varga Lajos (1954) Gelei József munkásságában három korszakot különböztet meg. Ez a történelmi körülmények (Rákosi-korszak) miatt kissé
elnagyolt korszakolás még árnyalásra szorulna, pl. a második kolozsvári
időszak tekintetében.
l. Az első korszak 1905-től 1924-ig tart. Ezen időszakban Gelei főleg
Turbelláriákkal foglalkozott, két ízben írt e tárgyból pályamunkát, s ebből
készítette el doktori értekezését is. Még tanársegéd korában hozzáfogott a
tejfehér planária (Dendrocoelum lacteum) teljes szövettanának feldolgozásához, vaskos monográfiát is írt, melyért akadémiai díjat kapott. Később
feldolgozta az örvényférgek oogenezisét, amiért szintén akadémiai díjjal
jutalmazták. Ezt a munkáját folytatta tovább Würzburgban Boverinél, akit
második tanítómesterének tartott. Itt Würzburgban megállapította a petesejt érési magoszlásait, és tisztázta a meiozis mechanizmusát. Kimutatta,
hogy a Dendrocoelum petesejtjének korai leptotén stádiumában a kromoszómák diploid számban fordulnak elő. Gelei elsőként analizálta részletesen az úgynevezett csokor (bouquet) állapotot, és rámutatott arra, hogy
18

Részlet Gelei önéletrajzából, idézi Varga L.: Gelei József emlékezete. Elhangzott az Állattani Szakosztály 1952. év okt. 8-án tartott ülésén. Megjelent: Állattani Közlemények
1954. 44. 1–2, 5–21; idézett hely: 9.– További Geleiről szóló megemlékezések: Ábrahám
Ambrus: Megemlékezés dr. Gelei Józsefről halálának 25 éves évfordulója alkalmából. A
Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztályának közleményei 21. 1978. 1. 117–
126.– Lukács Dezső: Gelei József a tanítvány és munkatárs szemével. Állattani Közlemények 66. 1979. 1–4. 11–16 (fényképpel).
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ebben a stádiumban a kromoszóma-fonalak a petemagban fokozatosan
a centroszóma irányában orientálódnak. Észrevette, hogy egyes homológ
fonalak páronként, köztes tér nélkül, oldalukkal egymás mellé rendeződnek (követve a festődés mutatta mintázatot), s létrejön a homológ (és csak a
homológ) kromoszómák hosszanti párosodása. A kromoszóma-fonalakban
erősebben festődő rögöcskék, az úgynevezett kromomeronok pontos megfigyelésével és lerajzolásával a homológ apai és anyai eredetű kromoszómák
hosszanti párosodását végleg bebizonyította, és közben olyan részletekre is
felfigyelt, mint az általa „trofikus chromatin”-nak nevezett (ma messenger
RNS-nek hívott) genetikai anyag kiáramlása a sejtmagból. Alaposan megfigyelte a kromoszóma-kereszteződés (crossing over) mechanizmusát is. Erre
vonatkozó preparátumait, rajzait ma is idézik (pl. Johnes et Croft 1989).19
Túlhaladottá tette a kromoszómák végeikkel történő, úgynevezett „end-toend” párosodásának elméletét, igazolta viszont a teljes hosszában való párosodást. Preparátumai és rajzai bizonyították azt, amit Boveri csak elméletileg vezetett le korábban. Ennek a korszaknak kiemelkedő – mára már a
genetikában klasszikusnak tekintett – teljesítményei a kromoszómák hos�szanti párosodásáról magyarul és németül írott tanulmányok.
Ezek az eredmények – bár messze érdemük alatt – bekerültek Szabó
Zoltán már hivatkozott, 1938-ban megjelent első magyar egyetemi genetika tankönyvébe is. A Szabó-féle tankönyv kiber-változatából idézünk,
különös tekintettel Koller Pius nevére, illetőleg a szövegben szereplő 86.
képre, melyet – gondolva azokra, akik ennek a tanulmánynak nem az
19	Johnes, G. H. – Croft, J. A.: Chromosome pairing and chiasma formation in spermatocytes
and oocytes of Dendrocoelum lacteum (Turbellaria, Tricladida); a cytogenetical and
ultrastructural study. Heredity 1989. 63. 97–106. Idézet a tejfehér planáriát mint genetikai modellszervezetet értékelő munkából: „Gelei (1913) … was the first [who] accurately
determined its chromosome number [14] … Gelei (1913, 1921, 1923) also recognized
first the value of this species for the cytological investigation of meiosis and conducted
a detailed analysis of the course of chromosome pairing in oocytes which became a
classical study in this field. Gelei’s studies not only vidicated the parasynapsis (side-byside) hypothesis of chromosome pairing, but also confirmed the homologous nature of
this pairing. He also recognised the phenomenon of chromosome interlocking during
zygotene, an aspect of chromosome behaviour whose significance has only recently
been reappreciated.” Tartalmi magyar fordításban: „Gelei volt az első, aki pontosan
meghatározta a tejfehér planária kromoszómáinak számát […] felismerte ennek a
szervezetnek a fontosságát a számfelező (ivarsejtképző) sejtosztódás (meiozis) tanulmányozásában, részletes vizsgálatokat végzett a folyamat során tapasztalható kromoszómapárosodásra vonatkozólag. Ezek a vizsgálatok a szakterületen klasszikusnak
számítanak. Nemcsak igazolták az egymás mellé simulás (paraszinapszis) elméletét,
de bizonyították azt is, hogy ez a párosodás mindig a homológ [az egymásnak megfelelő anyai, illetőleg apai] kromoszómák között zajlik. Ő ismerte fel a kromoszóma-bezáródás (chromosome interlocking) jelenségét a meiotikus osztódás zygotén szakaszában, azaz a kromoszómák viselkedésének egy olyan sajátosságát, melynek jelentőségét
csak a jelenben [azaz a 20. század végén; szta!] ismertük fel.” I.m. 63.
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E-változatát olvassák, tehát nem tudják egy kattintással behívni a képet –
beépítettünk ebbe a tanulmányba is – az itt következő idézet után:
„…a párosodás a homológ kromoszómák között olyképpen történik,
hogy ezek azonos fekvéssel helyezkednek egymáshoz, vagyis az egynemű
csúcsok és ezzel az egynemű, megfelelő »homológ génhelyek«, »homológ
kromomérek« kerülnek egymáshoz. Ezek affinitása (szerkezeti hasonlósága) lehet a vonzás oka. Ilyen vonzás csakis a redukciós osztódás során
észlelhető, különben soha. A párosodó kromoszómák már hosszában ketté vannak hasadva (86. kép), de ez a hasadás nem mindig látható (a 85.
C. képen sincs feltüntetve). A kromoszómák párosodásának sejttani lefolyásával és jelentőségével a magyar kutatók közül elismert eredménnyel
Gelei József (1920–21) és Koller Pius (1934–1937) foglalkozott.”

Gelei tankönyvének 86. képe
A csökkenő osztódást előkészítő folyamatok a Dendrocoelum lacteum peteanyasejtjében
A = fiatal sejtmag gomolyag-állapota (kb. 1500-szoros nagyítás); B = vékony fonalú csokorállapot, amelyben a fonal-kromoszómák végei a sejtmagfelület egyik pontjához tömörülnek
(1500); C = szalagcsokor három párosodó fonal-kromoszómával (1500); D = szalagcsokor öt
párral (1500); E–F = különleges módon párosodó kromoszómák és átfonódó párok (1100);
G = szalagcsokor-kép kettős fonalakkal (1500); H = kromoszómapár; 20I= átkereszteződött
kromoszómapár; J = párosodó kromoszómák az összetapadás keresztülvitele közben. Figyelendő a kromomérek egymásnak megfelelő fekvése! (Gelei után Sharp művéből [in Szabó
1938])
20 Szabó Z. 1938. 171. – Takács és Szabó in: http://genetics.bdf.hu/Htmls/Studwork/
tviktoria/index.htm
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Az előbbiekben közölt levelezés ennek a korszaknak értékes dokumentuma. A magyar és az egyetemes tudomány nagy kárára Gelei maga soha
nem közölte le azokat a – mai szóval radiogenetikainak nevezhető – felfedezéseit, melyekről e levelek egyike-másika is szól. Ugyanis akkor, amikor
a közvetlenül Röntgentől beszerzett rádium-bromiddal a tejfehér planária
petefészkét sugározta be, a világon elsőként figyelte meg a radioaktív sugárzásnak az ivarsejtek kromoszómáit károsító hatását: a kromoszómák
széttöredezését, a lehasadt kromoszómadarabok ún. mikronukleuszokba
való tömörülését… azt a jelenséget, mely nem csak a besugárzott egyedet,
de a következő nemzedéket vagy akár nemzedékeket is károsítja.21
2. Gelei második kutatói korszaka 1925-től 1945-ig tartott. Ez a húsz
év volt tudományos munkásságának legtermékenyebb időszaka. Tovább
folytatta a Turbelláriákkal foglalkozó kutatásait, melyek kapcsán új fajokat
írt le a hazai faunából. De a vízi szervezetek alakjának problémáival is
foglalkozott, valamint bekapcsolódott a Balaton állatvilágának kutatásába. A legfeltűnőbb és legértékesebb kutatásai a protozoonok morfológiájára, fiziológiájára és rendszertanára vonatkoznak. Felderítette a Ciliaták
neuronéma-rendszerét, elsőként elemezte a csillók mozgását, a szájnyílás környéki organellumok finom alkotását és összefüggését az egész
fibrilláris rácsrendszerrel.
3. A harmadik korszak 1945-től Gelei József haláláig, 1952-ig tartott.
Ebben az időszakban mint a szegedi egyetem Orvosi Karának megbízott
professzora orvosbiológiát adott elő. Szerényen berendezett kis laborjában
kölcsön mikroszkóppal dolgozott. A szegedi általános állattani intézete,
majd a kolozsvári intézet után Geleinek immár harmadszor kellett új intézetet létesítenie és azt az oktatás-kutatás céljaira felszerelnie. Anyagi
gondjain végül a Magyar Tudományos Akadémia segített az akadémikusoknak járó személyi illetmény, a Biológiai és Agrártudományi Osztálytól nyújtott kutatási támogatás révén. Ezt követően sorra jelentette meg
protisztológiai dolgozatait. Új feladatként a parányi vizek élővilágának
feltárását jelölte ki a maga számára. Ehhez kitűnő munkaterületet nyújtottak a Börzsöny-hegység forrásai, kacsaúsztatók, állatok taposta legelői
tócsák, szivárgó vizek, patakok, a Bükk-hegység erdőrengetegeiben lévő
barna erdei tócsák és erdei mohagyepek. Munkatársait is bevonta kutatásaiba. Mindenütt az egész életközösség érdekelte, elsősorban az összefüggéseket kereste. Ő maga a Ciliaták új génuszait és fajainak egész sorát
írta le.22

21	Vö. Szabó és mts. 1976.– Imreh és mts. 1981.
22 Varga 1954. 11–14.
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Ebben az ideológiai harcoktól terhes időben áldhatta előrelátását,
hogy nem a genetikával, hanem az egysejtűek kutatásával jegyezte el végül magát. A kromoszómákról írott munkáit (vagy ha nem a munkáit, de
legalább a könyvtári kartotékot) kivették még az MTA központi könyvtárának a nyilvántartásából is, hiszen a napnál világosabban mutatták a
liszenkoista tévelygések tarthatatlanságát, bárgyúságát.
Az evolúciós gondolat lelkes és feltétlen híve volt. Darwin A fajok eredete című munkájának magyar fordítását még VII. osztályos középiskolás
korában olvasta, és minden adandó alkalommal alkalmazta is a darwini
elveket – ez 2009-ben, a Nemzetközi Darwin-évben külön is figyelmet érdemel.
Gelei József nemcsak tudós kutatóként, de tanárként is kiemelkedő
egyéniség volt. A sors hamar tanári pályára terelte, hiszen diákkorában
magántanítással szerezte meg a pénzt továbbtanulásához, később – unitáriusként – a kolozsvári Unitárius Kollégium tanára és egyben a gyülekezet gondnoka is volt.
Nagyon fontos feladatának tekintette a magyar tudósképzést, és fáradozásai nem maradtak eredmény nélkül. A jól felszerelt szegedi intézetből számos kiváló magyar kutató került ki. Varga Lajos a következő
nagy neveket említi: Erdős József, Gellért József, Györffy Barna, Horváth
János, Horváth Péter, Lukács Dezső, Ördögh Ferenc, Pazonyi Béla, Párducz
Béla, Stiller Jolán, Gelei Gábor (Gelei József fia), Uherkovich Gábor, Sebestyén Olga (Varga 1954. i.m.12; uo. további – egyben a korszak ideologikus
gondolkodását is tükröző – érdekes részlet). Megjegyzendő, hogy közülük
már senki sem él… de élnek tanítványai, pl. a Györffy-tanítvány Vida Gábor akadémikus, az ELTE Genetika Tanszékének évtizedeken át vezetője,
tanítványok százainak a nevelője, vagy az Uherkovich- és Sebestyén-tanítvány Vörös Lajos, az MTA tihanyi Biológiai Kutatóintézete botanikai
osztályának a vezetője, számos egyetemi hallgató – köztük sok kolozsvári
– elindítója és pártolója a hidrobiológiai kutatások útján. A kör folyamatosan zárul és nyílik ki újra meg újra.
Összefoglalva: Gelei pályájának csupán egy rövid időszakában foglalkozott kimondottan citogenetikainak nevezhető kutatásokkal: több mint
150 tudományos munkája közül csupán 4 kapcsolódik szorosan a témához, ezek a következők:
1913: Über die Ovogenese von Dendrocoelum lacteum (német nyelven
jelent meg);
1920/21: A chromosomák hosszanti párosodása s e folyamat örökléstani
jelentősége; magyar és német nyelvű tanulmánykötet, a magyar genetika
történetében egyedülálló;
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1922: Weitere Studien über die Ovogenese des Dendrocoelum lacteum (II).
Die Langskonjugation der Chromosomen;
Weitere Studien über die Ovogenese des Dendrocoelum lacteum (III).
Konjugationsfrage der Chromosomen in der und meine Befunde.
Gelei a genetika történetben elsőként nyújtott megcáfolhatatlan bizonyítékot a kromoszómák hosszanti párosodására, valamint elsőként jött
rá arra, hogy az általa leírt jelenségnek az öröklődésben, az apai és anyai
tulajdonságok rekombinálódásában van igen fontos jelentősége.

Ki vizsgálta először a radioaktív sugárzás hatását
a csírasejtek osztódására?
Besugárzással vagy kémiai anyagokkal kromoszóma-aberrációk válthatók ki. Ha a besugárzás a még nem osztódott kromoszómákat éri, a szétválás után nem egyforma homológ kromoszómák keletkeznek: egyesekből
hiányozhatnak, másokra rátapadhatnak a sugárzás által letört kromoszómadarabok. Ha a kettőződés utáni besugárzás már csak az egyik
kromatidát töri, kromatida-aberráció történik. A lényeg mindkét esetben
ugyanaz: radioaktív sugárzás hatására az ivarsejtekben mutáció lép fel,
melynek következményeként rendellenes utódok fognak születni. A két japán városra, Nagaszakira és Hirosimára ledobott atombomba robbanása
következtében beállt radioaktív szennyeződés miatt évtizedeken keresztül
születési rendellenességek jelentkeztek a területen. A csernobili atomerőműben 1987-ben bekövetkezett robbanás szintén nagy területen a légkör
radioaktív szennyeződését okozta. Sokan úgy vélik, hogy az egyre gyakrabban előforduló gyermekkori daganatos megbetegedések részben ilyen
kromoszóma-rendellenességek számlájára írhatók.
De vajon ki volt az a tudós kutató, aki elsőként megfigyelte a sugárzás
káros hatását az örökítőanyagra? Az előző fejezetben két név és két évszám merült fel ezzel a kérdéssel kapcsolatban.
Egyikük Muller, a mutációkat kutató T. H. Morgan tanítványa. A
genetikatörténet úgy tartja, hogy Muller volt az, aki 1927-ben felfedezte
a radioaktív sugárzás öröklésmódosító hatását: radioaktív sugárzás segítségével új öröklődő változatokat állított elő. Muller kísérletei azért jelentettek fontos mérföldkövet a genetika történetében, mert megállapításaival új értelmet nyert a mutációelmélet.
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Másikuk Gelei József. Ő Apáthy István tanítványaként 1913-ban tartózkodott tanulmányúton Würzburgban, és ott Boveri pártfogása alatt
végezte kísérleteit. Bár a radioaktív sugárzás testi sejtekre gyakorolt hatását a Hertwig-laboratóriumokban is vizsgálták, Gelei figyelt fel elsőként
a radioaktív sugárzás csírasejtekre gyakorolt módosító hatására. Kísérleteihez 17 gr rádium-bromidot kapott Röntgentől. Gelei a készítménnyel
planáriák ivarszervét sugározta be. Meiotikus rendellenességeket figyelt
meg a besugárzás és a diplotén szakasz kromoszómáinak viszonylagos állandósulása után 1913-ban, 14 évvel megelőzve Mullert. Ő vizsgálta tehát
először a radioaktív sugárzás hatását a csírasejtek osztódására.
Amikor azt állítjuk, hogy Gelei 1913-ban komoly vizsgálatokat végzett
a radioaktív sugárzás kromoszómákat módosító hatásával kapcsolatban,
akkor Gelei Józsefnek professzorához, Apáthyhoz írt leveleire támaszkodunk. Idézzünk most ismét részletet 1913. március 18-án kelt leveléből:
„Újabban ugyanis a rádiumsugaraknak a befolyását kezdem vizsgálni
az ovogenesis lefolyására, és máris igen érdekes eredmények mutatkoznak, amelyeket érdemes lesz kiterjesztett kísérleteknek alávetni.”23
Egy másik levélrészletben beszámol arról, hogyan jutott hozzá a kísérleteihez szükséges rádium-bromidhoz, valamint leírja, miben rejlik a
besugárzás káros hatása:
„A kiváló szerencséhez, hogy rádiummal dolgozhassam, úgy jutottam, hogy Boveri kísérletek kivitelére az Ascarison Röntgentől Münchenben 17 gr rádium-bromidot hosszabb időre kölcsönkapott. Kísérleteinek
eredményeiről egypár nappal idejöttöm után demonstrációt tartott, és én
ott ismerkedtem meg a rádiumsugarak sejtphysiológiai hatásával. Ez abból áll, hogy az ártalmas befolyást gyakorol a chromatinára, a sejttestet
azonban alig bántja” (Gelei in Szabó 1976. i.m. 112). Majd néhány sorral
alább megfogalmazza, mi az ő feladata e kutatási területen: „Az én feladatom leend most egyfelől az ovogenesisre, főként a petesejt növekedésére
való befolyását vizsgálni a rádiumsugaraknak. Másfelől pedig különös figyelmet fordítani arra, hogy vajon nem sértődnek-e meg a mitochondriák
is a sugarak által.” 24
Megjegyzendő, hogy ebben az időben a testi sejtek osztódására
gyakorolt sugárhatást Münchenben a két Hertwig (O. és E. Hertwig) laboratóriumaiban intenzíven kutatták.25 De Boveri laboratóriumában,
Würtzburgban a világon elsőként Gelei József vizsgálta behatóan a radioaktív sugárzás hatását a csírasejtek osztódására.
23 Gelei in Szabó 1976. 111.
24 Gelei in Szabó 1976. 113.
25	Vö. Stubbe 1965. 204–211.
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Amiben pedig Geleinek – levelei alapján – világelsősége, abszolút prioritása van, az a radioaktív sugárzás mikronukleációt okozó hatásának a
felfedezése – ezt a felfedezést a leveléhez mellékelt rajz alapján is bizonyítani lehet. A felfedezett jelenségnek a lényege, hogy a radioaktív sugárzás
nagyobb darabokat is letörhet a kromoszómákból, ezek a darabok azonban képtelenek szabályos módon részt venni az osztódási folyamatban,
apróbb sejtmagszerű képződményekbe (mikronukleusz) tömörülnek, végül anyaguk elvész az egymást követő sejtosztódások során.26 Ezek a (genetikailag hiányos) utódsejtek termékenyülésre/termékenyítésre alkalmatlanok, vagy ha alkalmasak, akkor genetikai betegségeket okoznak.

Gelei József és az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Gelei József az első világháború előtt, alatt és után is egy ideig aktív szerepet vállalt az EME munkájában úgy is mint állattani gyűjteményeinek
múzeumőre, az Egyesület vezetőségi tagja és mint a tudományos és ismeretterjesztő szakülések előadója. E vonatkozásoknak, akárcsak Gelei
középiskolai tanári munkájának a feldolgozása, nem tartozik ennek a tanulmánynak a céljai közé – ezek külön tanulmányok tárgyát képezhetik.
Itt mindössze utalásszerűen idézzük, mit ír erről György Lajos (1937)27:
„A világháború után, a közhatalomnak 1919-ben való átvételével,
mélyreható változás állott be az EME életében s ezzel együtt természetesen a szakosztályéban is. Mint tudjuk, a közelmúltban a szakosztály
lényegileg egyet jelentett az EME természetrajzi táraival, illetőleg az egyetem természetrajzi intézeteivel. Az azokban folyó tudományos búvárkodás volt a gerince a szakosztályi működésnek, s a szakosztály dolgozó
tagjai szinte kizárólag egyetemi alkalmazottak voltak. Most mindez egy
csapásra hirtelen megszűnt. Az új politikai fordulattal az egyetem régi
alkalmazottai részben odahagyták állásukat, ezzel együtt megszokott
munkalehetőségüket, részben, ha állásukat meg is kellett tartaniok, azt
csak ideiglenesnek tekintették, így egyéni jövőjük teljes bizonytalansága
26	Szabó T. A. – Imreh, St.– Rădulescu, D 1981. Some new data regarding the beginnings of
radiogenetics [1913]: J. Gelei, Th. Boveri, radiumbromide from Röntgen, data on meiotic
irregularities and micronucleation after the irradiation of Dendrocoelum ovaries,
relative chromosome stability in diploten. Proceedings of the 16th International
Congress of the History of Science. Ed. Acad. R. S. Romania. vol. B. Symposia. 401.
27 Az Erdélyi Múzeum-Egyesület háromnegyedszázados tudományos működése 1859–1934.
A választmány megbízásából szerkesztette György Lajos főtitkár. Erdélyi MúzeumEgyesület, Kvár 1937. Gelei Józsefről: 75, 80, 83, 86.
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vette el munkakedvüket. Hozzájárult mindezekhez a hatalomváltozással
járó szigorú ostromállapot, mely egymagában is lehetetlenné tett minden
szakosztályi életet. Így telt el az 1919. év.
Az ostromállapot enyhültével az EME 1920. okt. 4-én tartott választmányi gyűléséből felszólította a szakosztályokat, hogy a meglevő tagokból alakuljanak újból meg és kezdjék meg működésüket. Erre a term.-tud.
szakosztály tagjai 1920. dec. 5-én rendkívüli közgyűlésre jöttek össze. Ez
alkalommal a Magyarországra távozott és ott elhunyt Fabinyi Rudolf helyébe Szádeczky Gyulát választották meg elnöknek, s titkárnak a szintén
elköltözött Farkas Béla helyett Boga Lajost. A gyűlés az elnök indítványára
úgy határozott, hogy a rendkívüli időre való tekintettel a választmányi
tagok létszámát a lehető legmagasabbra emeli. Így a szakosztálynak a
következő 26 tagból álló választmánya lett: Bakó Kálmán, Balogh Ernő,
Barabás Tibor, Biró Géza, Brósz Ilona, Cseresnyés Gyula, Dávid Lajos, Ferenc Áron, Gelei József, Gergely Jenő, Hintz György, Huber Imre, Huszár
Jenő, Mátyás Jenő, Sz. Nagy Gyula, Orosz Endre, Páter Béla, Pfeiffer Péter,
Ruzitska Béla, Széky Tibor, Széli Kálmán, Tulogdy János, Uzonyi Ferenc,
Valentini Elvira, Wildt József és Xántus János.
A szakosztály választmánya egy ideig továbbra is ilyen nagy létszámú
maradt; a közben eltávozottak helyébe időközben még Baitner Géza, Gaál
László, Hidegh Mihály, Husz Ödön, Kopp Elemér, László József és Mester
Mihály vétettek fel. Csak 1929-ben tért rá a szakosztály a rendes 5 tagú
választmányra[…]
A szakosztályban az 1920. dec. 5-i megalakulás után az élet azonnal
meg is kezdődött. Az első előadó maga az elnök, Szádeczky Gyula volt, aki
A sivatagokról, különös tekintettel Erdélyre c. népszerű előadásával 1920.
dec. 17-én megkezdette a szakosztály működését, melyben azóta nem is
történt megszakítás. Ezekben a nagyon nehéz időkben a munka folytonosságának ez a megőrzése, mely kétségtelenül az elnök különös buzgóságának köszönhető, másoktól is elismert olyan érdeme a szakosztálynak,
amilyennel nem dicsekedhet egyik sem az EME szakosztályai közül.”
Gelei nemcsak az EME tisztségviselője, de szaküléseinek rendszeres
előadója is volt, és előadásai közül több a jelen tanulmány tárgyával – a
genetikával – is kapcsolatban állt… így, vagy úgy. György Lajos 1920–1922
között a következő előadásait idézi (a genetikai tárgyú előadások kiemelve): Adatok a sejtmag és a protoplazma viszonyához; Szaporító sejtek determináltsága; Új Olisthonella faj Kolozsvár környékéről; Mephochoneria a
Dendrocoelum féregből; Adatok a Dendrocoelum lacteum mikroskopicus
anatómiájához; Glycogenium az örvényférgek kötőszövetéből. 1923-ban
és 1924 elején még tartott az EME-ben néhány előadást (A százéves Mendel
és az örökléstudomány; Kísérlet hypergenitalis tyúkokon; A legtökéletesebb
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véglény és A legegyszerűbb tagoltság címmel), majd „sokat ígérő munkássága elköltözésével […] a szakosztály érzékeny veszteségére, ezzel itt meg
is szűnt”.
Ez csak részben igaz, hiszen Gelei József egyszer még visszatért a kolozsvári egyetemre. Ennek a korszaknak a történései azonban nagyobbrészt még feltáratlanok.

Néhány következtetés
1. Gelei igazolta először a kromoszómák kromatin-mintázata alapján,
hogy a meiozisban (ivarsejtképződés előtt) mindig csak az apai és anyai
homológ kromoszómák párosodnak, és hogy ez a párosodás a kromoszómák teljes hosszát érinti.
2. Elsőként írta le nem homológ kromoszómák „bezáródási–kiszabadulási” (interlocking) folyamatát.
3. Elsőként figyelte meg a radioaktív sugárzás kromoszómatöréseket
és mikronukleációt okozó hatását ivarsejtképződés alatt.
4. Elsőkén írta le a „trofikus kromatin” (mai kifejezéssel: messenger
RNS) kilépését a sejtmagból.
5. Elsőként javasolta a Dendrocoelumot mint modellszervezetet a
meiotikus osztódás kutatásában.
6. Az 1922-ben (németül), illetve 1921-ben (magyarul) közölt kötetei a
citogenetika klasszikus tanulmányai (cf. Johnes et Croft 1989).
7. Gelei József citogenetikusi életművének sorsa a szétdarabolt Osztrák–
Magyar Monarchia, a németről angolra váltó tudományosság, az Erdélyt
érintő politikai változások, valamint a kommunista ideológia liszenkoista
tévelygései miatt klasszikus példája a politika hatásának a tudósra, a tudományra, illetőleg egy történelmi kor és egy terület – az 1947–1976 közötti Kelet-Közép-Európa – tudományosságára.
8. Külön figyelmet érdemel a megkésett nemzetközi elismerés azért
is, mert Gelei eredményei saját alma materében, a kolozsvári egyetemen
máig nem épültek be a szakmai köztudatba … aminek az okai külön tudománypolitikai elemzést igényelnének.
9. A Darwin-emlékév és Ch. Darwin unitárius családi kapcsolatai miatt érdekes az erdélyi és magyarországi unitárius közösségek világhálón
is felismerhető Gelei-kultusza, mely egyben a felekezeti hovatartozás, a hit
és a tudomány sajátos viszonyának érdekes példája.
10. Gelei József leszármazottai és tanítványai ma, 2009-ben is tevékeny szereplői a magyar tudományos életnek.
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11. Tekintettel arra, hogy a közép-európai térség Festetics Imre (1819),
Gregor Mendel (1865), August Weismann (1883), Carl Correns (1900) és
Erich Tschermak (1900) révén a genetika felfedezésének és újrafelfedezésé
nek, valamint a citogenetika kialakulásának a földrajzi tere is egyben Földünkön, Gelei József „újrafelfedezése” az elméleti eszmetörténet és a recepciókutatás számára is izgalmas lehet.28
12. Gelei József mint az Erdélyi Múzeum-Egyesület választmányi tagja,
állattani múzeumi gyűjteményeinek őre és az Egyesület szakosztályának
tevékeny előadója Erdélyből való kényszerű távozásáig az egyesületi és általában az erdélyi magyar tudományos életnek is tevékeny részese volt.

Függelék
Szemelvények Gelei József 1921-ben megjelent
citogenetikai monográfiájából
A CHROMOSOMÁK HOSSZANTI PÁROSODÁSA
S E FOLYAMAT ÖRÖKLÉSTANI JELENTŐSÉGE
(szemelvények, cf. Szabó 1976)
A chromosomák párosodása. Történeti rész
Aki a chromosomák párosodásának történetét akarja megírni, az feladatát nem fogja elválaszthatni e képletek redukciójának kérdésétől. Az
első időkben ugyanis, midőn a búvárok érdeklődése a szaporítósejtek fejlődéstörténete felé fordult, így a nyolcvanas-kilencvenes években, a leg28 Festetics I. 1819, About Inbreeding (Über Inzucht), with a chapter on „Genetic Laws of
Nature”. Magyarul Scientific American – Hungary, 1989 dec.; cf. Szabó T.A. – Pozsik
L.: A magyar genetika születése: Festetics Imre elgondolásai a beltenyésztésről és a „természet Genetikai Törvényeiről” 1819-ben (Brünn–Brno). Természet Világa. Term. Tud.
Közl. 121. évf. 2. 50–56, 97–98 (borító). – Világhálón: Sz. T. A. 1997: Genetic Laws of
Nature published by I. Festetics (Brünn, 1819). Antecedents of the Mendelian Revolution
(Brno 1865) in Western Hungary. BTE * Germoplasma, BioTár Electronic. Genetic
Resources Series. Vol. ’97. http://genetics.bdf.hu/Htmls/Biotar/germop/bge394ca.htm,
cf. Orel et Wood 1998, http://jhered.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/89/1/79.
– Weismann, A: Über die Vererbung. Fischer, Jena. – Idem, 1885: Die Kontinuität des
Keimplasmas als Grundlage einer Theorie der Vererbung. Fischer, Jena 1883. (Vö. uo.
1892. 191). Idem, 1892, 1893, – The Germ-plasm. A Theory of Heredity. Dedicated to
the memory of Charles Darwin. Transl. W.N. Parker et H. Rönnfeldt. C. Scribner’s Sons,
New York in English: http://www.esp.org/books/weismann/germ-plasm/facsimile/
contents/a-fm1.i.pdf – Mendelre és az újrafelfedezőkre vonatkozóan vö. Szabó 1976.
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fontosabb kérdés a chromosomák számának felére csökkenése, vagyis a
redukció volt. A párosodásnak még akkor sem tulajdonítottak nagy je
lentőséget, mikor rájöttek, hogy ez a redukciónak egyik feltehető módja.
Az idő tájt még nem is születtek volt meg az elméleti szempontok, melyek a
párosodást megkövetelték vagy magyarázatukat ebben a folyamatban lelték volna. Mindenekfölött hiányoztak azok az örökléstani elméletek, me
lyek a sejttani kutatásokra később annyi biztatásul szolgáltak. Weismann
pl. a redukciót 1883-ban még úgy képzelte, hogy a chromosomák fele a
sejtből egyszerűen kiküszöbölődik. Boveri pedig 1890-ben a fele-szám
atrophiáját is lehetőnek tartja. Mivel, mondom, semmiféle különleges ok
nem volt, mely a párosodás követelményére rávezethetett volna, megesett
az a sajátságos dolog, hogy lépésről lépésre visszahaladólag jöttek rá, miközben azonban nem a párosodást, hanem azt a módot keresték, mely
szerint a redukció végbemegy.
Két búvár nevét kell felemlíteni, akik már Winiwarter és Schreiner
előtt nagy jelentőségű eredményekhez jutottak a párosodás kérdésében:
Ez az amerikai Montgomery és Sutton. Mind a ketten előharcosai és megalapozói voltak a chromosomák egy másik párosodási módjának, a végén
való összetapadásnak. Montgomery Arthropodákon végzett vizsgálataival
a chromosomák morphológiai úton való megkülönböztethetősége alapján azt állapította meg, hogy az ivarosan szaporodó lények mindennemű sejtjében két chromosomakészlet, vagyis kettős felszerelés található,
melynek tagjai közül kettő-kettő egyenlő hosszú; ezek mint homológ felek
állíthatók szembe. Azt tapasztalta továbbá, hogy a párosodás alkalmával
csakis az egyenlő hosszú. chromosomák tapadnak össze. Ennek pedig az
a következménye, hogy az érési oszlások alkalmával az egyenlő hosszú
chromosomák elválnak egymástól, s ekként az érett szaporítósejtekből az
egyik chromosomasor kiküszöböltetik, tehát úgy a női, mint a hím csírasejtek csak egy egyszerű, de egymással azonos chromosoma-fölszereléssel
rendelkeznek. A tapasztalatoknak ezen láncszerű sorozatából végül
Montgomery azt a fontos következtetést vonta le, hogy a sejtmagvakban
található két chromosomasor közül az egyik apai, a másik anyai származású, és úgy a chromosomák párosodásában az a lényeges, hogy egy-egy
egyenlő hosszú apai és anyai chromosoma egyesül egymással, aminek
következtében egyszerű chromosomasor keletkezik a gonocytákban,
amely azonban a kettős sorral teljesen analóg.
A chromosomák morphológiai különbsége Montgomeryben még nem
ébresztette fel a minőségben, a lényegben fennforgó különbség gondolatát. Ezt az eszmét Suttonnak 1902-ben és 1903-ban megjelent dolgozatai érlelték meg. Ő egyrészt a chromosomák alaki különbözőségére és a
különbözőségnek sok sejtnemzedéken át megállapított állandóságára,
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másrészt pedig Boverinek már akkor ismeretessé vált, a tengeri sünök korai, embryonális fejlődésén végzett dispermiás kísérleteire támaszkodva
kimondotta, hogy a párosodó apai és anyai chromosomafelek minőségben
egyformák, a párok azonban egymás között lényegükben különbözők.
Az elmondottak alapján azt mondhatjuk, hogy a redukció problémája
két fejlődési szakaszt élt át. Kezdetben még nem volt szó a chromosomák
párosodásáról, hanem föltették, hogy a prophasisban egy folytonos szálú
gomolyag alakul ki, amely félannyi szelvényre esik szét, mint rendes körülmények között. Sok tekintetben hasonló ehhez Mevesnek újabb időkből
(1907) való véleménye, mely szerint a szaporítósejtek chromatinja azt a tehetséget szerzi meg, hogy a chromosomákat feles számban különítse ki. A
második időszakban Winiwarter és Montgomery óta ismerik fel a voltaképpeni párosodást, mely szerint a redukció két-két chromosomának akár
a végén, akár hosszában való összetapadása következtében létrejön. [. . .]
A Dendrocoelumon szerzett tapasztalataimból [...] kitűnik, hogy
a párosodást semmiképp sem lehet a fonalak puszta paralelizmusának
mondani, mert itt okvetlenül bizonyos fokú benső összetapadás forog
fenn. Ezt a morphologiai alapon különösen azok a Giemsa módszerével
festett készítmények igazolják, melyeket ammóniumoldattal előre pácoltam. Amíg csak a párhuzamosság ötlik fel a párosodó felek kölcsönös
helyzetében, addig még csak kezdetén vannak ennek a folyamatnak, de ez
is csak az olyan kedvező esetekben észlelhető, amikor a páros felek akadály nélkül közeledhetnek egymáshoz. [. . .] A legtöbb esetben azonban
a párosodást semminemű párhuzamosság sem előzi meg, hanem a felek
összeérő részei mindjárt bensőleg összetapadnak. [. . .]
Ha azonban a conjugatio nem két-két fonal párhuzamosságában áll,
akkor voltaképpen mi a lényege? Erre a kérdésre a következő tapasztalatok adnak választ.
a) A fonalpárokban a szemecskék egymással szembekerülnek, s a harántul egy magasságba eső szemecske-párok mindig egyenlő nagyok.
b) A fonalak nemcsak érintkeznek egymással, hanem kiszélesedvén,
egymásra lapulnak, eközben meg is rövidülnek, s így eredeti vastagságukból az ellapulás miatt sem veszítenek, sőt esetleg még meg is vastagod
hatnak.
c) A párok belső szabályos szerkezetével párhuzamba állíthatjuk a
conjugatio egy külső törvényszerűségét, mely szerint csakis fonalak párosodhatnak.
Az utóbbi pontot a következő tapasztalati igazságok bizonyítják: 1.
Mint azt már fentebb is láttuk, a vékony fonalú szalagcsokor különböző
hosszú chromosomákból alakul ki, de kettő-kettő mindig egyenlő hosszú
köztük. Tehát a Dendrocoelumban is két, egymással párhuzamba állítható
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chromosoma-felszerelés van. A leghosszabb chromosomák a legrövidebbeket kétszer múlják felül. 2. Emellett valamennyi chromosoma egyenlő
vastag. 3. A chromiolumok egyenlő távol állanak egymástól. Ennélfogva
a hosszú fonalakban körülbelül kétannyi chromiolum van, mint a legrövidebbekben. Tehát a fentebb felsorolt pontok közül az a)-nak egyenes következménye és különben megfigyeléssel is megállapított valóság, hogy
csakis egyenlő hosszú, egyenlő vastag és egyenlő számú chromiolummal
fölruházott fonalak párosodnak. 4. A conjugáló párok még szabad szárai mindig egyenlő hosszúak. 5. Különleges bizonyító ereje van annak a
körülménynek, hogy ha egy magban valamely okból különböző hosszú
fonalak maradnak fenn utolsó párként, azok nem párosodnak. [. . .]
A hosszanti párosodás fogalmát a következőkben állapíthatjuk meg:
Hosszarcú párosodáson két homológ, apai és anyai származású
chromosomának végeiktől kiinduló olyan összetapadását értjük, mely
közben mindig minőségileg egyenlő részeik kerülnek emgymáshoz.
Ez a mondat azonban még egyáltalán nem foglalja minden mondanivalónkat magába, mert a párosodás egyúttal lehetővé teszi, hogy az érési
oszlások útján a chromosomák száma felényire apadjon, előzőleg pedig
azt, hogy a párosodás közben azonos részek kicserélődjenek és új rekonstrukciós chromosomák jöjjenek létre.
Ezekben a tételekben tulajdonképpen semmi újat sem állapítok meg,
mert már Montgomery kimondotta a párosodó társak két szülőtől való
származását, Sutton a homológiájukat, Schreinerék pedig a párokban
szembekerülő részek egyértékűségét. A nyilatkozatok azonban nagy léptekkel szoktak a tapasztalatok, illetőleg a bizonyítékok előtt haladni; s az
én vizsgálataim annyiban jelentenek haladást, hogy az említett szerzők állításait és a magam azonos véleményét mindenütt közvetlen megfigyelésekkel
bizonyítottam be. Montgomery ugyanis csak levezette a párrá összetapadó chromosomáknak két szülőtől való származását, mégpedig abból,
hogy a megállapítható kettős chromosoma-fölszerelésből a föltett végén
való párosodással egy azzal azonos egyszerű sor keletkezik, mely az érési
oszlásban feleződik, de a megtermékenyítés útján újra előáll. Sutton pedig a homológja megállapítására alakbeli különbözőségeknek több sejt
nemzedéken át észlelt állandóságát és Boveri más téren szerzett kísérleteit használta fel. Ő tehát egy voltaképpen physiologiai tételt alaktani
alapon igazolt, holott az én bizonyítékaim éppen a szükségnek megfelelően physiologiaiak (a nem párosodás), Schreinerék pedig egyáltalán nem
kísérelték meg érdekes eszméjük igazolását.
A hosszanti párosodás célja. Ami kevés a párosodás okáról kideríthető, azzal később szándékszom foglalkozni. Sokkal többet hangoztatták
a tudományban a célját, mert egy bizonyos rendeltetéssel csak kell en-
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nek az akkora körülményességgel, olyan pontosan, akkora szabályossággal keresztülv itt folyamatnak bírnia! Az egyik cél kétségkívül az, hogy a
chromosoma-egyedek száma félannyira apadjon olyképpen, hogy egyúttal a kettős chromosoma-sor is szétváljék. Éppoly bizonyos azonban az is,
hogy evégett semmi hosszanti párosodásra, semmi benső összetapadásra
nincsen szükség.
Azonban a Mendel-féle örökléstannak bizonyos követelményei
arra a föltevésre késztették a búvárokat, hogy párosodás közben a
chromosomáknak mint az öröklés hordozóinak egyes részei kicserélődnek, különben nem lehet az utódoknak a chromosomák számától független nagy variációját megérteni. A részek kicserélődésének mértékére
vonatkozólag kétféle vélemény uralkodik. Némelyek, mint pl. de Vries és
Strasburger (l. Häcker 1907, 70), úgy gondolják, hogy az öröklés elemi viselőinek csak submicroscopikus kicserélődése lehetséges, mások azonban
(Häcker, Gross) a nagyító útján bebizonyítottnak vélik a chromosomákban
a nagyszülői részek újrakombinálódását. A búvároknak egy kisebb csoportja, Winiwarter és Saimont (1909), Bonnawie (1908), Vejdovsky (1907,
1910) azt állítja, hogy a párosodás nem részek kicserélődését teszi lehetővé, hanem annál többet, mert a párosodás síkja teljesen eltűnik, és a két
chromosoma teljesen eggyé, az ún. mixochromosomává keveredik össze.
A redukciót tehát nem az érési oszlás végérvényesíti, hanem az a párosodás közvetlen következménye. Mivel szerintük a mixochromosomákban
az oszlás síkja a párosodásétól függetlenül keletkezik, a qualitások keveredésére azokban bőséges alkalom kínálkozik.
Vizsgálataim a Dendrocoelumra vonatkozólag annak a lehetőségnek
adnak igazat, hogy a chromosomák a párosodás közben a nagyítóval
ellenőrizhető szakaszok kicserélődésével szervezkednek újra. Csakhogy
a Dendrocoelumban az átszervezkedés nem a chalasthosyndesisben
(diakinesis) történik, mint ahogy azt eddig gondolták, hanem a szalagcsokor-állapotban; itt tehát egy eusyndetikus synmixisről beszélhetünk.
Készítményeim ezt a jelenséget azzal bizonyítják, hogy a párosodó felek a
párosodási sík körül hirtelen 180°-kal megfordultak, és így egyik a másik
lefutásába került. A párosodási sík azonban, mint a párokban középütt
hosszában futó világos sáv, mindig és mindenütt kimutatható.
Mivel a chromosomák újraszervezkedésének tárgyalt eseteire csak
vizsgálataim végén jöttem rá, nem jártam utána, hogy ez mily mértékben
szolgál az amphimixis forrásául. Ennélfogva a submicroscopikus kicse
rélődés lehetőségét sem vethetem el. Sőt azt a körülményt is ezzel lehetne
kapcsolatba hozni, hogy a chromosomák párokká mindig úgy tapadnak
össze, hogy a párosodásban bennük rejlő mindkét leány-chromosoma
részt vesz, mert az egyes chromosomák hasadási síkja a párosodáséra

141

HIVATÁS ÉS TUDOMÁNY

függőleges. Így mind a négy leány-chromosoma abban a közös tengelyben érintkezhetik egymással, melyet a párosodás és a széthasadás síkja
alkot egymással, amivel meg is van adva a kölcsönös kicserélődés lehetősége. A nagyobb daraboknak átiktatása azonban nem követeli meg, hogy
a chromosomák hasadási síkja a párosodáséra függőleges legyen.
A chromosomák egyediségének, valamint különbözőségének tana. Az individual itás tana Boveri értelmében azt állítja, hogy a
chromosomák a nyugvó magban, a chromatinnak gerendázatosan szétoszlott állapotában, melyben mi mai segédeszközeinkkel semmi további
alkotórészt megkülönböztetni nem tudunk, lényegükben változatlanul
fönnmaradnak, és így adott chromosoma képzéséhez pontosan azok a részek kerülnek össze, melyek a nyugvó mag kialakulása előtt kizárólagosan
együtt alkottak egy chromosomát. Röviden: minden, a nyugvó magból kialakuló chromosoma egy adott nyugvó magba belépett chromosomával
azonosítható (Boveri 1888). […]
A chromosomák egyediségének tana egyenes és kerülő utakon bizonyítható. Közvetlen bizonyítékokat csakis megfigyelés útján szerezhetünk, ha módunkban van a nyugvó mag kialakításában részt vevő
chromosomákat a belőle előállókkal azonosítanunk. Kerülőúton másodlagos bizonyítékokat pedig a kész chromosomákról szerzett tapasztalata
inkkal állapíthatunk meg. […]
A párosodás és a chromosomák új egyénisége. Nem mulaszthatom el, hogy rá ne mutassak arra a körülményre, hogy a chromosomák
a párosodás útján új egyéniségre tesznek szert. Ezt a kijelentést ugyan
azon az alapon tehetjük, mint aminő alapon Apáthy előadásai szerint
két conjugálódó Paramaeciumról azt állítjuk, hogy azok a szétválás után
többé nem a régi egyéniség, hanem részeik kölcsönös kicserélődése útján
új egyéniséget nyertek. A Paramaecium individualitása ugyanis függvénye mindazoknak a lényeges alkotórészeknek, melyekből teste fölépül.
Ha ezek a részek az ivartalan osztódások során bizonyos változások miatt az életrevalóság meggyöngülését kezdik előidézni és az individuumot
az elpusztulás veszélyével fenyegetik, akkor a Paramaeciumban előáll egy
benső szükség az életre nézve leglényegesebb alkotórészeinek egy másik
és más individualitású Paramaecium részeivel való összekeverésére, hogy
így az egyéniség tényezőinek új és egyúttal a magáénál gazdagabb kombinációját állítsa elő. A szétvált Paramaecium közül egyik se lesz olyan egyé
niség, mint az összepárosodók, mert egyfelől az egyéniségének lényeges
tényezői közül bizonyos részt kiküszöböl a párjába, és másfelől kapott cserébe oly részt, mely egy idegen egyéniségnek volt tényezője. A párosodó
chromosomákon ezzel teljesen azonos eset történik meg. Ezek is bizonyos
oly részeket cserélnek ki és iktatnak a maguk testébe, melyek azelőtt egy
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másik chromosoma egyediségének voltak viselő tényezői. Tehát ezek is
új individualitást nyernek a párosodás után. Az individualitás „új” volta
azonban nem egy réginek az elpusztulását, megszakadását, hanem annak csak átformálódását jelenti.
A mondottakat hangoztatnunk kell azért, mert pl. Hertwig Oszkár szerint a bélyegegységeknek a hybridöröklésben mutatott önállósága és hordozóinak keverhetősége nem volna összeegyeztethető a chromosomák
egyediségével.
Chromatin- és achromatin-elmélet. Boveri egyediségtana a
chromosomáknak mint chromatikus individuumoknak a nyugvó magban való fönnmaradására vonatkozik; az elmélet tárgyát tehát a mag
színezhető állománya, a chromatin képezi. A chromatin fogalma pedig,
sajnos, microtechnikai kimutathatóságával, nevezetesen színezhetőségé
vel nagyon szorosan össze van forrva. Vannak azonban magvak, így a kétéltűek és tüskésbőrűek petesejtjének magva, melyekben állítólag bizonyos
időben a nucleolusokon kívül semmiféle chromatint nem lehet kimu
tatni. Ennek alapján a búvárok egy része, élükön Fickkel, a chromosomák
egyediségének tanát elveti, és az említett két állatcsoportban a később
megjelenő chromosomák származási alapjául a nucleolusokat jelöli meg.
A búvárok másik csoportja pedig Häckerrel ragaszkodik ugyan az egyediség tanához, azonban a nagyítóban jól látható elemek mezejéről vis�szavonul, és a kevésbé színezhető chromatin fönnmaradásában látja a
chromosomák egyediségét megőrizve. E szerint az elmélet szerint a folytonosság kérdésének súlypontja a chromatin-állományról a mag odvacskás
szerkezetű alapállományára (Grundplasma) helyezendő át, amely utóbbi
a szerző „achromatin”-jának vagy „rilin in”-jének, részben „plastin”-jának
felel meg (Häcker 1909, 26).
Nekem úgy tetszik, hogy ez az elmélet egyáltalán nem jobb a régi
chromatin-elméletnél, és ezért állást szeretnék foglalni vele szemben,
habár magának Boverinek is sok nyilatkozatából az olvasható ki, hogy
utóbbi időben ő is közeledett ehhez az elmélethez. […] A halálos szúrást az
achromatin-elmélet a rádiumsugarakkal végzett sejttani és örökléstani
kutatásoktól kapta, melyekben Hertwig Oszkár és gyermekei, Paula és
Günther jártak legelöl. Ezekben a kísérletekben a chromatin fényesen
megállta helyét az átöröklés terén eddig neki tulajdonított vezérszerepet,
illetőleg. E vizsgálatokban a nyugvó mag chromatinja igen erős eltorzulást mutat, megbetegedést – Hertwigék szava szerint rádiumbetegséget –
kap, és vele kapcsolatban az átöröklésben, különösen a fejlődés terén mindenféle zavarok jelentkeznek. A lininen azonban a rádiumsugarak hatása
alatt semmi kóros elváltozás nem lép föl. A Dendrocoelum petesejtjein magam is végeztem 17 mgr rádium-bromiddal 5 mm távolságból besugárzá-
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si kísérleteket. Ha az állat petefészke tájékán a rádiumsugarak hatásának
egy óráig volt kitéve, akkor 24 óra elteltével a növekedés második szakaszában levő petesejtek meghasadt chromosomapárjai (schistonemái) valamennyien a nucleolus körül csapzódtak össze. A linin azonban napok
múltán sem mutatott változást.
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Gaal Gy. 2001: Egyetem a Farkas utcában. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előzményei, korszakai és vonzatai. Lektorálta dr. Tibád Levente. (Co: Gaal György, ISBN 973 0 02284 4). Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár. http://mek.oszk.hu/01800/01864/01864.
htm
Gelei József és a Szegedi Egyetem: http://www.bibl.u-szeged.hu/exhib/
evfordulo/gelei/gelei.html
A genetikus Gelei József:
http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/jegyzetek/forrasok/g.html
(ap.: Szabó 1976!)
A zoológus Gelei József:
Wikipédia:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gelei_J%C3%B3zsef_
(zool%C3%B3gus)
WikiDoor: http://wikidoor.webdoor.hu/geleijozsef.html
A Balaton-kutató Gelei József:
Előzmény: Archivum Balatonicum. Folytatás: Archiva Biologica Hungarica
= Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkái 10. évf. / 1938
http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=29333
A tankönyvíró Gelei József:
http://www.regikonyvek.hu/writers.php?id=4579 (Állatok élete; társsz.
Greguss Pál)
ht t p://ra m kol .eu/i ndex .php?opt ion= com _cont ent &v iew=a r t icl
e&cat id=12%3Aszekely foeld i-a rckepcsa r nok& id=3714%3Ageleijozsef&Itemid=15&lang=es (Brehm, átdolgozás)
Az unitárius Gelei József:
Bánffy György 2003, emlékbeszéd
http://www.unitarius.hu/dfegylete.htm
Kelemen Miklós, s.a,
ht tp://un itarius.uw.hu/dok/kelemen-geleieletrajza.htm
http://unitarius.uw.hu/dok/kelemen-gelei-eletrajza.htm
Nyiredy Szabolcs 2003, http://www.unitarius.hu/szabolcs-bacsi.htm
Nyiredi Szabolcs 2003: In memoriam GELEI JÓZSEF (1885–1952). A Dávid
Ferenc-Egylet 2003. szeptember 21-én tartott műsoros estjének „Elnöki
beköszöntõ”-je. http://unel.unitarius.eu/20035/24-27.pdf
* * * Unit. Portál: http://www.mue.unitarius-halo.net/modules.php?name
=Encyclopedia&op=content&tid=167
***
http://janoszsigmond.ro/content/view/82/103/
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Gelei József kultusza:
Székelyföldön:
ht t p://ra m kol .eu/i ndex .php?opt ion= com _cont ent &v iew=a r t icl
e&cat id=12%3Aszekely foeld i-a rckepcsa r nok& id=3714%3Ageleijozsef&Itemid=15&lang=es
Szülőfalujában, az árkosi Gelei József Általános Iskolában:
h t t p : // w w w. d e l t a s o f t . h u / k a t / i n d e x . p h p ? k m _ t = k o z & k m _
comm=keres&km_regio=4&nev=&szekhely=&submit=keres%E9s&I
D=755
A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Gimnáziumban:
Gelei
József
biológia-múzeum:
http://janoszsigmond.ro/content/
view/83/104/
A Szegedi Egyetemen és Szeged városában:
Emléktábla:
http://www.szegedcity.hu/?option=com_presentation&t
ask=show&cid=272&id=1145
http://www.szegedcity.hu/var/download/o4ZZFT.pdf (városi jegyzőkönyvi kivonat)
Gelei család:
Gelei Ildikó, unoka (sok képpel, G. Józsefről is)
http://www.mypin.hu/hu03_a/01/index1.php?url=elettortenet_gelei_
ildiko_f&navid=3
Rokonok és névrokonok
http://www.radixindex.com/csaladtortenet/nevmutato/gelei
Érdekességek:
A Szent Anna-tó területe: az első megbízható adatunk Gelei Józseftől származik, aki 1909-ben 21,3 hektárt mér. http://csomadbalvanyos.ro/Hu/
sza.html
Hiányok:
1. A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem honlapja nem említi
(090122/szta)
2. Az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottsága nem hivatkozik rá mint akadémikusra (090122/szta)
Gelei József (1885–1952) arcképe:
Forrás: Kelemen Miklós (2008)
http://uninaplo.unitarius-halo.net/unitariuselet/files/2008/07/geleijozsef.jpg
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Lucrarea trece in revistă numai prima perioadă a activităţii ştiinţifice a lui J. Gelei (18851952), cea citogenetică. Autorul, pornind de la o experienţă personală din perioada lisenkoistă (1957-1961) cînd genetica a fost considerată drept o ştiinţă burgheză destructivă,
examinează sumar poziţia lui Gelei in literatura genetică, apoi prezintă principalele documente păstrate într-o corespondenţă dintre profesorul Apáthy (rămas la Cluj) şi Gelei
trimis de Apáthy la München în şcoala profesorului Hertwig, apoi la Würtzburg în şcoala
profesorului Boveri în perioada dintre 18. 01. 1912 – 24.10.1913. Se prezintă sumar situaţia
cercetărilor din această perioadă de aur al citogeneticii datorită activităţii lui Weismann,
Hertwig, Boveri şi Sutton. Apoi urmează cîteva fapte si curiozităţi privind personalitatea
eroilor lucrării (Apáthy si Gelei), realizările majore ale lui Gelei ca citogeneticean, examinînd în special problema descoperirii efectelor nocive al radiaţiilor radioactive asupra
gameţilor. În anexă sunt prezentate părţi selectate din monografia citogenetică a lui Gelei,
tipărite în limbile germană si maghiară în ani 1921 şi 1922.
Principalele concluzii ale lucrării sunt: 1. Gelei a fost primul care a dovedit prin preparate
microscopice exemplare înperecherea cromosomilor omologi (şi numai a celor omologi)
maternali si paternali in cursul meiozei. 2. A fost primul, care a descris corect fenomenul
numit “chromosome interlocking”, aspect de importanţă particulară în comportamentul
cromosomilor (Johnes and Croft 1989). 3. A descries prima dată într-o scrisoare particulară
adresată lui Apáthy (in 10 decembrie 1912, cf. Szabó 1976 pg. 111-113 şi Fig., Szabó et al.
1981) fenomenul de micronucleaţie observată după iradierea celulelor gametice cu bromură de radiu (primită direct dela Röntgen). 4. A fost primul care a publicat trecerea aşa
numitei cromatine trofice (numită azi RNA) prin porii membranei nucleare. 5. El a propus
prima dată Dendrocoelum lacteum ca organism model în studii citogenetice (in special
in studiul diviziunii meiotice). 6. Lucrările sale monografice tipărite in limbile germană
(1922) si maghiară (1921) au devenit clasice în citogenetică (Johnes and Croft 1989). 7. Soarta operei citogenetice a lui J. Gelei după desintegrarea Imperiului Austro-Ungar (1920),
după schimbările politice din Transilvania, in cursul pierderii rolului conducător al limbii
germane, precum si fenomenele ideologice petrecute in genetică sub dominanţa sovietică
între 1946-1967/1976 (stalinism, lisenkoism) reprezintă şi un exemplu classic al interferenţei evenimentelor politice si ideologice cu cele ştiinţifice. 8. Efectul prelungit al acestor interferenţe merită o atenţie deosebită întrucât reconsiderarea meritelor lui Gelei se întârzie
cel mai elocvent chiar în cadrul “intercultural” al propriei sale universităţi numită acum
“Universitatea Babeş-Bolyai” (cauzele acestui fenomen ar merita un studiu în sine). 9. Reconsiderarea lui Gelei este legată întrucâtva şi cu Anul Internaţional Chales Darwin 2009
– ambele familii erau în parte sau în întregime de religie unitariană (o religie cît se poate
de raţională cu adânci rădăcini transilvănene), iar “cyber-cultul” lui J. Gelei este prezent
in Romania mai ales în comunităţile şi şcolile unitariene, cea ce este un aspect particular
de interferenţă între ştiinţă şi religie. 10. După 1920 J. Gelei a lucrat numai în domeniul
protistologiei, descendenţii şi elevii săi devenind personalităţi ale ştiinţei din Ungaria. 10.
Problemele prezentate în acest articol au şi o semnificaţie mai generală pentru cei interesaţi de istoria ştiinţei (studiul paradigmelor, studii privind recepţia ideiilor etc.) întrucît
descoperirea şi redescoperirea legilor genetice şi a fenomenelor citogenetice ce stau la baza
acestor legi se localizează chiar în această arie relativ restrînsă a Globului, unde era activ şi
József Gelei (cf. lucrările lui I. Festetics 1819, G. Mendel 1865, A. Weismann 1883, C. Correns
and E. Tschermak 1900 etc.).
Articolul se încheie cu prezentarea sumară al activităţii lui Gelei, de curator al colecţiilor
zoologice (Muzeul Zoologic al Universităţii din Cluj) ale Societăţii Muzeului Ardelean, precum si activitatea lui în cadrul acestei societăţi.
Cuvinte cheie: József Gelei, István Apáthy, citogenetica, radiogenetica, chromosome interlocking, lisenkoism, ştiinţa şi politica, religia unitariană, istoria ştiinţelor, Societatea
Muzeului Ardelean.
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The paper deals with the first scientific period of J. Gelei (1885-1952, a student of St. Apáthy,
O. Hertwig, Th. Boveri and a very prodigious protistologist) only as a cytogeneticist. The
results are suimmarised in the following chapters: In medias res – Gelei and Apáthy in the
genetic literature; “Destroy…down to the foundations…” – Subjective words about an era,
when genetics was a “capitalist pseudoscience”; The firm foundations: – correspondence between Apáthy (Kolozsvár) and Gelei from Münich (Hertwig School) and Würtzburg (Boveri
School) 7 documents (18. 01. 1912 – 24.10.1913); Chromosome research in the period of this
correspondence: The Golden Ahe of Cytogenetics – Weismann, Hertwig, Boveri and Sutton; Apáthy István and Gelei József : facts and curiosities; Gelei József – the cytogenetecist;
Who studied first the effects of radioactivity on gamets ? Annexe: Excerpts from the Gelei’s monograph (1921/1922) on longitudinal pairing of meiotic chromosomes; Useful links
(URLs – 090114-szta):
The main conclusions of the study: 1. Gelei – based on the cromatin-pattern of the chromosomes – vindicated first without any doubts the full length pairing of the homologue (and
only the homologue) maternal and paternal chromosomes in meiosis; 2. Described first
correctly the phenomenon of chromosome interlocking – “an aspect of chromosome behaviour whose significance has only recently been reappreciated” (Johnes and Croft 1989); 3.
Described first (in a private letter dated 10th. December 1912, cf. Szabó 1976 pg. 111-113 and
Fig. , Szabó et al. 1981) micronucleation during irradiation of gametic mother cells radium
obtained directly from Röntgen; reported among the firsts (if not very first) the crossing of
“trophic chromatin” (now: mRNS) through nuclear pores; 4. Proposed first Dendrocoelum
lacteum as a model organism for cytogenetic (meiosis) studies; 5. His report published on
meiosis in German (1922) and in Hungarian (1921) became classical papers of cytogenetics
(Johnes et al. l.c.); 6. The fate of(cyto)genetical life work of J. Gelei after the disintegration
of the Austro-Hungarian Empire (1920), during the shift of the language of science from
German to English, as well as between 1946-1967/1976 due to communist science ideology
(especiall the lysenkoism) represents also a classical case study regarding the interference
between sceience and ideology; 7. A particular attention deserves the slow and late rediscovery of Gelei and his teachers also because the effects of this rediscovery-process is much
slower in his oown Alma Mater – the “intercultural” Babes-Bolyai University from Cluj-Napoca – which deserves a special scientific investigation in itself, too; 8. A particular aspect
of this story is connected somewhat also to the International Darwin Year 2009 as well,
due to the untiarian background both of the Darwin and Gelei families – the “cyber-cult”
of J. Gelei emerged in his home land Transylvania especially among the Unitarian religious
communities – a strange aspect of interference between science and religion; 9. The direct
and indirect pupils of J. Gelei are still instrumental in Hungarian science; 10. The discussed
topic may have a deeper significance for paradigm research, history of science and that of
scientific ideas, because due to I. Festetics (1819), G. Mendel (1865), A. Weismann (1883),
C. Correns and E. Tschermak (1900) etc. the discovery and rediscovery of (cyto)genetics is
localized on this small geographical area of the globe, where Gelei was also active.
Keywords: St. Apáthy, J. Gelei, cytogenetics, radiogenetics, chromosome interlocking, science and politics (lysenkoism), science and religion (Unitarians), science history

Szabó T. Attila
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Szepesszombati
Genersich Antal
(1842–1918)

Genersich Antal mint a dualizmus korának egyik kiemelkedő személyisége, a kórbonctan és törvényszéki orvostan egyetemi tanára, a kolozsvári
tudományegyetem Kórbonctani Intézetének magalapítója, nemzetközileg
is elismert iskolateremtő tudós, a Kolozsvári Orvos–Természettudományi
Társulat Orvosi Szakosztályának, majd az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Orvos–Természettudományi Szakosztályának első elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, köztiszteletben álló gyakorló orvos és közéleti
személyiség elévülhetetlen érdemeket szerzett huszonöt évi kolozsvári és
tizennyolc évi budapesti tevékenysége alatt. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület,
megalakulásának 150. évfordulója alkalmával, méltán emlékezik meg
róla és munkásságáról. Ezért ez alkalommal kolozsvári tevékenységére
helyezzük a hangsúlyt.
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I.
Személyi és tanulmányi adatai
Genersich Antal 1842. február 4-én1 Nagyszombatban (ma Trnava, Szlovákia), egyik ősi egyetemünk és első orvosi karunk alapítási székhelyén
született neves felvidéki cipszer család sarjaként. A szepességi Genersich
család sok kimagasló értelmiségit adott az országnak.2 Apja G. János, Deák
Ferenc jó barátja, keresett ügyvéd, anyja Kilcher Katalin volt. Az 1941.
március 4-én kelt, 85. számú kétnyelvű (szlovák–magyar) születési bizonyítvány és keresztlevél szerint Genersich a keresztségben az Antal, Ká
roly, Maximilian és Constantin neveket kapta.3
Az öt testvér korán árva maradt, így szülővárosukból a család ősi
fészkébe, Késmárkra vitték és nagyanyjuk, G. János, a bécsi ev. Teológiai Intézet egyháztörténet és egyházjog professzor özvegyének gondjaira
bízták őket. A gyermekeket nagyanyjuk az akkori kor szigorú elvei szerint
nevelte, munkára szoktatta. Mivel a család szűkös viszonyok között élt,
Genersichnek már kisdiák korában tanítással kellett fenntartási költségeihez hozzájárulnia. Tizenhat éves korában nagyanyja is árván hagyta,
ettől kezdve a nélkülözést is megismerve szívós, kitartó munkával folytatta iskolai tanulmányait. A gimnáziumot Késmárkon végezte, ott érettségizett 1860. július 26–28-án, minden tantárgyból kitűnő eredménnyel.
Eredeti érettségi bizonyítványa a Semmelweis Orvostörténeti Levéltárban
található.4

1	Nem február 24-én, ahogy több helyen is tévesen említik.
2
Az Országos levéltár Kolozs megyei Igazgatósága – Genersich-Szombathelyi gyűjtemény. 1-14. számú iratcsomó. (A továbbiakban: Genersich–Szombathelyi gyűjtemény.) A
G. család több tagja jelentős szerepet játszott a művelődés és a közélet területén, így G.
Dániel ( ?–1659) ötvös, országgyűlési követ, Lőcse város főbírája; G. Keresztély (1759–
1825) lelkész, tanár, megírta két kötetben Késmárk történetét; G. János (1761–1825)
Bécsben teológiai tanár; G. Sámuel (1768–1844) botanikus, Lőcse főorvosa, feldolgozta
és közölte a Szepesség és a Tátra flóráját.
3
A fenti adatokat a nagyszombati ág. hitv. egyházközség születési és keresztelési anyakönyve II. kötetének a 38–39. oldalára az 1842. évben jegyezték be. Az ennek alapján 1941. márc. 4-én 85-ös számmal kiállított születési bizonyítvány és keresztlevél a
Semmelweis Orvostörténeti Levéltárban Genersich Antal iratai (a továbbiakban: SOML
GA iratai) néven a 200. számú doboz I. tételében található. A Genersich Antal iratai a
200. és a 201. számú dobozban találhatók. Itt jegyezzük meg, hogy a G. Antallal kapcsolatos mintegy 350 irat a 200. dobozban I–V. tételbe, míg a 201. dobozban VI–X.
tételbe van besorolva, ezeken belül nincsenek sorszámmal ellátva.
4
SOML GA iratai. 200. doboz, I. tétel.
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1860-ban beiratkozott a pesti Királyi Magyar Egyetem Orvosi Karára.
Már az érettségi vizsga utáni szünidőt az anatómia tanulására fordította, s
így tudásával kitűnt társai közül. Különösen Lenhossék József (1818–1888),
a bonctan tanára kedvelte meg a komoly, törekvő ifjút, és már másodéves
korában maga mellé vette a tanszékre, ahol két éven át demonstrátorként
dolgozott. Szorgalmáért és jó eredményeiért Csausz Márton-ösztöndíjban
részesült. Anatómiából 1864-ben elnyerte a Pasquich-féle pályadíjat, míg
1865-ben egy szemészeti dolgozatával dicséretben részesült. 1865 júliusától, még felavatása előtt a kórbonctan tanszéken Arányi Lajos (1812–1887)
mellé tanársegédnek nevezték ki.5,6 A Semmelweis Orvostörténeti Levéltárban őrzött Genersich-iratgyűjteményben található leckekönyvéből, az
Index lectionumból kitűnik, hogy tanáraitól (Lenhossék József, Than Ká
roly, Jendrássik Jenő, Arányi Lajos, Wachtel Dávid, Balassa János, Nedelko
Döme, Bókay János, Korányi Frigyes, Patrubány Gergely) minden tantárgyból kitűnő érdemjegyet kapott. Az anatómiai vizsgájánál például
még Lenhossék professzor bejegyzése is olvasható, miszerint „igen szorgalmas, legjelesebb”.7 Orvosdoktori oklevelét 1865. október 19-én kapta
meg. 1866. június 27-én sebészdoktori8 és ugyanaz évben szülészmesteri
és szemészmesteri oklevelet is szerzett.9
Az, hogy mennyi ideig maradt Arányi mellett tanársegédként, valamint, hogy ez idő alatt és utána, 1868 októberéig, tanulmányútja megkezdéséig hol és milyen minőségben dolgozott, a szakirodalomban több
változatban fordul elő.10,11,12 1867-ben a pesti Szegénygyermek Kórház
boncoló főorvosa, 1868-ban pedig Pest város boncoló főorvosává nevezték ki. Utóbbi minőségben rendőri és törvényszéki boncolásokat is végzett.
Ez idő alatt nagy boncolási anyagra és tapasztalatra tett szert, átlag évi
1150 boncolást végzett,13 ugyanakkor az orvostanhallgatók részére nagy

5	Uo.
6 Honti József: Dr. Genersich Antal életpályája. Comm. Hist. Artis Med. CXXXIII–
CXL(1991–1992). 229–231.
7 SOML GA iratai. 200. doboz, I. tétel.
8 Hőgyes Endre: Emlékkönyv a budapesti királyi magyar Tudományegyetem orvosi karának
múltjáról és jelenéről. Bp. 1896. 251 (orvosdoktori), 270 (sebészdoktori).
9 SOML GA iratai. 200. doboz, I. tétel.
10 Entz Béla: Szepesszombati Genersich Antal egyet. ny. r. tanár, az Erdélyi MúzeumEgyesület Orvostudományi Szakosztálya első elnökének emlékezete. Születésének századik évfordulója alkalmából. EME Orvtud. Értesítő L(1940–1941). Kvár 1942. 22–41.
11 Regöly-Mérei Gyula: Genersich Antal (1842–1918). Orv. Hetilap CIII(1962). 5. szám. 224–
227.
12 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. III. Bp. 1894. 1115–1118.
13 Hőgyes Endre: i.m. 719–723.
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számban látogatott kurzusokat tartott. 1868 áprilisától a pesti Szt. Rókus
Kórháznak is boncolóorvosa volt.14,15
Közben Genersich tanársegédi kinevezése után, még 1867. február
16-án házasságot kötött barátjának, későbbi kolozsvári tanártársának,
Máchik Bélának nővérével, Kornéliával. Ez a pesti ág. hitv. evangélikus
német egyház 680/1918-as számú, 1918. október 21-ei keltezésű, utólag
kiváltott esketési anyakönyvi kivonatából tűnik ki. 16,17 Házasságukból
több gyermek született. Ezekre és orvos unokaöccsére a továbbiakban
még visszatérünk.
A pesti Orvosi Kar tanárai felismerték Genersich kiváló képességeit, s
így 1868 októberében állami ösztöndíjjal kétéves külföldi tanulmányútra
küldték. Ennek során felkereste a német nyelvterület legjobb intézeteit.
Bécsben Karl von Rokitansky, Salamon Stricker, Ferdinand von Hebra,
Heinrich Bamberg, Friedrich Jaeger és Anton Friedrich von Tröltsch;
Würzburgban Friedrich Daniel von Recklinghausen és Rudolf Albert
von Kölliker; Lipcsében Karl Friedrich Wilhelm Ludwig, Ernst Leberecht
Wagner, C. Huppert; Berlinben Rudolf Virchow és Ludwig von Traube intézetében rövidebb-hosszabb időt töltött.18 Igyekezett mindenhol idejét a
lehető legjobban kihasználni tanulásra, esetenként kutatásra is. A sokszoros idegdaganatokkal foglalkozó dolgozatát Recklinghausen kórbonctani intézetében dolgozta ki, aki rábízta a második neurofibromatosisos
tetem boncolását. Ennek során Genersich kiderítette, hogy az elhunytnak testvére hasonló betegségben szenved. Így ő volt az első, aki e kórkép
hereditaer familiaris voltára felhívta a figyelmet.
Stricker kísérleti kórtani intézetében mélyíti el élettani ismereteit, Stricker és Ludwig hatására kutatja a harántcsíkolt izmok inainak és
fasciainak nyirokkeringését, amivel messze megelőzte korát. Erre vonatkozó eredményei már 1870-ben megjelentek a Berichte der Sächs. Akademie
der Wissenschaften című kiadványban.19 Tanulmányútja során az egyetemeken előadásokat is hallgatott. Sajnos tanulmányi útja alatt súlyosan
megbetegedett. Feltételezhető, hogy ebben szerepe lehetett megfeszített
munkájának. Betegségéről Pesten is tudomást szereztek, és egyesek már
14
15
16
17
18

19

Regöly-Mérei Gyula: i.m. 224–227.
Szinnyei József: i.m. uo.
SOML GA iratai. 200. doboz, I. tétel.
Entz Béla: i.m. 23.
Hőgyes Endre: i.m. 719–723. – Honti József: Dr. Genersich Antal életpályája. = Genersich
Antal Emlékkönyv születésének 150. évfordulója alkalmából.– Adatok a romániai magyar
orvosok és gyógyszerészek munkásságáról. Szerk. Tankó Attila – Péter Mihály. Bp. – Mv.
1994. 13. (A továbbiakban: Genersich Antal Emlékkönyv.)
Szende Béla: Antal Genersich, a great Hungarian pathologist. Comm. Hist. Artis Med.
CXXXIII–CXL(1991–1992). 233–236.
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halálhírét keltették. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a közben nyugalomba
vonuló Arányi helyére nem az erre várományos Genersicht nevezték ki,
hanem a tőketerebesi születésű Scheuthauer Gusztávot (1832–1894), aki
Bécsben Rokitansky első tanársegédje volt. Genersich Antal betegségének
és halálának híre bizonyára nem az egyetlen ok, amiért Scheuthauer kapta a kinevezést rendkívüli tanárként a kórszövettani előadások megtartására. Figyelembe kell venni azt is, hogy Scheuthauernek, tíz évvel idősebb
lévén Genersichnél, nyilván több dolgozata volt, és kinevezésének időpontjában, mikor Magyarországra hazatért, már magántanári minősítéssel is rendelkezett. Scheuthauer kinevezésénél az is közrejátszhatott, hogy
előkelő magyarországi ismerőseinek biztatására kérvényt nyújtott be az
akkori vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, melyben szolgálatát hazájának felajánlja, és kéri rendkívüli tanárrá való kinevezését. Így 1870-ben
ki is nevezik rendkívüli, majd rendes tanárrá.20 Ezért Genersich 1870-ben,
amikor hazatért, kénytelen volt a minisztérium által felajánlott tanári
állást a kolozsvári Orvos-sebészi Tanintézetben elfogadni. Ugyanakkor a
minisztérium utasította az egyetemet, hogy töltsék be külföldi útja idején
fenntartott tanársegédi állását21

II.
Kolozsvári évei
Genersich tehát, amikor hazatért külföldi tanulmányútjáról – mint már
említettük – elfogadta a kolozsvári Orvos-sebészi Tanintézet kórbonctan
és törvényszéki orvostan tanári állására szóló kinevezést.
A kolozsvári Orvos-sebészi Tanintézet – melynek neve és rangja többször is változott – ez idő tájban, megalakulásának (1775) kilencvenötödik
évében az „önállás és virágzás korát”, ugyanakkor működésének utolsó
előtti évét élte, hiszen Magyarország második egyeteme létrehozásának
előkészületei már megkezdődtek. Eötvös József vallás- és közoktatásügyi
miniszter 1870. augusztus 3-án 17226. sz. rendeletével létrehozta a tanintézetben az önálló kórbonctani tanszéket, hozzácsatolva a törvényszéki
orvostant és a tetszhaláltant. Erre az új tanszékre nevezte ki Genersich
20 Regöly-Mérei Gyula: i. m. uo. 224–227. – Itt kívánjuk megjegyezni, hogy Victor Babeş
Scheuthauernek tanítványa, majd tanársegédje volt, ő terelte Babeş figyelmét a bakteriológia és a kórbonctan irányába.
21 Genersich Antal iratai. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára, Fond 303, 1.
doboz, a dobozban levő iratoknak nem volt sorszámuk. (A továbbiakban: SOTE levéltár
Genersich Antal iratai.)
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Antalt.22 Ezzel egyidejűleg Török Aurélt (1842–1912), aki 1869-től az Orvos-sebészi Tanintézetben e diszciplínának megbízott előadója volt, felmentette kötelezettsége alól, és fizetése megtartásával 1872 szeptemberéig külföldi tanulmányútra küldte élettani ismereteinek bővítése végett.
Genersich huszonnyolc évesen nyilvános rendes tanári minőségben átvette a tanszék vezetését, és még ugyanazon hónap 23-án letette a hivatali esküt. Tanszékének sürgősebb kiadásaira augusztus 9-én kelt, 17719.
sz. miniszteri rendelettel 500 forintot utaltak ki. Létrehoztak továbbá
egy tanársegédi állást, melyre elsőként Czakó Kálmánt (1843–1895),
majd később Büchler Ignácot nevezték ki, és egy „szolga” állást is, melyet
Hauptmann Antallal töltöttek be.23 Egészen 1885-ig ennyiből állt a tanszék személyzete.24
Abban az évben, mikor Genersich Kolozsvárra érkezett, kapcsolták be
a várost a vasúti hálózatba, addig a vonat csak Nagyváradig közlekedett,
onnan gyorskocsival kellett az utat Kolozsvárig megtenni. A város még
nem rendelkezett sem víz-, sem csatornahálózattal. Elképzelhetőek a közegészségügyi viszonyok. Ugyanilyen kezdetlegesek voltak a körülmények
és a felszerelés az Orvos-sebészi Tanintézetben és az Országos Karolina
Kórházban is.25 Az újonnan létrehozott kórbonctani tanszék számára ideiglenesen helyiséget béreltek a Bástya utca végénél lévő Sétatér (ma Emil
Isac) utcában. Innen 1872 őszén átköltözött az egyetem jelenlegi központi
épületének helyén állt egykori jezsuita új kollégium, majd a Gubernium
épületének második emeleti 6 helyiségébe. Ott tartotta Genersich a kórbonctani előadásokat egészen 1888-ig. A boncolások és a gyakorlati kórbonctani előadások a régi Karolina Kórház kicsi hullaházában, az Óvár
téren (ma Piaţa Muzeului) folytak addig, amíg az új intézet, majd az új
klinikák is felépültek. A leíró és tájbonctani tanszék a „lyceum” (ma Báthory István Líceum) épületében működött.26 Genersich nagyon kezdetleges,
igen nehéz körülmények között kezdte meg kolozsvári tevékenységét. A
leltár, amit átvett, egy dobozban 25 darab elavult műszerből és 12 könyvből állt.27 Genersich Antal Kolozsváron előbb a Kül-Monostor utca 81.
22 SOML GA iratai. 200. doboz, I. tétel: 1870. aug. 3-án kelt 17226. számú kinevezés, br.
Eötvös József aláírásával.
23 Maizner János: A kolozsvári Orvos-sebészi Tanintézet történeti vázlata 1775–1872. Orvos–természettudományi Értesítő az EME Orvos–Természettudományi Szakosztályának az 1889. évben tartott szaküléseiről és népszerű természettudományi estélyeiről.
XIV(1889). I. orvosi szak, XI. kötet, 1. füzet, 1–24, 2–3. füzet, 105–160.
24 Entz Béla: i. m. 22–41.
25	Ua., uo. 24.
26 Gaal György: A kolozsvári egyetem orvosi karának épületei. Orvostudományi Értesítő
LXXI(1999). 273–279.
27 Honti József: i. m. 1994. 13–17.
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szám (ma Calea Moţilor), 1876-tól a 24. szám alatt lakott, majd 1879-től a
Kandia utca (ma Paul Chinezu) 1., illetve 1888-tól a 3. szám alá költözött.
Az 1872. évi XIX. törvénycikk intézkedett a kolozsvári Magyar Királyi
Tudományegyetem felállításáról és a kolozsvári Orvos-sebészi Tanintézet megszüntetéséről.28 Az Orvos-sebészi Tanintézet megszüntetése nem
jött váratlanul, ugyanis Eötvös József miniszter 1868. február 8-án 14195.
sz. alatt kelt rendeletével felszólította a Jogakadémiát és az Orvos-sebészi
Tanintézetet, hogy dolgozzanak ki és terjesszenek fel egy tervet arról, hogy
miként lehetne a fent említett intézményeket egyetemmé átalakítani.29
Az Orvos-sebészi Tanintézetből heten kaptak nyilvános rendes tanári
kinevezést az új egyetemre, köztük Genersich Antal és sógora, Máchik Béla
belgyógyász.30 1872. október 19-én a tanárok letették a hivatali esküt, és
megtartották az egyetemi hatóságok alakuló ülését. A megfelelő előkészítő munkálatok elvégzése után, 1872. november 10-én sor került az egyetem megnyitó közgyűlésére, majd 12-én az előadások is megkezdődtek. A
négy karral induló egyetem első rektora Berde Áron volt.31 Ide nevezte ki
Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 1872. október 5-én,
25821. sz. alatt kelt rendeletével Genersich Antalt a kórbonctani tanszékre
nyilvános rendes tanári minőségben.32 Így tehát Genersich megszakítás
nélkül folytathatta eredményes kolozsvári tevékenységét.
A munkafeltételek az egyetemmé válással nem változtak. Erre csak az
új egyetemi épületek létesítésével nyílt távoli lehetőség. Végre, 1880 októberében a vegytani intézettel megkezdődtek az építkezések. Másodiknak
került sor (1884) az „Anatómia” épületének alapkő-letételére, amit 1888
júliusában adtak át rendeltetésének; ettől kezdve három rokon tárgyú
intézet: a bonctani, a kórbonctani és a törvényszéki orvostani működött
itt. Genersich külföldi tapasztalatait felhasználva eredményesen tudta az
építkezési munkálatokat segíteni, irányítani a tervezéstől a kivitelezésig,
olyan értelemben, hogy az épület és annak minden helyisége a rendeltetésének megfeleljen. Ezt az épület lépcsőházában elhelyezett, rég eltűnt
emléktábla szövege is tanúsította: „I. Ferenc József király uralkodása alatt,
borosjenői Tisza Kálmán miniszterelnöksége, Trefort Ágoston- vallás és
28 Emlékkönyv, a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem és különösen
ennek orvosi és természettudományi intézete. Kvár 1903 (a továbbiakban: Emlékkönyv
1903). 15–16.
29	Ua., uo. 14.
30 Maizner János: i. m. 132–133.
31 Szabó Dénes: A kolozsvári kir. Tud.-Egyetem alapítása. = Emlékkönyv 1903. 16–17.
32 SOML GA iratai. 200. doboz, I. tétel: kinevezések.
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közoktatásügyi minisztersége idejében, Hauszmann Alajos műegyetemi
tanár tervei szerint, dr. Genersich Antal, dr. Davida Leó és dr. Belky János
intézeti főnökök közreműködése mellett épült 1888-ban.”33 E három intézet ma is (2008) ugyanott működik, az épület bejárata fölött az „Anatómia” felirat még kiolvasható.
A kórbonctani intézet az épületnek a keleti szárnyát és a középső épületrész földszintjének keleti felét foglalta el. Az első emeleten öt helyisége
volt: tanterem, kórszövettani gyakorló, előkészítő szoba, tanári dolgozószoba, kis gyűjteménytár és múzeum. A földszinten nyolc helyisége: nagy
boncterem, mellette a „szolgák” munkaszobája, öt dolgozószoba a tanszemélyzet részére, köztük egy a fényképezésre, kettő a bakteriológiai vizsgálatok számára felszerelve. A középső épületrészt a könyvtár foglalta el. Az
alagsorban voltak a hullakamrák, a maceráló szoba, raktár, állatistálló és
egy dolgozószoba. A hulláknak az alagsorból való felvitele egy emelőszerkezettel történt. A kórbonctani intézet felszerelése mindenben megfelelt
a kor követelményeinek: 31 mikroszkóp, közülük 20 immerziós lencsével,
makro- és mikro-fényképező berendezés és egyéb a laboratóriumi munkához szükséges eszközök, készülékek. Az intézet állandóan gazdagodó
könyvtárában megvoltak a legfontosabb szakkönyvek, folyóiratok. Külön
említést érdemelnek a tanítási eszközök, gyűjtemények, különösképpen
a kórbonctani múzeum, amit Genersich professzor megkülönböztetett
gonddal, fáradtságot nem ismerve gazdagított.34 A kolozsvári kórbonctani
intézetet csaknem a semmiből európai színvonalra emelte.
Az orvoskari intézetek és klinikák, különösen az Óvári piac körüli kórházak kezdeti és további elhelyezéséről helyismeret nélkül nehéz eligazodni. Ehhez és a további nagyméretű építkezések áttekintéséhez segítséget
nyújt többek között három forrásmunkánk. 35,36,37

33	Davida Leó: Az Anatómia épülete és a Bonctani intézet. = Emlékkönyv 1903. 144–154.
34	Buday Kálmán: Kórbonctani Intézet. = Emlékkönyv 1903. 175–182. – Entz Béla: i. m. 27.
1909-ben már 48 mikroszkóp volt, közülük 37 immerziós lencsével.
35 Emlékkönyv 1903. 25–412.
36 Szabó T. Attila: A Ferenc József Tudományegyetem építkezéseinek története. = Erdély
magyar egyeteme. Szerk. Bisztray Gyula – Szabó T. Attila – Tamás Lajos. Kvár 1941.
247–268.
37 Gaal György: i.m. 273–279.
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Genersich kolozsvári oktatói tevékenysége
(1870–1872–1895)
Genersich legfőbb hivatásának a tanítást tartotta. Főleg a gyakorlati jellegű ismeretek átadását és elmélyítését tekintette fontosnak, ezért a gyakorlati órákat is ő maga tartotta. Szeretett tanítani, hallgatói között lenni.
Rendkívül jó pedagógiai érzéke volt, az eredményes ismeretközlés vele
született képességként nyilvánult meg nála. Előadásai és gyakorlati bemutatásai lenyűgözték, magukkal ragadták hallgatóit. Megjelenése, sajátos modora, kifejező, meggyőző beszédmódja vonzóvá tették óráit.
Oktatói tevékenységét 1870-ben az Orvos-sebészi Tanintézetben a
kórbonctan és a törvényszéki orvostan tanításával kezdte. Közben szükség esetén bonctani órákat is tartott. 1872-től 1895-ig a kolozsvári tudományegyetemen hivatalosan csak a kórbonctan tanára volt, azonban e
periódusban is többször megbízták a bonctani és a törvényszéki orvostani
órák és gyakorlatok tartásával. Hogy melyik tanévben milyen diszciplínát,
milyen tagolásban és hány órában tanított, valamint tisztségei, lakása és a
tanszék teljes személyzete az évente kiadott Tanrend, az Almanach, majd a
Tanrend – Almanach köteteiből derül ki.38 Ezekből mutatunk be példákat:
Genersich a kolozsvári Kórbonctani Intézet alapítója- és igazgatójaként huszonhárom éven keresztül külföldi és hazai tapasztalatai alapján
szervezte meg tantárgya oktatását. A diszciplína tagolása az évek folyamán, nyilván kisebb módosításokkal a következő volt:
– elméleti (illetve rendszeres) kórbonctan, heti 5 óra;
– kórbonctani gyakorlatok és kórszövettani vizsgálatok, heti 3 óra;
– kórszövettani gyakorlatok, a három első tanévben az I. félévben (téli)
heti 8, a II. félévben (nyári) 6 órásak voltak, azután mindkét félévben
heti 3 óra.
Ez a három alapképzés két féléven keresztül történt mind a huszonhárom tanév folyamán. Közben a tanrend a következőképpen egészült ki:
– az 1874/75-ös tanévtől a téli félévben A torzókról címmel heti 1 óra.
Ez néhány évben kimaradt, majd az 1887/88-as tanévtől mindkét félévben sorra került.
– az 1880/81-es tanévtől kezdődően és végig Mutatványos előadások
kórbonctanból címmel mindkét félévben heti 2 óra.
38 Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem Tanrendje az 1872/73 – 1888/89. tanévre; Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem Almanachja 1872/73 –1888/89. tanévre; Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem Almanach és Tanrend az 1889/90 –
1895/96. tanévre.
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Voltak még olyan próbálkozások is, hogy egy-egy fejezet anyagát külön órákban mutassa be. Ilyen volt a Húgy- és ivarszervek kórbonctana
(1878/79, II. félév, heti 2 óra) és Az edényrendszer kórbonctana (1879/80,
I. félév, heti 2 óra). Az új intézetbe történt beköltözés után Genersich távozásáig egy sajátságos tanulási lehetőséget is biztosított a hallgatóknak
Önálló kórbonctani és kórszövettani vizsgálatok előrehaladottak számára, majd később Kórbonctani és kórszövettani dolgozatok címmel; ezt
mindkét esetben „egész napon át” igénybe lehetett venni.
Ki kell emelnünk Genersichnek egy különösen figyelmet érdemlő meglátását az oktatással kapcsolatban. Már az első tanévtől Az emberi élősdiek
címmel parazitológiát is oktatott heti 1, esetenként 2 órában. Bár nem tartozott szorosan a kórbonctanhoz, az orvosi mikrobiológia még nem szerepelt
a tanrendben, fontosságát azonban felismerte. E vonatkozásban is úttörő
munkát végzett, amire a gyakorlatban szerzett tapasztalatai késztették.
A kolozsvári egyetemen többször is megbízták helyettesítőként a bonctani és a törvényszéki orvostani előadások és gyakorlatok tartásával. Így például az 1875/76-os tanév II. félévétől az 1878/79-es tanév I. félévével bezárólag
leíró bonctan, tájbonctan előadások, bonctani gyakorlatok, sőt a bonctan keretén belül Bevezetés az orvosi tudományokba címmel is tartott órákat. A törvényszéki orvostant Belky János (1851–1892) tanári kinevezése előtt egy ideig,
majd halála után két éven át tanította. Azt, hogy Genersichnek milyen zsúfolt
volt a didaktikai tevékenysége, egy példával szemléltetjük, amit az 1877/78as tanév II. félévére szóló Tanrendből idézünk. Ebben a periódusban mind a
saját, mind az egyik helyettesített tárgy és az óraszámok szerepelnek:
„1. Leíró bonctan: 5 óra, hétfőtől péntekig, de. 10–11, dr. Genersich Antal ny. r. tanár mint helyettes, a Lyceum bonctani helyiségében;
2. Tájbonctan: 3 óra, hétfőn, kedden du. ½ 3–4-ig, ugyanaz, ugyanott;
3. Bonctani gyakorlat: 5 óra, hétfőtől péntekig, du. 4–5, ua., uo.;
4. Elméleti kórbonctan: 5 óra, hétfőtől péntekig, de. 11–12, Genersich
Antal ny. r. tanár, egyetemi épület, II. emelet, 4. szoba;
5. Gyakorlati kórbonctan: 3 óra, hétfő, szerda, péntek, de. 8–9, Karolina Kórház, bonchelyiség.;
6. Kórszövettani gyakorlatok, 2 óra a nap világos óráiban, ua., egyetemi épület, II. emelet, 4. szoba.”
A fentiek szerint ebben a félévben Genersich 13 előadási és 10 gyakorlati órát tartott.
Nemcsak az Orvosi Karon, hanem a Jogi és Államtudományi Karon is
oktatott. Ezt bizonyítja a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1893. május
14-én kelt 22384. sz. rendelete, melynek értelmében az 1892/93-as tanév
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II. félévében megbízzák törvényszéki orvostani előadások tartásával joghallgatók részére.39
Genersich már kolozsvári tanársága első éveiben a gyakorlati oktatás
szempontjából hiányát érezte egy a boncolási technikáról írt könyvnek.
Ezért megbízta első munkatársát, Czakó Kálmán tanársegédet egy ilyen
jellegű munka megírásával. A kis könyv 1874-ben jelent meg, ez volt az első
magyar nyelvű kórboncolási technikai útmutató, amely orvostanhallgatók és törvényszéki orvosok számára készült.40 A kötetet Virchow módszere
alapján írta, Genersich tapasztalataival kiegészítve. Scheuthauer, aki az Orvosi Hetilapban szintén közölt boncolási útmutatásokat, ugyane lap hasábjain még az évben élesen bírálta Czakó művét. Genersich és a Scheuthauer
között ezzel kapcsolatban éles hangú és hosszan tartó polémia támadt,
mivel Genersich maga válaszolt Scheuthauernek. Ez tulajdonképpen két
különböző kórboncolási iskola, a bécsi Rokitansky és berlini Virchow tanítványai közötti vita volt.41 E vitában – Buday szerint – az idő Genersichet
igazolta.42 Szintén az oktatást szolgálta Genersich Tetemvizsgálati jegyzőkönyv. Űrlap című gyakorlati útmutatója, ami 1890-ben Kolozsvárt jelent
meg.43 Ebben rövid vezérfonalat, utasításokat kívánt adni a boncolást végző orvosok munkájának megkönnyítésére és egységesítésére.44
A kolozsvári törvényszéki orvostani tanszéknek 1883–1892 között
Belky János volt a ny. r. tanára, akit jó barátság fűzött Genersich Antalhoz. Belkyt – mint már említettük – kinevezése előtt és korai halála után
is huzamosabb ideig az alapos törvényszéki orvostani ismeretekkel is
rendelkező Genersich helyettesítette. Belky megkezdte a még 1880-ban
megjelent Törvényszéki orvostan alapvonalai című könyvét bővített újrakiadásra előkészíteni. Sajnos munkáját korai halála miatt nem tudta befejezni. Genersich vállalta a könyv befejezését, és megírta annak két utolsó
39 SOML GA iratai. 200. doboz, III. tétel.
40 Czakó Kálmán: Boncolati eljárás törvényszéki és kórtani esetekben. Genersich Antal
egyet. tanár utasítása nyomán. (8.r. VIII. és 64. l.) Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat.
Bp. 1874. – Megjegyezni kívánjuk, hogy a nyomtatott forrásmunkákban Czakó gyakorlati jegyzetének címében a „kórtani” kifejezés szerepel, azonban Genersich saját
kezűleg írt, munkatársai dolgozatainak jegyzékében e munka címében a „kórházi” kifejezést használja. SOTE Levéltár. Genersich Antal iratai. Fond 303, 1. doboz.
41	Kapronczay Károly: Genersich Antal 1842–1918. Orv. Hetilap CXIII(1972). 8. szám. 460–
463.
42	Buday Kálmán: Genersich Antal r. tag emlékezete.= Az MTA elhunyt tagjai fölött tartott
Emlékbeszédek. Bp. XIX(1925). 5. 1–34. Írta és felolvasta 1925. május 25-én tartott ös�szes gyűlésén.
43 E munkát dolgozatunk összeállításáig nem találtuk meg sem a kolozsvári egyetemi
könyvtárban, sem az OSZK-ban. Petrik Géza Magyar Könyvészet c. munkája említi. Bp.
1908. I. kötet 1886–1900. 248.
44 Entz Béla: i. m. 31.
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fejezetét. Így sor kerülhetett e 736 oldal terjedelmű tankönyv kiadására.45
Ehhez felhasználta saját gazdag tapasztalatait és megfigyeléseit. A leírások olyan kimerítők és pontosak, hogy ma is helytállóak.
Itt kívánjuk megjegyezni, hogy Belky János tanár az Erdélyi MúzeumEgyesület (EME, Egylet, Egyesület) keretében is gazdag és eredményes
munkát fejtett ki. Az Orvos–Természettudományi Szakosztálynak 1884től választmányi tagja, majd titkára (1889), később 1890-től elnöke is volt,
és szerkesztette az Orvos- és Természettudományi Értesítő XIII–XVI. évfolyamait. Kolozsváron hunyt el, a Házsongárdi temető lutheránus részében, Genersich sírja közelében alussza örök álmát.
Mint az előbbiekből kiderül, Genersich önállóan nem írt szakkönyvet,
tankönyvet, egyetemi jegyzetet, egyrészt, mert sokoldalú elfoglaltsága
miatt erre nem volt ideje, másrészt pedig ezzel kapcsolatban véleménye az
volt, amit sajátos humorérzékével többször is kinyilvánított, hogy „a tanár tanítson, ne írjon olyan könyvet, amelyet senki sem olvas el”. 46 Ennek
ellenére adatokat gyűjtve e tanulmányunkhoz, az Országos Széchényi
Könyvtárban találtunk egy kézírással készült kőnyomatos kórbonctani
egyetemi jegyzetet, amit Papp Gábor kolozsvári orvostanhallgató állított
össze. Ez egy 560 oldalas, egyenletes, jól olvasható, 66 szép rajzot tartalmazó, félbőr kötésű munka, ami Genersich tanárnak gyorsírással rögzített előadásait tartalmazza, általa átnézett tisztázati formában. A fedőlap
szövege szerint első kötetként az 1888–89. tanévi előadások anyagát öleli
fel.47 Hogy elkészült-e a második kötet, nem tudtuk kideríteni.
Genersich mint jó oktató, nevelő meg tudta győzni hallgatóit, munkatársait, sőt esetenként az elhunytak hozzátartozóit is tantárgyának, a
kórbonctannak jelentőségéről, gyakorlati hasznáról. Nevezetesen arról,
hogy a kórbonctan a diagnosztikai és terápiai tevékenység végső fokmérője, azt is mondhatnánk, hogy a medicina próbaköve. Genersich e felfogásának, törekvésének, illetve utóda, Buday Kálmán (1863–1937) hasonló
nézeteinek köszönhető, hogy sikerült meggyőzniük a kormányzatot a proszektúrák, a kórházi kórbonctani osztályok létesítésének szükségességéről, ami a budapesti, majd a nagyobb vidéki kórházakban is fokozatosan
megvalósult.
45 A holttesten észlelhető jelenségek (V. fejezet, 633–689). Személyazonosság (VI. fejezet,
690–720).= Belky János: Törvényszéki orvostan. Kézikönyv törvényszéki bírák, valamint jog- és orvostudományi karok hallgatói számára. Magyar Orvosi Könyvkiadó
Társulat, Bp. 1895.
46 Entz Béla: Szepesszombati Genersich Antal dr. ny. egyetemi tanár emlékezete. Gyógyászat
LVIII(1918). 28. szám. 340–342. = Genersich Antal Emlékkönyv. 40–42.
47 Kórbonctan. Összeállította és kiad. Papp Gábor. Kvár 1888–1889. 21 cm, helyrajzi száma OSZK 26106/1.
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Oktatói és nevelői munkájának elismeréséül Genersich Antalt az
1876/77-es tanévben az Orvosi Kar dékánjává, ezt követően 1877/78-ban
az egyetem rektorává,48 illetve 1878/79-ben prorektorrá választották meg.
A prodékáni tisztséget is többször betöltötte, így az 1872/73, az 1879/80,
1883/84. és az 1889/90. tanévben.49 Rektori minőségében a tanévnyitó
alkalmával az egyetemi közgyűlés előtt tartott Programbeszédében felvetette és részletesen ki is fejtette többek között a tanítás és a tanulás szabadságával kapcsolatos nézeteit, a tanszabadság kérdését.50 Körvonalazta
mind a tanárnak, mind a hallgatónak kötelességeit és jogait, ugyanakkor
határozottan fellépett a tanszabadság helytelen értelmezéséből adódó
káros túlkapások ellen. Több olyan megállapítást is tett, ami korát meghaladva ma is időszerű. Kötelességének tartotta „az egyetemi élet szabadságát védeni, de egyszersmind az avval való visszaélést megakadályozni, a rend felett őrködni, a fennálló szabályok és törvények megtartására
ügyelni és azoknak minden irányban érvényt szerezni”. A rektori tisztség
leteltével megtartotta a szokványos leköszönőbeszédet. Beszámolt a rektorságának ideje alatt elért eredményekről és hiányosságokról. Megállapította, hogy az egyetem, pontosabban a kórházak, az intézetek, ezek felszereltsége, az új tanszékek, az építkezések nem fejlődtek a várt mértékben.
Ennek ellenére úgy vélte, hogy „az adott erőkkel, az adott téren intensiv
szellemi gazdálkodást folytattunk”. A továbbiakban ismertette a személyi
állományban beállt változásokat, a tanrendek korszerűsítését, a hallgatók
és az abszolvensek számát karonként, az ösztöndíjak és tandíjak kérdését,
a tanszékek és intézetek taneszközökkel való felszereltségét, valamint az
intézetek tudományos tevékenységét, és végül beszámolt a költségvetés
teljesítéséről.51
Genersich nemcsak az emberi és állati patológia, valamint a törvényszéki orvostan kérdéseivel foglalkozott, hanem társadalmi és felsőoktatásügyi
problémákkal is. Így az orvosképzés szempontjából fontosnak tartjuk
megemlíteni a Lehetnek-e nők orvosok? című írását. Felsorolta az ellene és
mellette szóló érveket, leszögezte, hogy a nők minden tulajdonsággal ren-

48 Az 1877. május 22-én tartott választmányi ülésen választják meg, amit folyó év június 9-én az 16461. sz. leirattal Groisz Gusztáv rektor megerősített, SOML GA iratai.
200. doboz, III. tétel – A kolozsvári m. kir. Tudományegyetem Almanachja az 1876/77,
1877/78-as tanévre.
49 A kolozsvári m. kir. Tudományegyetem Almanachja az 1872/73, 1878/79, 1879/80,
1883/84, 1888/89. évekre.
50 Genersich Antal: Programbeszéd, mellyel az 1877/8. tanévet megnyitotta. Kolozsvári
egyetemi beszédek 1872–77. 47–78; II. beszéd, Kvár 1877.
51	Uo. Kvár 1878. 3–40.
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delkeznek, sőt az orvosi gyakorlat egyes területein a férfiakéinál még előnyösebbekkel is ahhoz, hogy helyüket orvosként megállják.52
Genersich a kolozsvári tudományegyetemen folyó orvosképzés fellendítése és korszerűsítése terén nemcsak a kórbonctani intézet mintaszerű
megszervezésében játszott meghatározó szerepet, hanem több neves tanár meghívásához is jelentősen hozzájárult. Így például az ő javaslatára
hívták meg Hőgyes Endrét, majd a Géber Ede, Purjesz Zsigmond, Szabó
Dénes, Belky János, Kenyeres Balázs, Lechner Károly és mások kinevezését
előkészítő bizottság munkájában is a kezdeményezők között volt.
Genersich kolozsvári oktatói tevékenységének érdemeit az alábbiakban
összegezzük: Több száz leendő orvos figyelmét sikerült felhívnia a kórbonctan jelentőségére az orvostudomány fejlődésében és elvitathatatlan hasznára a gyakorló orvos számára. Rámutatott arra, hogy e diszciplína nyújtotta lehetőségek kihasználásához új módszereket, eljárásokat, eszközöket
kell bevezetni, be kell hatolni a kórfolyamatok mélységébe, meg kell keresni
azok okát. E nézeteit nemcsak oktatta, hanem a gyakorlatban is alkalmazta: külön kórszövettani gyakorlatokat tartott, szorgalmazta a mikroszkópos vizsgálatok alkalmazását, bakteriológiai, parazitológiai laboratóriumot
működtetett az általa alapított intézetben. Mindezekkel új, korszerű szemléletet vezetett be a magyar orvosképzésbe, amivel maradandó érdemeket
szerzett. Az 1895/96-os tanév II. félévében már Buday Kálmán helyettes
igazgatóként vette át a kórbonctani intézetet és az oktató tevékenységet.

Kolozsváron végzett tudományos tevékenysége
Genersich Antal sokoldalú kutatómunkájának eredményeit csak vázlatosan mutatjuk be, mivel erről már többen is kimerítően írtak.53,54,55
Már ösztöndíjasként, külföldi tanulmányútja alkalmával Würzburg
ban, Recklinghausen intézetében született egyik legjelentősebb és maradandó tudományos megállapítása: a sokszoros idegdaganat kóroktanában
kimutatta az öröklékenység szerepét, és tisztázta a multiplex neurofibromák
52 Genersich Antal: Lehetnek-e nők orvosok? Különlenyomat, Kolozsvár, nyomatott K.
Papp Miklós örököseinél 1880. 1–15. Magyar Polgár 1880. – cikkét Hugonnay Vilma
orvosnő védelmében írta. Különben ez a kérdés azért is foglalkoztatta, mert leányai
közül hármat orvosnak szánt, sajnos csak Margit lett orvos, Evelin és Gabriella orvostanhallgató korukban elhunytak. Evelin Zürichben tanult, mert Pesten az időben
nőket nem vettek fel az orvosi egyetemre.
53	Buday Kálmán: i. m. 1925. 1–34.
54 Entz Béla: i. m. 1940–41, 22–41.
55 Szende Béla: i.m. 1991–1992, 233–236. – Uő: Dr. Genersich Antal orvos, a kórboncnok.=
Genersich Antal Emlékkönyv. 18–19.
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hisztogenezisét. Ugyancsak külföldi útján foglalkozott a szaruhártya nedvcsatornáival, a vázizmok inai és bőnyéi nyirokfelvételével. Eredményeit magyarországi (Orvosi Hetilap) és német nyelvű lapokban közölte.
Első Kolozsváron közölt munkája az EME kiadásában jelent meg. Ebben a Kolozsvár–Székelykocsárd vasútvonal építésének munkakörülményeivel és a munkásoknál előforduló megbetegedésekkel foglalkozott. Ez
a terjedelmes dolgozat, bár Jelentés címmel és formában került közlésre,
igen fontos közegészségügyi, munkaegészségügyi, járványtani vonatkozású, tudományos értékű megállapításokat tartalmaz.56
Ezt követően érdeklődése igen változatos tárgyú problémák felé irányult, melyek átfogták a kórbonctan egész területét. Főleg kazuisztikai
jellegű tudományos munkákat mutatott be és közölt a Kolozsvári Orvos–
Természettudományi Társulat Értesítőjében, majd az EME-vel közösen
kiadott Értesítőben, az Orvosi Hetilapban és más, főleg német nyelvű
szaklapokban. Foglalkozott a Pacini-testekkel, a torzszülöttekkel, a leukémiával, az amyloid-elfajulás kórtanával, a tuberculosissal, a syphilisszel,
az actinomycosissal, a kóros kövek megjelenésével és keménységével, a
trichinosis előfordulásával és kórtanával, a szív és az arteriák alkohol
hatására fellépő elváltozásaival, a gennykeltő baktériumok okozta mikroszkópos embóliák keletkezésével sepsis esetén, az atherosclerosissal,
peritonitisszel, a tüdőembóliával és más kórformákkal.
Érdemesnek tartjuk megemlíteni és felhívni a figyelmet arra a kevésbé ismert tényre, hogy Genersicht az enterocolitis necrotisans első
leírójaként napjainkban is idézik. Ezt a dolgozatát 1891-ben az Orvos–
Természettudományi Értesítőben, majd a Virchows Archiv hasábjain közölte. G. H. Fetterman, a pittsburghi gyermekklinika orvosa 1971-ben a
Pediatrics folyóiratban, illetve E. Scheidig a 2004-ben írt doktori tézisében
szintén Genersichnek erre a Virchows Archivban megjelent cikkére hivatkozik mint e kórforma első közlésére.57
A felsoroltakon kívül kiemeljük azt a maradandó értékű megállapítását, amit patomorfológiai vizsgálatok alapján tett a Mycobacterium
tuberculosis és M. bovis fajok különbözőségére, illetve a human és bovin
56 Genersich Antal: Jelentés a kolozsvár–kocsárdi vasútvonal építésekor a munkásoknál előfordult megbetegedésekről. Az Erdélyi Múzeum-Egylet Évkönyvei. Új folyam, II. szám,
25–61. Kvár 1875. – Bugyi Balázs: Genersich Antal vasútépítés orvosakénti tevékenységéről. Orv. Hetilap CXXIV(1983). 30. szám, 1825–1826.
57 Genersich A.: Bauchfellenentzündung beim Neugeborenen in Folge von Perforation des
Ileums. V. Arch. Path. Anat. 1891, 126, 485–487. – George H. Fetterman: Neonatal
necrotizing enterocolitis – old pit – fall new problem? Pediatrics 1971, vol. 48, 3,
345–348. – E. Scheidig: Nekrotisierende Enterokolitis – Retrospektive Vergleichstudie
zur konservativen und operativen Therapie in den Jahren 1995-2000. Dissertation zum
Erwerb des Doktorgrades der Medizin. München 2004. 9.
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tuberkulózis elkülönítésére vonatkozóan, rámutatva arra, hogy az emberi tuberculosis és a gyöngykór nem azonos megbetegedések.58 Bár Koch
nem tulajdonított jelentőséget e megfigyeléseinek, később elismerte e
tényt anélkül, hogy Genersich nevét említette volna.
Genersich jó ismerője volt az állat-, illetve az állati eredetű betegségeknek. Az antropozoonosisokkal nemcsak mint kórboncnok, hanem mint
gyakorló orvos is foglalkozott. Ő volt az első, aki Magyarországon leírta az
actinomycosist (sugárgomba betegséget) egy szarvasmarhánál észlelt eset
kapcsán. A kolozsvári vágóhídon a városi főorvos-helyettes megtiltotta egy
olyan ökör húsának kiárusítását, melynek állkapcsán terjedelmes daganat
volt. Határozata miatt felülvizsgálatot kértek. A felülvizsgáló bizottságnak
Genersich is tagja volt, aki megállapította, hogy a beteg állat felső állcsontjára lokalizálódott daganat actinomycosis. Ez figyelemre méltó teljesítmény
volt, hiszen világviszonylatban is alig néhány évvel azelőtt írták le a sugárgomba betegséget (O. von Bollinger 1877, ökörnél; J.A. Israel 1878, 1885,
embernél). A felülvizsgáló bizottság a hús kiárusításának letiltásával egyetértett. Ennek ellenére a városi tanács mégis engedélyezte, arra hivatkozva, hogy más országokban sem tiltják az ilyen beteg állattól származó hús
kiárusítását. Az EME Orvos–Természettudományi Szakosztályának 1885.
márciusi szakülésén Genersich beszámolt a fenti esetről, majd még az évben az Értesítőben és az Orvosi Hetilapban is megjelent erről írt dolgozata.59
A szakosztály tagjai a Genersich által bemutatott esetet fontosnak és közérdekűnek találták, mivel úgy vélték, hogy az emberi actinomycosis a beteg
állatoktól származik. Ezért Bókai Árpád (1856–1919), az általános kór- és
gyógytan, valamint gyógyszertan tanszékének ny. r. tanára javasolta, hogy
feliratot intézzenek a belügyminiszterhez. A felterjesztést Genersich és Bókai fogalmazta meg, és megvitatása a június 26-án tartott szakülés egyetlen tárgyát képezte. A felirat teljes terjedelmében megjelent az Értesítőben.60
Mai ismereteink szerint a beteg állat csak ritkán képezi az emberi fertőzés
forrását, az utóbbi évtizedekben tisztázódott annak endogén eredete.
Genersichnek Kolozsvárt egyik kedvenc kutatási témája a trichinosis
volt. Hangsúlyozni kívánjuk azonban, hogy az első magyarországi esetet
már 1867-ben észlelte egy harminchat éves, arzénnel elkövetett öngyilkosságban elhunyt nőnél, majd azt 1868-ban az Orvosi Hetilapban (23, 24.
szám) közzé is tette. Kolozsváron továbbra is foglalkozott e kérdéssel, ahol
58 Genersich A.: Über das Verhältnis der Perlsucht zur Tuberkulose. Verhandl. des X. Intern. Med.
Congresses in Berlin 1890. Band II. Abt. 3, 220. – Szende Béla: i.m. 1991–1992, 233–236.
59 Genersich A.: A sugárgomba betegségről. Értesítő az EME Orvos–Természettudományi
Szakosztályából. 1885. X. évf. I. Orvosi szak, III. füzet, 235–254. – Orvosi Hetilap
XXIX(1885). 33. szám, 925–931, 34. szám, 953–959.
60 Genersich A.– Bókai Á.: Felterjesztés az EME orvosi szakosztály üléséből. Értesítő X (1885).
VII. kötet. I. Orvosi szak, III. füzet. 273–276. (1896-tól Bókai nevét Bókaynak írta.)
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egy gyógyult trichinosis-esetet ismertetett. Ez volt Erdélyben a trichinosis
első leírása. G. K. hatvanöt éves kőműves tüdő-tuberkulózisban hunyt el.
Boncolásakor az izomszövetben nagyszámú letokolódott trichinellát talált. A trichinellás szövetekkel különböző állatfajoknál etetési kísérleteket
végzett (kutya, házinyúl, réce), és megállapította, hogy azok fogékonysága fajonként változó, feltételezte, hogy ennek oka a bélbennék savassága lehet. Ezzel kapcsolatos eredményeit 1891-ben az EME Értesítőben, az
Orvosi Hetilapban és a Pester Medizinisch-Chirurgische Presse hasábjain
is közölte.61 Ez irányú további kísérletei során különböző állatfajoknál a
gyomor, a vékony- és a vastagbél „vegyi hatását” vizsgálta, illetve párhuzamosan 183 patkánynál a Trichinella spiralis előfordulását is. Eredményei alapján igazolva látta azt a feltevését, hogy a vékonybél „savanyú”
volta gátolja a trichinellák megtelepedését. Bizonyította továbbá, hogy a
trichinella patkányokban előfordulhat, aminek gyakorisága széles határok között (0–24%) ingadozhat. Rámutatott arra is, hogy a sertések mind
az élő, mind az elhullt patkányokat megeszik, így kialakulhat a fertőzési
lánc: patkány – sertés – ember. Ezen eredményeit szakülésen bemutatta és közölte az Értesítőben.62 Az 1891. szeptember 18-án tartott orvosi
szakülésen a résztvevők Genersich indítványára elhatározták, hogy a
trichinellosis megelőzése érdekében felterjesztést intéznek a belügy- és
földművelésügyi miniszterhez, és ugyanakkor az Értesítőben megjelent
dolgozatnak egy-egy példányát elküldték.63 A trichinosissal kapcsolatos,
évekig tartó eredményes kutatásaiért Genersichet a parazitológia egyik
magyar úttörőjének tartjuk.
A Társulaton és az Egyesületen kívül a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Erdélyben tartott vándorgyűlésein is előadással vett részt. Így
1875-ben Előpatakon a Pacini-testekről értekezett, 1890-ben Nagyváradon
a tetemvizsgálatról számolt be. 1892-ben Brassóban Az orvosi tudomány
haladása címmel ő tartotta az orvosi szakcsoport megnyitóelőadását,
majd a kóros kövek keménységéről olvasott fel dolgozatot. Az ott bemutatott dolgozatai a vándorgyűlések munkálatait bemutató kötetekben jelentek meg.64 Tudományos dolgozatain kívül több esetben idegen nyelvű
Genersich A.: Gyógyult trichinosis esete. Értesítő az EME Orvos–Természettudományi
Szakosztályából XVI(1891). I. Orvosi szak, III. füzet. 241–252. – Orvosi Hetilap 1891. 33.
szám. – Pester Medizinisch-Chirurgische Presse XXVII(1891). 37. szám, 873–877; 38.
szám, 897–901.
62	Értesítő az EME Orvos–Természettudományi szaküléseiről XVI(1891). I. Orvosi szak, III.
füzet. 265–286.
63	Értesítő az EME Orvos–Természettudományi Szakosztályából XVI (1891). I. Orvosi szak,
III. füzet. 288–289.
64 A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek munkálatai. XVIII. nagygyűlés, Előpatak 1875. 104–117; XXV. vándorgyűlés, Nagyvárad 1890. 35, 116–119;
XXVI. vándorgyűlés, Brassó 1892. 97–107, 140–168.
61
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szakkönyvek ismertetését közölte az Erdélyi Múzeum hasábjain. Például
az 1876–77. évben négy német nyelvű könyvet ismertetett.65
Genersich dolgozatainak jegyzékét áttekintve kiderül, hogy legjelentősebb tudományos eredményeit kolozsvári évei alatt érte el.

Tudományszervező tevékenysége
Úgy véljük, hogy ez a tanulmány, rendeltetésének megfelelően, Genersich
Antalnak főleg a tudományszervező tevékenységét kell hogy kiemelje,
mivel az EME Orvos–Természettudományi Szakosztályának keretében az
ilyen jellegű feladatok megoldásával járult hozzá Kolozsváron az orvostudományi tevékenység fellendítéséhez. Ezért ebben a fejezetben részletesebben kitérünk e vonatkozásokra.
Az előző fejezetből kiderült, hogy Genersich fáradhatatlanul kutatott,
főleg a gyakorlati vonatkozású kérdések tisztázására törekedett, és arra,
hogy eredményeit ismertesse, mivel azt vallotta, hogy a tudomány nem
öncélú. Már külföldi tanulmányútja során is közölt jelentős német- és magyarországi lapokban, majd Kolozsvárra kerülve ott is kereste a közlési
lehetőségeket. Mivel az 1872-ben megalakult tudományegyetemen még
hiányoztak a tantestület tudományos kutatási eredményeinek bemutatására és közlésére szolgáló lehetőségek, a már 1859-ben megalapított
EME-hez fordult első terjedelmesebb kolozsvári tudományos munkájának
közlése végett. Így a Kolozsvár–Székelykocsárd vasútvonal építkezése során fellépő egészségügyi problémákról szóló tanulmányát, mint már említettük, 1875-ben az EME Évkönyve közölte. Arra vonatkozóan, hogy a
Múzeum-Egyesületnek mikor lett tagja, az általunk átnézett forrásmunkákban sokáig nem kaptunk adatot. Végül a Semmelweis Orvostörténeti
Levéltárban találtunk egy iratot, ami ezt a kérdést tisztázta. Eszerint: „Az
Erdélyi Múzeum-Egylet alolírt képviselői által Nagyságos Genersich Antal
tudor és tanár urat, ki az egyletnek öt évig évenként 5 Ft részvényt adott,
az egyleti szabályok 15-ik cikke értelmében az egylet részvényes tagjául ismeri el, és kijelenti, hogy őt az egyleti szabályokban meghatározott
mindazon jogok és javalmak illetik, melyek az ilyetén tagsággal összekötve vannak. Kelt Kolozsvárott, június hónap 17. napján, 1876. évben. Gr. Esterházy Kálmán egyl. elnök, Finály Henrik egyl. titkár.”66 Fentiekből tehát
65 Rohde: Ein Beitrag zur Casuistik multipler Echinococeen; Schulz, R.: Das Endothelcarcinom;
Lüttich: Zwei praktisch wichtige Gefässanomalien; Neelsen, Fr.: Über eine eigenthümliche
Entartung der Gehirncapillaren. Erdélyi Múzeum III(1876). 159–162, IV(1877). 5–10, 10–
13, 99–101.
66 SOML GA iratai. 200. doboz, III. tétel: díszkeretes oklevél.
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arra lehet következtetni, hogy 1871-től tagja volt az Egyletnek. A Hőgyes
Endre által 1876-ban alapított Orvos–Természettudományi Társulatba
való belépése után is megtartotta az egyleti részvényesi minőségét, továbbra is hozzájárulva annak megerősítéséhez. Ugyancsak a levéltárban
találtunk egy 30/1881. sz. március 31-én kelt, Finály Henrik által aláírt
okiratot, amely értesíti Genersichet, hogy a március 24-én tartott egyesületi közgyűlés három évre választmányi tagsággal tisztelte meg. Majd
egy 40/1890. számú, szintén Finály Henrik által aláírt okirat szerint az
április 26-án tartott közgyűlés három évre visszaválasztotta az Egyesület igazgató-választmányába.67 Szükségesnek véljük a fentieket kiemelni,
mivel az általunk átnézett többi forrásmunkában e tisztségére nem találtunk utalást. Választmányi tagként részt vett Berde Áronnal és Sárkány
Ferenccel a „természeti gyűjtemények” állapotának megvizsgálására kiküldött bizottságban. Észrevételeikről a közgyűlés előtt beszámoltak, és
értékes javaslatokat tettek az észlelt hiányosságok felszámolására.68
Sajnos az EME kezdeti lendületes működése a kiegyezést követő viszonylagos szabadság éveiben sokat veszített hatékonyságából, tevékenysége csaknem holtpontra jutott. Az egyetem létrejötte (1872) jelentősen
befolyásolta az EME további sorsát. A két intézmény kapcsolata nem volt
mindig felhőtlen. Így például 1875-ben a kolozsvári tudományegyetem
(mely 1881-ben felvette a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem
nevet) meghívta Hőgyes Endrét a kór- és gyógyszertani tanszékre nyilvános rendes tanárnak. Ezekben az években az Egyesület Természettudományi Szakosztályának működése, mint említettük, éppen hullámvölgyben
volt. Ez késztethette Hőgyest arra, hogy létrehozza az EME-től független
Kolozsvári Orvos–Természettudományi Társulatot (a továbbiakban Társulat), Orvos- és Természettudományi Szakosztállyal. Ennek alakuló közgyűlését százhúsz taggal 1876. január 8-án tartották meg. Elnöknek Abt
Antalt, titkárnak Hőgyes Endrét választották. Az Orvosi Szakosztály elnöke Genersich Antal, míg a Természettudományi Szakosztályé Entz Géza
egyetemi tanár lett.69 Genersich szakosztályi elnökké választása korántsem volt véletlen. Ekkor már nyilvános rendes egyetemi tanár, elismert
kutató és neves kórboncnok volt, ugyanakkor négy külföldön és mintegy
tíz, az Orvosi Hetilapban megjelent dolgozat szerepelt a közleményei jegyzékén. Nagy feltűnést keltett és köztiszteletet ébresztett az EME által közölt terjedelmes tanulmánya is a Kolozsvár–Kocsárd vasútvonal építőinek
egészségügyi viszonyairól.
67 SOML GA iratai. 200. doboz, V. tétel.
68 Erdélyi Múzeum IX(1882). 5–6. szám. 1882. április 17-i közgyűlési jegyzőkönyv.
69 Péter Mihály – Péter H. Mária: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának százéves tevékenysége (1906–2006). Kvár 2006. 10–14.
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Az EME vezetői nem nagy örömmel fogadták a Társulat létrejöttét, mivel az egyetemi tanárok az oktatási és kutatási feladataikat tekintették
elsődlegesnek a múzeumiak hátrányára, az EME hasonló szakosztályáról
pedig tudomást sem vettek. Különben is mindenki az egyetemtől várta az
EME munkájának fellendülését. Ehelyett Kelemen Lajos szerint „1876-ban
éppen olyan körökből alakult Kolozsvárt külön orvos–természettudományi társulat, amelynek munkásságát a Múzeum-Egyesület a maga körében szerette volna érvényesíteni”. 70 Erdélyi Pál főtitkár így fűzi tovább e
gondolatot: „Az új emberek még tagokul is csak kivételesen jelentkeztek.”71
Így érthető Finály Henriknek, az EME akkori főtitkárának elmarasztaló
viszonyulása Hőgyes társulatalapító kezdeményezéséhez. A Társulat és
az Egyesület közti „ellentétekről” az Erdélyi Múzeum hasábjain 1876-ban
Kolozsvári orvos–természettudományi társulat címmel, majd 1878-ban A
közgyűlés után címmel megjelent cikkek közölnek részleteket.72
Az újonnan alapított Társulat szaküléseinek anyagát Értesítő címmel
1876-tal kezdődően a helyi Magyar Polgár című napilap különlenyomat
aként adta ki. Egy év múlva már felvetődik az önálló folyóirat igénye. Ezt
azonban a Társulat nem tudta anyagilag vállalni. A legelőnyösebb és leghelyénvalóbb megoldásnak egy, az EME-vel közös folyóirat kiadása látszott. Ezért a Társulat egy bizottságot hozott létre (Abt Antal elnök, Hőgyes
Endre titkár, Genersich Antal, az Orvosi Szakosztály elnöke, Entz Géza, a
Természettudományi Szakosztály elnöke és Koch Antal választmányi tag),
melyet azzal a feladattal bíztak meg, hogy lépjen érintkezésbe az EME-vel
egy közös folyóirat beindítása érdekében. A bizottság javaslatát 1877. június 3-án írásba foglalta, és közölte az EME választmányával. Utóbbi még
abban a hónapban (1877. június 23.) megtárgyalta a Társulat indítványát,
de a tárgy fontosságánál fogva nem döntött, hanem szintén bizottságot
küldött ki, hogy a Társulattal egyeztessék a részleteket. A tanácskozások
eredményeképpen az EME igazgató-választmánya 1878. február 16-án lényegében a következő határozatot hozta:
1) Az EME felújítja és újjászervezi a két szakosztályát: a Történelem-, Nyelvés Bölcsészettudományi, valamint a Természettudományi Szakosztályát.
2) Pénzt bocsát szakosztályainak rendelkezésére, hogy tudományos
tevékenységükről beszámolhassanak; az összeggel a szakosztály teljesen
függetlenül és önállóan rendelkezhet. Ezért viszont ingyen példányt kér a
tagok számára és a csereviszony fenntartására.
70	Kelemen Lajos: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület múltja és jelenje. Kvár 1909. 15–18.
71 Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület félszázados ünnepére 1859–1909. Szerk. Erdélyi Pál. Kvár 1909– 1942. 57–66.
72 Kolozsvári orvos-természettudományi társulat. Erdélyi Múzeum III (1876). 1. szám. 1–4;
A közgyűlés után. Erdélyi Múzeum V(1878). 4. szám. 49–54.
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3) Felhatalmazza a saját Természettudományi Szakosztályát, hogy
amennyiben jónak látja, szövetkezzék a Társulattal egy közös kiadvány
megjelentetésére, melyen legyen világosan feltüntetve, hogy az EME Természettudományi Szakosztálya társkiadó.
Az EME 1878. március 21-én tartott közgyűlésén elfogadta a Társulat
feltételeit, és már április 6-án megkezdte a szakosztályok újjászervezését,
1878. június 22-én pedig megtartották a Természettudományi Szakosztály újjáalakuló közgyűlését. Elnöknek Abt Antalt, jegyzőnek Hőgyes Endrét, tehát a Társulat elnökét és titkárát választották meg, hogy a közös
feladatokra a két testület vezetése egységes legyen. A közös folyóirat 1879cel kezdődően a kívánalmaknak megfelelően meg is jelent. Szerkesztője
Hőgyes Endre lett. Ez a részleges egyesülés új lendületet adott az EME
munkájának. Az eredetileg múzeumot fenntartó Egyesületet az egyetemmel, majd a Társulattal létesített kapcsolata a tudományos társasággá
való fejlődés irányába mozdította el.
Közben a két szervezet (az Egyesület és a Társulat) teljes egyesítésének
gondolata érlelődött (1879. januári közgyűlés). Mivel a vezetőség közös,
a tagok nagyrészt mindkét szervezetben ugyanazok voltak, már csak a
megfelelő alapszabályok tervezetét kellett kidolgozni. Ennek elvégzésére egy vegyes bizottságot hoztak létre, amely a rábízott munkával időben elkészült. A bizottságnak Genersich Antal meghatározó tagja volt.73
Így 1883. április 1-jén elsőként az Orvos–Természettudományi Társulat
fogadta el az új alapszabályokat, miszerint a Társulat egyesül az EME
Orvos–Természettudományi Szakosztályával. Ugyanezen a társulati közgyűlésen a budapesti egyetemre való meghívása miatt Hőgyes Endre lemondott a Társulat elnökségéről és helyette Genersich Antalt választották
meg, az Orvosi Szakosztály új elnöke pedig Klug Nándor lett. Genersich
a Társulat elnöki tisztségét 1884-ig, az EME Orvos–Természettudományi
Szakosztályának megalakulásáig töltötte be.74
Az EME közgyűlése már április 5-én elfogadta az új alapszabályokat. A Kolozsvári Orvos–Természettudományi Társulat 1884. április 27én tartott IX. közgyűlésének jegyzőkönyvéből az alábbiakat emeljük ki:
Genersich Antal, a Társulat elnöke felvázolja az EME Természettudományi Szakosztálya és a Társulat egyesülésének évekig tartó előkészületeit.
A titkár beszámol a Társulat eddigi tevékenységéről. Felolvasták az EME
folyó hó 5-én kelt átiratát, melyben „Társulatunkkal tudatja, hogy az
73 Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület félszázados ünnepére 1859–1909. 58–63. – Az
Erdélyi Múzeum-Egyesület háromnegyedszázados tudományos működése 1859–1934.
Szerk. György Lajos. Cluj-Kvár 1937. 89–99. – Péter Mihály – Péter H. Mária: i.m. 10–14.
74 Jegyzőkönyv a kolozsvári Orvos-természettudományi társulat 1883. ápr. 1-jén tartott
közgyűléséről. Orvos–Természettudományi Értesítő VIII. évf. V(1883). I. Orvosi Szak,
51–58.
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EME alapszabályainak módosítása megnyerte a miniszteri jóváhagyást,
érvényessé vált, minek következtében semmi sem áll többé útjába az új
szakosztály szervezkedésének. A Múzeum-Egyletnek átirata tudomásul
vétetik.” A továbbiakban Genersich mint elnök felszólította a közgyűlés
tagjait, hogy akik az EME Orvos–Természettudományi Szakosztályába
való beolvadást elfogadják, azt „felállással jelezzék”. „A közgyűlés összes
tagjai felállván, Elnök egyhangúlag hozott határozatként kimondja: A kolozsvári Orvos–Természettudományi Társulat közgyűlése határozza, hogy
a társulatot megszünteti s összes tagjaival az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Orvos–Természettudományi Szakosztályába lép.” A határozat kimondása
után Genersich beszédet intézett a közgyűléshez, hangsúlyozva, hogy a
Társulat nyolc éven át eredményesen működött, „s midőn most megszűnik, illetőleg különállását feladja, erre a lépésre nem szorította sem tagjainak, munkásainak lankadása, sem belviszály, sem anyagi romlás, hanem
egyedül azon indokolt meggyőződés, hogy egy bő természettudományi
anyaggal és nagy vagyonnal bíró, régibb, különben hasonló célzatú egylettel való egyesülés társulatunk céljainak elérésére az eszközöket nyújtja,
s a szabad tudományos működés biztosítékát minden időre megadja”. Köszönetet mondott a tagoknak, a tisztikarnak, a támogatóknak, a Múzeum
választmányának, „kik érdekeinket minden időben a legnagyobb előzékenységgel istápolták, s jelenleg testvéri szeretettel befogadnak”. A fenti
szavakból is kiderül, hogy Genersichnek milyen fontos szerepe volt a két
tudományos testület egyesítésében. Ezt követően a Társulat tisztikara és
választmánya lemondott. Az elnök felszólította a közgyűlést, hogy nevezzen ki bizottságot, amely az EME Orvos–Természettudományi Szakosztálya megalakulásáig az ügyeket vigye. Bókai javaslatára a tisztikart bízták
meg e feladattal.
Az EME új Orvos–Természettudományi Szakosztálya 1884. május 11én tartotta alakuló közgyűlését harminchárom tag jelenlétében. A Szakosztály elnöke Entz Géza, titkára pedig Klug Nándor, az MTA tagjai lettek.
Továbbá megválasztották ennek keretében az orvosi és természettudományi alszakok tisztikarát is. Az orvosi alszak elnöke Genersich Antal, a
Társulat utolsó elnöke, jegyzője Bókai Árpád, míg a választmány tagjai
Nagy József, Purjesz Zsigmond és Belky János lettek; a természettudományi alszak elnöke Koch Antal, jegyzője Parádi Kálmán, a választmány tagjai Abt Antal, Gamauf Vilmos és Daday Jenő.75 (Közben 1883. október 1975

A kolozsvári Orvos-természettudományi Társulat 1884. április 27-én tartott közgyűlésének
jegyzőkönyve; Az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-természettudományi szakosztálya 1884.
évi május hó 11-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyve. Orvos-Természettudományi Értesítő az EME Orvos–természettudományi szakosztályából. IX. évf. VI(1884). I. Orvosi
szak, I. füzet. 174–183.
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én megalakult a Történelem-, Nyelv- és Bölcsészettudományi Szakosztály
is, melynek elnöke Hóman Ottó, titkára Schilling Lajos lett.)
Az EME Orvos–Természettudományi Szakosztálya első közgyűlését
1885. március 29-én tartotta, melyen az elnök felvetette azt a kérdést, hogy
eredményes volt-e az egyesülés. Megállapította, hogy bár az eltelt idő túl
kevés ahhoz, hogy határozott választ lehessen adni, de kétségtelen, hogy
a Szakosztály a Múzeum-Egyesülettől minden anyagi támogatást megkapott, és így eredeti feladatát a haza ezen részében az orvos–természettudományok fejlesztése és terjesztése érdekében egyesült erővel teljesítheti.76 Az egyesülést követően az immár EME Orvos–Természettudományi
Szakosztály orvosi alszakának keretében a már beindult tevékenység zökkenőmentesen folytatódott, sőt az EME anyagi támogatásával biztos mederbe terelődött. Évente átlag hét szakülést tartottak, melyeken 2-3 előadás hangzott el. A bemutatott dolgozatokat főleg az Értesítőben közölték.
Abban, hogy az átmenet nehézségek nélkül ment végbe, döntő szerepe
volt Genersich Antalnak, aki kezdettől távozásáig elnöke volt a Társulat,
illetve az EME orvosi alszakának. E minőségében nagy tapasztalattal és
bölcsességgel irányította e munkát.
Végezetül Genersich Antalnak a Társulatban, majd az Egyesületben
betöltött szerepét összegezve megállapíthajuk, hogy a Társulat 1876. január 8-ai megalakulásától 1883. április 1-jéig az orvosi alszak elnöke volt,
majd ettől kezdve Hőgyes Endre elnök távozása miatt a Társulat elnökévé
választották meg, mely tisztséget 1884. április 24-éig töltötte be. Ekkor a
Társulat megszűnése, illetve az Egyesületbe való beolvadása miatt annak
egész tisztikara lemondott, de megbízott maradt az 1884. május 11-ei EME
közgyűlésig, amikor az EME Orvos–Természettudományi Szakosztályban
megtörtént a tisztújítás, és Genersichet az orvosi alszak elnökévé választották. Ezt a tisztséget Kolozsvárról való eltávozásáig, 1895 szeptemberéig
viselte. Tehát megszakítás nélkül közel húsz éven át elnöki minőségében
irányította az orvosok tudományos tevékenységét a Kolozsvár központú
Társulatban, illetve az Egyesületben.
Az 1895. október 18-án tartott orvosi szakülésen Purjesz Zsigmond
közli, hogy Genersich távozása miatt a választmány legidősebb tagjaként
őt bízták meg, hogy ideiglenesen vegye át az elnöki teendőket. E gyűlésen
felvett jegyzőkönyvkivonatból kiderül, hogy Purjesz megbízott elnökként
méltatta a távozott Genersich szakelnök „rendkívüli érdemeit, kiváló buzgóságát és a szakosztály ügyei iránt való állandó érdeklődését [...] és ez
alapon ajánlja, hogy a szakosztály határozatképpen kimondja, miszerint
76

Az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztálya 1885. március hó 29-én
tartott közgyűlésének jegyzőkönyve. Orvos-Természettudományi Értesítő az EME Orvos–
természettudományi szakosztályából. X. évf. VII(1885). I. Orvosi szak, 1. füzet. 187–189.
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Genersich Antal volt szakelnök érdemeit jegyzőkönyvbe iktatja, és az erről
szóló határozatot vele közli”. A Szakosztály az indítványt egyhangúlag elfogadta, az elnököt és a jegyzőt bízta meg a jegyzőkönyvi kivonat megküldésével. Elnökként Purjesz Zsigmond, titkárként Genersich Gusztáv írta
alá.77 Genersich Antal az EME-tagságát továbbra is megtartotta, és neve a
vidéki tagok névsorában budapesti lakhellyel szerepel Vilmos nevű fiával
együtt, aki szintén tagja volt az Egyesületnek. Genersich távozása után az
1896. évi közgyűlés Purjesz Zsigmondot választotta meg az orvosi szak
elnökévé.

Magánorvosi tevékenysége
Genersich korán árván maradt, s így kénytelen volt élete fenntartásának
költségeit házitanítóként megkeresni. Később fiatal orvosként Pesten is
elvállalt boncolóorvosi állást, hogy családját eltarthassa. Kolozsvárra kerülve széles körű elfoglaltsága mellett arra is talált időt, hogy gyakorlóorvosként dolgozzon. A Kolozsvár–Kocsárd közötti 1871–1873. évi vasútépítkezés orvosi ellátását havi 210 Ft javadalmazás mellett vállalta el.
Hetenként háromszor rendelt az építkezés színhelyén, a kórházi barakkban. Sürgős esetekben a betegeket magánrendelőjében látta el. Az első
évben például hétszázhetven volt a munkások száma, a második évben,
1872-ben ez a szám már hatezerre emelkedett. Egy segédorvossal és változó számú betegápolóval dolgozott. A szociális és az egészségügyi feltételek rendkívül rosszak voltak. Ennek tudható be a magas morbiditás és
mortalitás a munkások közt. E a három év alatt előfordult kolerajárvány,
fagyhalál, kiütéses tífusz, hastífusz, vérhas, malária stb. Az ő emberfeletti
munkájának eredménye és érdeme, hogy a három év folyamán a munkások szociális és egészségügyi viszonyai fokozatosan javultak. Az itt végzett munkájáról részletes jelentést írt, mint már említettük, ezt az EME
közölte.78
Kolozsvárt idővel Purjesz Zsigmond mellett az egyik legkeresettebb
háziorvos, belgyógyász lett, pácienseit nagy odaadással vizsgálta, és hihetetlen türelemmel hallgatta meg, határozott fellépésével, biztonságával
megnyerte betegeinek bizalmát. A magánorvosi praxisát nemcsak anyagi
77 SOML GA iratai. 200. doboz, V. tétel: Kivonat az Erdélyi Múzeum-Egylet OrvosTermészettudományi Szakosztály 1895. évi október hó 18-ikán tartott orvosi szakülésének
jegyzőkönyvéből.
78 Genersich Antal: Jelentés a kolozsvár–kocsárdi vasútvonal építésekor a munkásoknál
előfordult megbetegedésekről. Az Erdélyi Múzeum-Egylet Évkönyvei. Új folyam, Kvár, I
(1875). 2. szám. 25–61. – Bugyi Balázs: i.m. 1825–1826.
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okok tették szükségessé, hanem olyan emberi tulajdonságai miatt is vállalta, mint a jóság és a szeretet, a megértés és a segítésvágy. Ezért lett az
elesettek orvosa is. Ezen tulajdonságai általános elismerést váltottak ki
mind a lakosság, mind a városi hatóságok részéről. Ennek bizonyítéka,
hogy 1875. május 22-én kelt, 4/1875. sz. rendelettel a főispán, Esterházy
Kálmán a város tiszteletbeli főorvosává nevezte ki.79 Mint ilyen élénk tevékenységet fejtett ki a városi tanácsban is.
Genersich még Pesten, pályakezdőként is végzett törvényszéki boncolásokat, mint Pest város boncoló főorvosa. Később Kolozsvárt az Orvos-sebészi Tanintézetben a kórbonctan és a törvényszéki orvostan tanára volt,
majd az egyetemen több ízben huzamosabb időre megbízták a törvényszéki orvostan tanár helyettesítéssel. Így érthető, hogy az igazságügyi
miniszter 415/1893. sz. rendelettel kinevezte a Kolozsvár területén előforduló törvényszéki orvosi teendők ellátására. Erről a kolozsvári törvényszék elnökét az 1893. január 18-án kelt, 2677. sz. leirattal értesítette.80 E
feladatával kapcsolatban írta meg A törvényszéki orvost érdeklő törvények
és rendeletek című munkáját.81

Közéleti tevékenysége
Genersich közéleti tevékenységével kapcsolatban több iratot találtunk a
Semmelweis Orvostörténeti Levéltárban. Ezekből többek között kiderül,
hogy fontos szerepet vállalt Kolozsvár város közegészségügyi helyzetének
javításában. Így szaktanácsadóként részt vett az egyetemi épületek tervezésének, majd a város csatornázásának irányításában. Az Anatómia-épület tervezésében és kivitelezésében, mint már említettük, szintén értékes
munkát fejtett ki. Az építkezési bizottságoknak a vallás- és közoktatásügyi
miniszter március 26-án kelt, 13807. sz. leiratával való feloszlatása alkalmával Koch Antal rektor 855/1891/92. szám alatt köszönőlevelet küldött
többek közt Genersichnek odaadó és sikeres tevékenységéért.82 A városi
vízmű kezelőbizottsága elnökségének is tagja volt. Ez egy 1893. július 14én kelt, 24012. sz. levélből derült ki, melyben e tisztségből való felmentésekor köszönetet mondanak az ott addig kifejtett munkájáért.83 Bizonyára „nyári lak” tulajdonosként 1884. július 13-án Benel Ferenc kolozsvári
79 SOML GA iratai. 200. doboz, III. tétel.
80	Uo. III. tétel.
81 Petrik Géza: Magyar könyvészet 1886–1900. I. Bp. 1908, 248.
82 SOML GA iratai. 200. doboz, III. tétel.
83	Uo. III. tétel.
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ügyvéd, hegygazda közölte vele, hogy a Borjúmál szőlőhegy közbirtokosságának választmánya tagjai közé választotta.84 Részt vett a kolozsvári
evangélikus-lutheránus egyházközség munkájában, ahol felelős tisztségeket töltött be, így például 1880. február 1-jétől mint tanügyi ellenőrző
megbízott, később mint tanácsos és gondnok tevékenykedett.85 Gazdag és
eredményes közéleti tevékenységéért 1891. december 10-én kelt, 2595. sz.
alatt értesítették, hogy szepesszombati előnévvel nemesi rangot kapott.86
Szakmai, tudományos és közéleti tevékenysége elismeréseképpen számos kitüntetésben részesült a vallás- és közoktatásügyi, valamint az igazságügyi minisztérium részéről. A Magyar Tudományos Akadémia 1892.
május 5-én levelező tagjává választotta, melyről az Akadémia titkársága
még aznap a 189/1892. sz. átirattal értesítette.87
Genersich Antal kolozsvári tevékenységét összegezve kiemeljük, hogy
az 1870 és 1895 közötti huszonöt évből két évig az Orvos-sebészi Tanintézet kórbonctan és törvényszéki orvostan tanára, majd 1872-től, a Kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetem megalakulásától kezdve 1895-ig a
kórbonctan ny. r. tanára, közben prodékáni, dékáni, valamint rektori minőségben az egyetemi tanács tagja is volt. Távozásakor korszerűen felszerelt, európai színvonalú intézetet szakkönyvtárral és egy igen gazdag, 2664
készítményből és mikroszkópos metszetekből álló múzeumot hagyott utódára, Buday Kálmánra. Mint iskolaalapító tanár, elismert tudós, az MTA
levelező tagja, az EME Orvos–Természettudományi Szakosztálya tevékenységének évtizedeken át szervezője és vezetője, jó nevű, keresett gyakorló
orvos és köztiszteletben álló közéleti személyiség távozott Kolozsvárról.

III.
Budapesti évei 1895–1918 között
Genersich Antal huszonöt évi kolozsvári tevékenysége után visszatért Budapestre. Ennek előzménye az volt, hogy 1895-ben, Scheuthauer Gusztáv
halála után megszüntették a kórszövettani intézetet (1894. december 29.),
és helyette két egyenjogú kórbonctani intézetet hoztak létre. Az I. számú
tanszékre Genersich Antalt hívták meg, a II. számúra pedig Pertik Ottót
84	Uo. III. tétel. – Megjegyezzük, régebben Borjúmálnak nevezték a Rákóczi út (ma E.
Grigorescu) északi oldalával párhuzamosan haladó szőlőhegyvonulatot.
85	Uo. I. tétel.
86	Uo. I. tétel.
87	Uo. I. tétel. – Markó László: Genersich Antal. A Magyar Tudományos Akadémia tagjai
1825–2002. I. Bp. 2003. 404. – Új Magyar Életrajzi Lexikon. II. D–Gy, Bp. 2001. 963–964.
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(1852–1913) nevezték ki. Genersichet a vallás- és közoktatásügyi miniszter a 34 598. számú, 1895. július 12-én kelt rendeletével nevezte ki ny. r.
tanárrá.88 Sajnos Genersichnek csalódást okozott, hogy a budapesti munkakörülmények meg sem közelítették azokat, melyeket ő Kolozsváron
kiépített.89 Ez többek között kiderül 1895. szeptember 20-án tartott első
előadásának bevezetőjéből is, melynek saját kézírású szövege a SOTE levéltárában található.90 Fokozta a nehézségeket még az is, hogy a tanítás
céljára a klinikák hullaanyaga a nagyszámú pesti hallgatóság miatt elégtelen volt, ezért a kórbonctani tanszék tanárai kénytelenek voltak a megfelelő oktatási anyag biztosítása végett a fővárosi kórházak prosectori teendőit is elvállalni. Genersich a budapesti egyetemre való kinevezésének
évében, 1895-ben szintén elvállalta a Szent István Kórházban a kórboncnok főorvosi állást, melyre a főpolgármester június 30-án, a 677. sz. rendeletével ki is nevezte.91 Ezáltal a tanszék bonctani anyaga számottevően
megnövekedett, és így lehetőség nyílt a hallgatók számára heti három
boncolási gyakorlatra. Kórszövettani gyakorlatokat 1896-tól kezdődően
tartott, az elméleti előadások száma itt is heti öt óra volt két féléven át.
Genersich a budapesti egyetemen is az oktatást tekintette elsőrendű
feladatának. Nemcsak az elméleti előadásokat tartotta ő maga, hanem a
demonstrációs és a gyakorlati órákat is. Utóbbiakról részletesen olvashatunk Honti József c. egyetemi docensnek Johan Bélával készített interjújában.92 Széles körű elfoglaltsága mellett arra is szakított időt, hogy gyakornokainak és az intézetbe bejáró orvosoknak továbbképző órákat tartson
akár szünnapokon is. Magyarországon elsőként vezetett be rendszeres
klinikai kórbonctani demonstrációkat.
Jellemző Genersich szakmai tekintélyére és segítőkészségére, hogy elvállalt olyan nagy figyelmet igénylő munkát, mint Kaufmann Ede A részletes kórbonctan tankönyve című, 1342 oldalas kötetének (Budapest 1903)
szakmai lektorálását.93
Hallgatóihoz való őszinte ragaszkodását bizonyítja, hogy 1899. január
22-én a budapesti Kir. M. Tudományegyetemen az orvostanhallgatók Segélyző és Önképző Egyesületének alapító tagjai sorába lépett azáltal, hogy
50 Ft-tal támogatta munkájukat.94
SOML GA iratai. 200. doboz, V. tétel.
Entz Béla: i.m. L(1940–41). 27–28.
SOTE Levéltára, Genersich Antal iratai, Fond 303, 1. doboz.
SOML GA iratai. 200. doboz, V. tétel.
Honti József: Johan Béla szubjektív visszaemlékezése Genersich Antalra és a korabeli patológiára. Orv. Hetilap CIL(2008). 30. szám. 1425–1428.
93 Petrik Géza: Magyar Könyvészet. I. 1900–1911. Bp. 1917. 632.
94 SOML GA iratai. 200. doboz, V. tétel.
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Oktatói tevékenységét értékelve az 1904/05-ös és 1905/06-os tanévben dékánná, majd 1910/11-ben az egyetem rektorává is megválasztották. Rektorsága idején, 1910. december 31-én a Felsőoktatásügyi Egyesület választmányi tagja lett.95 Ezt követően még három évig oktatott, majd
1913-ban nyugdíjba vonult, de orvosi testületek, egyesületek munkájában
továbbra is részt vett, és haláláig folytatta közéleti tevékenységét is. Tanszéki utóda itt is Buday Kálmán lett, mint Kolozsváron.
Budapesten, bár kevesebb ideje volt, folytatta tudományos tevékenységét. Részt vett konferenciákon, kongresszusokon. Külön kiemeljük, hogy
1903-ban, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Kolozsváron tartott
XXXII. vándorgyűlésén Ausztriai, svájci és németországi sebészek egy részének aszepszise című előadással vett részt.96
Az MTA már kolozsvári tartózkodása idején, 1892-ben levelező tagjává választotta, azonban székfoglaló előadását csak 1899. április 17én tartotta meg A hashártya-tömlőkről (Peritonealis, retroperitonealis,
omentalis és mesenterialis tömlők) címmel. Székfoglalójának szövege
még abban az évben teljes terjedelmében nyomtatásban is megjelent.97
Ebben elsőként közölt a hashártya-tömlőkről átfogó összefoglalást. Tudományos munkásságát értékelve 1906. március 23-án az MTA rendes
tagjává választotta.98
Genersich szakmai elismertségét és nagyrabecsülését bizonyítja,
hogy kortársai szívesen kérték fel különböző szakmai társaságokban,
egyesületekben való részvételre. Már 1872-től levelező tagja a Budapesti
Királyi Orvosegyletnek, majd 1891-től rendes tagja a Királyi Magyar Természettudományi Társulatnak. Bár ő maga szakkönyvet nem írt, de a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat alapító és vidéki választmányi tagjaként
(1888-tól) támogatta az orvosi szakkönyvek kiadását, később a Természettudományi Könyvkiadó Vállalatnak is pártoló tagja lett.
Széles körű szakmai érdeklődésére vall, hogy a kórbonctanon kívül a
lakosság egészségügyi helyzete is foglalkoztatta. Ez abból is kiderül, hogy
1895-től az Országos Közegészségügyi Tanácsnak rendkívüli, majd választmányi tagja, illetve 1897-től az Országos Közegészségügyi Egyesület
választmányának is rk. tagja lett. E vonatkozásban említjük meg azt is,
hogy a Közkórházi Orvostársulatnak 1895-től tagja, 1914-től tiszteleti tagja, később elnöke volt.

95	Uo., ua.
96 Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Kolozsváron, 1903-ban tartott vándorgyűlésé
nek munkálatai. 114–115. (kivonat)
97 Mathematikai és Természettudományi Értesítő XVII(1899). 3. szám. 293–364.
98 Markó László: i.m. 404.
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Budapestre való visszatérése után idejének jelentős részét az Igazságügyi Orvosi Tanács keretében végzett felelősségteljes munkája foglalta el.
Ez az államigazgatási intézmény főleg törvényszéki orvostani problémák
tisztázásával bízta meg, mivel mind a kórbonctan, mind a törvényszéki
orvostan területén nagy tapasztalattal rendelkezett. Az ő nevéhez fűződik Az Igazságügyi Orvosi Tanács munkálatai című sorozat elindítása,
melynek 1890-től 1910-ig szerkesztőbizottsági tagja is volt. Az első évtized
anyagát ő maga állította össze, de tevékenyen részt vett a második évtized
anyagának összeállításában is. Rendkívüli lelkiismeretességgel vizsgálta
a rábízott eseteket, ezáltal elnyerte a bírói és ügyvédi kar osztatlan tiszteletét és elismerését. Utolsó referátumát 1918. április 30-án terjesztette elő
csaknem teljes szellemi frissességben, de testileg már nagyon megtörve.99
Tíz éven át e tanács elnökeként kiemelkedő szolgálatot tett a magyar igazságszolgáltatásnak.100
Tudományos eredményei külföldön is elismerést váltottak ki. Több tudós társaság választotta tagjává. Így például a jénai bonctani, a bécsi császári és királyi állat- és növénytani társaság, a német patológiai társulat,
valamint a közegészségtani társulat, a belgrádi orvosegylet; ez utóbbinak
levelező tagja volt. Már említettük, hogy Kolozsvárról való távozása után
megtartotta EME-tagságát, majd 1906-ban, az Orvosi Szakosztály önállósulása után is annak tagja maradt.
A vallás- és közoktatásügyi, valamint az igazságügyi minisztérium
több alkalommal írásbeli elismerésben részesítette. 1913. november 26án a Ferenc József-rend Középkeresztjével tüntették ki. Kimagasló érdemeinek elismeréseképpen 1904. július 13-án magyar királyi udvari tanácsos
méltóságot nyert.
Életének legtevékenyebb, 1870 és 1995 közötti huszonöt évét Kolozsváron töltötte, ezt követően széles körű munkásságát Budapesten folytatta 1913-ig, nyugdíjazásáig, 1918. június 4-én hunyt el Budapesten. Június
6-án du. 5 órakor az egyetem aulájában az evangélikus egyház szertartása
szerint megáldották, majd Buday Kálmán, az MTA tagja beszédet mondott
ravatalánál, ahol tanártársai, hallgatói és tisztelői búcsút vettek tőle.101
Végakaratának megfelelően Kolozsvárra szállították, ahol június 9-én déli
12 órakor az egyetem központi épületének előcsarnokában került sor az
99	Buday Kálmán: i.m. 1925. 1–34.
100 Sótonyi Péter: Genersich Antal kapcsolata a törvényszéki orvostannal. = Genersich Antal Emlékkönyv 20–22. – Uő: Patológiai vizsgálatok szerepe az igazságügyi orvostanban.
Magyar Tudomány CLXVIII(2007). 8. szám. 1007–1015. – Honti József: Az 1876. évi XIV.
tc. és előzményei: az Országos Közegészségügyi Egyesület (1886) és az Igazságügyi Orvosi
Tanács (1890). Orv. Hetilap CXXXVIII(1997). 16. szám. 1009–1011.
101 Buday Kálmán l. t. beszéde Genersich Antal r. t. ravatalánál. 1918. június 6. Nekrológ. Akadémiai Értesítő XXIX(1918). 11–12. füzet (347–348. füzet). 460.
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ottani búcsúztatásra, ahonnan a Házsongárdi temető családi sírhelyébe
helyezték örök nyugalomra.102 Ravatalánál tanártársai nevében utóda,
Buday Kálmán búcsúztatta.
Genersich Antal bemutatását Entz Béla kórboncnok professzor beszédéből vett idézettel zárjuk: „Genersich minden időre eszménye marad a
lelkes, önfeláldozó tanárnak, a fáradhatatlan, buzgó kutatónak, az ideális
gondolkozású, önfeláldozó orvosnak és a becsületes, lelkiismeretes, igaz
embernek.”103

IV.
Genersich Antal gyermekei és unokaöccse,
Genersich Gusztáv
Genersich Antalnak a levéltári adatok tanúsága szerint kilenc gyermeke
volt. Ezek születési sorrendben a következők: Emma (1867. okt. 30. – 1870.
dec. 5.); Evelin (1869. márc. 1. – 1888. máj. 19.); János (1870. dec. 15. – 1876.
nov. 18.); Vilmos (1872. aug. 15. – 1935); Leontin (1873. dec. 15. – 1886.
dec. 9.); Antal (1876. ápr. 2. – 1944. dec. 25.); Adél Margit Katalin104 (1878.
nov. 8. – 1918); Klotild (1880. aug. 30. – 1951. ápr. 8., Debrecen); Gabriella
(1882. márc. 26. – 1908. febr. 30.). Arra a felmerült kérdésre, hogy a felsoroltak között nincsenek-e rokon gyermekek, illetve a sírkőre felvésettek
valóban ott vannak-e eltemetve, sem az eddig talált levéltári adatok, sem
a Házsongárdi temető gondnoksága, sem a leszármazottak nem tudtak
pontos adatokat közölni. Az esetleges további kutatások megkönnyítése
végett itt közöljük, hogy Genersich Antal professzor a Házsongárdi temető
lutheránus sírkertjében lévő családi sírkövén sorrendben, betűhűen a következő feliratok szerepelnek: „Itt nyugszik Genersich Emma sz. 1866. X.
30. – megh. 1870. XII. 5.; Genersich János I. oszt. elemi isk. tanuló sz.1870.
XII.15. – megh. 1876. XI. 18.; Genersich Leontin II. éves felső leányisk. tanuló sz.1873. XII. 15. – megh.1886. XII. 9.; Genersich Evelin II. éves r. orvosnövendék a zürichi egyetemen sz.1869. III. 1.– megh.1888. V.19. Hervadt virág,
hiúsult remény, kialudt napsugár, elfojtott törekvés; – szepesszombati dr.
Genersich Antal egyetemi tanár 1842 – 1918; szepesszombati dr. Genersich
Margit főorvos 1878 – 1918; szepesszombati Genersich Gabriella IV. éves
102 SOML GA iratai. 201. doboz, VIII. tétel: A kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem gyászjelentése.
103 Entz Béla: i.m. 1940–41, 41.
104 Orvosi diplomáját kivéve rendszerint csak Margit néven történik róla említés.
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orvosnövendék 1882 –1908.” A Genersich Emlékkönyvben Vilmos, ifj. Antal
és Klotild szerepel mint „Családot alapító gyermekei”, továbbá Genersich
Antal unokái és dédunokái is fel vannak tüntetve.105
Mivel három gyermeke és egyik unokaöccse is neves orvos lett, tevékenységüket a továbbiakban ismertetjük.
Az idősebbik fiú, Vilmos Kolozsváron született 1872. aug. 15-én. Középiskolai tanulmányait ugyanott az ev. ref. gimnáziumban végezte,
1890. június 27-én érettségizett. Még az évben beiratkozott a Ferenc József Tudományegyetem (FJTE) Orvosi Karára, ahol 1896. február 1-jén
orvossá avatták.106 1892-ben, még orvostanhallgató korában az EME
Orvos–Természettudományi Szakosztályának tagja lett, Budapestre való
távozása után is megtartotta tagságát 1906-ig.107 Általános orvosként tevékenykedett Budapesten, később egészségügyi tanácsos lett. 1935-ben
hunyt el, sírja Budapesten a Farkasréti temetőben van.
Kisebbik fia, ifj. Antal szintén Kolozsváron született 1876. április 2-án.
Középiskoláit ő is szülővárosában, az ev. ref. gimnáziumban végezte, 1893.
június 29-én érettségizett. A FJTE-en kezdte meg orvosi tanulmányait, de
ott csak négy félévet végzett,108 majd Budapesten folytatta, és 1898-ban ott
kapott orvosi oklevelet. Tevékenységét a fővárosi bonctani intézetben tanársegédként Lenhossék professzor mellett kezdte. Ezt követően hat éven
keresztül Réczey Imre sebészeti klinikáján tanársegéd, ez idő alatt egyéves
tanulmányúton is részt vett. Tisztiorvosi és törvényszéki orvosi képesítést
és műtői oklevelet is szerzett. 1905. március 10-én felcserélte a fővárosi jól
felszerelt sebészeti klinikát a hódmezővásárhelyi kórházzal, ahol a kórház
igazgatója és a sebészeti osztály vezető főorvosa lett. Az ő igazgatósága
alatt épült fel az új Erzsébet Kórház, melynek igazgató főorvosává nevezték ki. Ezt a tisztségét 1940-ig töltötte be. A hódmezővásárhelyi Erzsébet
Kórház falán elhelyezett emléktáblán a következő szöveg olvasható: „Ez a
kórház épült szepesszombati Genersich Antal dr. egyetemi tanár, m. kir.
egészségügyi főtanácsos igazgatása alatt. 25 éves kórházigazgatói működését örökítette meg 1930-ban a város hálás közönsége.”109

105 Genersich–Szombathelyi gyűjtemény. 1. csomó, 11.
106	Karády Victor – Nastasă, Lucian: The University of Kolozsvar/Cluj and the students of
the Medical Faculty (1872-1918). IV. fejezet: Listing of students at the faculty of medicine
(1872–1918). Bp.–Cluj 2004, 211.
107 Péter Mihály – Péter H. Mária: i.m. 296.
108	Karády – Nastasă: i.m. 211.
109 Ormos Pál: Hódmezővásárhely egészségügyi fejlődése. Comm. Hist. Artis Med. LX–
LXI(1971). 161–203.
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Közben 1923-ban Szegeden a m. kir. FJTE Orvostudományi Karán a
„hasűri sebészet tárgyköréből” magántanárrá habilitálták.110 Az egészségügy terén kifejtett több évtizedes tevékenységének elismeréseként
1927-ben egészségügyi főtanácsos címet kapott. A hódmezővásárhelyi evangélikus egyház presbitere és a városi törvényhatósági bizottság
tagja volt. Számos tudományos egyesület vezetőségében, illetve választmányában vett részt. 1944 őszén a nagyszámú sebesült ellátása miatt,
megszakítva nyugdíjas életét, visszament dolgozni régi munkahelyére, a
hódmezővásárhelyi kórházba, ahol december 25-én munka közben, egy
kórházi ágyon hunyt el.111 Sírja Hódmezővásárhelyen van, ahol édesanyja
is nyugszik, aki utolsó éveiben Budapestről fiához költözött.
Leánya, Margit 1878. november 8-án született Kolozsváron. Később a
budapesti Orvosi Kar hallgatója lett. Érdemesnek tartjuk vele kapcsolatban
megemlíteni, hogy a nyugalomba vonuló Arányi Lajos 1874-ben 3000 Ft-os
alapítványt tett, melynek kamataiból a legjobban fogalmazott boncjegyzőkönyv és a legsikerültebb kórszövettani készítmény előállítóját jutalmazták. Egy ilyen gyöngybetűkkel írott jegyzőkönyv található az I. Kórbonctani Intézet 1900-as jegyzőkönyv-kötetében, melynek szerzője Genersich
Margit III. éves orvostanhallgató.112 1902. december 13-án kapott orvosi
oklevelet.113 Később, 1906 és 1918 között szemész szakorvos, majd főorvos
volt Hódmezővásárhelyen. 114 1918-ban hunyt el, valószínűleg Kolozsvárt.
Id. Genersich Antal gyermekein kívül megemlítjük unokaöccsét, a későbbi dr. Genersich Gusztáv (1865–1921) professzort, az első erdélyi gyermekklinika megalapítóját. A Szepes megyei Lőcsén született 1865. augusztus 5-én.
Apja, G. Gyula ügyvéd volt Lőcsén, anyja G. Irén. Középiskolai tanulmányait
szülővárosában, a kat. főgimnáziumban tiszta jeles eredménnyel végezte
1883-ban. Apja papnak szánta, de ehhez neki nem volt kedve. Nagybátyja,
Genersich Antal – aki már akkor Kolozsváron egyetemi tanár volt – rábeszélésére még abban az évben beiratkozott a kolozsvári egyetem Orvosi Karára.
Itt szigorlatait kitűnő eredménnyel tette le. Már másodéven a bonctan vizsga kimagasló eredménye alapján 300 Ft-os állami ösztöndíjban részesült,
másod-, harmad- és negyedéves orvostanhallgatóként pedig kidolgozta az
élettanból kitűzött pályakérdéseket, és elnyerte a jutalomdíjakat. Utolsó
évesként a vallás- és közoktatási miniszter 26229/1872. sz. leiratával fel110 Szegedi egyetemi almanach (1921–1996). Szerk. Mikó Tivadar – Marton János – Farkas
Gyula. Szeged 1997. 115–116.
111 Ormos Pál: i.m. 190.
112 A magyar patológia története. Szerk. Bodó Miklós – Honti József – Sugár János – Tanka
Dezső. Bp. 2005. 15.
113 SOTE levéltár: Az Orvosi Karon végzett hallgatók jegyzéke. 6. Egyetemes orvosdoktorok
Aranykönyve 1878/79–1926/27; oklevelének száma 56.
114 Ormos Pál: i.m. 176, 178.
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ajánlott, karonkénti öt ösztöndíjból egyet ő nyert el.115 Doktorrá avatása előtt
már néhány hónapig a belgyógyászati klinikán dolgozott. 1888-ban orvosdoktori oklevelet szerzett.116 1889-ben letette a műtői vizsgát, és műtőnövendékként Brandt tanár sebészeti klinikáján dolgozott. Ettől kezdve tagja az
EME Orvos–Természettudományi Szakosztályának. Még az év szeptember
1-jétől visszatért Purjesz tanár klinikájára, ahol 1896-ig tanársegéd. A belgyógyászati klinika járóbeteg rendelőjében megfordult gyermekbetegek felkeltették érdeklődését a gyermekgyógyászati problémák iránt. Közben nyaranta többször, majd 1893/94-ben egy egész esztendőt ösztöndíjjal külföldön
töltött. Útjai során felkereste Európa minden jelentősebb gyermekkórházát,
klinikáját. Mindenhol gazdag tapasztalatra tett szert, sőt tanulmányútjai
során még két értékes dolgozatot is összeállított. Hazatérte után kezdeményezésére, 1894-től egyelőre a belgyógyászati klinika egyik helyiségében
külön gyermek-ambulatóriumot szervezett, melynek ő lett a vezetője. 1896ban magántanári képesítést nyert, 1904. február 1-jétől 1917-ig a kolozsvári
gyermekmenhely igazgató főorvosaként dolgozott. Közben az 1904/05-ös
tanévtől kezdve kötelező tantárggyá vált a gyermekgyógyászat, melynek
előadásával helyettes tanárként őt bízták meg, majd 1911-ben ny. rk. tanári címet kapott. Ettől kezdve minden idejét a gyermekek gyógyítására fordította, és erőfeszítéseket tett, hogy a gyermekgyógyászat külön tanszéket
kapjon, és külön gyermekkórházat létesítsenek. Végül 1917-ben nyilvános
rendes tanárrá nevezték ki, amikor az új, bár szerény gyermekklinikát is
átvehette. A kötelező gyermekgyógyászati előadásokon kívül nyári tanfolyamot szervezett anya- és csecsemővédőnők részére. Naponta rendelt az
ambulancián, ezenkívül vezette a harminc ágyas gyermekosztályt. Fáradhatatlan tevékenységet fejtett ki a gyermekvédelem megszervezése terén.117
Létrehozta az anyák iskoláját, ahol rendszeres előadásokat tartott a csecsemőhalandóság csökkentése érdekében. E tevékenységében nagy segítségére
volt az 1915. június 13-án megalakult Országos Stefánia Szövetség, melynek
1916-ban Kolozsváron is létrejött egy fiókja.118

115 A kolozsvári m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Almanachja és Tanrendje az
MDCCCLXXXVIII–IX. tanévre. Kvár 1888: egyetemi alapítványok.
116	Karády – Nastasă: i.m. 211.
117 Orbán János: Genersich Gusztáv (1865–1921). Orvosi Szemle XVII(1971). 3–4. szám.
473–475. – Regöly-Mérei Gyula: Genersich Gusztáv (1865–1921) szerepe a magyar gyermekorvostan történetében. Orv. Hetilap CXII(1971). 34. szám. 2039–2040. – A szerző e
cikkében úgy véli, hogy a szegedi egyetem létesítése után az ottani Gyermekklinikának igazgatója volt.
118	Kiss László: Egészség és politika – az egészségügyi prevenció Magyarországon a 20. század első felében. Korall –Társadalomtörténeti folyóirat 2004. szept. 17. szám. 107–130.
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Genersich Gusztáv professzor a főhatalomváltozás után is Kolozsváron
maradt, bár tanszékétől és klinikájától meg kellett válnia. Tevékenységét
azonban lassan újrakezdte. Saját lakásán berendezett rendelőhelyiségben
„tanácsadásokat”, ingyenes rendeléseket tartott a rászorulók részére nagy
önfeláldozással.
Gazdag szakirodalmi tevékenységét a gyakorlati irányzat jellemezte.
Dolgozatainak nagy része az EME Orvos–Természettudományi, illetve Orvostudományi Szakosztálya Értesítőjében jelent meg119 a következő tárgykörökből: a Chloralamid altató hatása (1889), a kanyaró járványtana és
megelőzése (1906, 1910), a lues congenita különös esete, a füljárat teljes
elzáródása (1909), a csecsemők táplálása (1910), a gonococcus-fertőzés
csecsemőkorban leánygyermekeknél (1911), a gyermekkori görcsök (1915),
polyposis intestinalis (1917–19). Az Értesítőn kívül más folyóiratokban is
közölt, például a Gyógyászatban, az Orvosi Hetilapban és a Jahrbuch für
Kinderheilkunde köteteiben.120 Az EME tagjaként is vállalt munkát, így
1896-tól néhány évig az Orvos–Természettudományi Szakosztály orvosi
alszakának jegyzői tisztségét töltötte be. 1906 januárjától az Orvosi Szakosztály választmányi tagja volt.121
1921-ben Kolozsváron hunyt el, július 7-én helyezték örök nyugalomra a Házsongárdi temető lutheránus részébe, tanítványai és nagyszámú
tisztelője jelenlétében. Leitner Fülöp, egykori tanársegéde búcsúszavaiban
így emlékszik meg róla: „A gyermekvédelemnek Kolozsvárt, de mondhatjuk, hogy egész Erdélyben a megteremtője és élete végéig lelkes irányítója,
munkása volt.” Az Erdélyi Orvosi Lap mint az EME Orvostudományi Szakosztályának egykori (1920–1925) hivatalos közlönye az 1921. évi II. évfolyam, 14–15. számát prof. dr. Genersich Gusztáv emlékének szentelte122

Genersich Antal emlékezete
Genersich Antalnak nehéz élete volt, különösen gyermek- és ifjúkorában.
Eredményeit kemény, szorgalmas munkával érte el. Életcélja az embertársaiért végzett munka volt. A sok megpróbáltatás és csalódás mellett
azonban már életében rangos elismerésekben is volt része. Többször viselt dékáni tisztséget, két egyetemnek rektora volt, több hazai és külföldi
tudományos társaság, valamint az MTA rendes tagjai közé választották,
119
120
121
122

Péter Mihály – Péter H. Mária: i.m. 190–196.
Új Magyar Életrajzi Lexikon. II. D–Gy. Bp. 2001. 964–965.
Péter Mihály – Péter H. Mária: i.m. 16, 141, 144.
Erdélyi Orvosi Lap II(1921). 14–15. szám. 272–276, 327–329.
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a közéletben viselt tisztségeiért többször hatósági elismerésben részesült,
Ferenc Józseftől m. kir. udvari tanácsosi méltóságot és szepesszombati előnévvel magyar nemesi címet kapott.
Hetvenedik születésnapján (1912) hálás tanítványai megajándékozták
a portréját és foglalkozását ábrázoló bronzplakettel, amit Pásztor János
(1881–1945), a barcelonai világkiállítás nagydíjával kitüntetett szobrász
készített. A plakett bal alsó harmadában két sorban „Dr. Genersich Antalnak hálás tanítványai” és alatta az 1912-es felirat olvasható. 1925. május
25-én az MTA felkérésére Buday Kálmán előadást tartott Genersich Antal
r. tag emlékezete címmel.123
Észak-Erdély visszacsatolása (1940) és a m. kir. FJTE Kolozsvárra történt visszatérése után, 1941. március 30-án tartotta az EME első, ünnepi
díszülését. Az ülést Koleszár László szakosztályi elnök nyitotta meg, majd
Berde Károly orvoskari dékán üdvözlőbeszédet tartott. Ezt követően Pataki Jenő Orvoslás a régi Erdélyben című előadása hangzott el. Végül Entz
Béla az EME Orvos–Természettudományi Szakosztályának első elnökéről,
Genersich Antalról emlékezett meg, bemutatva életútját, oktatói és tudományos tevékenységének eredményeit.124
A Magyar Patológusok Társasága az 1942. esztendőt Genersich Antalcentenáriummá nyilvánította. Ennek kapcsán Budapesten 1942. február
4-én Balogh Ernő, a Pázmány Péter Tudományegyetem Kórbonctani Intézetének igazgatója tanszéki előadásán emlékezett meg Genersich professzorról.125 Majd Kolozsváron 1942. szeptember 26-án a FJTE Kórbonctani Intézetének előadótermében Genersich-emlékünnepélyt tartottak.
Gyergyay Árpád orvoskari dékán üdvözlőbeszéde után Entz Béla, a Magyar Patológusok Társaságának elnöke előadásában méltatta Genersich
Antal érdemeit. Ez alkalomból egy-egy domborművet adományoztak a
kolozsvári és a szegedi kórbonctani intézetnek. Kolozsváron a domborművet az „Anatómia” épület tantermének falán helyezték el. Leleplezésekor
Haranghy László egyetemi tanár mondott beszédet. Ezután megkoszorúzták Genersich sírját, ahol Balogh Ernő emlékezett meg róla.126 1945-ben,
az Orvosi Kar Marosvásárhelyre költözésekor a dombormű is oda került.
Jelenleg a marosvásárhelyi Kórbonctani (Patológiai) Tanszéken, dr. Jung
János professzor dolgozószobájának falán „hirdeti a két intézet testvériségét”.127 A gipszből készített dombormű adatai a következők: egylapú, ke123 Ennek teljes szövege megjelent Az MTA elhunyt tagjai fölött tartott Emlékbeszédek XIX.
kötet 5. számában, Bp. 1925, valamint a Genersich Antal Emlékkönyvben. 43–55.
124	Értesítő az EME Orv. tud. Szakosztályának munkájáról. L(1940–1941). 22–41.
125 Balogh Ernő: Megemlékezés néhai szepesszombati Genersich Antal professzorról születésének századik évfordulója alkalmából. Orvosképzés XVII(1942). 2. szám. 113–118.
126 Honti József: Dr. Genersich Antal életpályája. = Genersich Antal Emlékkönyv. 17.
127	Jung János: Dr. Genersich Antal (1841–1918). = Genersich Antal Emlékkönyv. 74–75.
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rek, fehér színű, enyhén megsárgulva, készítője nincs jelezve, mérete 50
cm, az előlapon köriratban: „Dr. Genersich Antal 1842–1918”, középen bal
profil arckép, a dombormű peremét körkörösen zárt babérkoszorú övezi.
Genersich Antal születése 150. évfordulójának méltó megünneplésére
1991-ben a leszármazottak egy alapítvány létrehozását kezdeményezték.
A nevét viselő alapítványt Budapesten a Fővárosi Bíróság 1992. január hó folyamán 2599. szám alatt Dr. Genersich Antal Alapítvány néven
hivatalosan bejegyezte, majd 2000. október 4-én közhasznú társasággá
nyilvánították. Az Alapítvány célkitűzése: Genersich szellemi örökségének ápolása, a kutatás támogatása és díjak adományozása. A kuratórium állandó tagjai: a Semmelweis Egyetem rektora, az I. sz. Patológiai
és Kísérleti Rákkutató Intézet vezetője, az Országos Onkológiai Intézet
igazgatója, a Magyar Patológiai Társaság elnöke, az Igazságügyi Orvostani Intézet igazgatója, valamint a leszármazottak három ágának egyegy képviselője és egy gazdasági ügyvezető. A kuratórium elnöke évente
váltakozva a fentiek közül kerül ki, a titkára dr. Tankó Attila c. egyetemi tanár, Genersich dédunokája.128 Az Alapítvány bejegyzését követően
megkezdődtek Genersich születése 150. évfordulójának megünneplésére
az előkészületek. Már 1992. február 8-án megjelent a Magyar Nemzet 31.
számában dr. Filep Antal 150 éve született a magyar pathologia megalapítója című írása, majd 1992. március 27-én a Semmelweis Orvostudományi
Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb dísztermében nagyszabású emlékünnepélyt szerveztek. A rendezvény védnökei Antall József miniszterelnök, a Magyar Orvostörténelmi Társaság elnöke, Surján László népjóléti
miniszter és Halász Béla, az MTA alelnöke voltak. Az emlékülést Réthelyi
Miklós, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem rektora nyitotta meg,
majd Surján László népjóléti miniszter mondott üdvözlőbeszédet. Ezt követően Honti József főorvos, illetve Szende Béla egyetemi tanár méltatta
Genersich Antal életútját és tevékenységét. A továbbiakban Szabó László
kolozsvári főorvos a FJTE-ről és Puskás György egyetemi tanár, akadémikus az EME Orvosi Szakosztályának tevékenységéről tartott előadást. Ezen
az ülésen került sor a Pásztor János által 1912-ben készített, már említett
emlékplakettek adományozására, melyeket kilenc szakintézmény kapott
tevékenysége elismeréseképpen, köztük az EME Orvosi Szakosztálya is.129
Ugyanekkor első alkalommal került sor az Alapítvány által létrehozott
Genersich-díjak kiosztására három kategóriában: az I. kategóriával akadémikusokat, a II.-kal egyetemi tanárokat és a III.-kal doktorandusokat,
128 Tankó Attila személyes szóbeli és írásbeli közlése, 2008. május 8.
129 Az emlékplakettet (mérete 27 x 20 cm) Puskás György professzor leánya, dr. Ajtai
Sándorné dr. Puskás Katalin gyermekgyógyász főorvos Marosvásárhelyt gondosan
őrzi.
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orvostanhallgatókat tüntettek ki, különdíjban a határon túli magyar orvosok részesülnek. A kitüntetettek között három erdélyi orvos volt: Szabó
István, Jung János egyetemi tanárok és Fazekas András kórboncnok főorvos. Az emlékplakettek adományozására csak ezen a jubiláris emlékülésen került sor, míg a Genersich-díjakat a továbbiakban évente, 2007-tel
bezárólag az egyetemi tanév megnyitóján nyújtották át, 2008-ban pedig
a Dies Academicus ünnepségen, ahol tizenhetedik alkalommal került sor
a Genersich-díjak átadására. A díjat egy oklevél és egy 92 mm átmérőjű
bronzérem képezi, utóbbinak adatai: előlapján középen bal oldali profil,
köriratban „Dr. Genersich Antal 1842–1918”, lent jobbra beütve SOS, hátlapján köriratban „A Genersich Antal Alapítvány díja”, utólag középen vízszintesen bevésve a díjazott neve. Az érmet Sós András készítette 1992ben. A következőkben megemlítjük azokat az erdélyi orvosokat, akiket a
fent említetteken kívül eddig díjaztak: Egyed Zs. Imre (1997, Marosvásárhely), Péter H. Mária és Péter Mihály (1998, Marosvásárhely), Fehér István
(1999, Székelyudvarhely), Kelemen József (2000, Csíkszereda), Mártha Ivor
(2000, Marosvásárhely), Birta Csaba (2000, Brassó), Bakos János és Bakos Paula (2001, Marosvásárhely), Bedő Károly (2003, Marosvásárhely),
Hecser László (2004, Marosvásárhely), Brassai Zoltán (2005, Marosvásárhely), Balla Árpád (2006, Székelyudvarhely) és Horváth Emőke (2006,
Marosvásárhely), végül Földes Adalbert (2007, Nagyvárad). 2006-ban a
Budapesten tartott Nemzetközi Igazságügyi Orvosi Akadémia XX. Közgyűlése alkalmával Sótonyi Péter, az MTA levelező tagja Genersich-díjjal
tüntette ki Anthony Busutill edinburghi professzort.130
Genersich Antal születésének százötvenedik évfordulójáról Erdélyben
is megemlékeztek. Kolozsváron 1992. február 7-én az EME szervezésében
ünnepi megemlékezésre került sor a Házsongárdi temetőben Genersich
sírjánál. Az evangélikus egyház képviselőjének imája után Szabó László
főorvos emlékbeszédében méltatta a tudós munkásságát, majd fellépett
a Báthory István Líceum énekkara. A család nevében dr. Urbán Magdolna, Genersich dédunokája szólt az egybegyűltekhez. Az ünnepség koszorúzással zárult. A Kolozsváron megjelenő Szabadság című napilap, valamint a bukaresti A Hét című hetilap is beszámolt az ünnepségről. A
marosvásárhelyi Népújságban Jung János professzor méltatta Genersich
érdemeit.131
Az emlékülést követően Tankó Attila c. egyetemi tanár, a Genersich
Alapítvány titkára közölte, hogy szándékukban áll egy emlékkötet megjelentetése, amely az emlékülésen elhangzott beszédeket és előadásokat,
130 A Dr. Genersich Antal Alapítvány irattára.
131 Szabadság IV(1992). 22. szám. Febr. 4.; ua. 26. szám. Febr. 8.; A Hét XXXIII(1992). 8.
szám, febr. 27.; Népújság XLIV(1992). 15. szám, május 30.
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valamint a Genersich Antallal kapcsolatos régebbi megemlékezéseket
tartalmazná. Ebben helyet adnának erdélyi vonatkozású közleményeknek is, ami jelképesen tükrözné Genersichnek Erdélyhez való kötődését.
Az EME Orvosi Szakosztályának akkori elnöke, Puskás György professzor
ezt az ajánlatot örömmel fogadta, mivel tudomása volt arról, hogy a szakosztálynak jelentősebb gyűjteménye van a romániai magyar orvosok és
gyógyszerészek munkásságáról, ami anyagi források hiányában nem jelenhetett meg nyomtatásban. Így 1994-ben megjelent a kötet Genersich
Antal Emlékkönyv születésének 150. évfordulója alkalmából – Adatok a romániai magyar orvosok és gyógyszerészek munkásságáról címmel, a Genersich
Alapítvány és az EME Orvosi Szakosztálya közös kiadásában, melynek
szerkesztői Tankó Attila és Péter Mihály voltak.132
A könyv marosvásárhelyi bemutatására 1994. július 15-én a Vártemplom gótikus termében, nagyszámú érdeklődő előtt került sor. Ezen részt
vett Réthelyi Miklós professzor, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem
rektora, a Genersich Alapítvány kuratóriumának akkori elnöke feleségével, dr. Réthelyi Miklósné dr. Szentágothai Klára főorvosnővel. Az ülést
Puskás professzor nyitotta meg, kiemelte az EME Orvosi Szakosztályának
és az Alapítványnak eredményes kapcsolatát. Réthelyi professzor méltatta Genersich munkásságát, majd a kötet marosvásárhelyi szerzői röviden
ismertették dolgozatukat. Az Erdélyben értékesített kötetek árának egy
részéből fedezni lehetett a szerzőknek kéziratuk elkészítésével járó kiadásait, a maradék 350 000 lejt az EME elnöksége adományként kapta (nyugtaszám 11698/1994. okt.12./4175.) Genersich sírjának gondozására.133
Az Alapítvány 1994–1997 között öt alkalommal tíz-tíz napos ösztöndíjat
biztosított erdélyi fiatal orvosok részére magyarországi tapasztalatcsere
céljából.
Genersich Antal emlékének ápolásában fontos esemény volt mellszobrának felállítása. Erre 2004. október 8-án került sor Budapesten az I. sz.
Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben, egyik egykori munkahelyén.
Az eseményen részt vettek: Tulassay Tivadar rektor, Kopper László professzor, az intézet igazgatója, Kapronczay Károly történész, a Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum igazgatója, Filep Aladár a leszármazottak képviseletében, valamint szép számmal érdeklődők. A bronzból készült szobor
alkotója Paulikovics Iván (1953) szobrászművész, aki szintén ott volt a szobor avatásán. Genersich tevékenységét Kopper László professzor méltatta,
Tulassay rektor beszédében hangsúlyozta, hogy fontos az orvoslás nagy
132 Genersich Antal Emlékkönyv születésének 150. évfordulója alkalmából. – Adatok a romániai magyar orvosok és gyógyszerészek munkásságáról. Szerk. Tankó Attila – Péter Mihály. Bp. – Marosvásárhely 1994. 3–207.
133 Péter Mihály – Péter H. Mária: i.m. 138.
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alakjainak tisztelete, nagy elődök szellemi hagyatékának megismerése
és továbbadása. Kapronczay Károly Genersich életútját mutatta be. Filep
Aladár a leszármazottak nevében köszöntötte az ünnepség résztvevőit.134
2007. április 13-án az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya évi nagygyűlésének keretében, az EME kolozsvári székházának (Jókai, ma Napoca u. 2–4.) előadótermében került sor egy újabb
Genersich-szobor avatóünnepségére, amelyen mind anyaországi, mind
erdélyi oktatási, tudományos, állami, egyházi és civil szervezetek, valamint a leszármazottak képviselői és számos szakosztályi tag vett részt.
Így a szobornak az az intézmény adott „védett otthont”, melynek működésében Genersichnek huszonöt éven át jelentős szerepe volt. Az ünnepi
megemlékezést az EME nevében Sipos Gábor alelnök nyitotta meg, majd
Egyed Zs. Imre, a marosvásárhelyi OGYE Kórbonctani Intézetének profes�szora ismertette az ünnepelt életútját és tevékenységét. A szobrot Kopper
László, a Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetének igazgatója, rektorhelyettes, Genersich tizedik tanszéki utóda és a
Magyar Köztársaság Kolozsvári Főkonzulátusának nevében Szentpétery
István konzul leplezte le. Eredetileg a szobrot Pásztor János alkotta, melyről felkérésre Gergely Zoltán (1973) kolozsvári szobrászművész két bronzmásolatot készített, ezek közül az egyik került itt felavatásra. A szobornál
koszorút helyezett el: Sipos Gábor, az EME alelnöke, Szentpétery István
konzul, Kovács Dezső szakosztályi elnök, Kopper László professzor, továbbá Szende Béla és Szentirmay Zoltán a Magyar Patológusok Társasága,
illetve Jung János és Egyed Zs. Imre a marosvásárhelyi kórbonctani tanszék nevében, Édes István a Debreceni Orvosi Egyetem részéről, Mikola
István és Süveges Ildikó a Magyar Egészségügyi Társaság képviseletében,
Kovács László Attila teológiai professzor a kolozsvári evangélikus-lutheránus egyház, Gergelyné Tőkés Erzsébet a Házsongárdi Alapítvány nevében, valamint Tankó Zita, a legfiatalabb ükunoka a család részéről. Ezt
követően a temetőben sírját is megkoszorúzták. A továbbiakban a patológiai szekció ülésén Szende Béla professzor Dr. Genersich Antal, az orvos, a
kórboncnok címmel tartott előadást.135 A szoborállításnak és ünnepélyes
felavatásának kezdeményezője, szervezője Tankó Attila, az alapítvány kuratóriumának titkára volt. Erre az alkalomra elkészült a sír teljes felújítása
is, kőkeret készítése, a sírkő letakarítása és a betűk újrafestése. E munkálatokat anyagilag a magyarországi evangélikus egyház, a hódmezővásárhelyi önkormányzat (dr. Rapcsák András, dr. Lázár János, dr. Kószó Péter és
134	Kaszap Balázs: Genersich Antal patológus professzorra emlékeztek. Semmelweis Egyetem V(2004).12. szám. 11.
135	Kiss Hajnal: Átkarolt múlt. Szoboravatási ünnepség Kolozsváron. Semmelweis Egyetem
VIII(2007). 6. szám.
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dr. Berényi Károly), a Házsongárd Alapítvány (Gergelyné Tőkés Erzsébet,
Sipos Gábor), valamint a Dr. Genersich Antal Alapítvány (Nemzeti Civil
Alap Budapest) és az Igazságügyi Orvostanért Alapítvány (Nemzeti Civil
Alap Budapest) támogatta.
Ugyanebben az évben, október 12-én Budapesten a Szent István Kórház tanácstermében Genersich-emlékünnepséget tartottak a Fővárosi
Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézet, a Semmelweis Egyetem, valamint a Dr. Genersich Antal Alapítvány szervezésében. Az emlékülésen a magyarországi előadókon (Szende Béla, Dömötör
László, Bujdosó László, Radnai Zoltán) kívül Marosvásárhelyről Jung János
professzor a romániai magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés történetéről, Egyed Zs. Imre professzor pedig Genersich kolozsvári munkásságáról tartott előadást. Az emlékülés befejeztével a Szent István Kórház főbejáratánál került sor Genersich szobrának avatására. Az avatóbeszédet
Halász Béla akadémikus tartotta. Ezt a szobrot is Gergely Zoltán készítette
bronzból Pásztor János alkotása után.136
A Szegedre került Genersich-dombormű holléte után érdeklődve
Tankó A. egyetemi magántanár közvetítése útján dr. Ormos Jenő patológus professzor felesége leveléből (2008. augusztus 12.) megtudtuk, hogy
Hódmezővásárhelyt a Patológiai Osztály folyosóján id. Genersich Antalnak mellszobra található. E vonatkozásban további részletekért Szenti
Tibor író, néprajzkutatóhoz, illetve dr. Zombori János patológus főorvoshoz fordultunk. Utóbbi megerősítette, hogy intézetében valóban van id.
Genersichnek mellszobra. Ezt követően Szenti Tibor, aki már több ízben
írt Hódmezővásárhely egészségügyének történetéről, részletes adatokat
küldött a szoborral kapcsolatban. Ezekből megtudtuk, hogy a szobrot –
melynek anyaga gipsz, esetleg terrakotta – 1912-ben a már említett Pásztor János alkotta, kinek neve a szobor bal oldalán jól olvasható. A szobrot
ifj. Genersich Antal dr. Ormos Pál igazgató főorvosnak adta át megőrzés
végett a leendő patológiai intézet számára. Ez az alkotás tekinthető az eredeti példánynak, melyről az említett másolatok készülhettek.
Genersich emlékezetét Budapesten és Kolozsváron kívül szülőföldjén
is őrzik. Így Kiss László Szlovákiában élő orvostörténész vizsgálja szerepét
a medicina történetében, illetve igyekszik bizonyítani egyes megállapításainak prioritását.137
136 Tamás Anikó: Genersich emlékülés és szoboravatás. Szabadság 2007. okt. 25. – Megyeri
Dávid: Semmiből új világ. Magyar Nemzet 2007. okt. 20. – Meghívó a Fővárosi Egyesített
Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézet, a Semmelweis Egyetem és a Dr.
Genersich Antal Alapítvány által 2007. október 12-én 10 órakor rendezendő emlékülésre és szoboravatásra.
137	Kiss László: A Genersichek a medicina történetében. Szabad Újság 2008. június 23.
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Genersich Antal emlékezete nemcsak szakmai körökben él, több szépirodalmi műben is megjelenik alakja emberként, tanárként, mint lelkiismeretes orvos, jóságos segítő rokon, szomszéd. Így például Csáth Géza egy
portrénovellában, Füst Milán a Végrendelet című művében, Szabó Dezső
az Életeim és Németh László az Irgalom című regényében, valamint Kántor
Lajos A kapu című családregényében tesz említést róla.138
Úgy véljük, hogy Genersich Antalt sokoldalú és eredményes munkássága alapján méltó hely illeti meg az egyetemes magyar orvostudomány
művelőinek panteonjában.

Szepesszombati Genersich Antal Erdélyben
megjelent vagy előadott dolgozatai
1875
Jelentés a kolozsvár–kocsárdi vasútvonal építésekor a munkásoknál előfordult megbetegedésekről. Az Erdélyi Múzeum Egylet Évkönyve. Új folyam
I–II(1874–1878). II. szám. 25–61, 8 táblázat; 62–85 (német nyelven)
Adalék az ember hasi együtt érző fonatán levő Pacini testek ép- és kórbonctanához. Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1875. aug. 27-től
szeptember 5-ig Előpatakon tartott XVIII. Nagygyűlésének történeti
vázlata és munkálatai. Szerk. Gerlóczy Gy. – Dulácska G. Egyetemi
Könyvnyomda, Bp. 1876. 104–117.
1876
Gyógyult lövés a mellkason át, elvált csontdarabok a tüdőbarlangban és
csontátültetés a tüdőszövetbe. Értesítő a kolozsvári Orvos-természettudományi Társulatnak az 1876. évben tartott orvosi, természettudományi szaküléseiről és népszerű természettudományi estélyeiről. (A
továbbiakban Értesítő-Társulat.) I. évf. (1. gyűlés, előadva február 18án, mintegy 2 oldal, oldalszám nélkül)

138 Genersich Antal Emlékkönyv. 35–39. – Hidvégi Jenő: A tudós és a költő Genersich Antal
emlékére. Orv. Hetilap. CXXXV(1994). 20. szám. 1091–1092. – Kántor Lajos: A kapu. Bp.Kvár 2004.

189

HIVATÁS ÉS TUDOMÁNY

Bonctani készítmények fagyasztott hulláknál (Sagittalis metszetek férfi hulla
fején, nyakán, törzsén át. Értesítő-Társulat I. évf. (előadva február 18án, 15 soros rövid közlemény, oldalszám nélkül)
Bonctani készítmények fagyasztott hullákból. (Koszorú és haránt irányban
tett metszetek) Értesítő-Társulat I. évf. (előadva április 21-én, 3. gyűlés, 1½ oldal, oldalszám nélkül)
Kürtterhesség egy esete. Értesítő-Társulat I. évf. (előadva május 19-én, 4.
gyűlés, 1½ oldal, oldalszám nélkül)
Kétes eredetű ősrégi koponya. Értesítő-Társulat I. évf. (előadva október 13án, 5. gyűlés, 38 sor, oldalszám nélkül)
Adalékok a sokszoros burkonytömlők casuistikájához (rövidített magyar változat Rohde Ein Beitrag zur Casuistik multipler Echinococeen – Arch. d.
Heilk. XVII. 1. 45–62. dolgozata nyomán). Erdélyi Múzeum III. évf. 9.
szám. 159–162.
1877
Kolozsvári Egyetem. Beszédek 1872–77. Acta Reg. Scient. Universitatis
Claudiopolitanae anni MDCCCLXXII–III. Fasc. I. Négy (I–IV.) beszéd,
melyek a Kolozsvári kir. Tudomány-Egyetem megnyitása alkalmával MDCCCLXXII oct. 19-én és nov. 10-én tartattak. Stein J. Kvár
1873; Két (I–II.) beszéd, mely a Kolozsvári m. kir. Tudományegyetem
MDCCCLXXVIII–IX. tanév rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából szept. 8- és 9-én tartatott; II. ProgrammBeszéd, melylyel Genersich Antal az 1877/78 tanévet megnyitotta. 1877.
Stein J. Kvár 1878. 47– 78.
Kórbonctani készítmény bemutatása. Cholesteatommal járó belfüllob folytán beállott vaguspneumoniában meghalt egyéntől. Értesítő-Társulat II.
évf. 16–19. (előadva március 16-án, a 3. ülésen)
Készítmény a tüdőütőér tömeges bedugulása folytán rögtöni halt egyéntől
(egy 1872. április 12-i boncolás alapján). Értesítő-Társulat II. évf. 29–
30. (előadva október 21-én)
Barlangos nyirokedénydag a kis gyomorhajlatban. Értesítő-Társulat II. évf.
30–33. (előadva október 21-én)
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A

belhámrák (rövidített magyar változat Richard Schulz Das
Endothelcarcinoma. – Archiv der Heilkunde XVII. 1. 1–35. dolgozata
nyomán. Erdélyi Múzeum IV. évf. 1. szám. 5–10.

Két gyakorlatilag fontos edényeltérés (rövidített magyar változat Lüttich:
Zwei praktisch wichtige Gefässanomalien – Arch. der Heilkunde XVII. 1.
70–90. dolgozata nyomán). Erdélyi Múzeum IV. évf. 1. szám. 10–13.
1878
Beszéd, melylyel Dr. Genersich Antal az egyetem igazgatásától lelépett. Kolozsvári egyetem. Beszédek. Stein J. Kvár 1878. 3–40, toldalék, 41–56.
Kórbonctani készítmény bemutatása: Fejetlen fejcsonkos torz – Akephalus,
parakephalus (előadva a 3. ülésen, nov. 20-án, átvéve az 1879-es szakosztályi jelentésből. Az 1878-ban kiadott III. évfolyamot nem tudtuk
kézbe venni.)
Kórbonctani készítmény: egyes vesékre és a veséknek veleszületett helyváltoztatására vonatkozóan. Értesítő-Társulat (előadva a 7. ülésen, átvéve
az 1879-es szakosztályi jelentésből. Az 1878-ban kiadott III. évfolyamot nem tudtuk kézbe venni.)
1879
Fejcsonkos torz (Akephalus, parakephalus, perokephalus, aprosopus). OrvosTermészettudományi Értesítő a kolozsvári Orvos-Természettudományi
Társulat és az Erdélyi Múzeum-Egylet Természettudományi Szakosztályának 1879. évében tartott szaküléseiről és népszerű természettudományi estélyeiről. IV. évf. I. Orvosi szak, I. füzet. 1–30. és folytatása
213–242. (előadva 1878. november 20-án)
Készítmény bemutatása egy agytályog átelleni oldalon végtaghüdéssel.
Értesítő-Társulat és EME IV. évf. I. Orvosi szak, III. füzet. 243–244.
(előadva 1879. október 24-én)
1880
Lehetnek-e nők orvosok? Kolozsvártt. Nyomatott K. Papp Miklós örököseinél [Magyar Polgár] 3–15 (különlenyomat)
Agytalan torz arc- és has-hasadással. Értesítő-Társulat és EME V. évf. I. Orvosi szak, II. füzet. 166. (csak az előadás dátuma jelzett: május 7.)
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Barlangos edénydag a májban, verőceér dugulás következtébem. ÉrtesítőTársulat és EME V. évf. I. Orvosi szak, I–III. füzet. 201. (Csak az előadás
dátuma jelzett: december 18.)
1881
Kétarcú torzszülött és az abban észlelt abnormitásokról. Értesítő-Társulat
és EME VI. évf. I. Orvosi szak, III. füzet. 166. (Csak az előadás dátuma
jelzett: december 9.)
1883
Adalék a veleszületett vesevízkórhoz. Értesítő-Társulat és EME VIII. évf. I.
Orvosi szak, II. füzet. 121–122, rövid közlemény (bemutatva február
24-én)
Zeiss-féle górcső és különböző pathogen schizomycetek bemutatása. ÉrtesítőTársulat és EME VIII. évf. I. Orvosi szak, II. füzet. 122. (Csak az előadás
dátuma jelzett: március 31.)
Három macskakölyök bemutatása
összecsavarodott köldökzsinórral.
Értesítő-Társulat és EME VIII. évf. I. Orvosi. szak, II. füzet. 123, rövid
közlemény (bemutatva április 28-án)
1884
Adatok az amyloid-elfajulás kórtanához. Orvos-Természettudományi Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályának 1884. évben tartott szaküléseiről és népszerű természettudományi estélyeiről. (A továbbiakban Orv.-Termtud. Értesítő, EME) IX.
évf. VI. kötet. I. Orvosi szak, III. füzet. 215–234. (előadva ápr. 27-én)
Elnöki megnyitó és zárszó a kolozsvári Orvos-Természettudományi Társulat
1884. április 27-én tartott közgyűlésén. Orv.-Termtud Értesítő EME IX.
évf. VI. kötet. I. Orvosi szak, II. füzet. 174–180.
1885
Elsődleges, az epeutakból kiinduló csomós májrák, a nagy mellvezeték rákos
bedugulúsa és kitömeszelése a jobb tüdő űtőér, tüdővisszerek és hörgágak
átjárhatatlansága stb. Orv.-Termtud Értesítő EME X. évf. VII. kötet. I.
Orvosi szak, II. füzet. 184–187. (előadva a januári szakülésen)
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A sugárgomba-betegségről (Actinomycosis). Orv.-Termtud Értesítő EME
1885. X. évf. VII. kötet. I. Orvosi szak, III. füzet. 235–254. (előadva a
márciusi szakülésen)
Ökörtől származó sugárgomba által előidézett sarjdaganat. Orv.-Termtud
Értesítő EME X. évf. VII. kötet. I. Orvosi szak, III. füzet. 259, rövid összefoglaló (előadva márc. 29-én)
Az actinomycosis tárgyában a belügyminiszter elé terjesztendő felirat. Orv.Termtud Értesítő EME X. évf. VII. kötet. I. Orvosi szak, III. füzet. 273–
276. (előadva a júniusi szakülésen)
1886
Kórbonctani készítmény bemutatása: Mellvezeték gümője. Orv.-Termtud
Értesítő EME XI. évf. VIII. kötet. I. Orvosi szak, l. füzet. 65. (előadva január 31-én)
1887
Kystoma ovarii proliferans. Demonstrálja a petefészekből kiirtott tömlőt.
Orv.-Termtud Értesítő EME XII. évf. IX. kötet. I. Orvosi szak, I. füzet. 94.
(csak előadás február 2-án)
1888
Béka, mely állítólag négy évig emberben élt. Orv.-Termtud Értesítő EME XIII.
évf. X. kötet. I. Orvosi szak, II–III. füzet. 113–124. (előadva a február
25-ei szakülésen)
1889
Veleszületett eltérések a hasnyálmirigyben Orv.-Termtud Értesítő EME XIV.
évf. XI. kötet. I. Orvosi szak, II–III. füzet (előadva a február 10-ei ülésen)
1890
A hasnyálmirigy egy ritka alaki eltérése. Értesítő az EME OrvosTermészettudományi Szakosztályából. (A továbbiakban Értesítő EME)
XV. évf. XII. kötet. I. Orvosi szak, II–III. füzet.215–222.
Gyakorlati megjegyzések a tetemvizsgálathoz. Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1890. aug. 16-tól 20-ig Nagyváradon tartott XXV.
Nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk. Schächter M.
Franklin Társulat, Bp. 1891. 116–119.
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Tetemvizsgálati jegyzőkönyv. Űrlap. Kvár 1890. Horatsik J. 1–24. (Nem találtuk meg.)
1891
Syphiliticus elkérgesedés folytán átalakult máj. Értesítő EME XVI. évf. XIII.
kötet. I. Orvosi szak, I. füzet (előadva január 18-án)
Gyógyult trichinosis esete. Értesítő EME XVI. évf. XIII. kötet. I. Orvosi szak,
III. füzet. 241–252. (előadva január 31-én)
Önkényt kiürült nagy epekő. Értesítő EME XVI. évf. XIII. kötet. I. Orvosi szak,
II.füzet. 189–190. (előadva február 20-án)
Hashártyalob újdonszültben a csípőbél átlyukadása következtében. Értesítő
EME XVI. évf. XIII. kötet. I. Orvosi szak, III. füzet. 253–260. (előadva
április 30-án)
Adatok a trichinosis kóroktanához. Értesítő EME XVI. évf. XIII. kötet. I. Orvosi szak, III. füzet. 265–286, 7 táblázattal a szövegben (előadva szeptember 18-án)
Felterjesztés a Belügyminiszterhez a trichinosis tárgyában. Értesítő EME XVI.
évf. XIII. kötet. I. Orvosi szak, III. füzet. 288–289.
1892
Elnöki megnyitó Géber Ede váratlan elhunyta alkalmából. Értesítő EME XVII.
évf. XIV. kötet. I. Orvosi szak, I. füzet. 1–3.
Megemlékezés Géber Ede tanárról. Értesítő EME XVII. évf. XIV. kötet. I. Orvosi szak, I. füzet. 4–7.
Májtályog esete. Féregpeték az epekőben. Értesítő EME XVII. évf. XIV. kötet.
I. Orvosi szak, I. füzet. 21–29. (előadva 1891. november13-án és december 18-án)
Elsődleges gömbsejtű sarcoma az ileumban. Értesítő EME XVII. évf. XIV. kötet. I. Orvosi szak, III. füzet. 317–324.
A kóros kövek keménysége (5 tábla melléklettel). Értesítő EME XVII. évf. XIV.
kötet. I. Orvosi szak, III. füzet. 331–344.
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Az orvosi tudomány haladása. Elnöki megnyitó előadás az Orvosi Szakosztályban. Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1892. aug. 22től 25-ig Brassóban tartott XXVI. Nagygyűlésének történeti vázlata
és munkálatai. Szerk. Schächter M., Lakits F. Franklin ny. Bp. 1893.
97–107.
A kóros kövek keménysége. Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1892.
aug. 22-től 25-ig Brassóban tartott XXVI. Nagygyűlésének történeti
vázlata és munkálatai. Szerk. Schächter M., Lakits F. Franklin ny. Bp.
1893. 140–168.
1893
Megemlékezés Markusovszky Lajos haláláról. Elnöki megnyitó. Értesítő EME
XVIII. évf. XV. kötet. I. Orvosi szak
1894
A trichina-infectio Kolozsvárt. Értesítő EME XIX. évf. XVI. kötet. I. Orvosi
szak, III. füzet. 237–241.
A törvényszéki orvost érdeklő törvények és rendeletek. (8-r.) Kolozsvár. (Nem
találtuk meg.)
1895
A holttesten észlelhető jelenségek (V. fejezet. 633–689). Személyazonosság
(VI. fejezet. 690–720). = Belky János: Törvényszéki orvostan. Kézikönyv
törvényszéki bírák, valamint jog- és orvostudományi karok hallgatói
számára. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Bp. 1895.
1903
Ausztriai, svájci és németországi sebészek egy részének aszepszise. Magyar
Orvosok és Természetvizsgálók 1903. szeptember 6–9-ig Kolozsvárott
tartott XXXII. Nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.
Prochnov J., Nuridsán J. Franklin ny. Bp. 1905. 114–115. (kivonat)

Profesor universitar fondator de şcoală, savant cu renume internaţional, Antal Genersich
s-a născut la 4 februarie 1842, la Nagyszombat (Trnava). A obţinut diploma de „doctor medic” la universitatea din Peşta în anul 1865. A fost apoi asistent la Catedra de Anatomie Patologică, lucrând între timp şi ca prosector la diferite spitale. Între anii 1868-1870 a participat la o călătorie de studii în străinătate. Reîntorcându-se în ţară a fost numit la Institutul
Medico-Chirurgical din Cluj în calitate de profesor de anatomie patologică şi de medicină
legală. Cu ocazia înfiinţării universităţii la Cluj (1872) a fost numit profesor de anatomie
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patologică, devenind fondatorul acestei catedre ridicând-o la nivel european. În anul 1895
s-a întors la Budapesta, unde a condus Institutul de Anatomie Patologică nr. 1 până la pensionare (1913). În calitate de decan şi rector la Cluj şi apoi la Budapesta, a adus o contribuţie
remarcabilă la modernizarea învăţământului medical în ţară. A avut un rol hotărâtor în
invigorarea activităţii Asociaţiei Muzeului Ardelean. Timp de 20 ani a condus în calitate de
preşedinte munca ştiinţifică a secţiei medicale. A îmbogăţit ştiinţa medicală din ţară şi pe
plan universal cu numeroase observaţii originale. A întrodus primul în ţară demonstraţiile
de anatomie patologică clinică. A avut un rol decisiv în înfiinţarea reţelei de prosectură în
întreaga ţară. A făcut parte din numeroase societăţi profesionale, organe administrative şi
civice, îndeplinind funcţia de membru de conducere sau preşedinte. Pentru meritele sale
deosebite a fost ales membru al Academiei Maghiare de Ştiinţă şi a fost înnobilat. A decedat
la 4 iunie 1918, a fost înmormântat în cimitirul Házsongárd din Cluj.
Antal Genersich – the university teacher and far-famed scientist – was born on the 4th February 1842 in Nagyszombat (Trnava). He obtained his diploma in medicine in 1865 at the
University of Pest. After graduation, he became an assistant at the Institute of Morphopathology at the same university, while working as a pathological anatomist in different
hospitals. Between 1868-1870 he went on a study tour abroad. Back home, he was named
professor at the Medical Surgery School in Kolozsvár (Cluj), where he taught pathological
anatomy and forensic medicine. In 1872, once the Kolozsvár University has been established, he was appointed professor at the Pathological Anatomy Department. There he set
up a Pathological Anatomy Institute that reached European standards. In 1895 he went
back to Budapest, where he worked as the leader of the Institute of Morphopathology No.1
until 1913. As a dean, and later as a rector in Kolozsvár and Budapest, he made a substantial
contribution to the development of the medical training process. He played an important
role in the activity of the Transylvanian Museum Society, being the president of the medical section for twenty years, and largely contributed to the progress of medical sciences
and research, both on national and international levels. Genersich was a pioneer in implementing clinical pathological anatomy presentations in Hungary and furthered the development of the national network of necrotomy (prosecture). Being a member or the leader of
several professional, administrative and civic organizations, he was elected member of the
Hungarian Scientific Academy, was raised to nobility and received several awards. He died
on the 4th June 1918, and is buried in the Házsongárd Cemetery in Kolozsvár.

Péter Mihály – Péter H. Mária
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György Lajos
(1890–1950)
A múzeumi örökség éltetője és gyarapítója
1. György Lajos majd minden kolozsvári magyar egyetemista életében
előfordult. Az enyémben első ízben 1945 őszén, mikor Kézdiről feljöttem
a kincses városba a háború miatt elvesztegetett tanévet néhány vizsga
letételével bepótolni, aztán 1946 elején némi késéssel újabb iskolai évet
kezdeni. Első kolozsvári hetemet a Szent József Internátusban (diáknyelven a Jóskában) töltöttem, s mindjárt érkezésemkor megtudtam, hogy
családjával már jó ideje itt lakik György Lajos professzor is, így hát naponta láthattam őt, többnyire reggelenként, munkába menet. Aztán felvételemet kértem a Móricz Zsigmond Kollégiumba, amely ifjúsági egyesület épp
ekkor volt szerveződőben, s ideiglenesen a Református Teológián húzta
meg magát. Ám alighogy hozzájuk költözöm, pár nap múltán arra ébredünk, hogy üres a kamra, elfogyott az elemózsiánk, s mi kénytelenek voltunk gyorssegélyért György Lajos professzorhoz fordulni, ki történetesen
a Diákvédő Hivatal igazgatója volt, s küldöttségünket atyai jóindulattal
és bőkezűséggel fogadta. Ugyane minőségében jött segítségünkre tetemes
összeggel valamivel később is, amikor hidegre fordult az idő, s mi, hányatott sorsú kollégisták ideiglenesen otthonra lelvén a Mátyás-szülőházban,
megpróbáltuk azt néhány fűtőkályha beszerelésével lakhatóvá tenni.
Talán még annyit, hogy a Lyceum-könyvtárban, melynek régtől vezetője
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és gondozója volt, naponkint konzultációra fogadta a diákokat, minden
szakmai s más szóba jöhető kérdésben tanáccsal, útbaigazítással látva el
őket s ráadásul hasznos könyvekhez is hozzásegítve a hozzám hasonló,
vidékről idecseppent kezdő hallgatókat. Aztán az első hónapokban, mikor
az új magyar egyetemnek még alig voltak előadótermei és tanári munkaszobái, ugyane kopott könyvtárbeli munkaasztalánál fogadta a vizsgázókat. Irodalomtörténeti bevezető kurzusából magam is e barátságos tanári
szobában tehettem le első egyetemi vizsgámat.
Ám mindezeknél többet jelentett számomra az az 1946. január végi
vagy február eleji nap, amikor dekanátusi titkárnőnk, a hajlott hátú, jóságos Miháli kisasszony tíz-egynéhányunkat a rektori hivatalba irányított,
mindenikünk kezében a frissen kiállított, életünkben első ízben kézbe vett
leckekönyvvel s benne a jó ideig bizonytalan sorsú Bolyai Egyetemünk létét
most már hivatalosan is deklaráló hagyományos indítású szöveggel: Nos
Rector Universitatis Litterarum Bolyai Claudiopolitane Lecturi Salutem! Az
olvasó köszöntése után aztán az összes doktorok tudomására hozza, hogy
bizonyos úr, illetve kisasszony a hallgatók sorába szabály szerint bejegyeztetett (rite immatriculatum esse). Ez volt a hagyományos „Nos Rector”
lap, a századik életévében nemrég elhunyt Csőgör Lajos rektor aláírásával és az egyetem kispecsétjével (sigilloque nostro minore). Mi meg a rector
magnificus távollétében György Lajos prorektor úr elé járultunk, aki rövid
intelmekkel fordult hozzánk, gondosan felemlegetve a hallgatói státussal
járó jogainkat és kötelességeinket, majd ünnepélyes kézfogással külön-külön mindenikünket egyetemi polgárrá fogadott. Nem vagyok a látványos
formaságok bámulója, ámde mindmáig változatlanul úgy érzem: annak
a kézfogásnak, annak az akadémikusi gesztusnak súlya, méltósága volt.
Ilyen ígéretes találkozások után joggal merült fel kíváncsi egyetemi polgárunkban a kérdés: valójában kicsoda és honnan jött ez a mindenhol jelen
levő s mindig segíteni kész, halk szavú idős tanárember?
2. György Lajos Marosvásárhelyen született, Csíkban töltötte gyermekéveit, s Kolozsvár lett emberré érésének, sok évtizedes munkásságának
városa. Anyai ágon egyszerű, sokgyermekes földművescsaládból származott. Nagyszülei Csíkszeredában éltek, ahonnan a 19. század nyolcvanas
éveiben Csíkszentmártonba költöztek át. Tizenegy gyermekükből négyet
egészen zsenge korban elvesztettek, a felnövekvők között meg találunk
földművest, mesterembert, hivatalnokot – sőt még papot is a Lajossal majdnem egykorú György Gábor személyében, aki különböző csíki falvakban
teljesített egyházi szolgálatot. Az 1867-ben született György Apollónia, Lajos édesanyja a legidősebb leánygyermek lehetett, s felserdülve osztoznia
kellett a család anyagi gondjaiban. A sokgyermekes székely családokban
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ugyanis az volt a szokás, hogy a legfiatalabb kivételével, aki rendszerint
otthon maradt, a fiúkat mesterségre adták vagy taníttatták, a lányok pedig
házasság előtt pár évig cselédkedtek. Ez volt Apollónia sorsa is. Marosvásárhelyi rokonoknál szolgált, s itt szülte meg 1890. április 3-án házasságon
kívüli gyermekét. A leányanya utóbb hazaköltözött Csíkszentmártonba,
ahol férjhez ment egy falusi kereskedőhöz, majd ennek korai halála után
másodszorra is házasságot kötött, ezúttal egy Miklós Ferenc nevű fiatalemberrel, aki a csendőrségnél altiszti rangot szerzett. Külön érdekessége
ennek a második házasságnak, hogy a Miklósék családjában is, akárcsak
az asszonyéban, pontosan tizenegy gyermek született. Ilyen környezetben
azzal a természetességgel szemlélhették a körükben felcseperedő apátlan
gyermeket, ahogyan azt Nyírő József írja Papbácsi című kedves novellájában. Eszerint az öreg falusi pap bácsi „bombócot” osztogatva a temető
szélén játszadozó gyerekeknek, az egyik tagbaszakadt, pirospozsgás csemetéhez érve ezt találja mondani: „Nesze neked is, te bitang!” Aztán látva
a vizitációban levő fiatal esperes megbotránkozását, ezekkel a szavakkal
tér napirendre a kérdés felett: „Mert az… Mert jegyezd meg, ecsém, hogy a
szerelemgyermekek mindig szebbek, keményebbek, jobban sikerülnek.”
A házasságkötés után Miklósék Brassóba költöznek, majd esztendőkkel később az asszony sürgetésére, aki nagydiákká serdült fia mellett
kívánt lenni, a férj áthelyezteti magát Kolozsvárra. Hitelt érdemlő tanúk
szerint Monostor úti házuk meghitt, bensőséges családi otthont jelentett
az egyetemista György Lajos számára. Ekkor már itt is két gyerek van, s a
fiatal tanárjelölt nem csupán lakni jár haza, hanem kisebb testvérei neveléséből is kiveszi részét. Öccsének tanulmányait, aki jóval később Miklós
József Ráfael néven premontrei szerzetestanár lesz (második pap a családban!), kezdettől fogva ő vigyázza, nemkülönben kishúga, Anna nevelését
is. Ennek a szoros családi kötődésnek kedves tárgyi emléke a kulcsra járó
kisláda, amelyik a más városban tanárkodó Lajos állomáshelye és Kolozsvár között folyvást úton volt, jövet a mosnivalóval, visszafelé pedig az
édesanyja által tisztára mosott fehérneművel.1
A diák György Lajos családi és rokoni kötődéseinek felvázolása mellett
érdemesnek látszik szót ejteni a tágabb közösségekhez fűződő kapcsolatairól is. Helyzeténél fogva úgy tűnik, hogy számára minden bizonnyal
ilyen vonzó, termékenyítő közösséget a hitvallásos iskola jelentett. Egyháza féltő szeretettel vette gondjaiba a tehetséges gyermeket, kiváló nevelők
1

A családra és rokonságra vonatkozó adatok és emlékezések egy részéhez Köllő Károly
közvetítése révén jutottam: közlőjük Miklós Anna férje, a Budapesten élő Sándor István irodalomtörténész és néprajzkutató. Ezeket az információkat a másik féltestvér,
Miklós József Ráfael, jelenleg Ságváron élő premontrei kanonok levele tette teljessé és
számos esetben pontossá.
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állottak melléje, akik nemcsak az oktatásnak voltak mesterei, hanem az
emberformálást, az egyéniség pozitív erőinek kibontását és fejlesztését is
elsőrendű feladatuknak tartották. Az itt kapott valláserkölcsi nevelés révén erősödik meg azután az a kötődés, amely egy egész életre egyházához
fűzi. Ezt a kivételes gondoskodást tanúsítja iskoláinak egymásutánja is.
Az elemit nagyszüleinek falujában kezdi, ahonnan már harmadikos diákként Csíksomlyóra, a székely katolikusság szellemi központjába kerül. Az
elemi és az első három gimnáziumi osztály elvégzése után Kolozsváron, a
piaristák vezetése alatt álló nagy múltú főgimnáziumban tanul tovább –
alapítványos növendékként –, s itt szerzi meg az érettségi bizonyítványt.
Ha ez utóbbi iskola évkönyveit közelebbről megnézzük, ezek arról tanúskodnak, hogy alapítványos növendékünk az első évet színjeles eredmén�nyel zárja, ám ahogy magasabb osztályokba lép, bizonyítványában mind
gyakrabban jelennek meg a jó és elégséges minősítések, s a végén mintha
ezek volnának túlsúlyban. A dolog azonban őt különösebben nem zavarja,
s láthatóan tanárait sem, akik bizonyára a diák más irányú igyekezetét is
méltányolni tudják. A jegyekben tükröződő tanulmányi eredmény visszaesésével párhuzamosan az is megfigyelhető, hogy időben előre haladva
diákunk egyre több osztályon kívüli s nem is akármilyen feladatot vállal
magára. Éveken át iskolai könyvtáros, önképzőköri diákvezető, különféle
diákbizottságok tagja, s ami tanárai szemében ezeknél is fontosabb: dolgozataival sorozatban nyeri el az iskolai pályadíjakat. Ez láthatóan már
tudatos és tervszerű készülődés az egyetemi évekre.
3. 1907 őszétől fél évtizeden át a kolozsvári egyetem magyar–latin szakos hallgatója. Az egyetemi stúdiumok befejeztével útja Budapestre vezet,
ahol 1912 őszétől két évig a Trefort utcai gyakorlógimnáziumban dolgozik
mint tanárjelölt. Ezt követően újabb két évig helyettes tanár Mezőkövesden, ahonnan 1916 őszén a kolozsvári Marianum leánygimnáziumhoz
kerül, most már rendes tanárként. Mint nevelő és oktató a legjobb minősítésekkel távozik az említett iskolákból, ám a tanári elfoglaltság korántsem
jár azzal, hogy a tudományos kutatómunka akár átmenetileg is szünetelne, vagy másodvonalba kerülne. Ez jórészt a kolozsvári indításnak köszönhető, annak nevezetesen, hogy Dézsi Lajos professzor termékenynek
ígérkező pászmára állította rá fiatal kollégáját, s nem utolsósorban annak,
hogy Pestről a magyar pozitivizmus két vezető egyénisége, Heinrich Gusztáv és Katona Lajos követi értő figyelemmel a fiatal kutató lépteit. Mindkettőtől kutatói módszert és tudományos szemléletet tanulhatott.
A ritka szorgalmú és kiváló kutatói adottságokkal megáldott hallgatóra korán felfigyelnek tanárai, egyre igényesebb feladatok elé állítják, s
megtapasztalva rátermettségét és igyekezetét, neki ítélik oda az évi 600
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koronás ösztöndíjat. A fakultás 1911. évi, A magyar regényirodalom története az első magyar társadalmi regény megjelenéséig címmel kiírt pályatételét mintha egyenesen neki szánták volna. Más pályázó nem is jelentkezett, ő azonban tanárait is meglepve, 340 lap terjedelmű dolgozatot nyújt
be. A 200 koronás pályadíjat odaítélő bírálók, Dézsi Lajos és Zolnai Gyula
„véleményes jelentése” szerint „elismeréssel kell megemlékeznünk nagy
szorgalmáról[…] s arról a meglepő jártasságról, mellyel a külföld irodalmában bír. Ez képesíti arra, hogy dolgozatának több részével előbb viszi
az irodalomtörténeti kutatást.”2
E könyv terjedelmű dolgozatának elkészítése közben arra is rájöhetett,
hogy a témát egyelőre aligha merítheti ki, s hogy ilyen igényű összefoglalásnak még nem jött el az ideje: azt seregnyi részkutatásnak, feltáró munkának kell megelőznie. Ő maga épp e nélkülözhetetlen előmunkálatokra
vállalkozó dolgozatokkal lép a nyilvánosság elé. Az első egy mintaszerű
forrástanulmány, amelyben felkutatja egy német közvetítéssel hozzánk
érkezett „tündéres történet” francia eredetijét, D’Aulnoy bárónő mesekötetét (Kónyi és D’Aulnoy. Kvár 1911). Másik fiatalkori munkája, melyet
doktori disszertációnak nyújt be és véd meg, az előbbinél is igényesebb filológusi vállalkozás. Valójában egy 17. századi regényes történet „magyarított” változatának tudományos szövegkiadása a regény német és eredeti
francia forrásait, valamint a téma európai vándorútját feltáró tanulmány
kíséretében (Szép Magelona – 1676. Kvár 1911).
Olyan ez az indulás, mint a zenemű elején felcsendülő vezérmotívum,
amely a továbbiakban mindegyre visszatér, hogy azután a kulmináció
felé haladva mind teltebb hangzatokkal szólaljon meg. Szembeötlő a fiatal
kutató célratörése és kitartó munkálkodása, melynek rendjén a témakör
újabb és újabb tartományait, rejtett elágazásait fejti fel példás alapossággal, majdani monografikus vállalkozásait készítve elő. A rendszeresen
publikáló kutatót máris kezdi megismerni a szakma. Király György kétszer is elismerően ír róla, s ami talán a legfontosabb számára, disszertációját maga Heinrich Gusztáv recenzálja dicsérőleg, várakozást ébresztve
a fiatal irodalomtörténész iránt. „Ez a kiadás alapos készültség és nagy
szorgalom műve: szerzőjében bizonyára az összehasonlító irodalomtörténetnek egy szép reményekre jogosító munkását üdvözöljük.”3
2	Iskoláiról és egész addigi életpályájáról adatszerű pontossággal tájékoztat 1940-ben
kelt gépiratos önéletrajzában: Curriculum vitae. 16. l. – Iskolai s egyetemi éveire, valamint tanári működésére nézve lásd még a szóban forgó intézmények évkönyveit, értesítőit. – Az idézett bizottsági jelentés forrása: Acta Univ. Litt... Kolozsváriensis MCMX–XI.
Fasc. II. Beszédek. 106.
3	Király György: Egyetemes Philologiai Közlöny (a továbbiakban: EPhilK) 1912. 355–356,
472. – Heinrich Gusztáv: Irodalomtörténet (a továbbiakban: It) 1912. 189–190.
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4. A fiatal tanárember, ki legszívesebben az irodalmi múltat faggató kutatásaiban szeretne elmerülni, egyszerre új történelmi helyzetben
találja magát és a magyar iskoláztatás ügyét. 1922-ben A mi várunk címmel vezércikket ír, s abban a kisebbségi magyar társadalom lelkiismeretét
ébresztgetve a felekezeti iskolák erkölcsi és anyagi támogatására szólítja
fel olvasóit. „Még talán a bűnös közömbösség figyelmét sem kerülhette el
– olvassuk ez írásban –, hogy immár három éve küzd a ridegséggel, a meg
nem értéssel, a gyanakvással, küzd a létfenntartás ezer nehézségével. De
amikor hivatásának s erejének tudatában becsületesen állja s derekasan
folytatja ezt a küzdelmet, a magyar társadalom ébredjen kötelességének
tudatára, harcos elszántsággal sorakozzék iskolája mögé, vonjon megostromolhatatlan s bevehetetlen bástyát gyermekei nevelőanyja köré. Át kell
éreznie ma minden magyar embernek, hogy az ő lelkében van felépítve
a hitvallásos magyar iskola. Lelkét tépje szét előbb, ki csak gondolatban
is meg tud alkudni és el tud szaladni egyedüli erősségétől, melyre ma is
mindig erőt adó és erőt merítő bizalommal kell tekintenünk.”4
Ennél beszédesebben aligha lehetne érzékeltetni a közhatalom-változással előállt helyzetet s az abból fakadó új feladatokat, amelyekkel a kisebbségi sorsot vállaló tanárnak szembe kellett néznie. De mit mondanak
a keserű tapasztalatok? Mikor a fentiekben idézett cikkét szerzőnk papírra
veti, már maga mögött tudhat néhány iskolaügyi vállalkozást, melyekben
tanárként vagy éppenséggel vezetőként vett részt. Közreműködésével a
volt állami tanítóképzők iskola nélkül maradt diákjait a Marianum fogadta be, koedukációs tagozatot létesítve. Aztán ott találjuk a püspöki kezdeményezésre indult két főiskolai tanárképző intézeti vállalkozásnál, mint a
régebbi irodalom előadóját (1920–21) a reformátusoknál, majd meg egyenesen igazgatói szereppel a katolikusoknál (1922–23). Mint ismeretes, az
állami hatóságok szűkkeblűsége folytán mindkét főiskolai próbálkozás
kudarccal zárult.
Ezekben a fordulatos időkben az a György Lajos, ki az évtized elején
egyszerre három helyen is dolgozott, 1923 táján arra a szomorú valóságra ébred, hogy nincs hol tanítania, minekutána valamennyi intézet,
melyek szolgálatát szívvel-lélekkel vállalta, lassan elfogyott alóla, s időközben leánygimnáziumi katedráját másnak engedte át. Püspöke ekkor
a Marianum helyettes igazgatójává nevezi ki, ám rövidesen kiderül, hogy
ilyen tisztséget leányiskolában férfi tanár nem tölthet be. Búcsúznia kell
hát, s ő máris új és sürgető feladatokra kötelezte el magát: a felekezeti tanács megbízásából gimnáziumi tankönyvek összeállításán dolgozik. Pár
év leforgása alatt (1922–1925) négy kiválóan szerkesztett kötet hagyja el a
4

A Hírnök 1922. 217.
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sajtót: a III–IV. gimnáziumi osztályok nyelvi és irodalmi olvasókönyvei, s
ezek mellé jön utóbb még két kiváló irodalomtörténeti tankönyv is.5
A tankönyvírás azonban csak egyike a reászakadt s készséggel vállalt
feladatoknak. Emellett első számú gondja a még alig létező tudományos
irodalom számbavétele, nemkülönben az egész szellemi élet lassan csírázgató eredményeinek feltérképezése. Íróasztalán esztendők óta ott gyülekeznek a könyvészeti cédulkák, melyeket mindjárt a hatalomváltozás
másnapján írogatni kezdett, s minthogy a köteles példányok beküldése
körül is bajok vannak, temérdek levelezéssel és utánjárással kell begyűjtenie az adatokat. Most ezeket egészíti ki, szedi rendszerbe, s jelenteti meg
az első fél évtized könyvtermését és időszaki sajtóját felölelő bibliográfiai füzeteit. Erre a minden magyar nyelvű kiadványt számon tartó buzgó cédulázásra utal kedves iróniával Tamási Áronnak Jancsó Bélához írt
amerikai levele, a Tizenegyek elfelejtett antológiáját hozva szóba, melyre,
úgymond: „már csak György Lajos emlékszik, ki – mint bolhát – esténként
bizonyára örökké megszámolja az erdélyi könyveket”.6 Persze nem csupán
regisztrál, hanem maga is rendszeresen publikál, nemegyszer súlyos gondokat hozva szóba. Közben eltöpreng szaktudományának mostoha helyzete fölött, ilyen panaszos sorokat vetve papírra: „Az irodalomtörténeti,
kritikai és esztétikai munkásság terén az erdélyi tudományos irodalom az
elmúlt öt év alatt nagyszabású és eredményeiben figyelemre méltó könyvet nem termelt. Még hiányoznak nálunk a tudományos munkakedvet és
munkaalkalmat élesztő feltételek. Az érdeklődés szűk köre miatt a kiadás
lehetősége elől elzárva, tudományos folyóiratok hiányában, az irodalomtörténeti és esztétikai munkásság a szépirodalmi folyóiratok hasábjaira és
a napilapok tárcarovatába szorult.”7
A könyvészeti munkálkodás csendjét hamarosan nem kevés izgalommal járó vállalkozások követik. 1924 júniusában elvállalja egy „szépirodalmi és művészeti képes folyóirat”, a Pásztortűz szerkesztését, s a vele
járó cseppet sem könnyű munkakört látta el 1927 májusáig. Ráadásul
1926 januárjától ő lesz a negyedévenként megjelenő „tudományos és kritikai folyóirat”, az Erdélyi Irodalmi Szemle szerkesztője is. Ez utóbbiban
az addigi törzsgárda tudósait vonultatja fel (Kelemen Lajost, Bitay Árpádot, Kiss Ernőt, Tavaszy Sándort, Borbély Istvánt, Makkai Sándort például), s így a folyóirat működése nem is vált ki érdemleges vitát. Eleinte a
5
6
7

Gaal György: Egyetem-alapítási kísérlet 1920-ban. Helikon 1990. jún. 29. – Újabb támadás a Marianum ellen. Ellenzék 1923. jún. 13. – Rajka László: Emléklapok a Marianum
történetéből. Kvár 1927. 35–36.
Tamási Jancsó Bélához írt, 1925. jún. 21-i keltezésű levele: A Helikon és az Erdélyi
Szépmíves Céh levelesládája (1924–1944). Szerk. Marosi Ildikó. Buk. 1979. I. 45.
Erdély magyar irodalomtörténeti munkássága (1919–1923). Erdélyi Irodalmi Szemle (a
továbbiakban: EISZ) 1924. 97.
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Pásztortűz szerkesztése is sikeres vállalkozásnak ígérkezik, különösen, ha
meggondoljuk, hogy olyan írók szerepelnek a vezető munkatársak között,
mint Reményik Sándor és Áprily Lajos. Sikeresnek bizonyult az erdélyi román és szász lapokkal való együttműködése. Másfél-két évvel az átvétel
után aztán a lap körül szokatlanul éles vita támadt. Alighanem ezen a
ponton kezd kérdésessé válni az a vezető szerep, amit a lap főszerkesztője
az erdélyi magyar szellemi életben, közelebbről az irodalomban betölteni
igyekezett. Elsőként Benedek Marcell nevezi nevén a gyermeket, mikor az
egyik pesti lap hasábjain, szemlét tartva az erdélyi irodalom felett, elmarasztalóan szól a folyóiratokról, kivált az „erősen konzervatív” Pásztortűzről. Vele szemben igazán friss, eleven szellemet a hírlapok műhelyeiben tapasztal, s itt minden bizonnyal az Ellenzék irodalmi mellékletére gondol,
melyet néhány esztendeje a Pestről hazatért Kuncz Aladár szerkeszt. Benedek Marcell írását György Lajos szokatlan élességgel és ingerült hangon
utasítja vissza, „felületes kontárkodásnak”, kívülről jött „hívatlan gyámkodásnak” minősítve azt.8
A továbbiakban György Lajoson kívül még Kristóf György, a másik oldalról meg Szentimrei Jenő és Berde Mária mondanak véleményt a vitatott
kérdésben. A kétféle álláspont lényegi eltérését tekintve röviden azt lehet
mondani, hogy György Lajos és társai a Nyugat irodalmi forradalma előtti,
illetve az attól érintetlenül maradt örökséget tartják ama „tisztes szellemi
hagyománynak”, amelyet folytatni kívánnának. Ezzel szemben az erdélyi
irodalom legmarkánsabb tehetségei így vagy úgy, de valamiképpen Ady
és a Nyugat örököseinek vallják magukat, meggyőzően korszerű irodalmi
tájékozódást, erdélyiség és európaiság összefonódását hirdetve. Tulajdonképpen sokat megmagyaráz a vita időpontja. Valójában a helikoni írói közösség formálódásának döntő stádiumában vagyunk, amikor Szabolcska
Mihály s néhány hozzá hasonló jelentéktelen tollforgató kivételével előbb
vagy utóbb minden számottevő erdélyi író igent mond a marosvécsi meghívásnak. Marad végtére is az a megállapítás, hogy György Lajos részéről alighanem szereptévesztés történt. Nem is azzal talán, hogy átvette a
Pásztortűz szerkesztését, hisz egy ilyen profilú lapra megvolt az igény, s az
továbbra is fennmaradt, nem annyira az írók, mint inkább a nagyközönség lapjaként. Tévedés volt viszont az a tartósan dédelgetett igénye, hogy
lapját az erdélyi irodalom irányadó, a legjobb szellemi erőket összefogó
orgánumává tegye. Irodalompolitikai elvei, hagyományos ízlése, a korszerű művészi törekvésekkel szembeni értetlensége ilyen szerepre őt aligha
tették alkalmassá. Erre maga is rádöbbenhetett: 1927 tavaszán le is mond
8	Benedek Marcell: Az erdélyi magyar irodalom. Századok (Bp.) 1926. 2. sz., újraközölve:
Újság (Kvár) 1926. márc. 7. – György Lajos válasza: Benedek Marcell és az erdélyi irodalom. Pásztortűz (a továbbiakban: Pt) 1926. 117.
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a lap szerkesztéséről, s élete hátralevő részében többé már nem kíván vezető szerepet vállalni az élő irodalomban.9
5. Folytonosság és örökös újrakezdés az ember élete. Aki a közéletben szerepet vállal, annak sikerrel és kudarccal egyaránt számolnia kell, s ahhoz,
hogy önmagát megvalósítva a köznek is hasznára váljék, időről időre felül
kell vizsgálnia addigi munkásságát. György Lajos esetében az önrevízióra jó alkalmat nyújtott az a másfél esztendős tanulmányút, melyet 1927
márciusa és 1928 októbere között Németországban tett, mégpedig egy kivételes képességű, gazdag kultúrájú és mindenre odafigyelő tanárember,
Bitay Árpád társaságában. Napjait könyvtárakban, levéltárakban töltötte,
s többnyire később beérő témáinak, főleg regény- és anekdotatörténeti kutatásainak előkészítésén, szakszerű filológiai megalapozásán fáradozott.
Amikor tanulmányútjáról hazaérkezik, akkorra már végleg feladta irodalomszervezői ambícióit, s számára alkalmasabb területeken igyekszik tudását, képességeit és gazdag tapasztalatait gyümölcsöztetni. Egyik volna
a főiskolás ifjúság és a népnevelés gondjainak felkarolása, a másik meg a
hazai magyar tudományosság ügyének hatékony szolgálata.
Ami az első kérdést illeti, itt már jó évtizede gyülekeztek a gondok, s bár
segítő szándékban nem volt hiány, még mindig nem sikerült összefogni a
cselekedni kész erőket. Aggasztó volt a főiskolás ifjak elvándorlása a közeli visszatérés reménye nélkül, nemkülönben az itthon maradottak szervezetlensége, szakképesítésük hézagos, néhol bántóan hiányos volta. A
helyzeten segítendő a magyar egyházak vezetői 1928 őszén György Lajost
kinevezik a kolozsvári magyar egyetemi és főiskolai hallgatók tanulmányi igazgatójává, s az ő vezetésével életre hívják Tanulmányi és Felügyelő
Bizottságot. Ez magára vállalta az ifjúság szociális gondjainak enyhítését,
tanulmányi feltételeinek javítását csakúgy, mint nevelésének, szakképzése kiegészítésének és elmélyítésének feladatait. A bizottság fontos feladata
volt, hogy félévenként döntsön a különféle adományokból, segélyekből és
rendezvények jövedelméből begyűlt összeg felhasználásáról, s ugyanez a
bizottság tett javaslatot az egyházaknak a külföldi ösztöndíjak odaítéléséről. Ennél is több munkát igényel és látványosabb eredményeket is hoz
azoknak a tanfolyamoknak és szemináriumoknak a beindítása, amelyek
a hallgatók szakképesítését voltak hivatva kiegészíteni; alaposan tovább
gazdagítva azt a szakképzést, amit ifjaink irodalomból Kristóf György
egyetemi kurzusán kaphattak. György Lajos jelentése szerint az 1930-ban
9

A különféle vélekedések néhány szövege: Szentimrei Jenő: Magyar irodalom Erdélyben. Korunk 1927. 87–91. – György Lajos: A vécsi „Helikon”. Pt 1926. 358–359. – Kristóf
György: Szabad kritika. Pt 1926. 348–351. – Berde Mária: Jegyzetek a Helikonról írt bíráló
cikkekhez. Ellenzék 1926. aug. 22.
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záruló tanévben 21 ilyen tanfolyam és szeminárium működött, s itt olyan
szakemberek vállaltak önkéntes munkát, mint például a nyelvész Csűry
Bálint, a történész Bitay Árpád és Biró Vencel, a jogász Balogh Artúr vagy
a levéltáros Kelemen Lajos. És e sokágú szakmai képzésnek alkalmas műhelyt is kellett találni, amelyik szerzőnk találó kifejezésével élve: „némi
tudományos intézet”-ként működik, s jött is a megoldás, amikor 1929-ben
kinevezik őt a nagy múltú Lyceum-könyvtár őrévé. Irányításával és az
egyházi hatóságok közreműködésével ez az intézmény könyvállománybeli ellátottság dolgában, valamint tágas és jól felszerelt olvasótermeivel a
dolgozni vágyó tanárság és a diákság alkalmas műhelyévé, egyféle szellemi központjává válhatott, ahol György Lajos, a vezető tanár is mindennap
megjelenik dolgát végezni.10
Nem kis mértékben az itt vázolt erőfeszítéseknek köszönhetően lényegesen javult a helyzet, megszűnt vagy minimálisra csökkent az elvándorlás, a fiatalok majd valamennyien itthon próbáltak egyetemi képzést
szerezni. Növekedett a fiatalság biztonságérzete és hivatástudata, ami az
ifjúsági mozgalmak fellendülésén is lemérhető. Mint a Szent József Internátus (a „Jóska”) lakója és tanulmányi vezetője, György Lajos a Venczel József
vezette Majláth-körrel kerül szorosabb kapcsolatba, ráadásul 1931 őszén
Márton Áront nevezik ki a szeminárium prézesévé, akinek személyisége
és programja új lendületet hoz az egész munkába. Itt már egyebek mellett
a „falukutató mozgalom” is gyakorta szóba kerül. Erről s más hasonló kérdésekről cserélnek véleményt Jancsó Bélával, az Erdélyi Fiatalok vezetőjével.11 Rövidesen a korszerű oktatás és nevelés minden rétegre kiterjesztett
problematikája lesz a legsürgetőbb kérdés, amelynek egyik fő inspirátora
Márton Áron. Az ő lendülete, dinamikus egyénisége magával ragadja a
fél évtizeddel idősebb György Lajost is, aki lassan kezdi levetkőzni korábbi merevségét s több nyitottsággal szemlélni az új évtized fejleményeit.
Mindketten a „Jóska” lakói, naponként találkoznak, véleményt cserélnek,
s rövidesen életre szóló munkatársi és baráti kapcsolat szövődik közöttük.
Eszményibb szerkesztőpárost aligha lehetne elképzelni. Egyik oldalon az
energikus, akadályt nem ismerő, nagyvonalú kezdeményező, a mindent
merészen végiggondoló s csináló nyugtalan szellemű pap, a másikon meg
az idősebb és tapasztaltabb, gazdag kultúrájú és bőséges szerkesztői, filológusi gyakorlattal rendelkező tudós tanár. Ebből a munkatársi szövetségből születik meg az Erdélyi Iskola című tanügyi és népnevelési folyóirat
(1933–1944).
10
11

A kisegítő előadásokról és szemináriumokról lásd Benkő Samu: Szabó T. Attila műhelyei. Erdélyi Csillagok. Szerk. Kántor Lajos. Bp. 1990. 154–175.
Márton Áron levele Jancsó Bélához: Erdélyi Fiatalok. Dokumentumok, viták (l930–1940).
Szerk. dr. László Ferenc és Cseke Péter. Buk. 1986. 417.
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Nagy érdeme a folyóiratnak, hogy kezdettől fogva különös gondot fordított a korszerű neveléstudományi elvek, a legújabb pedagógiai kísérletek
és módszertani elgondolások ismertetésére. Ilyen jellegű írást olvashatni
György Lajostól mindjárt az indító számok egyikében, ezzel az ígéretes
címmel: Az iskola válsága és új iránya. Az írás ezzel az alaptétellel indít:
„Szakítanunk kell a pozitivista és racionalista pedagógia egyoldalú intellektualizmusával, amelynek súlya még mindig nyomasztólag nehezedik
ránk, s többé már nem azt a célt kell magunk előtt látnunk, hogy a tanuló emlékezetét minél több tudásanyaggal halmozzuk el, hanem arra kell
törekednünk, hogy az ismeretet az ítélőképesség fejlesztésére fordítsuk.”
Szól továbbá a tudásanyag hatékony átdolgozásának, a gyermeki egyéniség öntevékenységének követelményéről, a cselekvő iskola, a munkaiskola
elvi és módszertani kérdéseiről. A folyóirat nagy újdonsága kétségkívül a
népnevelés ügyének előtérbe állítása, mégpedig elsősorban Márton Áron
írásaiban, aki „A munka legfontosabb szervezeti keretéül A kiszélesített iskolát jelöli meg, mely gyerekek és felnőttek nevelését, művelését egyaránt
kívánatosnak tekinti”. Sőt ennél is tovább lépve: Szerinte az igazi tanító
nemcsak művelődési mindenes, hanem egyszersmind a közösség gondjait
felvállaló „faluvezető” is egy személyben.12
6. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület életében 1930 körül észrevehetően új
szelek indulnak. Valójában az Egyesület épp ez idő tájt kezd túljutni válságos szakaszán, s most már betöltheti vállalt hivatását. Az állammal való
szerződését – a tárak és gyűjtemények bérletügyét – ezúttal sem sikerült
ugyan rendezni, mégis működésének jogi feltételei megteremtődnek,
s adományokból, tagdíjakból és a Wass Otíliától örökölt főtéri ház jövedelméből sikerült összehozni a kiadói tevékenységhez és egyéb vállalkozásokhoz szükséges anyagi alapokat. Így kerül sor az 1930. február 2-ai
tisztújító közgyűlésre, amikor is olyan férfiakat választanak a vezetőségbe
– köztük György Lajossal a főtitkári tisztségben –, akik szívós küzdelemmel és céltudatos munkával új fejezetét indítják el az Egyesület történetének. Újjászerveződnek és termékeny munkába kezdenek a szakosztályok,
ismét rendszeressé válnak a tudományos előadások, a főtitkár szerkesztésében meg – tizenegy esztendei megszakítás után – 1930-tól újraindul
és rendszeresen megjelenik az Egyesület folyóirata, az Erdélyi Múzeum,
s most már ennek égisze alatt folytatódik az Erdélyi Tudományos Füzetek sorozat, mely a diktatúra fojtó évtizedei után újraindulva, 1991-ben
12 Az iskola válsága és új iránya. Erdélyi Iskola (a továbbiakban: EIsk) 1933–34. 3–4. Lásd
még Márton Árontól: A kiszélesített iskola; Ugartörés előtt; Nemzet és kultúra; Iskola kitárt ajtókkal. EIsk 1933–35 – Valamennyi újraközölve: Márton Áron, a lelkiismeret apostola. Szerk. és bev. Virt László. Bp.1988.
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a 209. számával jelenik meg, s a füzetes könyvek e kedvelt sorozata azóta
is tovább gyarapszik. Az előbbi sikeres újraindítást még ugyanabban az
évben, vagyis 1930-ban egy fontos rendezvény tetőzi be: megtartják az
erdélyi magyar tudományművelők seregszemléjét, az EME marosvásárhelyi vándorgyűlését, amelynek anyagát György Lajos hamarosan kötetbe szerkeszti és megjelenteti, újraindítva a vándorgyűlési emlékkönyvek
majd két évtizede elakadt sorozatát.
Megkönnyíti munkáját az a körülmény, hogy olyan kiváló személyiségek állnak mellette, a már említett Márton Áronon kívül, mint Tavaszy
Sándor, Bitay Árpád, idős Kántor Lajos, Kelemen Lajos vagy Venczel József.
Nem kis mértékben az ő ösztönzésükre és támogatásukkal, a marosvásárhelyit követően megrendezik a nagyenyedi, nagybányai, sepsiszentgyörgyi és brassói vándorgyűlést (1931–1934), majd hatósági engedély hiányában kétesztendei szünetet tartva sort kerítenek a székelyudvarhelyi,
tordai és gyergyószentmiklósi összejövetelekre. Minden vándorgyűlés
anyagából emlékkönyv készül, amelyek teljessé teszik az Egyesület kiadványainak sorozatát. Amikor évtizedes munkájára visszatekint, a főtitkár
9 kötetnyi emlékkönyvet, 11 kötet folyóiratot és 122 tudományos füzetet
említhet, melyek egyszemélyes szerkesztői műhelyéből kerültek ki, magukon viselvén hozzáértő munkájának nyomait. „Ez a hatalmas mennyiség
gondterhes idők bélyegét viseli magán – írja önérzettel –, de egyszersmind
olyan belső értéket jelent, melytől a jövő sem fogja megtagadni az elismerést. Az eltelt tíz esztendő tudományos termelésére az egyesület azzal a
nyugodt lelkiismerettel tekinthet vissza, hogy mindent megtett, amit az
idő megkívánt, s amire hivatása kötelezte.”13
Mikor a fenti sorokat papírra veti, épp megválni készül az Erdélyi Iskola
szerkesztésétől, az Egyesület időszaki kiadványának szerkesztői gondjait
meg Szabó T. Attilának adja át, utóbb pedig a főtitkári tisztet a szakosztályi elnökséggel cseréli fel. 1940 őszétől új munkaterülete az egyetem, ami
igazat szólva nem is egészen új, hiszen a már említett kisegítő előadások
és szemináriumok itthoni szervezésén túl már a harmincas évek elején
akadémiai levelező taggá választják, s mint a pesti egyetem habilitált magántanára több féléven át előadásokat tart, vállalva a gyakori utazgatás
nehézségeit. 1940 őszétől aztán a kolozsvári egyetem professzora lesz, s
egyben a hallgatóság szociális ügyeit intéző Diákvédő Hivatal vezetője, és
kire bíznák, ha nem éppen reá, az Erdélyi Tudományos Intézet irányítását. Ilyen minőségében átfogó munkatervet készít, különös hangsúllyal az
erdélyi irodalomtudományi kutatásokra. Ezt annál is inkább megteheti,
hiszen saját vizsgálódásai, tudományos teljesítményei épp az utóbbi évti13

György Lajos: Jelentés az EME 1939. évi kiadványairól. Erdélyi Múzeum (s továbbiakban:
EM) 1940. 94–96. Idézet: 96.
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zedben kezdtek beérni. Ezek sorában első helyen tudományos főműve, A
magyar regény előzményei (1941) című nagyszabású munkája említendő,
melyet az MTA Ormody-díjjal jutalmazott, a szerzőt pedig már a következő évben tagjai sorába választja. Említett nagy sikerű művében négyszáz,
1740 és 1840 közötti magyar nyelvű könyvpublikáció anyagát vizsgálja
iskolateremtő alapossággal és módszerességgel, s a regény születését, formálódását követi nyomon, mégpedig az általa románnak nevezett, több
nyelven olvasható műfajváltozat kreatív adaptációjával.
Nevezhetjük ezt komparatista kutatásnak is, hisz szerzőnk lényegében véve az európai irodalom befogadásának vizsgálatában jeleskedik.
Ezt tette nagyszámú anekdotatörténeti munkáiban is, például olyan publikációkban, mint a Magyar anekdota története és egyetemes kapcsolatai
(1934), Világjáró anekdoták (1938, 1942) stb., amelyekkel irodalmárok, művelődéstörténészek, sőt folkloristák számára kínál igen hasznos vizsgálati
anyagot. Végül e komparatista jellegű kutatásainak eredményeként adja
közre A magyar és az orosz irodalom kapcsolatai (l946) című könyvét. Ilyen
jellegű vizsgálódásairól Horváth János és Császár Elemér összegező értékelése a legkézenfekvőbb: „Egész összehasonlító munkásságát szigorú
módszeresség, józan kritika, rendkívül tág körű olvasottság jellemzi, s hajlam és képesség arra, hogy jelentéktelennek látszó, elszigetelt tényeket világirodalmi perspektívába állítson. Rendszerint nem éri be egy-egy tárgy,
motívum összehasonlító adattárának – magában is nagy munkát és sok
ismeretet igénylő – száraz összehasonlításával, hanem adatláncolatai mögött rávilágít a korszerű nagy szellemi áramlatok egész folyásrendszerére.
Ily szintetikus és értelmező látásra való hajlandósága idő jártával egyre
erősbödött, s tanulmányai rendjén mind határozottabban feltűnnek szellemtörténeti érdeklődésének jelei.”14
7. Szó esett már arról, hogy György Lajos egyénisége és munkássága sűrűn változó, egymásra torlódó időszeleteket köt össze. Minden bizonnyal
ebből fakad egyértelmű állásfoglalása 1944–45 sorsdöntő napjaiban is. Az
EME több vezetőjével együtt 1944 őszén megtagadja a kiürítési parancsot,
ezt teszi a Lyceum-könyvtár igazgatójaként is, sőt az ETI féltettebb könyvanyagát gyorsan átveszi megőrzésre, nehogy tudtán kívül elszállítsák.
Mint tanár és az Egyetemi Tanács tagja, szintén a helyben maradás mellett
voksol, s mihelyt lehetőség nyílik az egyetemi munka újraindítására, az
elsők között kezdi meg előadásait. Majd az átmeneti hónapok vitái rendjén
arra az álláspontra helyezkedik, hogy immár tanácsos lenne végét szakítani az egyetemek ide-oda vándorlásának, s az új történelmi helyzetben
14

Horváth János és Császár Elemér közös értékelése 1930-ban készült, feltehetően egyetemi magántanári habilitációja alkalmából. Szövegét lásd Curriculum vitae. 14–15.
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külön román és külön magyar egyetem működését kellene megalapozni
Erdély fővárosában. Miközben Kolozsvár befogadja a Szebenből visszatérő
román egyetemet, György Lajos és társai a magyar egyetem első, háború
utáni iskolaévét rekesztik be, s az 1945. június 3-i évzáró tanácsülésen
Miskolczy Dezső rektor örömmel jelentheti, hogy „román törvény biztosítja Kolozsvárott Erdély magyar fiai számára a legfelsőbb tudományos
képzést önálló magyar egyetem formájában”.
György Lajos tagja volt a maradás mellett döntő s a folyamatosságot
biztosító régi Egyetemi Tanácsnak, s mint prorektort ott találjuk az új
munkaközösségben is, mely a törvényesen jóváhagyott, de működésének
feltételeit nagy részben nélkülöző egyetem szervezésének, talpra állításának gondjait vállalja magára. Már az előbb említett évzáró tanácsülés
másnapján, június 4-én négy kollégája – Balogh Ernő, Biró Vencel, Kristóf
György és Szabó T. Attila – társaságában nyilatkozatot fogalmaz, határozottan sürgetve a helyben maradt nem román állampolgárságú tanárok alkalmazását az új egyetemen. E küzdelmes esztendő záróakkordja
a katolikus Egyházmegyei Tanács decemberi közgyűlése, melyen György
Lajost a szervezet világi elnökévé választják. Márton Áron ez alkalommal
vall a nyilvánosság előtt két évtizede tartó barátságukról s fejezi ki abbeli
örömét, hogy a közgyűlés épp most, amikor a nevelés és iskolaügy kérdései előtérbe kerültek, egy sokat tapasztalt „kiváló nevelőre bízza a világi
elnöki tisztséget”.
Ezek a kvalitásai érvényesültek abban is, ahogyan elsőként kezdeményezi az EME működésének újraindítását. Alig néhány héttel a frontátvonulás után, mikor még a napról napra való tengődés elemi gondjai
kötik le az embereket, ő már 1944. december 21-én felolvasóülésre hívja
szakosztálya tagjait, s ezt követően 1945 folyamán – az intézményszervezés időt és energiát emésztő gondjai mellett – nyolc szakosztályi előadást
szervez. Az ő példája nyomán a többi szakosztály is munkába lendül, s
Szabó T. Attila már örömmel nyugtázhatja, hogy „a magyar tudományos
előadásokra kiéhezett közönség a szaküléseket egyre nagyobb számban
látogatja”. A választmány azzal a reménykedéssel tekint a jövő felé, hogy
az új történelmi szakaszban végre megoldódnak az Egyesület régóta vajúdó kérdései, annál is inkább, mert a tárak és gyűjtemények tulajdonjogára
való igényét, illetve a két egyetemmel kötendő bérletszerződés gondolatát
a Magyar Népi Szövetség is magáévá teszi. „Úgy hisszük – írja Szabó T.
Attila az 1945-ös kötetben –, a folyóirat most megjelenő száma is némiképpen bizonyíték, hogy a szerkesztő az erdélyi magyar tudományosság
eddigi népi irányvonalát még fokozottabban igyekszik kidomborítani”.15
A szerkesztő megújulást sürgető programját s magát a folyóiratot az egy15
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korú sajtó lelkesen üdvözli. Jékely Zoltán Munkában az erdélyi tudomány
címmel ír méltató cikket, hangsúlyozva a kötet tartalmi újszerűségét.
Az új fejleményekkel való együtthaladás szándéka, a változni és változtatni akarás igénye van jelen a György Lajos vezette legnépesebb szakosztály 1946. január 25-i közgyűlésén is. Jakó Zsigmond titkári jelentése
egyenesen „újraalapítással felérő erőpróbáról” beszél, midőn a szakosztályi munka tartalmi és szervezeti korszerűsítését szorgalmazza, nyitást
javallva a szélesebb társadalmi rétegek, a vidéki értelmiség és az ifjúság
felé. A történelmi újrakezdés nagy reménységét épp György Lajos, a vezetőség talán legmértéktartóbb tagja önti formába, aki elnöki megnyitójában ezúttal ilyen szuggesztív jövőképet varázsol hallgatósága elé: „Képzeljük el az Erdélyi Nemzeti Múzeum hatalmas palotáját, amelynek egyik
szárnyában könyvtára és levéltára székel megfelelő olvasó- és dolgozótermekkel, a másikban érem- és régiségtára van elhelyezve; természetesen
a képzőművészetnek és néprajznak is külön osztálya van; azután sorban
következnek az ásványtár és az állattár gazdag gyűjteményei. Továbbá
az elnökségnek, az igazgató-választmánynak, a központi adminisztrációnak irodái tűnnek szemünkbe, természetesen mindenik szakosztálynak megvan a maga ügyviteli helyisége egy kisebb előadóteremmel, ahol
szüntelenül lüktet a város kulturális szívverése. Mozgalmas élet pezseg a
Múzeum székházában. A tárak állandó látogatottságnak örvendenek, a
vidéki és külföldi vendégek el nem mulasztják a gyűjteményeken keresztül betekinteni Erdély magyar kultúrájába, de a helybeliek érdeklődését is
folyton ébren tartják a rendszeres múzeumi séták és alkalmi kiállítások. A
tudomány művelői sűrűn találkoznak a szakosztályi helyiségekben, ahol
tervek forrnak és kerülnek tervszerű kivitelre. Nincs szükség hírverésre,
a panaszok is rég elmúltak, hogy csak a kiválasztottak szűk rétege ismeri az Erdélyi Nemzeti Múzeumot. A Múzeum székháza az erdélyi magyar
tudományosság tekintélyét messze földön hirdeti és képviseli, a most láthatatlant mindenki látja, büszkén magáénak érzi, s a mögéje tömörülő
magyarság az áldozatosság szép példáját nyújtja.”
Ilyen merészen és felszabadultan csak Venczel József tudott álmodni, mikor tíz évvel ennek előtte az Erdélyi Iskola hasábjain felvázolta a
Collegium Transilvanicum jövendő képét. A merész tervből akkor nem lett
valóság, de a mostani történelmi idő mintha más volna. Népi kollégiumi
mozgalom van kibontakozóban, kiépülőben az önálló kisebbségi iskolarendszer, s élő valóság a Bolyai Tudományegyetem, mely épp a napokban
készül megnyitni kapuit, s melynek professzori karában ott találjuk a hajdani álmodót, Venczel Józsefet is. György Lajos másfél évtizedes szívós
munkával, az egész magyar társadalom összefogásával, az EME 1959-ben
esedékes centenáris évfordulójára kívánná tető alá hozni az ígéretes tervet.
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„Ami ma lehetetlennek látszik – zárja elképzelését –, az holnap valószínűvé válhat s a közel másfél évtized alatt megvalósulhat, csak egyszer tudjuk magunkról lerázni a töprengés és kisebbrendűség lidércnyomását.”16
Ezt a kívánatos oldódást jelzi az EME november 8-i közgyűlése is, amely
megerősíti tisztségükben a régi kipróbált vezetőket, s azt a Nagy Gézát választja főtitkárrá, aki titkárként addig is első számú erőssége volt az Egyesületnek. Talán nem tévedünk azt állítva, hogy 1946 az erdélyi magyar
szellemi életben a nagy és ígéretes nekilendülés esztendeje. György Lajos
és társai úgy vélik, végre olyanféle összefogás kezd realitássá válni, amilyent évtizeddel előbb a Vásárhelyi Találkozó fiataljai hirdettek meg, de a
mostoha viszonyok akkor nem kedveztek szándékaiknak.
8. Persze az ember néha meglobogtat felette merész álmokat, s közben
végezni kell a mindennapi munkát, ahogyan lehet. Egyik méltatója így ír
a sokféle gondot és feladatot magára vállaló György Lajosról: „Hivatalt,
címet sohasem keresett, mégis volt idő, mikor öt-hat íróasztal várta különböző helyeken. És ő mindet munkával tisztelte meg.”17 1946-ban például, az előbbi szuggesztív jövőkép felvázolásakor féltucatnyi munkahelyen
kell naponként vagy hetenként néhányszor megfordulnia. Ezek néhányát
a bevezetőben felvillantottuk ugyan, de talán mégsem árt újra felsorolni a fontosabbakat. Egyik volna a prorektori szoba munkaasztala, ehhez
még gyűléssel nem terhelt napokon is órákra odakötik az egyetemi ügyek,
melyeket a rektor gyakori távollétében neki kell intéznie. Utána rendszerint átmegy a Diákvédő Hivatalba, ahol mindig tengernyi gond várja,
hisz efféle aszályos esztendőben több a segélykérés, mint amennyit teljesíthet. Innen mindig gondterhelten távozik, úgyhogy körútjának soron
következő állomásai – szakmai eszmecsere az ETI kutatóival, látogatása
az EME székházában vagy az Egyházmegyei Tanácsnál – már jóformán
pihenésszámba mennek. Igazán elemében mégis akkor érzi magát, mikor
útja a régi Király utcai öreg ház felé vezet, ahol diákjai várják előadásra,
szemináriumra vagy szakmai konzultációra. Legtöbbet persze a Lyceumkönyvtár igazgatói szobájában időzik: reggelenként itt kezdi a munkát,
innen indul többi állomáshelyére, s ide tér vissza mindenfelől céduláihoz,
mert legyen nyár vagy tél, ár vagy apály a közéletben, a kutatómunkában
nem lehet megállás. Nulla dies sine linea – ezt mondogatja diákjainak, s
magát is ehhez tartja évtizedek óta.

Az 1946. jan. 25-i közgyűlés anyagára nézve lásd Jakó Zsigmond: Titkári jelentés. EM
1946. 133–139. – György Lajos: Elnöki megnyitó. EM 1946. 130–133.
17	Izsák József: Erdélyi magyar tudós (Emlékezés György Lajosra). Romániai Magyar Szó
1990. márc. 23.
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Ámde alig telik el néhány hónap az előbbiekben vázolt szuggesztív jövőkép meghirdetése után, mint annyi más kiváló személyiség esetében
történt, György Lajos ellen is megindul a támadás, előbb burkoltan, aztán
egyre nyíltabban. Az Igazság 1947. február 7-i számában az Egyesület folyóiratának új számát bírálják, többek között ilyen demagóg hangvételű
írásban: Egyetlen munkástagja sincs az Erdélyi Múzeum-Egyesület legnépesebb szakosztályának. És máris György Lajost veszik célba, hisz tudvalevően ő az említett szakosztály vezetője. Pár héttel később olvasni lehet Vasile
Luca cikkét (A romániai magyarság útja. Igazság 1947. május 22.), amely
elindítója lesz a kisebbségi intézmények, szervezetek és egyesületek s az
önálló magyar iskolarendszer felszámolásának. Az „elvtelen magyar egység” ellen kíméletlen hadjáratot hirdetve, a szóban forgó írás állítása szerint: az egész magyar közéletben mindenhol ott vannak a nacionalizmus
és a nemzetközi reakció ügynökei.
Június első heteiben a támadásban még mindig az Igazság diktálja
az ütemet, most már ilyen jelszót lobogtatva meg: „Az EMKE-nek el kell
tűnnie a magyar közéletből!” Rövidesen ezután az alapos szerkesztőcserén átesett Világosság is harcba lendül, s mivel vélhetően a leleplezések
folytatását neki osztották ki, kezdi is mindjárt az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület (EMGE) vezetői elleni kirohanással, s ezt követően nyomdafestéket lát hírhedett június 27-i száma. Ennek már címlapján, keretbe
zárva, efféle figyelmeztető szöveg üti meg az olvasó szemét: Leleplezzük
György Lajost, a lap belsejében meg egész oldalas írás található ezzel a
harsogó címmel: Tisztogatást az Egyetemen is! György Lajos dr. akadályozza
a magyar diákság demokratikus nevelését, s szívesebben látná Maniu uralma
alatt az egyetem megszüntetését, mint demokráciánk megerősödését. Ilyen
nyitány után talán felesleges is az otromba rágalmak, valótlanságok és
ferdítések özönét részletezni, melyekkel a névtelen iromány előrukkol. Azt
a képtelenséget állítja például róla, hogy professzor létére egy fasiszta diákszervezet főtitkára lett volna. Perdöntő bizonyítékként egy titkos levelet
idéz, melyet állítólag György Lajos írt volna Teleki Géza grófnak, arra kérvén őt, hogy foglalja el kolozsvári egyetemi tanszékét s álljon „a helyzettel
elégedetlenek” élére. Az útszéli módon megrágalmazott professzor hiába
fogalmaz meggyőző nyilatkozatot, s abban hiába cáfolja meg a cikk minden állítását, helyesbítés szóba se jöhet, a kampány halad tovább a maga
útján. Még egyszerű, ténybeli dolgok tisztázására sincsen mód. Jellemző
ebből a szempontból a perdöntőnek mondott s utóbb hasonmásban kétszer is közreadott Teleki-féle titkos levél esete, melyről már azokban a hetekben kiderült, hogy elejétől végéig hamisítvány. A félrevezetett gyanút-
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lan olvasónak azonban közel negyven évet kellett várnia, hogy e tényről
Balogh Edgár emlékiratából értesüljön.18
A György Lajos elleni sajtóhadjárat – egyebek mellett – szoros összefüggésben van státuselnöki tisztével, nemkülönben a Márton Áronhoz fűződő munkatársi-baráti viszonyával. Valójában meghurcolása fontos üzenet volt Márton Áron címére. Ő érti is az üzenetet, csakhogy korántsem a
feladók elvárásai szerint reagál rá, hanem a kivételes egyéniség, a hitvalló
püspök meggyőződése és a vállalt hivatás parancsai szerint. Levelet ír a
közoktatásügyi miniszterhez, s csatolva hozzá György Lajos nyilatkozatát, erélyesen védelmébe veszi az igaztalanul megtámadott embert, aki
egyházának világi elnöke, s mint ilyen, neki „első számú munkatársa”.
Nyilatkozatát megküldi a főesperesi hivataloknak, tiltakozásra szólítva fel
az egyházi hatóságokat. Egy héttel később aztán döntő lépésre szánja el
magát: július 7-i keltezéssel valamennyi papjához körlevelet intéz, s ebben
így értelmezi a történteket: „Mivel az említett újság a Magyar Népi Szövetség tulajdona, s így annak irányítása és ellenőrzése alatt áll, feltételeztük,
hogy a durva és igazságtalan támadás visszavonásáról az MNSZ vezetősége saját kezdeményezéséből gondoskodik, mert erkölcsi alapon álló
politikai vezetőség nem nézheti el, hogy a saját lapjában köztiszteletben
álló személyeket meghurcoljanak, hamis vádakkal illessenek és állásuk
elvételével fenyegessék. A támadó cikk megjelenése óta tíz nap telt el, de
sem az MNSZ, sem az újság szerkesztősége azóta semmi jelét nem adta
azon szándékának, hogy ártatlan emberek hasonló megtámadását elítélné és megakadályozni akarná.” A történtek Márton Áront végérvényesen
meggyőzték afelől, hogy ekkori felállásában az MNSZ már nem az, aminek
mondja magát: a magyar kisebbség érdekképviseleti szervéből egy sztálinista párt engedelmes eszköze lett, s mint ilyen semmibe veszi az alapvető
erkölcsi elveket. „Ezért T[isztelendő] papjaimat ezennel utasítom – folytatódik a körlevél –, hogy a Magyar Népi Szövetséggel való mindennemű
együttműködéstől tartózkodjanak, s ha valakinek a neve a Népi Szövetség
tagjainak névsorában szerepelne, nevét jelen rendelkezésemre való hivatkozással a névsorból töröltesse.”19 Apróság ehhez képest, mégis tiszteletre
18	Újabb támadó írások a Világosságban: jún. 28. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület. Jún. 29.:
György Lajos esete az írókkal. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület új igazgató-választmányi
ülést hív össze. Lásd még: Közöljük György Lajos titkos levelének képmását. Világosság
1947. aug. 4. Újraközölve: Szabad Szó (Temesvár) 1947. aug. 7. – A levél hamisítvány
voltáról: Balogh Edgár: Férfimunka. Emlékirat 1945–1955. Bp. 1986. 221–224.
19 Márton Áronnak a közoktatásügyi miniszterhez intézett beadványa és György Lajos
nyilatkozata gépirati másodpéldányban a Gyulafehérvári Róm. Kat. Érsekség Levéltárában. – A júl. 1-jei, 1903/1947-es számú körlevél formájában, a júl. 7-i, l889/1947-es
számú második körlevél litografált sokszorosításban jutott el a címzettekhez. Mindkettő felkutatását néhai Köllő Károlynak köszönöm.
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méltó tett Benedek Marcell gesztusa, aki ekkor már távozóban volt körünkből. Mint már említettük, annak idején, a húszas években neki éles
irodalmi vitája volt György Lajossal, most azonban felkeresi, és ilyenféle
szavakkal fordul hozzá: „Mi vitatársak voltunk és számos kérdésben ma is
másként vélekedünk, de amit Önnel végeznek, azt gyalázatosnak tartom,
és mélyen elítélem.”20
Az ilyen szép emberi gesztusok mit sem változtatnak azon a tényen,
hogy a törődéssel, munkával megtisztelt műhelyeket lassan el kell hagynia, kezdve a diákokat segítő könyvtárőri hivatallal, melyet már jó ideje
díjtalanul látott el. A nyári sajtókampány után üresen marad prorektori
asztala, s ősztől már diákjai is hiába várják az irodalmi szemináriumban.
Leváltják az ETI éléről, s mikor héttagú direktórium veszi át az EME ügyeinek intézését (valójában az Egyesület felszámolásának feladatát), innen
is távoznia kell, együtt Tavaszy Sándorral, Balogh Artúrral, Nagy Gézával
s a többi sovinisztának, összeesküvőnek, áltudományt művelőnek minősített vezetővel. A munkával megtisztelt alkotói műhelyek közül számára
már csak egy maradt, a legkedveltebb és a legtermékenyebb, melyet maga
formált és vezetett két évtizeden át: a Lyceum-könyvtár. 1947 őszétől ide
jár be naponta dolgozni, s minthogy ideje már bőségesen van, egyszerre
három-négy megkezdett témájához gyűjtögeti az anyagot, s végre hozzáláthat a könyvtár régen tervezett korszerű átrendezéséhez. A munka ütemesen halad előre, új cédulák és jegyzetek sokasodnak munkaasztalán,
mikor egy 1948-as nyári napon, az iskolák államosításával egy időben,
a könyvtárat is állami tulajdonba veszik. Ő pedig költözik utolsó intézeti
műhelyéből, s nem lehet maradása régi lakásában, a Báthory–Apor Szemináriumban sem, onnan is hurcolkodnia kell egy Bolyai utcai bérlakásba, utolsó szűkös otthoni műhelyébe.
Ekkor már elkezdődött hosszan tartó betegeskedése, kilátástalan harca a létét fojtogató kórral. Ám ha valami hasznosat tehet, akár betegen
is, Márton Áron vendégszeretetét élvezve ő máris hozzálát Mártonfi József
püspök Gyulafehérváron őrzött nagy értékű kézirati hagyatékának monografikus feldolgozásához21 s mellesleg a Lyceum-könyvtár történetének
megírásához. Kolozsvárra visszatérve már egyre kevésbé tud eredményesen dolgozni. Erre egy rövid levélke utal, melyet 1948 februárjában ír Kristóf Györgynek, kimentve távolmaradását a szokásos keddi baráti összejövetelről, melynek rajtuk kívül Kelemen Lajos és Szabó T. Attila a rendszeres
látogatója: „Megpróbáltam kijárni, de nem tett jót. Az orvos visszaparancsolt és itthon tart. Sajnálom tehát, hogy ma délután nem mehetek Hoz20	Kovács Ferenc szóbeli közlése alapján.
21 A Mártonfi-hagyaték igen gazdag, felette értékes anyagot tartalmaz a felvilágosodás
kori erdélyi iskolaügyre vonatkozóan.
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zád, és nem lehetek Veletek. Viszont kérlek, ne tagadjátok meg tőlem azt a
szerencsét, hogy a jövő keddi összejövetelt hozzám határozzátok el, abban
a reményben, hogy rendetlenségem nem sokáig tart.” Ezután már ritkán
találkozhatnak, egészségi állapota egyre riasztóbb, s 1950 decemberének
utolsó napján, miközben nyomorúságos lakásába betört a szilveszterezők
hangos dáridója, ő nehéz haláltusáját vívta. Felrémlett előtte az utolsó fél
évtized minden megpróbáltatása, fojtogató kínja és keserve. Nem tudni, ez
a szellemet béklyózó jégkorszak, avagy a fizikai létét fojtogató végzetes kór,
a fehérvérűség okozta-e neki a nagyobb és kínzóbb szenvedést azokban a
végzetes órákban. Egy azonban bizonyosnak látszik: mint mélyen hívő ember és a történetek tudója, meg lehetett győződve róla, hogy a hűséggel és
odaadással végzett szolgálat, az alkotói tevékenység nem veszhet el nyomtalanul. Még ha nyomasztó csend és szellemi sötétség kíséri is észrevétlen
távozását. Mert bizony annak a György Lajosnak, aki az előző évtizedekben rendszerint tanulmánnyá érlelt méltatásokkal búcsúztatta távozó tudóstársait, az akkori fagyos időkben még pár soros nekrológ sem dukált.
9. Némi jóvátétel is csak nagy késéssel és szórványosan érkezett. Esztendők teltével is inkább csak a durva, otromba támadások maradtak el, a
lesajnáló észrevételek és oldalvágások azonban továbbra is jelezték, hogy
vele szemben tartós az ideológiai szigor. Két évtized múltán – egy tudománytörténeti áttekintésében – elsőnek Jancsó Elemér szólt munkásságáról elismerően, majd kevéssel utóbb Dávid Gyula méltatta komparatista
kutatásainak jelentőségét. Az életmű átfogó s az akkori időkben úttörő
szándékú és értékű felmérésére Katona Ádám vállalkozott, mégpedig egy
olyan szerencsés pillanatban, midőn a Korunk szerkesztői kísérletet tehettek rá, hogy múltunk és jelenünk valós értékeinek szolgálatát felvállalják.
Ez a bátor és főbb tételeiben máig érvényes írás, valamint Katona újabb
dolgozata adhatott biztatást a hajdani tanítványnak, Kovács Ferencnek,
hogy Dávid Gyula hatékony szerkesztői segítségével sajtó alá rendezze és
közreadja György Lajos legjobb tanulmányait, gazdag jegyzetapparátus
és a tudósi örökséget bemutató tanulmány kíséretében.22

22	Jancsó Elemér: A magyar irodalomtörténetírás ötven esztendeje a kolozsvári tudományegyetemen. Studia Univ. Babeş-Bolyai. Series Philologia 1969. Fasc. 2. 25–35. Újraközölve a szerző Kortársaim (Buk. 1976) c. kötetében. – Dávid Gyula: Contribuţii ale
comparatiştilor maghiari din România. Buc. 1972. 221–231. Újraközölve magyarul is a
szerző Találkozások (Kvár 1976) c. kötetében. – Katona Ádám: A „pozitivista” György Lajosról. Korunk 1971. 1856–1864. – Uő: Az elfelejtett György Lajos. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 1984. 103–112. – György Lajos: Az anekdota – A magyar regény
előzményei–Tanulmányok. Buk. 1988. Kovács Ferenc szerk., bev. tanulmány (5–39) és
jegyzetek (359–424).
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A százados évforduló heteiben aztán, élve a történelmi változás hozta lehetőségekkel, egykori tanítványok és munkatársak mozdulnak meg,
hívják életre a György Lajos Emlékbizottságot, s vallanak rendre – szóban
vagy írásban – a tanárról és emberről, a szerkesztőről és tudósról, diákok
pártfogójáról és más nemes ügyek segítőjéről, elővillantva már-már feledésbe merült arcának jó néhány vonását. Ugyancsak ez idő tájt a Magyar
Tudományos Akadémia is igazságot szolgáltat neki: 1990. évi közgyűlésén
post mortem rehabilitálja, visszaállítva akadémiai tagságának folyamatosságát, melytől még a diktatúra legelején fosztották meg, annyi sok érdemes tudóstársával együtt. Erről szól a Magyar Tudományos Akadémia
elnökének, Berend T. Ivánnak 1990. március 27-én kelt, a György Lajos
Emlékbizottsághoz intézett levele. A szóban forgó bizottság a centenáris
évforduló napjaiban Kolozsváron és Gyulafehérváron nagyszabású emléküléseket szervezett.23 Majd ezt követően az Erdélyi Múzeum-Egyesület,
melynek hosszú időn át egyik vezetője volt, az ő munkásságának bemutatására szánja a tőle alapított – másfél évtizeden át gondozott – s most
újrainduló sorozat, az Erdélyi Tudományos Füzetek 210. számát, miután
az előbbiben kiváló múzeumi munkatársa, Nagy Géza életrajzi méltatását
lehetett olvasni.24
Ca introducere prezentăm în mod fugitiv atelierele de muncă şi activităţile multiple ale
lui Lajos György. Tânăr de origine ţărănească, deja în perioada studenţiei şi de profesor
începător a avut unele realizări promiţătoare în munca de cercetare. În urma schimbărilor
istorice din 1918 se ivesc noi sarcini şi preocupări: problematica învăţământului minoritar,
sarcini şi acţiuni noi în viaţa literară. Susţinerea mai eficientă a cauzei învăţămîntului şi a
culturii maghiare în general în anii treizeci, în urma colaborării fructuoase cu personalităţi
ca Áron Márton şi Sándor Tavaszy. Devine personalitate hotărîtoare în noile activităţi mai
promiţătoare ale Societăţii. Cele mai importante realizări în munca de cercetare ştiinţifică
ale autorului. Sarcini complexe de conducere la începutul deceniului 40. Imagini pozitive
privind viitorul apropiat. Atacuri nedrepte şi nefondate împotriva lui, pierderea locurilor
de muncă. Gesturi de apărare hotărîtă din partea episcopului Áron Márton. Procesul de
reabilitare, început în şoapte şi devenind accentuat, mai ales după 1990.

23 Az Izsák József kezdeményezte György Lajos Emlékbizottság 1990. április–június folyamán megemlékezéseket szervezett: Kolozsváron a Szent Mihály-templomban, a
Házsongárdi temetőben, a Református Teológián és az egykori Marianum (jelenleg Filológiai Fakultás) dísztermében, továbbá a gyulafehérvári Róm. Kat. Teológiai Intézetben. – A Magyar Tudományos Akadémia elnökének, Berend T. Ivánnak az Emlékbizottsághoz írt rehabilitációs levele Kuszálikné Molnár Piroska családjának birtokában.
24 Erdélyi Tudományos Füzetek (ETF) 209. Benkő Samu: Nagy Géza, a literátor és művelődésünk mindenese. Az EME kiadása. Kvár 1991. 30 l. – ETF 210. Antal Árpád: György
Lajos életműve – Köllő Károly: György Lajos irodalmi munkássága. Az EME kiadása, Kvár
1992. 80 l.
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A survey of Lajos György’s workplaces, manifold activities, and determination to fulfil
his commitment in the introduction. His education as a young man of popular ancestry,
remarkable scholarly results already as an undergraduate student and entrant teacher.
New challenges brought about by the change of political authority: problems of the minority educational system, and his controversial involvement in literary life. A more efficient
service of Hungarian culture and education from the 1930s, in alliance with Áron Márton
and Sándor Tavaszy. One of the defining personalities of the newly re-established Transylvanian Museum Society. Rich results of his work as a literary theorist. Burdening executive
assignments and intensifying difficulties in the 1940s. His suggestive vision of the future
laid out in 1946, and almost immediately caught in the crossfire of unjust attacks. Chased
out from all his creative ateliers honoured by his work. His only outspoken and determined
advocate, Bishop Áron Márton. Slowly commencing and gradually increasing rehabilitation, especially after the subsequent regime change.

Antal Árpád
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Kántor Lajos
(1890-1966)

Az európai antikvitás mitológiai világában már dési gimnazistaként, de
főleg budapesti egyetemi hallgatóként egyre biztosabban eligazodó Kántor Lajos nem sejthette, hogy a görög Moirák (Klóthó, Lakheszisz, Atroposz)
és római megfelelőik, a Párkák (Nona, Decima, Morta) több mint három
évtizeden keresztül fonják, szövik, bogozzák azokat a sorsalakító szálakat,
amelyek egyéniségét alkalmassá tették arra, hogy 1927-ben kenyérkereső középiskolai tanárkodása mellett vállára vegye a kivéreztetett Erdélyi
Múzeum-Egyesület sok gondját-baját.
Edzettség tekintetében már a család kitűnő televénynek bizonyult.
Az apa és az anya árva gyermekként egyazon család oltalma alatt nevelkedett és kötött házasságot. Dés város hóstátjában a kicsi földet mívelő
Kántor János és Balog Karolina házasságából 13 gyermek született, ezek
között a hetedik (szül. 1890. szeptember 20.) kapta a Lajos nevet. A bő
gyermekáldásból nyolc érte meg a nagykorúságot, és közülük ketten főiskolát is végeztek.
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Az „egészséges társadalmi származás” firtatásának évadján, 1957ben papírra vetett kéziratos önéletrajzában1 a nyugdíjas tanár, az Erdélyi Múzeum-Egyesület egykori titkára sokat sejtető iróniával fest képet
a családi fészekaljról: „Én – írja – a 13 gyermek közül a 7. voltam. Csak
nyolcéves koromban adtak iskolába, mert szükség volt otthon kisebb
testvéreim dajkálására, négy nagyobb testvérem pedig még iskolába járt.
Földmívelő embereknél a gyermek nem terhet, hanem segítséget jelent,
mert már 5–6 éves kortól munkára használhatják. E munka rendesen állatőrzéssel kezdődik, és végigmegy a földművelés minden ágán, kezdve a
szénagyűjtésen, gereblyézésen. Mindig megmosolygom azt az életrajzírót,
aki a népi életmód teljes ismeretlenségében azt írta egyik székely nagyságunkról, hogy »fiatal korában pásztorkodott«. Nem tudta, hogy különösen
a székely havasokban a vakációzó fiúk éppúgy »pásztorkodnak«, mint otthon maradt fivéreik. Sohasem tartottam szégyennek semmiféle munkát,
és természetesnek tartottam, hogy az iskolai szünidőkben magam is segítettem szüleimnek minden munkában, még az egyetemi szünidőkben
is. Kérés nélkül is. A családi otthonban, majd orosz fogságban tanultam
meg igazán becsülni a paraszt nehéz munkáját, de sok örömet is jelentő
foglalkozását.”
Szerencsés csillagzat alatt lépte át az iskola küszöbét a nyolcéves fiú.
Dés város református elemi iskolájában akkoriban az a Budai Elek volt a
tanító, akiről Kádár József Szolnok-Doboka vármegye oktatásügyéről írt
monográfiájában valóságos dicshimnuszt zeng. Az apanagyfalusi parókián született és a nagyenyedi, Bethlen Gábor alapította kollégiumban nevelkedett tanítóról megtudjuk, hogy a gyermekek bálványozásig szerették, „mert lehet az a gyermek bármily rossz az ő tanítása előtt vagy után,
1

Önéletrajzát Kántor Lajos Kolozsvár, 1957. dec. 20. kelettel látta el, írta alá és hagyta örökül hasonló nevű fiára. Az irodalomtörténész és Korunk-szerkesztő fiútól
xeroxmásolatban akkor kaptam meg a 23 lap terjedelmű kéziratot, amikor Klasszikafilológia és bazsarózsa címmel megemlékezést írtam apja születésének századik évfordulója alkalmával (Korunk 1990. 9. sz. 1162–1165). Írásaiban a fiú is többször idézi az
önéletrajzot. Azt írja róla, hogy „nyilván hivatalos helyről kérték”, és hogy „nem nyilvánosságnak szánt és természetesen nem is irodalmi igénnyel készült” (Kántor Lajos:
Szabálytalan félsziget. Bp. 2008. 9). Véleményem szerint a 67 éves nyugdíjas tanártól
már semmilyen „hivatalos hely” nem kért önéletrajzot. Állásért nem folyamodott, testületbe, kiváltképp pártba nem kérte felvételét. Éppen az önéletírásában tudatja, hogy
szerény nyugdíja kiegészítésére azért vállalt „akkord”-munkát szótárszerkesztőként
(Kelemen Béla mellett), majd kiadói korrektorként (a Tóth Samu vezette kolozsvári
műszaki szerkesztői kirendeltségben), mert munkakönyves, „inkadrált” alkalmazása
esetén fia elveszítette volna egyetemi ösztöndíját. Az önéletrajz és a csatolt mellékletek (a nyomtatott művek jegyzéke, a nyomtatásban meg nem jelent előadásoknak a
felsorolása, a közéleti elfoglaltságok „Egyéb” cím alatt pontokba foglalt számbavétele)
mind-mind annak a bizonysága, hogy ezt a kéziratot szerzője – régi erdélyi szokás szerint – „maradváinak” szánta.

220

Kántor Lajos

de a »Budai bácsi« keze alatt átváltozik; tapintatos modorával a legrakoncátlanabbat is jóvá teszi. Ismeri a gyermeklélek világát, s pályáján önfeláldozóan csüngve, lelkiismeretet csinál belőle, hogy azon át jó modort,
szorgalmat és önérzetet fejlesszen tanítványaiba, kik késő korban is mindig szeretettel vegyült nagy tisztelettel példányképökül tekintik. Ezáltal a
szülőket a társadalom minden osztályában úgy megnyerte, hogy szinte
óhajtva várják, hogy kicsinyeiket reábízhassák. És sajnálják, ha meg kell
tőle válniok.”2
A monográfus dicsérő szavaihoz hasonlóakat olvashatunk Kántor Lajos önéletrajzában: „Az egész környék számára áldást jelentett a mély emberi érzésekben gazdag, haladó szellemű, szabadkőműves »Budai bácsi«,
aki a szegények gyámola és a nemzetiségek felkarolója volt négy évtizedes
tanítósága és igazgatósága alatt. Iskolája nem tett különbséget a nemzetiségek, sőt – amint visszaemlékszem – talán a társadalmi osztályok
gyermekei között sem. Sok kedves, még most is tartó barátság fűz számos
román és zsidó osztály- és iskolatársamhoz még az elemi iskolából. Ennek
az iskolának nemcsak a szelleme volt magas fokú, hanem kitűnt az oktatás terén is. A gimnázium alsó osztályaiban a más iskolákból jött tanulók
messze elmaradtak tőlünk olvasásban, helyesírásban, az egyszerű számtani műveletekben. Én különösen sokat köszönhettem Budai Eleknek. Két
évig volt osztálytanítóm, az I. és II. osztályban, de később is mindig magamon éreztem szerető tekintetét. Négy éven keresztül én kaptam az iskola legnagyobb jutalmát, az évi 10 koronát kitevő »Budai Elek-alapítvány«
kamatát, amivel akkor 5–6 hónapos süldőt lehetett venni. Budai bácsi beszélte rá szüleimet, hogy gimnáziumba adjanak.”
A gimnázium is kitűnő felröppentő pályának bizonyult. Jeles tanárok
és kezük alól kikerülő talentumos diákok nevei maradtak fenn az iskolatörténeti forrásokban. Abban az időben – a magyar közoktatás általános fellendülése idején – a dési állami gimnáziumban tanított a bánsági
(Varjas) születésű Lukinich Imre, akinek nagy, térölelő történetírói munkásságáról a tanítvány Kántor Lajos is elismerően nyilatkozott, de azt is
megjegyezte, hogy reá és diáktársaira nem ez a sokat publikáló tudós tanár hatott a legösztönzőbben, hanem igazgatóként az a Kőrössy György,
aki „abban az időben – olvassuk az önéletrajzban – jelentékeny újításokat vezetett be a középiskolai tanulók számára. Nemcsak az önképzőkör
működött fokozottabban, és évente különböző díjak kitűzése ösztönözte
a tanulókat versenyre, hanem a felső osztályosok számára olvasótermet
rendezett be körültekintéssel megválogatott gyűjteményes kiadások és
modern könyvek beállításával. Később megalakultak, talán túlzott mér2	Kádár József: Szolnok-Doboka vármegye nevelés- és oktatásügyének története. 10001896. Dés 1896. 163.
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tékben is, a különböző szakkörök. Jószemmel nézte, hogy szorgalmas olvasói voltunk a szakszervezeti könyvtárnak; az ő útbaigazítására lettem előfizetője a Huszadik Század havi folyóiratnak. A dési gimnázium pályadíja
ösztönzött a folklórral való foglalkozás felé, a »Dés környéki mesék«-kel
20 koronás pályadíjat nyertem. Kőrössy György buzgalmára alakítottuk
meg az »antialkoholista kör«-t is, melynek keretében már a III. osztálytól
kezdve a természetrajzi órákon előadásokat tartottunk.”
Igazgatójához hasonló mély hatást gyakorolt Kántor Lajosra magyar–
latin szakos tanára, Lengyel Miklós (Benedek Elek veje), aki ugyan csak
két évig működött Désen, de ez az idő bőven elegendő volt arra, hogy tanítványa figyelmét az irodalom felé terelje és foglalkozásának majd a tanári mesterséget válassza. A végig jeles előmenetelű és jelesen érettségiző
diák 1910. szeptember 1-jén a Báró Eötvös József Collegium ösztöndíjasa
lett, mégpedig évi 1000 korona (akkoriban legtekintélyesebb összegű) juttatással. Valójában a Collegium igazgatója, a legendás hírű tudós-nevelő
Bartoniek Géza irányítja a vidékről érkezett, a nyelvek és az irodalom iránt
érdeklődő fiút, hogy a budapesti egyetemen a bölcsészkarra, a magyar–
latin–görög szakra iratkozzék be. Az Eötvös Collegiumban – olvassuk az
önéletrajzban – „az egyetemi órák látogatásán kívül az első évben heti
2 órában a német és négy éven keresztül mindenkinek heti 4 órában a
francia nyelv tanulása kötelező volt. Ezenkívül minden szaktárgyból voltak órák a Collegiumban is. E kurzusokon igen komoly munka folyt, nagy
pensumokkal. Számomra örökké felejthetetlenek lesznek Gombocz Zoltán, Horváth János, Alexander Bernát órái.” Azt már a középiskolás diák
eldöntötte, hogy tanár lesz, de azon, hogy magyar vagy latin–görög szakos legyen, sőt mi több: irodalom vagy nyelvészet kerüljön érdeklődése
központjába, még sokáig töprengett. Erre a kérdésre önéletrajza összegző,
befejező részében még visszatér: „Az Eötvös Collegium beavatta tagjait a
tudományos módszerbe. Horváth Jánostól megtanultuk, hogy a megkapott bibliográfiát hiány nélkül át kell olvasni. Dolgozataink felolvasásakor
okvetlen kiderült, ha esetleg nem néztünk utána mindennek. Igen barátságosan, de mélyen vágó finom gúnnyal tette meg ilyenkor észrevételeit.
Gombocz Zoltán többször felhívta figyelmünket nyelvészeti óráin, hogy
mennyire hiányzanak a romanisztikával foglalkozó nyelvészek.” Melich
János pedig már első egyetemi óráin igyekezett megkedveltetni a gólyákkal a nyelvészetet. „Aki naponta csak egyetlen órát foglalkozik is rendszeresen a nyelvészettel, feltétlenül sokra viszi” – szokta mondani. Horváthnál
Mária-siralmak című dolgozatát olvasta fel, „A »pedig« szó az Apor-kódexben című dolgozatom – emlékezik panaszosan – örökre fiókomban maradt felhasználatlanul, pedig de hányszor vettem kezembe fiatal tanár koromban, azonban mindig megakadályozott e kérdések továbbvitelében az
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a tudat, hogy az első háború miatt életemből a tudományos kérdésekkel
való foglalkozás terén nyolc év kiesett, 1919 után pedig még sokáig nem
jöhettek Erdélybe magyar folyóiratok. Csak az Alexander Bernáthoz készített Pláton Állama című dolgozat egy részét tudtam felhasználni igénytelen felolvasásomban a tordai vándorgyűlésen.
Mind a latinból, mind a görögből készített szakdolgozatomat doktori értekezésnek szántam, és ilyen keretben dolgoztam ki. Végül mégis a
görögöt választottam főtárgynak és ennek dolgozatát nyomattam ki. Latin szakdolgozatomat a keresztyén latinságból választottam, »Paulinus
Nolanus«-t. Vizsgáztató szaktanárom, Bodis Justin, igen dicsérte dolgozatomat, és ennek kinyomtatására ajánlólevelet adott. A fenti okok miatt azonban ennek is elmaradt a kiadása, mert a háború miatt elvesztett
nyolc évem és a hazatérésem után a kezdeti nehézségek miatt eltelt pár
év alatt, tehát a mintegy másfél évtized alatt bizonyára megjelentek idevágó dolgozatok, azonban a kolozsvári egyetemi könyvtárban hiába tettem kísérleteket ennek utánanézésére. – Nem láttam tehát kiutat e vajúdó
éveimből, mint hogy alkalmazkodjam a körülményekhez; kisebb alkalmi
cikkeket írtam a helybeli napilapokba és folyóiratokba, éspedig vagy teljes
névaláírással, vagy nevem kezdőbetűivel (K. L.), vagy pedig nevem végső
betűivel (-r. -s.) szignálva.”
Valójában már Eötvös-kollégista korában eldőlt Kántornál, hogy az
irodalom és a filozófia jobban érdekli, mint a nyelvészet. Azt azonban már
nem éppen egyszerű megértenünk, hogy egyetemi tanulmányai betetőzéseként doktori értekezését miért éppen Arisztotelész közvetlen munkatársának, a Lükeion vezetését mesterétől öröklő Theophrasztosznak
Jellemrajzok című, 30 fejezetből álló könyvecskéjéről írta. Ugyanis ha dis�szertációját nem tanulmányai végén Budapesten, hanem mondjuk évek
múltán Kolozsváron veti papírra, gyanúnk támadhatna, hogy az Erdélyi
Múzeum-Egyesület gyűjteményeiben olyan erdélyi karakterológiákra
(Hermányi Dienes anekdotáira, Bod Péter lexikoni életrajz-tömörítéseire, Pálffy János magyarországi és erdélyi urakról festett jellemrajzaira)
figyelhetett fel, amelyeknek esetleges európai ősforrása Theophrasztosz
Kharakteresze lehetett. Nos, ezt a merő képzelgés szülte feltételezést két
érvvel is elutasíthatjuk: egyrészt Kántor csak majd a húszas évek második felében kezdődő múzeumi titkárkodása idején ismerkedik meg az EME
gyűjteményeivel, másrészt a legtöbbször kéziratokban rejtőzködő erdélyi
jellemrajzokat rendre az ő egyesületbeli barátai és munkatársai (Kelemen
Lajos, György Lajos, Szabó T. Attila) hozzák majd nyilvánosságra és látják el bőséges filológiai apparátussal. Különben ezek a szöveggondozások
halvány utalást sem tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy az erdélyi magyar karakterológia megteremtőinek tekinthető honi literátorok ismerték
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volna a görög Jellemrajzokat, sőt azt is állíthatjuk, hogy noha az európai (az
angol, francia, német) klasszika-filológia bőven tárgyalta Theophrasztosz
filozófiai és természettudományi hagyatékát, az antikvitás magyar kutatói közül egyet sem találunk, akiben érdeklődés támadt volna a nagy
műveltségű görög író valamelyik műve iránt. Feltevésem szerint Kántor
budapesti professzorainak éppen ez a tudománytörténeti hiányosság
tűnhetett fel, és ezért ők javasolták jó képességű tanítványuknak, hogy
doktori dolgozata témájául Arisztotelész követőjének a művét válassza.
Hogy a disszertáció írójának magyar szempontból mennyire ismeretlen
csapáson kellett elindulnia, bőségesen tanúsítják forráshivatkozásai, köztük ugyanis magyar nevet vagy címet véletlenül sem találunk. A dolgozat
első bekezdésének megállapítása nem a magyar, hanem az európai klasz
szika-filológiára vonatkozik: „Theophrasztosz reánk maradt munkái közül filológiai szempontból legértékesebb a Kharakteresz. Első kiadása3 óta
állandó kutatás tárgya a filológiának, s a kérdések és hipotézisek egész
sora merült fel reá vonatkozólag. Az újból és újból ismételendő kérdések:
mi e munka pontos címe, milyen formában maradtak fenn az egyes jellemképek, milyen összefüggést lehet megállapítani egy-egy jellemkép között, mi a munka célja, milyen viszonyban van más irodalmi műfajokkal,
nevezetesen a komédiával, milyen időben keletkezett?”4 A 62 lap terjedelmű disszertáció előszóból, hét fejezetből és a felhasznált munkákat felsoroló bibliográfiából tevődik össze. A fejezetek tárgyalják a görög tudós-író
életét, a Kharakteresz keletkezési idejét, külső és belső szerkezetét, műfaját (hangsúlyozva, hogy a „charakterismus”-t az ókorban önálló irodalmi
műfajnak tekintették), viszonyát a komédiához, elemzik hatását az utókorra. Külföldi szerzőkre hivatkozva Kántor is kiemeli a francia moralista
írónak, Jean de la Bruyère-nek az érdemeit, melyeket a görög mű franciára
fordításával és értelmezésével (1688) ért el. A disszertáció záró fejezetének
címe: Theophrasztosz Kharakteresz-éinek kultúrtörténeti jelentősége.
A doktorált tanárjelöltet 1914. szeptember 1-i hatállyal kinevezték a
budapesti tanárképző intézeti főgimnáziumba „ösztöndíjas tag”-nak, ami
helyettes tanári minősítésnek felelt meg. Állását azonban nem foglalhatta
el, mivel az Osztrák–Magyar Monarchia 1914. július 28-án kelt, Szerbiához intézett hadüzenetével kitört az első világháború, s az általános mozgósítás keretében neki be kellett vonulnia katonának. A dési 32. honvéd
gyalogezredben kapott kiképzés után „hadapród” ranggal az orosz hadszíntérre vezényelték. A hadba lépő Monarchia hadseregének gyarló fel3
4

Az editio princeps W. Pirchermeyertől való, Nünberg 1527. Még csak 15 jellemképet
tartalmazott (K. L. jegyzete).
Theophrastos Kharakteres-e. Írta Kántor Lajos, a Báró Eötvös József Collegium tagja. Bp.
1914. 3.
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készültsége és a 86 éves Ferenc József császárt és királyt kardcsörtetésre
ösztökélő bécsi tábornokok (akik hosszú békeévek után nagyon is áhítoztak mellükön fityegő kitüntetéseik csilingelésére) felelőtlensége érzékeltetéseként a hadtörténeti irodalom rendszerint a háború kezdetének két
eseményét említi: 1914 augusztusának 12. és 13. napján délen a szerbek
mértek vereséget a Monarchia hadseregére, pár hét múlva, szeptember
25-én északon az orosz hadsereg az Uzsoki-szoroson benyomult Magyarországra, és október 25-én elfoglalta Máramarosszigetet. Az orosz fronton
elszenvedett vereségnek már a frissiben mundérba öltöztetett Kántor Lajos hadapród is részese; az önéletrajzát idézem: „A kiképzés és rövid frontszolgálat után 1915. március 30-án Galíciában, Pržemysl alatt csaknem
egész hadosztályunk orosz fogságba esett. Hét évig voltam fogságban, kevés kivétellel a szibériai Krasznojarszkban. A hadapródi rangfokozatot az
oroszok eleinte nem ismerték el tisztjelölti rendfokozatnak, néhány hónap
múlva azonban e kérdés rendeződött. A krasznojarszki tábor nagy tiszti
fogolytábor volt, átlag 6000 tiszt volt ott mindenféle nemzetből a központi
hatalmaktól. A legtöbb volt a magyar és az osztrák-német, utána a birodalmi német és török. Akadt azonban sok más nemzetiségű hadifogoly:
román, horvát, tót, olasz, görög stb.” Azoknak, akik megélték a második
világháború idején és utána a szovjet fogolytáborok borzalmait, nem érdektelen szembesíteniük élményeiket a cári időben fogságba esett magyar
katonáéval. Folytassuk hát Kántor önéletrajzbeli előadását: „A hadifogság
sok nehéz időt jelentett csaknem mindenki számára, de utólag visszatekintve kellemes emlékek is fűznek hozzá. Az ott eltöltött hét évet nem
töltöttem el haszontalanul, a nyelvek tanulásán kívül sok olyan könyvet
olvastam el, melyekre rendes körülmények között aligha kerülhetett volna sor. Az orosz nyelv gyakorlására csak az utolsó másfél évben nyílt számomra alkalom, amikor a városban dolgoztam oroszok között is. Ekkor
a nyelvben való megerősödésemet megkönnyítette az a körülmény, hogy
azelőtt könyvből már átmentem a nyelv szerkezetén.
Egyik legnehezebb idő volt, midőn 1918 augusztusában két újonnan
sorozott orosz ezred megtagadta a frontra menést, a cseh légionáriusok
vezetése alatt álló táborparancsnokság 800 orosz katonát lövetett főbe,
ugyanakkor 18 hadifogoly is ártatlanul áldozatul esett a bosszúvágynak.
A kivégzettek, köztük a hadifoglyok is, Kolcsák leverése után, 1921-ben a
volt hadifogolytábor közepén szép emlékművet kaptak.
A hadifogság általában, köztük az orosz hadifogság is, több irodalmi
vagy kevésbé irodalmi feldolgozást kapott. A hadifogolyélet nagy általánosságban ugyanolyan körülmények között folyt le szinte mindenütt. Az
életből való kiszakítottság, a csak férfiak együvé tömörítése azonos aberrációkat, erkölcsi megtévedéseket és bűnöket termelt ki. A krasznojarszki
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tábor jól megszervezése, melyben a hadifoglyoknak nagy része volt, a
Kuncz Aladár »Fekete kolostor«-ában rajzolt állapotokat azonban nagyban enyhítette. Énekkar, zenekar, színház, különböző előadások, istentiszteletek, sport, gyakori futballmeccsek stb. szórakoztatták a hadifoglyok
tömegeit. Gyakran a táborparancsnokság hozzátartozói, városi ismerősei
is engedélyt kaptak e látványosságok megtekintésére. A hadifoglyok maguk vezették az étkezdéket, üzleteket, a fürdőt. Kuglipályánk két oldalán
gyönyörű két sor spenótot termeltem. [Kiemelés tőlem, B.S.] Három-négy év
után a hadifogoly megcsömörlött a szellemi munkától, a fiatalabbja 1917
után csaknem mind valamilyen mesterséggel foglalkozott, termékeit az
engedéllyel bírók a városban értékesítették. Volt idő, amikor Szibéria a
kezdetleges ipari cikkek jelentékeny részét a hadifogolytáborokból kapta.
Nem mondható, hogy nem történtek visszaélések is.
A krasznojarszki hadifogolytemetőben sok ezer hadifogoly alussza
örök álmát. Sok jóbarátnak, bajtársnak őrlődött fel az egészsége és idege, lett öngyilkos. A legtöbb áldozatot azonban az 1914/15 telén, majd
a Kolcsák hadseregének leverése után, 1920 telén kiütött kiütéses tífusz
szedte. Ez utóbbinak borzalmait még az is tetézte, hogy a kolozsvári egyetemi kvesztor fia, Orbók Béla II. évet végzett orvostanhallgató által készített szérum túl erősnek bizonyult, és a beoltott orvosok, köztük Orbók is,
áldozatul estek, és csak azok maradtak életben (összesen 2–3), akik nem
oltatták be magukat, minthogy már előbb átestek a betegségen. Nyolc orvost veszítettünk így el. Talán legmegrázóbb volt a tábor számára a két
Gyóni (Achim) testvér halála. A költő öccse, aki tényleges katona volt, tbcben meghalt, költő bátyját, aki fájdalmában megőrült és magáról szaggatván le a húst, két hét múlva temettük.
1920 tavaszán én is a 640 túsz közé kerültem mint tisztjelölt. Számomra a kényszermunka nem jelentett különösebb megerőltetést. Már 1917-től
fizikai munkát is végeztem. Kezdtem a cigarettahüvely készítéssel és cigarettatöltéssel, csakhamar áttértem a cigaretta- és dohánydoboz faragásra. Négyen alkottuk meg munkacsoportunkat és szakosítottuk magunkat.
Én a faragást végeztem. A szép játékú szibériai nyírfából gyönyörű ló- és
nőfejes dobozokat készítettünk, példánkat mások is követték. A nagy tífuszjárvány idején áttértünk a priccskészítésre, majd az asztalosságra.
A tússzá nyilvánítás ilyen minőségben talált. Munkát bőven kaptunk s
anyagot is. Akkor már munkacsoportunk 16 hadifogolyra szaporodott,
később vezetésünk alá mintegy 60 orosz katonát is beosztottak tanulásra.
Így sokáig a táborban maradhattunk. Csak később kerültem pincérnek a
városba, azután élelmezést kivevő szanitéc lettem egy szülőházban, végül
mintegy negyvenedmagammal a város környékén levő katonai kertészet-
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be osztottak be, ahol a terményt igyekeztünk összeszedni és megmenteni
a fenyegető fagy elől.
A dolgozó fiatalok szinte kivétel nélkül igyekeztek segíteni az öregeken
és betegeken. Ez a vonás már a tábori életben is jellemző volt. A kezdeti
önkéntes adományokat a táborparancsnokság rendszeresítette, s az 50
rubel havi fizetésből 3 rubelt kötelezően fizettünk be a táborparancsnoksághoz, amely a begyűlt tekintélyes összeget belátása szerint használta
fel, év végén pedig parancsban hozta tudomásra az elszámolást.
Krasznojarszkból 1921 őszén indult meg a túszok kicserélése az
Amerikai Keresztény Ifjak Szövetsége közvetítésével. Én a második szállítmánnyal, százhuszadmagammal indultam el 1921. december 24-én.
Moszkván keresztül (ahol két hétig tartózkodtunk, s néhányadmagammal
sikerült a nagy székesegyházat, több múzeumot, köztük a néprajzi múzeumot is megtekinteni, melyben fajrokonaink díszes öltözetében gyönyörködtünk különösen), Rigán át (ahol találkoztunk és elbeszélgettünk a
Magyarországról jövő 72 tússzal, köztük volt Kéri Pál is), Stettint, Berlint,
Bécset, a Csóton történt leszerelés után Budapestet érintve, a szatmári
karanténtáborba, 1922. április 3-án pedig hazaérkeztem Désre.
Tulajdonképpen csak látogatásra jöttem haza Désre, de családom rábeszélésére Erdélyben maradtam.”
Azt is tudjuk, hogy hazatérőben Budapesten betért az Eötvös
Collegiumba, ahol még mindig Bartoniek Géza volt az igazgató, s nemcsak
tőle, hanem volt tanárai közül is többektől biztatást kapott félbeszakasztott klasszika-filológiai tudományos pályája folytatására. Döntésében,
hogy tanári pályája színhelyéül nem Budapestet, hanem Kolozsvárt választja, a családi rábeszélésen túl nagy szerepe volt az akkori erdélyi református püspöknek, Nagy Károlynak.
Ismeretes, hogy az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetőire a
hatalomváltozás után különösen nevelési-oktatási téren súlyos gondok
nehezedtek: meg kellett menteni a hitvallásos iskolákat olyan időben,
amikor a Brătianu vezette liberális kormányban már az az Anghelescu a
közoktatásügyi miniszter, akinek kérlelhetetlen magyarellenes buzgalma
a mi korunkig lett jellemzője a román iskolapolitikának nem csak hangulatkeltésben, hanem drasztikus intézkedésekben megmutatkozóan.
Amikor a hadifogságból hazaérkezett, java férfi korába lépő (32 éves) tanár betér a Király utcai püspöki palotába, a főpásztor éppen olyan ügyek
megoldásával foglalatoskodik, amelyekben segítségére lehet látogatója.
Valamennyi gimnáziumban románul jól tudó felekezetbeli tanárokra lett
szükség, ilyenekről kellett gondoskodni. Ráadásul az erdélyi református
egyházkerületben teljességgel megoldatlan volt abban az időben a lányok
középiskolai oktatása.
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Korábban az egyházkerületben csak Marosvásárhelyt működött egy
négyosztályos polgári leányiskola. Ideiglenes megoldásként 1919. október
1-jén Nagy Károly püspök a kolozsvári kollégium Petőfi utcai épületében
megnyitotta a Református Leánygimnáziumot, melynek új épületét aztán
a Farkas utcai régi lelkészi lakás kertjének végében, a Király utcára nyílóan 1927. január 8-án adták át rendeltetésének. Ennek az iskolának latin–
görög szakos helyettes tanárává nevezte ki a püspök 1922. szeptember 1-i
hatállyal Kántor Lajost azzal a kikötéssel, hogy mihamarabb beiratkozik
a Ferdinánd királyról elnevezett román egyetemre és latin–görög szakja
mellé megszerzi a román nyelv és irodalom oktatására jogosító diplomát
is. Még ennek az évnek végén véglegesítő vizsgát (capacitate) tesz a Nicolae
Drăganu professzori elnökletével összeült bizottság előtt, és két év múlva
(miután beszámították budapesti tanulmányait), 1925-ben bemutathatja
elöljáróinak román nyelv és irodalom szakból szerzett tudományegyetemi
oklevelét. Több erdélyi tanártársához (köztük a gyulafehérvári katolikus
gimnáziumban, majd a teológián tanító Bitay Árpádhoz) hasonlóan román nyelv és irodalmi ismeretei gyarapítására még szakvizsgája előtt tanulmányi útra ment regáti városokba: Râmnicu Vâlceába, Craiovára, Bukarestbe és Sinaiára. Utazási költségei pótlására tanulmányi segélyként
az Igazgatótanács 5000 lejt utalt ki.5
Önéletrajzából megtudjuk, hogy Kántor Lajos a kolozsvári román egyetemre való beiratkozása idején alig ismerte a román nyelvet. Gyermekkorában Dés magyar többségű város lévén nem tanult meg románul, így
első rendszeres román nyelvi ismereteit az orosz fogolytáborban szerezte:
„Bő alkalom kínálkozott nyelvtanulásra. Én a németben, franciában, majd
az angolban igyekeztem megerősödni, később a románt kezdtem tanulni
erdélyi románoktól.” Természetesen latin és francia tudása, romanisztikai
tájékozottsága megkönnyítette előhaladását a román nyelvben. Megszerzett nyelvi ismereteit később nemcsak a gimnazista leányok tanáraként
kamatoztatta, hanem külső munkatársként kétszer is bekapcsolódott szótárszerkesztői munkába: először a Victor Cheresteşiu és Valentiny Antalféle román–magyar és magyar–román szótár szócikkírójaként, másodszor
a Kelemen Béla főszerkesztésében megjelent kétkötetes Román–Magyar
Szótár címlapon feltüntetett munkatársaként lett cselekvő részese a román–magyar nyelvi közeledésnek.
A leánygimnázium tanárnő-többségű tanári karában a hadiözvegy
igazgatónő, Báthori Józsefné Straub Jolán különösen hálás volt két férfi
kollégájának, Kántor Lajosnak és Császár Károlynak, hogy az iskola kormányzásában, nemkülönben a felettes egyházi és állami hatóságokkal
5

Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár, az Igazgatótanács levéltára, 8279/1925.
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való érintkezésben bátran támaszkodhatott tanácsaikra és hathatós gyakorlati segítségükre.
Kántor Lajosnak már mint leánygimnáziumi tanárnak bő alkalma
nyílt, hogy a közéleti munkálkodás több területén is újabb mesterfogásokat sajátítson el. Kezdődött azzal, hogy a leánygimnázium elöljáróságának
tanárküldöttjeként az elnöklő főgondnokok: Bánffy Miklós, majd az őt követő Vékás Lajos oldalán a szellemiekről és anyagiakról való gondoskodás
tekintetében egyaránt felelős résztvevője lett az új alapítású intézet kormányzásának, és folytatódott azzal, hogy egyháza országos testületeiben
egyre többféle tanügyirányító funkciót bíztak rá. A Romániai Országos
Magyar Párt már 1924-től kezdődően igényt tartott szakértelmére mind
az oktatási-nevelési programok összeállításában, mind a közművelődési
intézmények működését biztosító személyi feltételek gyakorlati kimunkálásában.6 1923-tól megszűnéséig (1940-ig) tagja volt a Magyar Egyházak
Felekezetközi Központi Tanácsának; mint ismeretes, ehhez a konzultatív
testülethez tartoztak az erdélyi magyar egyházak összes kulturális, gazdasági és karitatív ügyei.7 Ugyancsak ennek a tanácsnak tagjaként vett
részt a magyar iskolák tankönyvei szerkesztésének az elvi irányításában,
sőt mi több, szerzőként maga is beállt a tankönyvírók sorába.
Önéletrajzában ismételten panaszosan szól arról, hogy feltett szándékától eltérően nem sikerült pályáját egyetlen cél elérésére betájolnia.
A cél maga a klasszika-filológia lett volna. Éppen az Erdélyi MúzeumEgyesületben vállalt szerepét részletezve vezeti be mondanivalóját a következő szavakkal: „Sajnos életem folyásának külső körülményei megakadályoztak abban, hogy magam egyirányú stúdiumnak szenteljem. A
háború következtében történt kiesésem a kurrenciából magával hozta,
hogy szakítanom kellett a klasszika-filológiával, avagy a nyelvészettel
kapcsolatos érdeklődéssel. Később az Erdélyi Múzeum-Egyesület sorsa
parancsolólag tette kötelességemmé, hogy az Egyesület kérdéseit előbb
megismerjem, majd ezek sorsát szinte egymagam vegyem a vállamra. Az
irányítás mind az EME népszerűsítő és tudományos tevékenységében –
kivéve az Erdélyi Múzeum folyóiratot –, mind a kormányokkal folytatott
tárgyalásokban nekem mint titkárnak a kezében volt, és mondhatom,
hogy szinte több munkát adott, mint az iskola.” Márpedig azzal, hogy egy
időben a leánygimnáziumban és a fiúk kollégiumában három tantárgyat:
latint, görögöt, románt tanított, némely tanévben heti negyven órában,
nagy munkabírásának az iskolai értesítőkben is rögzített tanújelét adta.
6
7

Iratok a Romániai Országos Magyar Párt történetéhez. I. Szerk. György Béla. Csíkszereda–Kolozsvár 2003. 41, 137, 151.
Benkő Samu: Három püspök a megmaradásért. = Újrakezdések. Csíkszereda 1996. 121–
125.
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Az EME életében nemcsak az Európa földabroszán rögzült térbeli változás, hanem az idő múlásával vele járó személycserék is a tennivalók sokaságát zúdították a meggyérült, de mindig felelősen gondolkodó egyesületi tagságra.
Még a közhatalom változása előtt meghalt az Egyesület elnöke, Esterházy Kálmán és az alelnök, Wesselényi Miklós, a másik alelnök, Lechner
Károly és a főtitkár, Erdélyi Pál a Ferenc József Tudományegyetem megszüntetése, illetőleg Szegedre való áttelepítése következtében elhagyta
Erdélyt. Az 1921-ben tartott közgyűlés elnökké Ugron Istvánt, alelnökké
Papp Józsefet és Teleki Arvédet, főtitkárrá pedig Hubes Imrét választotta.
A titkári teendők továbbvitelére Kelemen Lajost kérték fel. Az új vezetőség
elismerésre méltó tevékenységet fejtett ki a szakosztályi munka céltudatos újraindításával és az Egyesület jogi helyzetének rendezésére tett kísérleteivel.
Amikor a román állam 1919. május 12-én birtokába vette a kolozsvári
tudományegyetemet, az EME tudományos gyűjteményei egytől egyig a
román állam tényleges hatalmába kerültek.
Az 1872-es kolozsvári egyetemalapítást követően a magyar állam
és az Erdélyi Múzeum-Egyesület olyan bérleti szerződést kötött, amelynek értelmében az Egyesület gyűjteményeit tulajdonjoga fenntartásával
használatra, évi átalány fizetése ellenében átengedte a Ferenc József Tudományegyetemnek. A gyűjteményeket az egyetemi tanszékek mellett
helyezték el, a levéltárat és könyvtárat az egyetemi könyvtár újonnan
emelt épületében. A Ferdinánd román király nevét felvevő új egyetem professzorai természetesnek vették, hogy az egyesületi tulajdonú gyűjtemények igazgatói lettek, de ők épp ezt a tulajdonjogot tagadták. Noha az EME
elment a véksőkig: jogi álláspontja határozott kifejtésével tisztázni akarta
az állammal szemben saját egyesületi létét és gyűjteményei jogi helyzetét,
ugyanakkor kijelentette, hogy hajlandó megfelelő feltételekkel a román
kormánnyal is szerződésre lépni.
Miután megvádolták alapszabály-hamisítással és ráadásul nem kapta
meg működéséhez az állami (királyi) jóváhagyást, az Ugron-féle elnökség
lemondott. Az 1925. évi közgyűlés új vezetőséget állított az Egyesület élére: elnök Wass Béla, alelnökök Mannsberg Sándor és Torma Miklós, főtitkár Bitay Árpád.
Az elnökség felkérésére vette át Kántor Lajos 1927. július 1-jén a titkári
teendők ellátását, egyelőre helyettesi minőségben. Ennek a „helyettesítésnek” is különös oka volt. Kelemen Lajosnak, aki másfél évtizede az Egyesület titkára volt, le kellett mondania erről a funkciójáról, mivel az Egyetemi
Könyvtárban elhelyezett EME-levéltár levéltárosaként, akarva-akaratlan
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román állami alkalmazott lett, ez pedig felettesei szerint összeegyeztethetetlen az egyesületi tisztségviseléssel.
Annak illusztrálására, hogy milyen közhangulat uralkodott abban az
időben, amikor Kántor Lajos elvállalta az EME titkári teendőit, teljes terjedelmében idézem a Romániai Országos Magyar Párt bukaresti központi
irodája vezetőjének, Willer Józsefnek 1929. november 23-án kelt, az EME
vezetőségéhez intézett levelét:
„Az Erdélyi Múzeum-Egylet elleni hajszáról a referens igazságügy-miniszteri vezérigazgató szívességéből a következőket sikerült megtudnom:
Még 1924-ben hosszas panasszal fordult az igazságügy-miniszterhez
Păclişanu vezérigazgató jelentése alapján a kultuszminiszter, megvádolván az EME-t, hogy »a vezetők nem respektálják a statútumot, sőt hamis
alapszabályokat mutattak be a törvényszéknél. – Kéri ennélfogva az egylet működésének felfüggesztését és a vizsgálat megindítását.«
A jogi személyek felügyeletére alakult bizottság 1924. dec. 22-én javaslatot tett a minisztertanácsnak, hogy függessze fel az egylet működését a
jogi személyekről szóló törvény 26. §-a alapján, míg az a törvényes útra
nem tér, és az 1905-ben alkotott statútumot be nem mutatja a törvény
széknek. 30 nap adassék az egyletnek, ha e határidőn belül nem alkalmazkodik az adott rendelkezéshez, oszlassák fel és a vagyon szálljon az
egyetemre. A minisztertanács 1925. április 8-án úgy is döntött, de az egylet erre nem reagált. Erre a bizottság 1925. október 16-án újból felírt a
minisztertanácshoz e veszedelmes egylet megrendszabályozására (»fiind
instrument al acţiunii iredentiste maghiare«). A minisztertanács elrendelte, hogy a kultuszminiszter delegáltja (Drăganu professzor) őrködjék az
1905. statútum betartása felett.
Egyidejűleg a sziguranca (Kolozsvár) is jelentést tett a bizottságnak:
»az EME kihívja a román államot és mit sem hederít a törvényre«.
A főügyész bejelenti, hogy jogtalanul jelentették be a címet »Uniunea
Ardeleană Maghiară Muzeală«-nak, ez »Muzeul Ardelean«-ra helyesbítendő.
Păclişanu dir. general unszolására a kultuszminiszter 1929. évi 16214.
sz. a. újból felkeresi az igazságügy-minisztérium kebelében működő bizottságot: »az EME nem respektálja a jogi személyek törvényének 36, 38,
44. és 45. §-ait, és a 102. §-ban megkövetelt aktákat még mindig nem
terjesztette fel hozzám; mivel az egylet saját statútumát sem respektálja:
mérlegelendő volna, hogy vajon még mindig nem érkezett el az ideje az
EME feloszlatásának?«
Ez átirat folytán idézték meg az egylet vezetőit június 15-re. A halasztást kérő beadványon pedig ez áll: »további intézkedésig szüneteltetni«.
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Így áll a mai helyzet. Hogy Păclişanu direktor general Ghibu tanár és
társainak hangszere, azt Kolozsvárt nálam is jobban tudják. Garvescu, a
referens igazságügy-miniszteri director general évek óta jó emberem, mit
az is bizonyít, hogy állásának kockáztatásával megmutatta a kultuszminiszter bizalmasnak jelzett írását is (természetesen a legszigorúbb diszkréciót kérem, nehogy egy jóakaróm bajba kerüljön). Garvescu megígérte,
hogy az egylet vezetőinek meghallgatása nélkül egy lépést sem tesz és
nekem is szól – egyelőre azonban nem óhajt ez üggyel a bizottság foglalkozni. Van tehát idő bizonyos intézkedések megtételére.
Ha jól emlékszem, a 102. §-ban követelt aktákat már bemutattuk a kultuszminiszternek (bár lehet, hogy az EIT-éval [Erdélyi Irodalmi Társaság]
tévesztem össze?). – Ha emlékezetemet helyesnek minősíti az EME, azonnal beadok egy tiltakozó írást az igazságügy-miniszternek, hangsúlyozva,
hogy a hiányolt aktákat én magam adtam át Păclişanu úrnak.”8
A titkári feladatok ellátását elkezdő Kántor Lajos eligazítást „a fáradhatatlan és lekötelező személyiségű br. Mannsberg Sándor alelnöktől”
nyert. Nyomtatásban is megjelent beszámolója egyik lapalji jegyzetében
ezeket írja: „1928. január 15-éről kelt, utolsó hozzám intéző leveléhez br.
Mannsberg Sándor alelnök a következő mellékletet csatolta utasításképpen nekem, ki e téren még kezdő voltam: »A kérvény a hadtestparancsnoksághoz intézendő, három eredeti példányban készítendő, elsőre 8 leu, többiekre 1 leu okmánybélyeg 1. Siguranţa (vasútnál, Str. Basarab, sarokház,
I. em.) láttamozza; egy kérvénypéldány ott marad. 2. A siguranţa láttamozása után a kérvény a rendőrprefectusnál beadandó (kétsoros kérvény, 8
leu bélyeg, I. em. 2., előszobán át utcai szobában); 3. Ha a rendőrprefectus
aláírta, a kérvény továbbviendő a megyei prefecturára, földszint, jobbra
(egy kérvénypéldány ott marad) iktatandó – erről a szomszéd szobában
’dossier’-t készítenek; I. em. Prefect. titkár az eredeti példányt aláíratja a prefectussal (még az emeleten is iktatják); 4. Ha siguranţa, rendőrségi és megyei prefectusok aláírták, kérvény a hadtestparancsnoksághoz (Str. Regală 19. v. 21.) beadandó 8 leu bélyeggel – onnan leküldi a C.
Dorobanţilorban levő kaszárnyába Cutean őrnagyhoz. Ez ’kidolgozza’ és
felterjeszti az engedélyt a Generálishoz aláírás végett (a Generális szerdán
és szombaton ír alá), onnan ismét a kaszárnyába küldik, ott kiállítják az
átíratot a Rendőrséghez. Másnap a rendőrprefecturánál (5 leu bélyeg) az
engedély átvehető.« – Az Egyesület memorandumaiban kérte e hosszadalmas eljárás egyszerűsítését, tekintve, hogy kultúregyesületről van szó, de
eredménytelenül.”9
8
Willer József levelét Kántor Lajos maga írta másolatában az EME gyűjteménye őrzi.
9	Kántor Lajos: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története 1924-től napjainkig. Erdélyi Múzeum 35(1930). 6.
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Mannsberg Sándor alelnök sokat eláruló utasításának Kántor Lajos
azért nem vehette hasznát, mert a liberális kormány bukása után a Iuliu
Maniu kormánya feloldotta az ostromállapotot, és megszűnt a katonaság
közvetlen beavatkozása a művelődési ügyekbe. Az 1928-as kormányváltozás reményeket keltett az erdélyi magyarság soraiban is, az EME vezetői
bizakodni kezdtek, hogy a nemzeti parasztpárti politikusokkal meg lehet
egyezni az Egyesület jogi helyzetét, a román állammal való viszonyát és
természetesen a tudományos tárait érintő kérdésekben.
Titkári teendőinek számbavétele után Kántor Lajos négy cél elérésére tájolta be cselekvő erejét: 1. A gyűjtemények (tárak) feletti őrködés,
2. A rendszeres szakosztályi munka folyamatosságának biztosítása, 3.
Vándorgyűlések hagyományának felelevenítése, 4. Egyesületi folyóirat és
könyvsorozat (újra)indítása és a kiadványok terjesztésének megszervezése és irányítása. Vegyük sorra őket.
1. Az EME tárai feletti őrködés maga is kétfelé ágazó tennivalót jelentett. Egyrészt a tulajdonjog demonstrálását minden évben ismétlődő
ellenőrzéssel és a fejlesztés igényét legalább szimbolikusan jelző anyagi
hozzájárulással. Másrészt jelentette állandó sürgetését a román állammal kötendő méltányos szerződésnek, mely a tulajdonjog és a használati
jog tekintetében teremtett volna tiszta helyzetet az EME és a román állam
között.
Az Egyesület választmánya Kántor Lajos kezdeményezésére az évek
során több alkalommal küld ki tárgyalóbizottságot az egyezmény megkötésére. Ezeknek a tárgyalóbizottságoknak az eredményessége az éppen
hatalomra kerülő román pártpolitikai viszonyoknak a függvénye. Rendszerint az EME elnöke vagy valamelyik alelnök vezeti a közgyűlésileg kiküldött tárgyalóbizottságot, de minden esetben, éppen a szakszerűség
biztosítása érdekében tagként jelen van benne az akkori erdélyi magyar
jogásznemzedék két olyan elismert tekintélye, mint Róth Hugó és Tusa
Gábor. Ezekre a tárgyalásokra az írásos anyagokat (a levéltári bizonyító
iratokat, korábbi tárgyalások jegyzőkönyveit, beterjesztett memorandumokat) a két jogász javaslatai és útmutatásai alapján mindig Kántor Lajos
készíti elő. Az első érdemlegesnek nevezhető tárgyalásra az EME és a román kormány között 1931-ben került sor, amikor Nicolae Iorga lett Románia miniszterelnöke. Röviddel a kormányváltozás után, midőn az EME
elnöke, „Jósika János az új kormány elnökénél, dr. Iorga miniszterelnök
úrnál az Egyesület ügyében eljárt – olvassuk a választmánynak készült
jelentésben –, azt az utasítást kapta, hogy a tervezetet [ti. Az EME és a kormány közötti megállapodás tervezetét] egyenesen hozzá adjuk be. 1931
június 28-án küldöttük fel a miniszterelnök úrnak a tervezetet.”10 A Iorga10

A jelentés gépírásos másolata az EME gyűjteményében (Kántor Lajos iratai).
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kormány sajnos rövidesen megbukott s az alig megkezdődött tárgyalások félbeszakadtak. A román kormány kiküldött bizottsága és az EME
vezetői az Egyesület „jogi viszonyának és anyagi helyzetének rendezése
ügyében” utoljára 1940 nyarán ültek össze. Az EME nevében tárgyaló bizottság tagjai: Jósika János elnök, Róth Hugó és Tavaszy Sándor alelnökök,
Tusa Gábor ügyész, Kántor Lajos titkár. Megegyezés ezen a tárgyaláson
sem született, noha az EME annak a miniszterelnökségi jegyzőkönyvnek
az ígérete alapján ült tárgyalóasztalhoz, amelynek 27. cikkelye így szólt:
„Az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a sepsiszentgyörgyi Székely Múzeum és a
marosvásárhelyi »Teleki« Könyvtár helyzete méltányosan fog elintéztetni,
tekintetbe véve az alapítványi iratok intézkedéseit.”11
Erre az utolsó tárgyalásra azután került sor, hogy a romániai Nemzeti Újjászületési Front megalakulása (1938) után, a korporatív rendszer
hivatalos létrejötte évadján a Bánffy Miklós vezette Magyar Népközösség
1940 január 6-án az elnök aláírásával emlékiratot nyújtott be Gheorghe
Tătărescu miszterelnöknek. Ennek az emlékiratnak a csatolt emlékeztetőjében Bánffy Miklós felsorolta a romániai magyarság megoldásra váró
kérdéseit, köztük a kulturális intézményekét is. Abban az időben, 1940
nyarán, amikor a román és magyar kormány Turnu Severinben Erdély
ügyében tárgyalt, a EME vezetői rendkívüli önmérsékletet bizonyító szerződéstervezetet adtak át a román kormánymegbízottaknak. A tárgyalásról szóló, Jósika János elnök és Kántor Lajos titkár által aláírt jelentésben
ez olvasható:
„Az 1940. évi szerződéstervezet lényege a következő: az EME tulajdonjogilag átadja az államnak a három természettudományi tárat (az Állattárat, Növénytárat, Ásványtárat), a könyvtárból a román és szláv nyelvű
anyagot, a régi magyar könyvtár három példányos duplumait, az Érem- és
Régiségtárból a honfoglalás (Kr.u. 900) előtti, tehát az őskori népvándorlás kori és római anyagot. Természetesen az átadandó anyagból is az EME
tulajdonában maradtak volna azok a gyűjtemények, amelyeknek adományozói és letétbe helyezői a magyar belszervezethez kötötték adományaikat, illetve letétjeiket. A könyvár törzsanyagát az EME 30 évig az egyetemi
könyvtár kezelésében hagyta volna. A levéltárat egészen, a Régi Magyar
Könyvtárat, az unikumokat, kéziratokat, gyászjelentéseket, színlapokat,
magyar díszműveket, az Érem- és Régiségtárból a honfoglalás utáni egész
anyagot, minden tárból a beszerzési könyveket, leltárakat stb. az Erdélyi
Magyar Nemzeti Múzeumba vittük volna át, az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Erdélyi Magyar Múzeum-Egyesületté alakult volna át. Az alapszabály a
magyar kívánalmaknak [!] lett volna módosítható. (Kimaradt volna a ki11

Mikó Imre: Huszonkét év. Bp. 1941. 296–302.
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rályi megerősítés követelménye, a tárigazgatók nem lettek volna tagjai a
választmánynak.)
A Mikó-telek, az elmaradt bérösszeg s az átadott gyűjtemények fejében az állam megvette volna a kolozsvári Deák Ferenc utca és a Bocskai tér sarkán levő Albina-palotát, amelyet ezelőtt 8 évvel a Kereskedelmi
és Iparkamara építtetett 34 millió lejért, s amelynek az évi hozama kb.
1 800 000 lej. Az épület átalakítására és az átköltözésre az állam fizetett
volna kb. 20 millió lejt, ezeken kívül az állam a neki átadott gyűjtemények
váltságdíjaként fizetett volna 1 múzeumi, 1 napidíjas és 1 szolga fizetésének megfelelő évi összeget. Ez az évi összeg nem államsegélyként szerepelt
volna, hogy az állam fokozottabb ellenőrzési joga elkerültessék.
Az EME bélyeg-, illeték- és adómentességet élvezett volna a szerződés
értelmében. Az EME tagjainak biztosíttatott volna az átadott tárak szabad
használata, az átadott gyűjteményekre kiírandó lett volna, hogy az EME
gyűjteményéből mentek át az állam tulajdonába. Az átadott gyűjtemények is örökre Kolozsvárott maradtak volna.”12
Ennek az EME gyüjteményei sorsát érintő gondolatkörnek a lezárásaként még azt hangsúlyoznám, hogy ez az 1944. évi megegyezési kísérlet
nemcsak a tekintetben volt utolsó, hogy valóraváltását, illetőleg folytatását időszerütlenné tette a bécsi döntés, hanem azért is, mert az 1944-ben
ismételten bekövetkezett uralomváltást követően sem került szó arra hogy
az EME és a román állam között a tulajdonjogot és a használati jogot tisztázó szerződésviszony jojjon létre. Az 1989-es decemberi eseményeket követő húsz esztendő is úgy telt el, hogy a magát egységes nemzetállamnak
deklaráló Románia a területén élő magyarság kulturális önrendelkezési
joga érvényesítése (így a magyar nemzeti jellegü közvagyon visszaszolgáltatása) a maga részéről a román állampolitika nem tartotta feladatának.
2. A hivatalossággal vívott küzdelem mellett a szakosztályokban folyó alkotómunka is a napi feladatok garmadájával terhelte az egyersületi
titkárt.
A rendszeres tudományos foglalatosság folyamatos sikereiről azok a
beszámolók tájékoztatnak, melyek a háromnegyed százados működést
méltató jubileumi kötetben jelentek meg.13 Hadd idézzem itt ennek a jubiláris kötetnek a György Lajos tollából származó Bevezetéséből a következő sorokat: „Az 1934. január 29-i választmányi ülésen dr. Kántor Lajos,
az Egyesület titkára hívta fel először a figyelmet a jubileumi esztendőre s
12 Memorandum az Erdélyi Múzeum-Egyesület jogi viszonyának és anyagi helyzetének rendezése ügyében. Gépírásos másolata az EME gyűjteményében (Kántor Lajos iratai).
13 Az Erdélyi Múzeum-Egyesület háromnegyedszázados tudományos működése 1859–1934.
Szerk. György Lajos. Kvár 1937. 3–200.
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az évforduló emlékezetessé tételére. A választmány, bár tudatában volt a
negyedszázaddal korábbi sikertelenségnek, egyhangú helyesléssel fogadta az emlékkönyv kiadására vonatkozó titkári javaslatot, sőt még abban
az esetben is megvalósítandó szükségnek látta, ha költségeit az Egyesület
készpénzvagyonára hiányként kell a költségvetésbe felvenni.”14
Kántor Lajos klasszika-filológusként élete egyetlen szakaszában sem
feledkezett meg a latin szólásmondásról: „verba volant, scripta manent – a
szó elrepül, az írás megmarad”, ezért egyik legnyughatatlanabb szorgalmazója lett annak, hogy Valentiny Antal összeállításában elkészüljön és
az Emlékkönyvben nyomdafestéket lásson Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
kiadványainak könyvészeti leírása 1859–1934.15
3. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület szélesebb körű nyilvánosságot igénybe vevő munkálkodásának sokat ígérő intézménye lett 1906-tól kezdődően a vándorgyűlés. Az első ilyent Marosvásárhelyen, a nyolcadikat az első
világháborút megelőző évben, 1913-ban Tordán tartották. Az első világháború és annak nyomán támadt körülmények miatt csak évek múltával,
1930-ban kerülhetett sor a kilencedik vándorgyűlés összehívására és
annak emlékkönyve megjelentetésére. Magát a rendezvényt és 1931-ben
megjelent emlékkönyvét a kortársak és a mai utódok a két világháború
közötti idő kiemelkedő eseményeként tartották és tartják számon. A változott körülmények között felújított, bátran közéleti jelentőségű teljesítménynek minősíthető tudományos találkozót a kezdeményező és szívós
kitartással szervező egyesületi titkár, Kántor Lajos az Emlékkönyv bevezetésében a következő szavakkal jellemezte:
„A sok viszontagság ellenére is saját erejéből megújhodott EME ez évben
sokat ígérő jelekkel adta tanúbizonyságát önmagára találásának és cáfolatát
a kishitűek és rosszindulatúak beállításának. Folyóirata életre keltésén kívül
az Egyesület ez évi legjelentősebb megnyilvánulása a vándorgyűlés volt.
Az 1913-ban tartott tordai vándorgyűlés után tizenhat éves szünet állott
be a vándorgyűlések rendezésében. Az első világháború és a bekövetkezett
impériumváltozás elsősorban anyagiak hiánya miatt tette lehetetlenné ilyen
működés kifejtését. Az Egyesület vezetősége azonban nem tett le a reményről, hogy az alapszabály e nagy fontosságú követelményeinek ismét eleget
tegyen. Csak az anyagi lehetőségek jobbra fordulását várta, melyet a minden
téren való szigorú takarékosság keresztülvitelével el is ért annyira, hogy vándorgyűlés rendezését javasolta a választmány folyó évi január 13-i ülésén.”
Az impozáns terjedelmű (324 lap) Emlékkönyv bevezetését, miután
részletesen ismertette a díszülés lefolyását és a szakosztályokban elhangzott előadásokat, Kántor Lajos így fejezi be:
14	I. m. II.
15	I. m. 201–279.
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„Egyesületünknek az impériumváltozás után rendezett eme első vándorgyűlése szinte várakozáson felül sikerült. Őszintén szólva aggodalommal
néztünk elébe, mert Egyesületünk szűkös anyagi viszonyai nem engedik meg,
hogy ilyen vándorgyűlés terheinek viselésében a szakosztályokat és tagokat
az Egyesület jelentékenyebben támogathassa. Dicséretére válik azonban a
szakosztályoknak és a tagoknak, hogy ilyen igényekkel nem is léptek fel, hanem egyénileg hozták meg áldozataikat a siker érdekében. Az általánosan
megnyilvánult lelkesedés és érdeklődés meghozta az eredményt: hisszük,
hogy aki részt vett az Erdélyi Múzeum-Egyesület marosvásárhelyi vándorgyűlésén, bizakodva tekint az Egyesület jövője elé, mert az EME hivatásának
tudatában hihetetlen erőfeszítéseket tesz, hogy méltó legyen múltjához.”16
Kántor Lajos titkársága idején az Egyesület még hét vándorgyűlést
szervezett s írta meg azok történetét a titkár a rendszeresen közzétett
emlékkönyvekben. Felsorolom az Egyesületet vendégül látó városokat:
Nagyenyed (1931), Nagybánya (1932), Sepsiszentgyörgy (1933), Brassó
(1934), Székelyudvarhely (1937), Torda (1938), Gyergyószentmiklós (1939).
Kialakult az a gyakorlat, hogy egy-egy vándorgyűlés berekesztése
előtt már a következőnek a szervezőbizottsága tett javaslatot a helyszínre,
illetőleg hívta vendégül az EME vezetőit és egész tagságát. Így történt ez
a gyergyószentmiklósi, 1939-es tizenhatodik vándorgyűlésen is, amikor
is a záró ülésen Dicsőszentmárton magyar közössége kívánta vendégül
látni a következő találkozóra az EME-t.
A történelmi változások hozták magukkal, hogy a következő vándorgyűlésre csak három év múlva, 1942-ben és nem Dicsőszentmártonban,
hanem Désen került sor. Ezen a Kántor Lajos örökébe lépő új egyesületi
titkár, Nagy Géza, visszatekintve a vándorgyűlések gyakorlatára, megállapította, hogy azok már a 20. század első másfél évtizedében is az erdélyi
magyarság közös nagy ünnepeinek számítottak, majd a kisebbségi körülmények között az önmegőrzés legbeszédesebb bizonyítékai lettek. „Főként dr. Kántor Lajos akkori titkár érdeme az, hogy több mint tizenhat évi
szünetelés után újra megindult a vándorgyűlések sorozata, és egyetlen
kétéves kényszerű megszakítást leszámítva, az EME minden évben más
és más erdélyi városban szolgálhatta a magyar tudományművelés, közművelődés és a honismeret nagy ügyét.” Nagy Géza azzal a méltató szóval
zárja visszatekintését, hogy dr. Kántor Lajos küzdelmes években „az EME
hivatásába vetett erős hittel felújította és hősies, áldozatos kitartással évről évre megrendezte a vándorgyűléseket”.17
16
17

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Marosvásárhelyen 1930. augusztus28.-30. napján tartott
kilencedik vándorgyűlésének emlékkönyve. Szerk. György Lajos. Kvár 1931.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Désen, 1942. október hó 18–20. napján tartott tizenhetedik
vándorgyűlésének emlékkönyve. Szerk. Szabó T. Attila. Kvár, 1943. 188.
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4. Az Egyesület folyóiratának (az Erdélyi Múzeumnak) és tanulmánysorozatának (az Erdélyi Tudományos Füzeteknek) a szerkesztési munkáját
a főtitkár, György Lajos vállalta magára, de ezen a területen is maradt teendője Kántor Lajosnak.
Az 1930. március havában (tizenkét esztendei kényszerszünet után) újra
meginduló folyóirat 1874-beli eredeti célirányának megfelelően a szakosztályokban létrejött általános érdekű (főleg erdélyi tárgyú) dolgozatok közlése
mellett arra is vállalkozott, hogy rendszeresen közrebocsátja az Egyesület
működésére vonatkozó közleményeket. Ez utóbbiak kéziratainak (jelentések,
tájékoztatások) az előállítása titkári feladat volt. Ebben a minőségében Kántor
Lajos utolsó jelentését a folyóirat 1941-es 1–2. füzetében olvashatjuk. A választmány nevében ezeket írta: „Dolgoztunk, ahogy lehetett és olyan eszközökkel, amelyek rendelkezésünkre állottak. Nem csináltunk tehát lehetetlent,
de azt mondhatjuk emelt fővel, hogy megtettük kötelességünket. A végzett
munkán érzett boldogító öröm tölthet el mindnyájunkat, mert a letűnt huszonkét év alatt szárnyaszegetten ugyan, de kisebbségi összmagyarságunkat
összetartóan éltünk, és átmentettük az összmagyarság tulajdonát, az EME
gyűjteményeit, eddigi ismereteink szerint talán hiánytalanul.”18
Az Erdélyi Tudományos Füzetek ekkori (1926–29 közötti) első számai
György Lajos szerkesztésében, az Erdélyi Irodalmi Szemle kiadásában jelentek meg. A 22. számtól az EME a sorozat gazdája. 1930-ban annak bizonyságaképpen, hogy Kántor Lajos szerteágazó szervezőmunkája mellett a rendszeres betűvetést sem elhanyagolható feladatának tekintette, a sorozat 23.
száma ezzel a címmel jelent meg: „Az Erdélyi Múzeum-Egyesület problémái.
Az elnökség megbízásából összeállította Dr. Kántor Lajos.” A füzet szerzője
azzal az erdélyi közvéleményt kifejező óhajjal zárja mondandóját, „…hogy
az Erdélyi Múzeum-Egyesület a magyar tudományosságon keresztül az általános tudományosság építésében zavartalanul vehesse ki részét”.
Egyesületi titkársága idején Kántor Lajos rendszeresen megjelentette
dolgozatait az Erdélyi Tudományos Füzetek sorozatában is; ezeknek a témái vagy az Erdélyi Múzeum-Egyesület életével, vagy a román kultúrával
kapcsolatosak. Pusztán címük jelzi, hogy dolgozatainak problematikája
mennyire összefonódott életútjával: a román kultúrával való beható megismerkedésével és az EME-ben vállalt elöljárói munkájával. A címek: Hidvégi
gróf Mikó Imre szózata 1856-ban az Erdélyi Múzeum és az Erdélyi MúzeumEgyesület megalapítása érdekében; Kölcsönhatás a magyar és román népköltészetben; Erdély a világháborút tükröző román irodalomban; Czegei gróf
Wass Ottilia, az Erdélyi Múzeum-Egyesület nagy jótevője; Párhuzam az Erdélyi
Múzeum-Egyesület és az Astra megalakulásában és korai működésében. Ezek18

Dr. Kántor Lajos titkári jelentése az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1940. évi működéséről. Erdélyi Múzeum. 46(1941). 73–79.
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ben a dolgozatokban bőven találunk máshol fel nem lelhető információkat
és eredetiségükkel egyenesen meglepő meglátásokat. Közülük most csak
egyet, mégpedig a Wass Otíliáról szólót kívánom kiemelni. Ismerve a módszerességet, mellyel Kántor Lajos szemrevételezte és körüljárta azokat a munkaterületeket (élethelyzeteket és személyiségeket), ahol magának személyre
szóló tennivalókat fedezett fel, egészen természetesnek kell tartanunk, hogy
az Erdélyi Múzeum-Egyesület múltjának és különösen az első világháborút
követő évtized sajátosságainak vizsgálása közepette előbb-utóbb találkoznia kellett Wass Otília személyiségével. Az Egyesület napi gondjaival vesződő titkárt a „nagy jótevő” mecénási teljesítménye serkentette a példa felmutatására, a kutatót az „érdekes és színes egyéniség sarkallta életrajzának
levéltári kutatás alapján való megírására”. Az irodalomtörténeti kutatás
mint a fiatal Kemény Zsigmond szerelmét tartotta számon Wass Otíliát, a
közéleti emlékezet viszont ama cselekedete nyomán zárta szívébe a magas
kort ért vénkisasszonyt, hogy tekintélyes vagyont (földbirtokot és Kolozsvár
főterén épült palotát) testált a református egyházra és az Erdélyi MúzeumEgyesületre. Dolgozata záró fejezetében Kántor Lajos az alapító Mikó Imre
mellé helyezi Wass Otíliát: „Az Erdélyi Múzeum-Egyesület történetében sok
nagy szellemmel találkozunk, kik vagy tehetségük legjavát állították az
Egyesület szolgálatába, vagy adományaikkal, letétjeikkel siettek a közkincset gyarapítani. Az EME létét illetőleg azonban két ember volt elhatározó
befolyással. Gróf Mikó Imre szelleme csodálatos kitartó erejét és vagyona
számottevő részét adta az EME-nek: megalapította az Egyesületet, s 12 holdas kertjével és villájával lehetőséget adott az elinduláshoz. Jelentőségben
gróf Wass Otília közvetlenül Mikó Imre után következik: vagyona felének
adományozásával lehetővé tette az EME-nek a továbbműködést akkor is,
mikor annak minden más anyagi forrása kiszáradt.”19
1940-ben, a bécsi döntést követően nagy kihívással találta magát
szemben az élete ötvenedik évébe lépő latin–görög–román szakos középiskolai tanár, az EME-t 1927-től szolgáló egyesületi titkár. Egy pillanatra
talán a tudományos pályát lelkében melengető fiatal bölcsészdoktori álmának beteljesülése csillanhatott meg előtte. A kolozsvári magyar tudományegyetem visszaállításával foglalatoskodó magyar közoktatásügyi
minisztériumból ugyanis kérdést intézett hozzá, a kiszemelt professzorhoz, hogy „mit választana inkább az egyetemen: a román vagy a latin katedrát”. Válaszát nem annyira meglepőnek, sokkal inkább reá igen jellemzőnek kell tartanunk: „Azt feleltem, hogy egyiket sem. A román tanszékre
feltétlenül románt kell kinevezni, a latinból pedig nem érzem magam elég
19	Kántor Lajos: Czegei gróf Wass Ottilia, az Erdélyi Múzeum-Egyesület nagy jótevője. Kvár,
1938. 22.
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felkészültnek, hiszen 20 év óta nemigen foglalkoztam vele tudományosan.”20 Az I. Ferenc József nevével ismét munkába álló tudományegyetem
azonban nem mondott le Kántor Lajosról, igénybe vette tudását és tapasztalatait. Kinevezték az egyetem mellett felállított, tanárképzést szolgáló
gyakorló főgimnázium igazgatójának, mégpedig tanügyi főtanácsosi
címmel és ranggal. Azt is reá bízták, hogy maga tegyen javaslatot tanári
karába kinevezendő személyekre. Így az általa vezetett gimnáziumnak az
idősebb Nagy Jenő mellett olyan kiváló fiatal szakemberek lettek a tanárai,
mint a kémikus Balogh Antal, a magyar nyelvet és irodalmat tanító Balogh
László, a volt Eötvös-kollégista történész Mikecs László. Ugyanakkor a minisztérium megbízta a kolozsvári román fiú- és leánygimnázium szervezésével és megnyitásával. Ezekről a megbízásairól így vall önéletrajzában:
„Nem volt nap, hogy igazgatói irodámban legalább 5–6 román szülő ne
fordult volna meg tanácskérésért. Minden esetben az illetők anyanyelvén
beszélgettünk, s mindig az volt az érzésem, hogy megelégedéssel távozott
az illető. Nem egy közülük megkísérelte háláját anyagilag is kifejezni, s
csodálkozott, hogy ez teljesen lehetetlennek bizonyult számára.”
Gyakorló gimnáziumi igazgatói megbízatása elmúltával, azaz a háború után, az 1944/45-ös tanévtől kezdődően a kolozsvári Református
Kollégiumnak lett a latin-görög szakos tanára. Egyébként a kollégiumi
elöljáróság már évekkel korábban meghívta erre a tanszékre, de sem a Református Egyházkerület vezetői, sem a leánygimnázium tanári kara nem
egyezett bele az álláscserébe.
Ezt az írásomat azzal az emlékezetes élménnyel kívánom befejezni,
hogy gimnáziumi tanulmányaim utolsó két évében, egészen az 1946-ban
letett érettségi vizsgáig a Kolozsvári Református Kollégium tanítványa lehettem. Balszerencsés évek után, amikor is az antikvitást (nyelveivel, mitológiáival) sikerült két tanáromnak is egymást követően megutáltatnia, ő
legkedvesebb iskolai emlékeimmé tette latin és görög óráimat. Különösen
a görögöt. Mindössze egy évig szerepelt tanrendünkben ez a tárgy, és tanárunk az első órán közölte velünk, hogy mivel a görög ábécét algebra órákon amúgy is megismertük, ő az idő rövidségére való tekintettel nem kíván
nyelvtannal kínozni, hanem előadásokkal áttekinteti velünk az egész görög
kultúrát, filozófiájával, szépirodalmával, sőt képzőművészetével együtt. Jutott óra Arisztotelésznek, Szophoklésznek, Pheidiasznak éppen úgy, mint a
sztoicizmusnak vagy a kutyákról elnevezett cinikusoknak.
Utolsó érettségi találkozónkkor, 2006-ban már csak egyetlen volt osztálytársammal eleveníthettem fel ifjúkorunkat, barátom kérdezte, hogy
emlékszem-e az öreg Petulans (leánygimnáziumi tanítványai adták neki
20 Önéletrajza Egyebek című fejezete hetedik pontjaként írta le ezeket a szavakat.

240

Kántor Lajos

ezt a nevet még az 1920-as években) előadására a hedonizmusról. Hogyne
emlékeznék – válaszoltam –, még az utolsó mondatára is, arra, hogy „Fiúk!
Nem ajánlom maguknak.” Sorsom úgy hozta, hogy mostanában sokszor
állok meg és el-elidőzöm a Házsongárdi temető nyugati, lutheránus részén
nyugvó tanárom sírja közelében. Ilyenkor néma szóval jelentem neki, hogy
a 20. század sok lidérce igencsak megkörnyékezte egyre ritkuló nemzedékemet, de a hedonizmustól még csak óvakodnunk sem kellett.

În urma absolvirii Gimnaziului de Stat din Dej devine licenţiat în limbi clasice şi istorie antică
la Universitatea de la Budapesta. Mai târziu, profesor al Liceului Reformat de Fete din Cluj, director al Colegiului de Institutori din acelaşi oraş, profesor al Colegiului Reformat de Băieţi şi
al Liceului Pedagogic; lexicograf colaborator al Academiei Române la proiectul Dicţionarului
român–maghiar. Din 1927, secretar al Societăţii Muzeului Ardelean. Studiile sale se îndreaptă,
mai cu seamă, asupra epistolografiei de interes pentru maghiari a lui Odobescu, a funcţionării
şi conferinţelor ştiinţifice ale Societăţii, respectiv a morţii lui Stephan Ludwig Roth, dar şi asupra educaţiei civice platoniciene. Manualele sale de limbă latină au apărut în mai multe ediţii.
Redactor al Analelor Gimnaziului de Institutori al Institutului de Pregătire Didactică. Articolele
sale au apărut în paginile ziarelor şi revistelor Magyar Nép [Poporul maghiar], Ellenzék [Opoziţia], Újság [Ziarul], Erdélyi Iskola [Şcoala Ardeleană], Tanáregyesületi Közlöny [Buletinul Asociaţiei Profesorilor], Református Szemle [Revista reformată], Pásztortűz [Foc de păstori], Erdélyi
Szemle [Revista ardeleană], Keleti Újság [Ziarul de est].
A graduate of the state grammar-school in Dej, he achieved a diploma as a teacher of classics and ancient history at the University of Budapest. He then became a teacher at the
Reformed Girls’ Lyceum in Cluj, director of the local Teachers’ Training School, teacher at
the Reformed Boys’ College and at the training-college; colaborator for the Hungarian–
Romanian Dictionary under the auspices of the Romanian Academy of Sciences. From
1927 secretary of the Transylvanian Museum Society. His studies concern Odobescu’s correspondence of Hungarian relevance, the functioning of, and the scientific lectures held at
the Transylvanian Museum Society, the death of Stephan Ludwig Roth, as well as Platonic
civic education. His manuals for Latin reached many editions. He also was an editor for
the Annals of the Teacher’s Training College, and has published in various journals and
periodicals, including Magyar Nép [Hungarian People], Ellenzék [Opposition], Újság [News],
Erdélyi Iskola [Hungarian School], Tanáregyesületi Közlöny [Bulletin of the Teachers’ Association], Református Szemle [Reformed Review], Pásztortűz [Shepherd’s Fire], Erdélyi
Szemle [Transylvanian Review], Keleti Újság [Eastern Journal].

benkő samu
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Kelemen Lajos
(1877–1963)

Ma már kevesen vannak, akik ismerték, látták, amint egyenes tartásával,
galambősz fejével, kezében elmaradhatatlan sétapálcájával végighalad a
Farkas utcán, hogy betérjen a levéltárba. Azok tudják igazán, hogy legendás memóriájával-tudásával és városvezetésével, kifogyhatatlan mesélőkedvével milyen élményt nyújtott számukra. A szakmabeliek nemcsak a
tőle tanultakért tisztelik, hanem mert az elsődleges források, a levéltárikézirattári kútfők megbecsülésében, az áldozatos munkában, az észrevétlen kutatás szenvedélyében és a fáradhatatlan igazságkeresésben éppúgy,
mint a tudományos erkölcs követésében és a feddhetetlen jellem tekintetében volt előttük követendő példakép.
Kelemen Lajosról szólva az alábbiakban elsősorban Szabó T. Attila írásaira alapozhatunk, aki a tudományos pályán őt elindító mesterét tisztelte
benne. A Mesteréhez legközelebb álló nyelvtudós 1938-ban, majd az 1970-es
években több alkalommal írt alapvető rövid életrajzot, értékelést és megemlékezést Kelemen Lajosról. Tollát azonban először a királyi diktatúra, majd a
pártállam cenzúrája fogta vissza, s nem érte meg, hogy „tisztán, szabadon”
írhasson. A rendszerváltozás után kötetbe foglalt válogatott művelődéstörténeti tanulmányait Sas Péter látta el bevezetővel és lelkiismeretesen összeállí-
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tott jegyzetekkel. Kisebb írásokban többen emlékeztek rá és méltatták munkásságát. Elég legyen említeni Kelemen Lajos egykori magántanítványát,
ifj. Gidófalvy Istvánt, aztán tudósunk kiváló közíró rokonát, Mikó Imrét, az
erdélyi viszonyokat mindig szívén viselő történész Benda Kálmánt, a művészettörténet nagy alakját, Entz Gézát és a tudósunkkal közeli kapcsolatban
volt B. Nagy Margitot, az iskolateremtő néprajzkutató Erdélyi Zsuzsannát, a
levéltáros Kiss Andrást, de e sorok írója is tisztelgett előtte.1 A mai történész
már abban a helyzetben van, hogy szabadon elmondhatja véleményét, leírhatja kutatásai eredményeit s tisztázhat eddig elhallgatott kérdéseket.
Mikó Imre évtizedekkel ezelőtt feltette a kérdést: „Nem tudom, men�nyi időnek kell eltelnie valaki halála után, hogy ne legyen többé kötelező
az emlékezés panegirikus hangvétele, és rokonok, barátok, ismerősök érzékenységének sérelme nélkül őszintén lehessen írni arról, akit annyira
szerettünk.”2 A közeli rokon és nagyszerű közíró arra figyelmeztet, hogy a
fetisizáláson túl az igazi tudós és a hús-vér ember portréjának megrajzolásához kell eljutnunk.
1

2

Szabó T. Attila munkái közül: Kelemen Lajos tudományos munkásságának negyven éve.
1897–1937. Erdélyi Múzeum 1938. 143–16. (A továbbiakban: Kelemen 1938.); Kelemen
Lajos. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 1957. 109–110. (A továbbiakban:
Szabó TA 1957.); Kelemen Lajos életrajzi adatai és tudományos munkássága. = Emlékkönyv
Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Bodor András et alii. Buk.
1957. (A továbbiakban: KelemenEkv.) 630–650. (Magyari Andrással; a továbbiakban:
Szabó TA–Magyari); Két megemlékezés Kelemen Lajosról. = Válogatott tanulmányok és cikkek. V. Buk. 1981. 208–214. (A továbbiakban: Szabó TA 1981.); Kelemen Lajos a személyes
emlékezés tükrében. = Válogatott tanulmányok és cikkek. VI. Buk. 1985. 480–498. (A továbbiakban: Szabó TA 1985.). Lásd még Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok. I. A
bevezető tanulmányt írta Szabó T. Attila. Sajtó alá rendezte B. Nagy Margit. Buk. 1977.
(A továbbiakban: Kelemen 1977.) ; Művészettörténeti tanulmányok. II. Sajtó alá rendezte
és a bevezető tanulmányt írta B. Nagy Margit. Buk. 1982. (A továbbiakban: Kelemen
1982.); KelemenEkv; Kelemen Lajos: Gidófalvy István. Sajtó alá rendezte, szerkesztette, a
kísérő tanulmányt és a jegyzeteket írta Sas Péter. Kvár 2002. (A továbbiakban: Kelemen
2002.); Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok. Sajtó alá rendezte, szerkesztette, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Sas Péter. Kvár 2006. (A továbbiakban:
Kelemen 2006.). – Más szerzők közül idézzük Balassa Iván: Szabó T. Attila 1906–1987.
Erdély nagy nyelvtudósa. Bp., 1996. (A továbbiakban: Balassa). – Benda Kálmán: Kelemen Lajos. Magyar Tudomány 1963. – Benkő Samu: Köszöntjük Kelemen Lajost. Korunk
1957. 1223–1224. – Csetri Elek: Kelemen Lajos öröksége. Művelődés 1978. 4. sz. 44–46.
(A továbbiakban: Csetri 1978.); Uő: A diák Kelemen Lajos. A Hét 1982. (A továbbiakban:
Csetri 1982.). – Entz Géza: Kelemen Lajos. Művészettörténeti Értesítő 1964. – Gidófalvy
István: Önéletrajz. Közzéteszi Sas Péter. Kvár 2005. (A továbbiakban: Gidófalvy). – Kiss
András: Erdélyben a levéltáros fogalma Kelemen Lajossal azonosult. A 130. éve született
kutatóra Kiss András emlékezik. Szabadság 2007. dec. 22. (A továbbiakban: Kiss András.).
– Mikó Imre: Akik előttünk jártak. Buk 1976. (A továbbiakban: Mikó.) – Természetesen
sok értékes anyagot szolgáltat Kelemen Lajos személyi levéltárának (a továbbiakban:
KelemenLvt.) az Országos Levéltár Kolozs megyei Igazgatósága (KmOL) megőrzésében
lévő anyaga.
Mikó. 25.
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Az alábbiakban az EME megalapítása 150 éves ünnepi alkalmára készült írást vehet kezébe az olvasó. Hézagpótló összefoglalót, Kelemen Lajos
élete és munkássága elsődleges forrásokra támaszkodó, bővebb, mégis vázlatos bemutatását. Olyat, amelyből a szeretet és tisztelet, a kegyeletes túlzásra hajló nekrológ hangvételén túlmenő valós képet próbálunk felvázolni, a
műveiben, alkotásaiban és az emlékekben-beszélgetésfoszlányokban ma is
élő kutató-tudóst igyekszünk megidézni. Az egészen hiteles Kelemen Lajos
kép csak tudósunk hatalmas személyi levéltárának és kiadatlan, több ezer
darabból álló levelezésének tüzetes tanulmányozása után készülhet el.

Élete
1.
Élete a székely fővárosban kezdődött. Kelemen Miklós ítélőtáblai irodatiszt
és Csomoss Janka második gyermekeként Marosvásárhelyen, 1877. szeptember 30-án született. A város egyik külnegyedének egyszerű, inkább
falusias kinézésű házában látta meg a napvilágot. Kelemen Lajos azonban
haláláig szeretettel emlékezett születése kicsiny zugára.3
Tudósunk gyermekkorának színtere, Marosvásárhely európai szinten
kisvárosnak számított, Erdély nagyságrendben negyedik településeként
a maga 12 883 lakosával (1880), kultúrintézményeivel azonban a jelentős
központok közé tartozott. Nagyernyei előnevű, elszegényedett marosszéki
székely szabadparaszti családból származó édesapja a marosvásárhelyi
Református Kollégium elvégzése után, nyárádszentlászlói szülőfaluját otthagyva, a közeli székely központban keresett megélhetést, és 1874-ben
a Táblánál napidíjasként helyezkedett el.4 A város mindennapi életére
erősen rányomta bélyegét a régi világ hagyományos, patriarkális-rendi
szelleme. Nem hiába írta Kelemen Lajos Marosvásárhelyről, hogy lakói „a
flekkent és vargabélest többre becsülték, mint a város történetét”.5 Kelemen Lajos emlékei között gyakran felidézte, hogy a nagyszünetben a kollégium tanári kara rendszeresen átvonult a vendéglőbe flekkenezni.
Az előkelő és gazdag rétegekkel szemben az olyan szegény kistisztviselő, mint tudósunk édesapja, a kispolgári életforma peremére szorulva
tengődött családjával. Az édesanya áldozatkészséggel, szeretettel, s ha
kellett, összeszorított foggal és eréllyel irányította famíliáját. Noha taka3
4
5

Gidófalvy 160–161.
KelemenLvt. 28. cs.
Gidófalvy 211.
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rékos háziasszonyként gazdálkodott, a férj fizetésének beosztása nagy
gondot okozott, és nélkülözésre ítélte a hat gyermekkel jócskán felduzzadt
családot. Kelemen Lajosnak még öt testvére volt, rajta kívül két fiú: Jenő és
Miklós. A három lányról keveset tudunk, ellenben a Naplójában nemegyszer találkozunk e fiúk nevével. Hála apjuknak, mindketten középiskolába
jártak, Jenő Marosvásárhelyen tanult, míg Miklóst Lajos bátyja juttatta
a kolozsvári Unitárius Kollégiumba, és végig gondját viselte. Jenő öccse
Szászrégenbe nősült, majd Segesváron dolgozott, míg Miklós Szegedre
került a MÁV-hoz. Az első világháborúban önként jelentkezett katonának, beosztása miatt azonban nem vonult be. Végig tartotta a kapcsolatot Lajos bátyjával, és ragaszkodott szülőföldjéhez. Még inkább, mikor a
gyerekek iskolába kerültek. Az idő múlásával a gondok csak szaporodtak,
mert az édesapa három fiát (a legidősebb Lajos mellett Jenőt és Miklóst)
értelmiségi pályára szánta és a kollégiumba íratta. Az iskoláztatás pedig
az amúgy is szűkös családi költségvetés nem jelentéktelen tételét tette ki.
Tájékoztatásul álljanak itt a következő adatok. A marosvásárhelyi Református Kollégiumban az évi tandíj az elemiben 6, a gimnázium V–VI. osztályában 10, a VII–VIII. osztályban pedig 11 forint volt, azonkívül egyéb
intézményfenntartó költségek. Ebben nincsenek benne az iskolai felszerelésre és tankönyvekre fordítandó költségek.6
Szerény keresete ellenére az édesapa nagy gondot fordított gyerekei
lelki-szellemi-testi nevelésére. Kelemen Lajos így jellemzi: „Ő annyira szerette az erdőt, mezőt, hogy amikor az idő engedte, öt-hat éves koromtól
fogva minden vasárnap sétálni hordozott a határba. Tőle tanultam meg
a gyaloglást, a fák, füvek, gabonafélék és virágok nevét.” De tőle hallott
legelőbb a nemességről, címerről és a gót stílusról is.7
A kis Lajost a betűvetésre és olvasásra az édesapa tanította meg, s tudása alapján egyenesen a második elemibe vették fel. Attól kezdve tizenegy évre a marosvásárhelyi Református Kollégium – a Bolyaiak iskolája
– lett alma matere (1885–1896). Előmeneteléről iskolai bizonyítványaiból
értesülünk. Az alsó osztályokat jó eredménnyel végezte, a gimnázium
már nehezebben ment a játékos kedvű gyermeknek.8
A serdülő Kelemen diákban élénk érdeklődés alakult ki a múlt iránt, és
ennek gyökereit családi és iskolai környezetében találjuk meg. Az édesapa
az akkori magyar népies-hazafias irodalom jeles verseiből két kötetnyit

6	Vö. KelemenLvt. 37.cs. Kelemen Lajos: Napló. 1895–1927. Kézirat. KmOL, KelemenLvt. (a
továbbiakban: Napló) 1898. szept.1. 1916. szept. 5. és 18., 1919. márc.10.
7
Gidófalvy 160.
8
KelemenLvt. 7. cs.
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saját kezűleg másolt le gyermekei számára. Nem hiányzott belőle az íráskészség sem, hiszen Kelemen Lajos őrizte édesapja önéletrajzát.9
De a történelem iránti vonzódást erősebben anyai ágon örökölhette.
Hiszen Csomoss Miklós, anyai nagyapja húszéves korában beállott honvédnek, és Bem vezérsége alatt részt vett a 48-as szabadságharcban. Kelemen Lajos nagyon szerette, benne találta meg a gyermek és érlelődő ifjú
igazi eszményképét. 1904-ben így emlékezik róla: „Lelkes, jószívű, melegen érző magyar ember. Látom egy-egy vonását, amit átörököltem. A lelkesülést, a képzelőtehetséget, az indulatosságot, a gyors megbánást, megbocsátást, s ami kevés jó kedélyem van, azt mind innen, az édesanyám
útján örököltem.”10
Mindkét szülőjében élénken munkált a székely-magyarság keretébe
illeszkedő Marosszék hagyománya, szabadparaszti és kisnemesi múltja és
öntudata-önérzete, sőt az elszegényedett famíliák érzékenysége. A nemzeti szellem uralkodott a kollégiumban is, ahol különösen latintanára és
a nagykönyvtár őre, Koncz József és történelemtanára, Bihari Sándor ébresztgették és serkentették diákjaikban a múlt iránti érdeklődést. A külföldi akadémiákon is megfordult Koncz József hivatásszerűen tanította
diákjait a könyv szeretetére. Szokásává vált, hogy a kiválasztottakat jó
érzékkel időnként rászabadította a nagykönyvtár kincsestárára, hogy annak olvasmányai felkeltsék érdeklődésüket és felcsigázzák fantáziájukat.
Kutatgatás közben Kelemen diák váratlanul felfedezte a Szabó T. Attila
által később közzétett 1400 tájáról való magyar szövegemlék, a Marosvásárhelyi Sorok és a vele egyidős, egyik legrégibb széljegyzetes emlék, a
Marosvásárhelyi Glosszák anyakódexét.11
Már kisdiák korában kedvenc olvasmánya volt Halmágyi Sándornak
romantikus szellemben fogant regénye, a Saphira, amire az élmények
újabb rétegei rakódtak. Elhatározó jelentőségűnek bizonyult, hogy kezébe került Orbán Balázs nagy hatású könyve, A Székelyföld leírása.12 Annak ábrázolásai és magyarázatai csak fokozták a nyitott szemű diákban
a megismerés vágyát, a vonzódást kedvenc tárgyai, a történelem és irodalom iránt. Rómer Flórisnak az ifjú Kelemen számára újdonságszámba
menő könyve, a Régi falképek Magyarországon a művészettörténet felé irányította figyelmét.13

9	Uo. 38. cs.
10 Napló. 1904. szept. 18. és 1915. aug. 21.
11 Szabó TA 1977/1. 9.
12	Uo.
13 Kelemen 1982. 9.
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Az ébredő gondolatot csakhamar tett követte, és diákunk az olvasottakon-hallottakon fellelkesülve néhány társával amúgy gyalogszerrel
a környék műemlékeinek, ősi templomainak megtekintésére indult. Egy
ilyen alkalommal fedezte fel 1893-ban a marosszentkirályi, 1895-ben,
kedvelt Csomoss nagyapja eldugott falujában pedig a nyárádszentlászlói
falfestményeket. A felfedezés élménye és öröme további kutatóutakra biztatta a fiatalokat, így bukkantak rá aztán a legrégebbi, a mohácsi csata
évéből (1526) származó gógánváraljai mennyezetfestményre.14 Ez a fiatalkori felfedezés olyan indítás volt, ami Kelemen Lajos egész életére kihatott, művészettörténeti érdeklődési köre bővüléséhez és egyik főműve, a
gógánváraljai mennyezetfestmények témájának megírásához szolgáltatott alapot. Könyvtári és paleográfiai ismeretanyaga annál többet nyomott
a latban, mert falujárásai során írásos emlékek, régi könyvek, kéziratok
és oklevelek-levelek is kezébe kerültek. Most alakult ki benne véglegesen
a hivatástudattól hajtott kötelességvállalás, az, hogy múltunk tárgyi és
írásos emlékei feltárását és megismertetését egész életére vállaira vegye.
Tanárai felfigyeltek rá, hogy aztán az érettségin a szakember elismerését
is kiváltsa. Érettségi bizonyítványát 1896. június 25-én állították ki.

2.
Pályaválasztására döntő mértékben kihatott az a mozzanat, hogy az érettségin királyi biztosként jelen lévő Szádeczky-Kardoss Lajos, a kolozsvári
egyetem történészprofesszora az őt levélben felkereső diákot ismerte fel a
vizsgázó Kelemen Lajosban. Pályaválasztásában Szádeczky biztatásának
meghatározó szerepe volt. Édesapja ugyanis Lajos fiát jogi pályára szánta.
Mint szegény, sokat nélkülöző-küszködő értelmiségi, józan meggondolásból úgy vélekedett, hogy fia jogászként jobban boldogul. A fiatalember
egyéni érdeklődése és Szádeczky biztatása azonban olyan argumentumnak bizonyult, hogy a zsenge maturandus végleg eldöntötte: a történettudomány művelését választja életcéljául. Ezzel kapcsolatban 1895-ben a
jövőre nézve azt írja Naplójába, hogy ha tanár lesz, ne legyen akadékoskodó, „s a tanulók külső öltözetével, szegénységével […] ne bajlódjam. Senkit
arcátlan, dög, tekergőnek ne szidjak, mert ez roppantul lehúzza úgy az ifjú
kedvét, mint a tanár iránti tiszteletet, s mindég gyűlöltté teszi a tanárt.”15

14
15

Kelemen 2006. 467.
Napló. 1895, dátum nélkül.
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Egyetemi felkészülését egy szerencsés körülmény segítette elő. A tehetséges, de szegény diákot Szádeczky professzor a vagyonos és tekintélyes dr. Gidófalvy István királyi közjegyző fia mellé ajánlotta be nevelőnek.
Tudósunk később méltán írta Naplójába patrónusáról: „Nálánál jobb szívet
még a világon nem ismertem.”16 Gidófalvyéknál az egyetemista nemcsak
otthonra lelt, hanem a tekintélyes polgári család barátai, társasága, életvitele a felemelkedés és művelődés új lehetőségeit villantotta fel előtte. A
háznál egyetemi tanárok, orvosok, ügyvédek, politikusok fordultak meg,
családi rendezvények, név- és születésnapok, emlékünnepek, ebédek és
vacsorák zajlottak. A vendégek között állandó volt az eszmecsere a világ,
az ország és város-vármegye gondjairól. Mindezekben Gidófalvy közjegyző a kor mércéjével tekintve haladó álláspontot képviselt, egyik szellemi
atyja volt az akkor kibontakozó szövetkezeti mozgalomnak, a városban
humanitárius gondolkodásával is ismertté vált. Közösségi elkötelezettsége jeleként az EME, EMKE, EMGE, EKE támogatója volt, a református egyház szolgálatában végzett tevékenységével is kiemelkedik, kezdeményezése döntött a Szeretetház néven ismert leányotthon létrehozásában.17
A fiatal nevelő tanítványával színházba járt, ünnepségeken vett részt,
szellemi nagyságokkal, tekintélyes személyiségekkel ismerkedett meg,
jelentős kapcsolatai alakultak ki. Patrónusa barátai közt olyanok voltak,
mint Szádeczky professzor, később meg Erdélyi Pál, az Egyetemi Könyvtár
igazgatója, több egyetemi tanárral együtt. A házban tudományos légkörbe is került. Gidófalvy maga is művelt ember volt, akinek több száz kötetes
könyvtárában az egyetemi tanulmányokban elmélyedő diák rendelkezésére állottak a világ- és magyar irodalom klasszikusai, a Magyar Tudományos Akadémia kiadványai, nemkülönben közéleti, tudományos és
politikai folyóiratok évfolyamai. Tanítványa, ifj. Gidófalvy István jó diáknak bizonyult, aki élete végéig baráti kapcsolatban állott volt nevelőjével.
Kolozsvár polgárosodó-civilizálódó légkörében pedig sokat szélesedett az
egyszerű környezetből kikerült fiatalember látóköre, gazdagodott műveltsége és finomodott gondolkodásmódja.
Az ifjú Kelemen a Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelvés Történettudományi Karára iratkozott, és négy évig rendes hallgatóként
a történelem–földrajz szakon látogatta a kurzusokat és szemináriumokat
(1896–1900).

16	Uo. 1898. ápr. 14.
17	Kelemennek az id. Gidófalvy Istvánhoz fűződő kapcsolatára lásd Szabó TA 1997/1. 11;
Kelemen 2006. 6–7; Kelemen 2002. 7. 9–17, 30–38, 45, 48, 128, 139–142, 147, 162, 225,
227–228.– Gidófalvy 18, 45. stb.
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Egyetemi felkészülésében a hangsúly nyilvánvalóan a történeti tárgyakra esett. Felkészítésében tanárai közül az őt felfedező Szádeczky áll
az első helyen. Kedvenc professzora előadásait a diák Kelemen Lajos a magyar történelem és történeti segédtudományok diszciplínáiból hallgatta,
összesen 17 kurzusán és gyakorlatán vett részt. A segédtudományi tárgyak keretében Szádeczky oklevéltanra, történeti kútfők ismeretére, kronológiára oktatta a tudásszomjtól égő diákot.18
Szádeczky 1891-ben, a magyar történelem tanáraként, teljes tudományos fegyverzettel és jelentős munkásság birtokában, mint szakjának
nagy formátumú tanára és Erdély történetének jeles művelője érkezett a
Ferenc József Tudományegyetemre. Kinevezésekor nemcsak magántanári
képesítése volt, hanem kétéves tanulmányút állt mögötte a bécsi Institut
für Österreichische Geschichtsforschungban, és jelentős, a fejedelemség
kori Erdélyre vonatkozó több alapvető munka s azok nyomán elnyert levelező tagság a Magyar Tudományos Akadémián. 1899-ben a diák Kelemen
segítette professzorát az erdélyi művészettörténeti és néprajzi anyaggyűjtésében, amit a párizsi világkiállításra készítettek elő.
Másik nagynevű történelemprofesszora Márki Sándor volt. Márki a
„viharsarokból” származott, és Budapesten végezte az egyetemet. Előrehaladását azzal alapozta meg, hogy 1888-tól a budapesti egyetemen a
Magyarország középkori története diszciplínából magántanári képesítést
szerzett. Mikor 1892-ben a kolozsvári egyetem ny. r. tanárává nevezték ki,
Dózsa György felkeléséről, valamint Arad vármegye és város történetéről
nagy jelentőségű művei már megjelentek, és kinevezése évében a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. Kelemen Lajost az
egyetemes történelem tanáraként oktatta. Érdeklődési köre a hazai tájakhoz kapcsolta, és a Márkinál hallgatott 9 kurzus és szeminárium nem maradt hatástalan a fiatal diákra, főleg európai kitekintését bővítette. Márki
hazafisága, liberális szelleme, természet iránti rajongó szeretete is hatott
diákunkra, de szintúgy emberi közvetlensége, enciklopédikus tudása és
nagy nyelvismerete. Márki professzor bizonyos értelemben kiegészítette
Szádeczkyt, természetjárása és szociális érzéke miatt is közel állott a barangoláshoz szokott és egyszerű körülmények között felnőtt diákjához.
A náluk tanultakat a történeti segédtudományok és régészet profes�szoránál, a kiváló klasszika-filológus és szótárszerkesztő Finály Henriknél
végzett Középkori paleográfia című gyakorlat egészítette ki. Dicséretesen
dolgozott Schilling Lajos egyetemi magántanárnál, aki a két első tanévben az egyetemes történelem ókori szakaszát oktatta.
18

Csetri 1982. 9. Az idézett, A diák Kelemen Lajos című tanulmány részletesen tájékoztat
a tudós közép- és főiskolai éveiről.
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Sokat tanulhatott Gergely Sámueltől, aki változásokban gazdag pályája során két évig a párizsi Sorbonne és Collège de France padjaiban
hallgatott történeti, jogtörténeti, irodalmi és esztétikai kurzusokat, majd
1889-ben a kolozsvári egyetemen magántanári minősítést szerzett. Különösen Bethlen Gábor korát és Teleki Mihály levelezését kutatta.
Szakmai fejlődése során kiváló felkészülésben részesült a nagy klasszika-filológus és műfordító, Csengeri János jóvoltából, akinél az első évben
latin kurzust hallgatott s ezzel továbbfejlesztette a Koncznál megalapozott
latin tudását.
Jóllehet Kelemen Lajost gyermekkorától a történelem érdekelte, az
egyetemen második szakját, a földrajzot is mindvégig tanrendszerűen
tanulmányozta. Terner Adolf professzornál fizikai és politikai földrajzot
hallgatott. A kiránduló, terepjáró és tudományos kiszállásokban járatos
Kelemen egyrészt a hazai tájakat, másrészt a világföldrajzot sajátította el
Ternertől, aminek nemcsak tudományos munkájában, hanem középiskolai működése idején is nagy hasznát vette.
A tanultakat filozófiai tárgyak egészítették ki. Tanári munkájában őt
is csak segíthette az az előképzettség, amit az egyetemen Schneller Istvántól, a személyiséglélektan képviselőjétől négy éven át kapott.
Természetes, hogy a kutató lelkületű Kelemen Lajos számára az eszményi tanárok azok voltak, akik koruk nagy forrásközlő generációja sorában éjt nappallá téve dolgoztak és jelentették meg munkáikat. Közöttük
két nevet kell kiemelnünk: a Szádeczky Lajosét és a Gergely Sámuelét. A
tudományos pályára jóformán középiskolás kora óta készülő Kelemen Lajos számára nem volt közömbös, hogy két tanára már diákkorában bekapcsolta saját oklevélkiadó műhelymunkájába: Szádeczky a Székely oklevéltár sajtó alá rendezése során, míg Gergely Teleki Mihály titkosírás-szerű,
csaknem olvashatatlan kézírású levelezése másolásában gyakorlatoztatta
az érlelődő historikust, s ezzel a régi írások, történeti szövegek olvasásában tökéletesítette tudását.19 Annak nem találtuk nyomát, hogy Kelemen
Lajos Szádeczky érzékenységét a Székely oklevéltár V. kötetéről a Kolozsvár
című lapban írt cikkében az abban előforduló „fogyatékosságokat, a hibákat is szóvá tette” s emiatt Szádeczky neheztelt volna Kelemenre.20 A jó
viszonyra enged következtetni, hogy Kelemen készíti el az említett forráskiadvány VI. kötetének névmutatóját, és ismertetést is ír a kötetről. Úgy
tűnik, hogy feszültség köztük nem 1897–1898-ban, hanem 1905–1907 között, az EME-ügyek és a doktorátus elhúzódása miatt keletkezett.
19	Gergely professzornál végzett munkájára az idézett egyetemi iratokon kívül lásd. Napló. 1899. jún. 19. Teleki Mihály levelezésének másolásáért ezen a napon 22 ft 40 krajcárt kapott. Mint anyaggyűjtőnek és recenzensnek is köze volt a Székely oklevéltárhoz.
20 Szabó TA 1977/1. 20.
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Egyetemi tanulmányai négy esztendejét 1900-ban fejezte be, és annak
bizonyságául az év szeptember 5-én abszolutóriumot, végbizonyítványt
nyert. Jövőtervezésében két út közül választhatott. Egyrészt tudományos
pályára léphetett, itt haladásának előfeltétele a doktori szigorlat letétele
volt. A másik járható út a tanári hivatás, amihez a már megszerzett alapvizsga után a szakvizsga, végül pedig a pedagógiai vizsga kiállása szükségeltetett.
Kelemen Lajost kezdettől a történeti kutatómunka érdekelte, és vágyainak megfelelően 1902 januárjától az Egyetemi Könyvtárba került napidíjasnak. Egyidejűleg a tanári vizsgáknak is eleget akart tenni; a szakvizsgát
megkésve, 1903 októberében tette le.21 Hátra volt még a pedagógiai vizsga. Ugyanis az egyetem elvégzése után egyéves önkéntes katonai szolgálatra kötelezték a fiatalokat. Kelemen Lajos 1901. október 1-jén be is vonult
a marosvásárhelyi 22. honvédgyalogezredhez. A gyakorlótéren azonban
súlyos belső sérülést szenvedett, így a következő évben, 1902. január 22én alkalmatlanként leszerelték és a népfelkelők közé sorolták.22
Rövid katonáskodás után a könyvtárban folytatta munkáját napidíjasként és segédkönyvtárosként. Azért alsóbb beosztásban, mert a minisztérium és intézménye követelményei diplomát írtak elő, márpedig neki még
mindig hiányzott a véglegesítést jelentő pedagógiai vizsgája.
Munkáját a rá jellemző szakszerűséggel és lelkiismeretesen végezte.
Ennek megfelelően 1907. február 4-én napidíjas juttatással „fizetéstelen
könyvtári segédtisztté” nevezték ki. Alapvetően könyvtári munkát végzett, de bekapcsolták az egyelőre könyvtári keretben folyó levéltári tevékenységbe is. Főleg kiszállásokon levéltári-könyvtári anyagok gyűjtésementése érdekében fáradozott. Igazgatója, Erdélyi Pál minősítése szerint
„kiváló szakember” volt, munkáját „megbízhatóság”, „buzgóság”, „lelkiismeretes és pontos szolgálat” betartása jellemezte, tevékenységét a közönség és elöljáróság megelégedésére végezte. 1907. október 13-án munkájáért rektori köszönetet is kapott.23
Az elismerés azonban későn érkezett. 1907 elején igazgatója közölte,
hogy „fizetéstelen könyvtári segédtisztté” nevezték ki napidíjas fizetéssel
és két év múlva kaphat végleges könyvtártiszti állást. Erdélyi a pályázóknak azt is tudomására hozta, hogy közülük elsőnek azt nevezteti ki, aki a
doktorátust legelőbb teszi le. Kelemen kollégája, Persián Kálmán abban az
évben ledoktorált.

21 Csetri 1982. 10.
22 KelemenLvt. 12. cs.
23	Kinevezéseinek és bizonyítványainak forrása: KelemenLvt. 12. cs.
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Kelemen Lajos doktori vizsgája azonban késett, könyvtárosi-levéltárosi előrehaladásának pedig ez volt a kulcsa.1902-ben elkezdte ugyan a
disszertáció készítését, vezetője, Szádeczky professzor megengedte, hogy
maga választotta témát (Nagy Szabó Ferenc marosvásárhelyi főbíró és
emlékíró) dolgozzon fel, két kisebb cikket és egy tanulmányt írt is a témakörből, de a doktori tézis 1907-ig sem készült el. Történt ez annak ellenére,
hogy igazgatója és patrónusa egyaránt figyelmeztette a doktori minőség
fontosságára. Gidófalvy István 1905-ben – a doktorátus elkezdése után
több mint három évvel – a késés miatt társaság előtt félig tréfásan „félbenmaradt embernek” nevezte. Kelemen Lajos 1700 koronányi adósságára
hivatkozott és arra, hogy öccsének, Miklósnak eltartása is őt terheli. Utal
kutatási elfoglaltságára, arra, hogy pénzszerzés végett másolás és kollégiumi órák elvállalására kényszerül; a helyzet neki fáj legjobban, hogy milyen szörnyű, „ha az embert anyagi gondok nyomják!”24 Kelemennek valóban 1700 korona kölcsönnel sikerült megakadályoznia, hogy szülőháza
dobra kerüljön. Igazgatója ebben is segítséget ígért.25
A doktorátus elmaradása ugyanakkor a doktori címmel szembeni
fenntartásának is tulajdonítható. Kelemen Lajos ismételten a doktorátus ellen nyilatkozik. Szerinte a doktorátus „komédia”, viselői érdemtelenül kapják.26 Álláspontját élete végéig fenntartotta. Ellenszenvében az is
benne volt, hogy az 1903-ban az Egyetemi Könyvtárba levéltári osztályvezetőnek kinevezett Veress Endrének a doktori címe vele szemben nagy
előnyt jelentett.
Veress Kelemennél majdnem tíz évvel idősebb volt, 1894–1897 között mint ösztöndíjas szakosodott a bécsi Institut für Österreichische
Geschichtsforschung levéltári osztályán, és kolozsvári szolgálatba lépésekor Szinnyei már 13 Erdély történetével foglalkozó történeti munkáját
sorolja fel. Többségük különlenyomat ugyan, de van köztük könyv, akadémiai kiadvány is.27 Kolozsvári könyvtárigazgatója olyan komoly szakembernek tartotta, hogy vezetésével diplomatikai intézet alakítását tervezte.
Tudományos felkészültségét később is bizonyította.28 Veress érdemeit később Kelemen Lajos is elismeri, mikor 20 kötetnyi jórészt forráskiadvány
megjelentetését fűzi nevéhez, ugyanakkor munkássága anyagi hozadékát
is említi. Egyedül magányos, bizonyos fokig önző természete magyarázza,

24 Napló. 1904. okt. 7.; 1905. febr. 4. és nov. 26.
25	Uo. 1905. ápr. 6.; 1906. jan. 9., febr. 18.; 1907. ápr. 19.
26 Uo. 1907. jan. 26., jan. 30., ápr. 19., jún. 26., júl. 30., aug. 9.
27 Magyar írók élete és munkái. Írta Szinnyei József. Bp. 1908. (a továbbiakban: Szinnyei)
XIV. 1091–1093.
28	Uo. XIV. 1092–1096.
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hogy nagy érdemei ellenére Veress Endre nem lett akadémikus.29 Élete a
történettudomány és kormánymegbízatások szolgálatában telt el.
Veress-sel néhány évig együtt dolgoztak a levéltárban. A köztük feszülő ellentétet fokozta, hogy Kelemen a levéltári gyűjtőmunkát tartotta
elsőrendűnek, míg Veress a begyűjtött anyag feldolgozását, rendszerezését. Tudományos témaválasztásban Veressnél a politikai témák állottak
előtérben, míg Kelemen a művészet- és művelődéstörténethez vonzódott.
Ha nem is működtek teljes összhangban, Kelemen idős korában munkásságát elismervén Veresst barátjának nevezte.30
Mikor 1907 nyarán Kelemen Lajos úgy döntött, hogy az Unitárius Kollégiumban ismételten felkínált tanári állást elvállalja, úgy gondolta, új beosztása anyagi helyzete megoldására több garanciát kínál. Elhatározását
közölte igazgatójával, aki fájlalta elválását az Egyetemi Könyvtár hivatalából. Kelemen döntése azonban végleges volt.31
Új munkahelyén azonban csak helyettes tanár lehetett, mert nem volt
meg a tanári képesítése, az ún. pedagógiai vizsga, amit egy év múlva tett
le (1908. ápr. 27.). A véglegesítőnek számító vizsgával Kelemen rendes tanári címet nyert, és mintegy tíz évig középiskolai tanárként dolgozott.32
A pályamódosítást és anyagi helyzete rendezését az is indokolta, hogy
magánéletében is döntő fordulat állt be, nősülni készült. 1910. július 31-én
feleségül vette a kolozsvári Mikó Erzsébetet. Egy év múlva megszületett
lányuk, Erzsébet. Kelemen Lajos eszményi feleséget talált, aki olyan tulajdonságokkal volt megáldva, hogy egy életét a tudománynak és közéletnek
szentelő és nem éppen könnyű természetű férj mellett tudott állni a legnehezebb pillanatokban is. Naplójában férje így jellemzi: „Megértő, önfeláldozó, finom lelkű és hű feleség.”33
Kelemen Lajos tanári pályája 1907-től 1918-ig tartott, de előtte is, utána is egy ideig mint óraadó tanár dolgozott. Széles körű felkészültségével,
a tananyag érdekes mozzanatainak bemutatásával és kiváló előadókészségével a kollégiumi ifjúság egyik kedvenc tanárává vált. Óráira lelkiismeretesen készült, legendás pontossága és szigora közismert volt. Ugyanakkor diákjainak történeti forrásokat mutatott, műemlékek megtekintésére
vitte és természetjárásra szoktatta őket. Annak a kollégiumi tanárnak a
típusa volt, „aki nem tekinti elvégzettnek dolgát, mikor az utolsó óráról
kijő, hanem állandóan érdeklődik tanítványai minden legkisebb ügyesbajos dolga iránt”.34
29	Vö. Gidófalvy 174.
30	Uo. 174; Napló. 1916. márc. 10., 1916. dec. 27., 1917. jan. 6., aug. 18., szept. 7.
31 Napló. 1907. jan. 26., jan. 30., febr. 10., ápr. 19., jún. 26., júl. 30., aug. 9.
32 Csetri 1982. 11; Napló.1908. aug. 17.
33 Napló. 1919. ápr. 9.– KelemenLvt.12. és 26. cs.
34	Idézi Szabó T. Attila (Vö. Kelemen 1938. 144.)
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Kelemen Lajos élete a közügyekért, Erdélyért, magyar népéért égett el.
Alig lépi át az egyetem küszöbét, mikor az EME tagjaként találkozunk nevével, és jóformán meg sem szárad a tinta egyetemi végbizonyítványán,
mikor az Egyesület szolgálatába lép, és egészen a megrokkanásig jórészt
egyszemélyes intézményként dolgozik a levéltárban. Alkalma van megismerni az Erdélyi Múzeum-Egyesület kultúrmissziós célját, és 1897-ben,
másodéves bölcsész korában már az Egyesület „rendes tagja”, a következő
évben az egyesületi ülésen jegyzőkönyvet vezet és 1900-ban, negyedévesen a múzeumi közgyűlés „szavazatszedő bizottságának” tagja.35
1902-től az EME keretében végzett munkája kettéválik: napidíjasként
annak könyvtárában kezdi meg szolgálatát, másrészt az egyesületi életben vállal mind felelősebb feladatokat. 1918-ig terjedő könyvtárosi-levéltárosi munkálkodását az előbbiekben áttekintettük, most a szervezeti
ténykedés bemutatásán a sor. Tudnunk kell, hogy egyetemi professzorai
csaknem valamennyien az EME tevékeny tagjai voltak, akiknek szemében érdemnek számított, ha diákjaik segítik az Egyesületet. Különösen áll
ez Kelemen Lajosra, aki korán a tudományos ténykedésével tűnt ki és vágyott a közéleti szerepre. Az EME-vel és az Egyetemi Könyvtárral továbbra
is elvi és gyakorlati együttműködés és zavartalan viszony kapcsolta össze.
1908. január 19-én az Erdélyi Múzeum-Egyesület választmányi tagjává
választották. Elvszerűségére és önzetlenségére mi sem jellemzőbb, mint
az, hogy egyesületi állásából történt távozása után néhány hónappal az
Unitárius Kollégium VII. osztályának felét beszervezte az EME-be.36 Rövidesen nagy megtiszteltetés várt rá: miután Imre Sándor egyetemi magántanár eltávozott a városból és megbízatásáról lemondott, az 1908. október 7-én tartott választmányi ülésen Kelemen Lajost ideiglenes titkárrá
választották. A tisztségre őt ajánló Schilling Lajos főtitkár úgy jellemezte
mint aki „alapos ismerője az Egyesület ügyeinek és Erdélynek is”. Aztán az
EME 1909. március 21-i közgyűlésen négy évre annak rendes titkára lett.37
A tisztséget 13 évig viselte. Amikor a múzeumi titkárságot a román kormányzat nem tartotta összeegyeztethetőnek levéltári állásával, Kelemen
Lajos kénytelen volt lemondani a titkárságról (1921. december 29.). Valójában az Egyesület ügyvitelében 1927. július 1-jéig irányító szerepet vitt.38
Közéleti tevékenysége során az Erdélyi Kárpát-Egyesületben is tisztséget viselt, lévén, hogy principálisa családjában a sport különböző ágazatainak hódoltak. A fiatal Kelemen az elsők között szerzett kerékpárt, és
végzett hosszú, több száz kilométeres biciklitúrákat, télen társaival kor35
36
37
38

Csetri 1982. 11.– Napló.1898. márc. 5.
Napló. 1908. jan. 19.
Szabó TA 1938. 144.– KelemenLvt.12. cs.
Szabó TA 1938. 144.
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csolyázott a Sétatér jegén, legtartósabb szenvedélye azonban a természetjárás volt. A nemzeti ünnepeken, megemlékezéseken is tevékeny részt
vett. 1899. július 31-én, a költő halála 50. évfordulóján jelen volt a felemelő segesvári Petőfi-ünnepségen. Nem ok nélkül nevezi „felséges szép
ünnepnek”, hiszen sokezres tömeg emlékezett, ki szekéren, ki biciklin, ki
gyalog érkezett. A legmeghatóbb és tanulságosabb pillanat számára az
volt, mikor két ungvári fiatalemberrel találkozott, akik 600 km-ről érkeztek az ünnepségre.39
Tanítványaival színházba járt, kitűnő darabokat tekintett meg (Bánk
bán, Az ember tragédiája, János vitéz), olyan nagy színésznők játékát csodálhatta, mint Blaha Lujza és Jászai Mari.40
Kelemen Lajos nem volt politikus alkat. Pártharcokban nem vett
részt, de baráti társaságban politikáról is gyakran szó esett. A példaképnek tekintett egykori 48-as honvéd nagyapja a fiatal Kelemen számára a
szabadságeszmény megtestesülését jelentette, ami a függetlenségi politikai vonulat fele vonzotta.41 Az önálló magyar hadseregre és pénzügyi
politikára törekvő ellenzék képviselőjét, gr. Apponyi Albertet Kolozsváron
sokezres tömeg ünnepelte, soraiban Kelemen Lajossal.42 A fiatal tudós az
egész nemzetét érintő kérdésekben felül tudott emelkedni a párt- és felekezeti szempontokon.43
Mély érzése és humánus gondolkodása arra késztette, hogy a világháborúval szembeforduljon. Ahelyett, hogy a háborúskodásra-vérontásra hangolt tömeggel tüntetett volna, Kelemen Lajos eleve embertelennek,
pusztítónak és hiábavalónak ítélte az 1914-ben kezdődő világégést. A katonai felmentés őt megkímélte a háborús borzalmaktól. Egyszer behívták
ugyan, de azután véglegesen felmentették: a román katonai nyilvántartás
jóváhagyta az előző alkalmatlansági minősítést. Ezzel Kelemen Lajos „katona-élete” végleg lezárult.44
Nyitott szemű értelmiségiként fel tudta mérni a világháborúval az
emberiségre zúduló szenvedések, a világ civilizációját pusztító hadműveletek és a nyomukban járó erkölcsi romlás súlyát. Szomorúan nézte a
frontra vonuló menetszázadokat, és fájdalommal búcsúzott a harctérre
induló kollégáitól-tanáraitól, kicsordult szeméből a könny, mikor istenhozzádot mondott önként bevonuló unitárius kollégiumi tanítványainak.
Megsiratta a hősöket, akik Galíciában, Oroszországban, Przemysl erődítményeinél, az Uzsoki-szorosban vagy Kirlibabánál elestek.” Mennyi szép
39 Napló. 1899. júl. 31.
40 Napló. 1906. jún.17, 1907. márc. 26.
41 Kelemen 2002. 128–135.– Gidófalvy 132.
42 Napló.1905. nov. 19.
43	Uo. 1907. szept. 1.
44 KelemenLvt. 12. és 20. cs.
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kettészakadt becsületes életpálya és mennyi űr a derék, kipróbált jó emberek után!” – kiált fel egy halálhír hallatán.45A legjobban egyik kedves
könyvtáros barátja, Persián Kálmán hősi halála indította meg: „Most már
örökre csak emlékeim közt él ő is, sok kedves, derűs epizódjával közös életünknek, melyben jó kedélyével nekem sokszor megaranyozta küzdelmes,
nélkülözéses napjaimat. Isten nyugtassa meg!”46
Az értelmiségi íróember azonban megtalálta a módját annak, hogy
magára szabott apró cselekedetekkel segítsen a bajba jutottakon. Jó alkalom kínálkozott erre, mikor az Unitárius Kollégium hatalmas épületének
egyik szárnyába hadikórházat rendeztek be. Kelemen Lajos elsősorban azzal enyhítette a sebesültek fájdalmait, hogy élelmiszercsomagokon kívül
diákjaival levélpapír, borítékok, levelezőlapok és bélyegek ezreit gyűjtötte
össze és vitte el az adományt a kórházban gyógykezelt osztrák–magyar és
német sebesülteknek.47
Teljesen rászabott feladat várt rá, mikor a háború vihara Erdélyre is
rázúdult. 1916 augusztusában Románia hadat üzent a Monarchiának, és
csapatai betörtek Erdélybe. Az elfoglalt Székelyföldről megindult a menekültáradat Belső-Erdély felé, és rövidesen elérte Kolozsvárt is. Mikor menekültek ezrei érkeztek naponta a városba, Kelemen Lajos minden eszközzel segítette a földönfutókat. Segített, mikor Kolozsváron is elkezdődött a
legértékesebb levéltári anyagok becsomagolása és fővárosba szállítása,
az őszi hónapokban pedig olyan bizottság tagja lett, amelynek feladata a
front mögötti művelődési kincsek mentése volt.48
Levéltárakat, klenódiumokat vett át, vásárolt és mentett, segédkezett
az elszállításra váró értékek óvásában, szaktanácsokat adott és lelket öntött a csüggedt lelkekbe.49
I. Ferenc József 1916-ban bekövetkezett temetésekor „lelkében egész
nemzetünk sorsának kérdése” merült fel. Magyarországon is a nincstelenség, a nyomor, a sorban állás uralkodott el. Kelemen Lajos türelmetlenül várja a békét. Egyéni csapás is éri: 19l7-ben meghalt édesapja.50

45 Naplója számos lapján ítélte el a háborút és fejezte ki együttérzését a szenvedő-pusztuló katonák iránt. Az említett mozzanatok és idézetek a Napló 1915. jan. 26., febr. 28.,
márc. 21-i bejegyzéseiből valók.
46 Napló. 1915. szept. 24.
47 Napló. 1915. évi bejegyzések több tucatja vonatkozik sebesültek iránti segítőkészségére és adományaira.
48	Uo. 1916. szeptemberi és októberi bejegyzései.
49 KelemenLvt. 14. cs. Lásd 1916. december 1-jei jelentését, valamint Naplója szeptemberi
és októberi részletes bejegyzéseit.
50 Napló. 1917. márc.18.
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1918 elején pályája kedvező irányba módosul. Az év április 1-jétől a
tanárkodás után főállásban folytathatja könyvtárosi-levéltárosi munkáját. Ezután vezetője és meghatározó munkása lesz annak a gyűjteménynek, melynek gyarapítása és kezelése érdekében összpontosítja tudását
és energiáját. Nemcsak tisztsége köti, hanem a föld és „az évszázadokba
visszanyúló nemzedékek történetének e levéltárban felhalmozott emlékei
is”.51
Röviddel 1918-as kinevezése előtt az a megtiszteltetés éri, hogy Berde
Máriával és Ravasz Lászlóval együtt az Erdélyi Irodalmi Társaság tagjává
választják. Az év szeptemberében az odamenekített levéltári anyag átvételére Budapestre utazik, és tizenkét felejthetetlen napot tölt a fővárosban. Megtekint minden természeti, történeti és művészeti nevezetességet,
a Magyar Országos Levéltár olyan jeles személyiségeivel ismerkedik meg,
mint Csánki Dezső, a neves történetíró és Lampérth Géza költő.52
1918 októbere a Monarchia katonai és politikai összeomlásának hónapja. Következménye a magyar októberi forradalom és Erdélynek Romániához csatolása. Kelemen Lajos érzelemvilágára jellemző az a mondata,
hogy „Hazám és nemzetem sorsáért való gyászos aggodalomban telik
minden napom.”53 Karácsony szombatján a román csapatok bevonulnak
Kolozsvárra.54 Bekövetkezik a hatalomváltozás, amit a trianoni diktátum
szentesít. Kelemen Lajos életének egy szakasza lezárul.

3.
A román uralom hanyatlást hozott az erdélyi magyarság életében. Az új
hatalmi szervezet, az elnyomás különböző formáit (nemzeti szimbólumok
használatának betiltása, elbocsátás, letartóztatás, kitoloncolás, koncepciós
perek stb.) a magyar művelődés intézményeinek (EME, EMKE, EMGE, EKE
stb.) lehetetlenné tétele követte. A magyar egyetemet erőszakkal megszüntették, a hozzá tartozó Egyetemi Könyvtárat az egyetem használatába adott
EME-gyűjteményekkel együtt a román állam birtokba vette.55 Az adott helyzetben a levéltár őrzését és kezelését szem előtt tartva Kelemen Lajos 1920.
szeptember 28-án letette az esküt Eugen Barbul igazgatása alatt. A román
igazgató mellett Gyalui Farkas aligazgató vezetésére volt bízva a könyvtár.
51 Szabó TA 1938. 145.
52 Napló. 1918. szept. 7.
53	Uo. 1918. nov. 22.
54	Uo. 1918. dec. 24.
55 Napló. 1919. okt. 19. Lásd még Napló.1919. júl. 13., 1920. ápr. 19. stb.
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Gyaluiról írja Kelemen, hogy „bátorsága, rutinja és összeköttetése volt s tudott és mert szólani, ha kellett”, s a magyar könyvtári tisztviselők vezetőjüknek-védelmezőjüknek tekintették.56 Talán éppen Kelemen Lajos fogalmazta
Gyalui 1952-es gyászjelentését, melyben az áll, hogy „sokat dolgozott, sokat
szenvedett élet szállt sírba, mely a tudománynak élt”. Kelemen Lajos Naplójában kifogásolja, hogy Erdélyi Pál, a könyvtár igazgatója beadta lemondását, majd Magyarországra távozott.57 Hogy Erdélyi döntése helyes volt,
bizonyítja az az elbocsátási-kiutasítási hullám, ami 1919 után következett.
Ittmaradása esetén bizonyára Erdélyi is a kiutasítás áldozatául esik.
Egyidejűleg Kelemen Lajos egyéni helyzete is tragikus fordulatot vesz:
1920. július 31-én eltemeti hitvesét, aki minden kedvezőtlen külső körülmény ellenére hűséges támasza és gyermekük példás nevelője volt.
Titkári minőségében 1919 után Ugron István elnökkel együtt folytatta
a harcot az EME érdekében. Miután az Egyesületnek az egyetem bérletében lévő gyűjteményeiért az új hatalom nem volt hajlandó fizetni, az EME
pénzügyi források nélkül maradt. Egyedül Wass Otília EME-re hagyományozott kolozsvári háza jövedelmezett. De az Egyesület puszta léte is veszélybe került, 1925-ben megvonták nyilvánosságát, s működését csak
királyi dekrétummal folytathatta.58 A tárgyalások középpontjában álló
gyűjtemények tulajdonjoga és bérlete ügyét azonban nem sikerült megoldani. Kelemen Lajos határozott: az EME a magyar közösség alapítása és
gyűjteményeivel együtt azt kell szolgálnia, „hatvanéves művelődési munkánk eredményét elárulnunk se nem lehet, se nem szabad” – írja.59
Közben a Patriában megjelent éles sajtótámadást is ki kellett állania,
és több román nyelvvizsgát kellett tennie. Szerencsére vizsgáztatói a szakembert tisztelték benne, és így megmaradhatott hivatalában. Annál inkább, mert levéltári ügyekben a román tudományos élet képviselőit segítette, így az irodalmár Ion Bianut, a történész Silviu Dragomirt, a jelentős
gyűjtemény-ajándékozó Gheorghe Siont.60
A megszüntetett magyar egyetem pótlására különböző oktatási formákban Erdély-történetet, művészettörténetet és diplomatikát tanított levéltári
bemutatóval egybekötve. Ezenkívül Kolozsvár múltját elevenítette meg, városi kalauzolással és a Házsongárdi temetőbe látogatással összekötve. „Egyszerre többet láttak, mint Szádeczky hallgatói 10 év alatt. Ő hallgatóit soha a
56 Uo. 1926. szeptember 5.
57	Uo. 1919. okt. 11, 1921. dec. 3. Lásd még Csetri 1982. 11.
58	Uo. 1925. jún. 3., 1926. jan. 6.
59	Uo. 1921. dec. 8.
60	Uo. 1918. nov. 17.; 1920. ápr . 29.; 1921. márc. 2.; 1922. nov. 11., nov. 17., 1923. febr. 24.,
dec. 17.; 1924. jan. 12., febr. 10., febr. 17, aug. 5.; 1925. márc. 25.; 1926. szept. 5., okt. 24.;
1927. máj. 31., jún. 2.
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levéltárba fel nem hozta” – írta elégtétellel.61 Ragyogó előadókészségét EMEvándorgyűléseken és tudományos kirándulásokon csillogtatta meg.
Az erdélyi magyar művelődés válságát még jobban elmélyítette a magyar értelmiség repatriálása. Eltávozott két vezető történész személyiség:
Szádeczky-Kardoss Lajos és Márki Sándor is. Kelemen Lajos az itthoni feladatokra hivatkozva szembefordult a kivándorlási hullámmal, azzal marasztalva munkatársait, hogy szükség van rájuk az EME-gyűjtemények
őrzésére.62
Feltétlenül érzékeltetnünk kell egyik legnagyobb érdemét: a kutatók
önzetlen, szíves és messzemenő kiszolgálását.63 Hadd említsük meg a szakemberek közül a bethleni Bethlen család monográfiáját elkészítő Lukinich
Imrének nyújtott segítséget, az írók közül pedig a Móricz Zsigmond Erdélytrilógiája elkészítéséhez személyesen és levélben nyújtott információkat.64
A két szellemi nagyság, Kelemen és Móricz között szoros művelődési és
baráti kapcsolat alakul ki. Kelemen indítja el tudományos-kutatói pályáján Szabó T. Attilát.
A Magyar Országos Levéltárral és a magyarországi történész társadalommal régi jó munkatársi vagy egyenesen baráti viszony fűzte össze.
Mikor alkalma nyílott erre, erdélyi kiadványokat küldött magyar intézményeknek. Szakmai, társadalmi érdemei és megbecsültsége legmagasabb
fokú elismeréseként Kelemen Lajost 1938-ban a Magyar Tudományos
Akadémia kültagjává választották.65
Akadémiai taggá választása előtt egy esztendővel, 1937-ben töltötte
be hatvanadik életévét. Az EME mint egyik elkötelezett vezetőjét és munkatársát az újraindult Erdélyi Múzeum című közlöny 1938-as évfolyamában ünnepelte meg. Ez alkalommal közölte összeállítását és értékelését
Kelemen Lajosról legnevesebb tanítványa, Szabó T. Attila.66

61	Uo. 1920. okt. 23.
62	Uo. 1921. febr. 18. és febr. 26.
63 Szabó T. Attila: Kelemen Lajos, az ember és tudós. = Nép és nyelv. Válogatott tanulmányok és cikkek. Buk. 1980. IV. 613–621.
64 Napló. 1923. nov. 18.; 1924. máj. 8., aug. 24., szept. 28.; 1926. márc. 21., márc. 26.,
ápr. 30., dec. 18.; 1927. jan. 5., máj. 1., máj. 26., 18. Mint érdekességet jegyezzük meg,
Kelemen Lajos nem tudta, hogy Szabó T. Attila bélyeggyűjtő, márpedig öreg levéltáros
barátja félt a filatélia híveitől, amennyiben nemegyszer károsították a levéltári anyagot, megcsonkították a borítékokat, érthetetlenné tették a címzést. Az abszolút korrekt
kutató Szabó T. Attila ilyet nem tett, óvatosságból azonban jobbnak látta bélyeggyűjtő
voltát Kelemen Lajos előtt elhallgatni.
65 Kelemen 1938. 147; Kelemen 2006. 8.
66 Szabó T. Attila: Kelemen Lajos tudományos munkásságának negyven éve.1897–1937. Erdélyi Múzeum 1938. 143–160.– Biró József: Kelemen Lajos hatvan éves. Pásztortűz 1937.
423–424.
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Munkahelyén a legmagasabb közjogi méltóságokkal is kapcsolatba
került. Nem a levéltárban ugyan, de az Egyetemi Könyvtár folyosóján Kelemen Lajost bemutatták a látogatásra érkezett I. Ferdinánd királynak. A
neki kezet nyújtó uralkodóról azt jegyzi meg, hogy „a király emberileg jó
benyomást kelt”.67 Örökre emlékezetes maradt számára Pilsudski marsall,
a Lengyel Köztársaság elnöke, aki romániai látogatása során Kolozsvárt is
felkereste. Erdély fővárosába a lengyel elnök azzal a céllal érkezett, hogy
a fejedelmi süveg mellett a lengyel koronát is viselő Báthory Istvánra vonatkozó felvilágosításokat nyerjen. Így kereste fel a legilletékesebbet, a
levéltárat vezető Kelemen Lajost. Kellemes benyomást tett rá, hogy a tudós-levéltáros dolgozószobája falán ott függött a lengyel rendek Báthory
Istvánt királyukká választó oklevelének fénykép-hasonmása. A kapott
bőséges értesülések nyomán a köztük latinul folyó társalgás baráti-emberi eszmecserévé melegedett. Kelemen Lajos annyira megnyerte a lengyel
elnök rokonszenvét, hogy találkozásukat az erdélyi tudósnak küldött lengyel lovagrend tiszti érdemrendjével pecsételte meg.68
Egyháza hűséges tagjaként egy ideig az unitárius kollégium óraadó
tanára maradt, 1920-tól pedig az Unitárius Egyházi Főtanács tagja, egyesületeinek előadója, levéltárának vezetője.69
Tudománynépszerűsítő munkája miatt Kelemen Lajos jó kapcsolatokat tartott fenn az irodalmi tömörülésekkel. A sajtó hasábjain állandóan
jelentkező tudós részt vett az írótársadalom ülésein, rendezvényein, vitáin, előadásokat tartott, értelmiségi társaival ismerkedett-barátkozott,
alkalomadtán kávéházban-vendéglőben vagy egyenesen egy kiskocsmában találkozott velük.
Miután 1920 nyarán elveszti nagyon szeretett és nagyra becsült feleségét, a kislányáról való gondoskodás, nevelés volt központi gondja.
Hétköznapjaiban a családi életet számára lányán kívül elhunyt neje Mikó
famíliája és a Jancsó család jelentette. Hiszen – noha nagyon ragaszkodott
hozzájuk – ünnepszámba ment, mikor találkozhatott Marosvásárhelyen
élő édesanyjával és nővéreivel. Életét lánya tragédiája borította homályba. Mikor felesége meghalt, kislánya csak kilencesztendős. Eltartása az
ő feladata volt, de nevelését férfi létére kénytelen volt anyósára, majd sógornőjére bízni. Később a Szeretetház és a Marianum internátusában nevelkedett. Kelemen Lajos apai szeretettel övezte, de az édesanyát pótolni
nem tudta. Kelemen Erzsébet, tudósunk lelkileg is sérült lánya a középiskola elvégzése után rövidesen férjhez ment, de szerencsétlen házassággal
67 Napló.1920. febr. 3.
68 Szabó TA 1985. 489–490.– KelemenLvt. 8. cs.
69 Napló. 1920. aug. 30.; 1923. okt. 10.
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súlyosbítva gyenge szervezete tönkrement, és hosszas betegeskedés után
1939-ben, huszonkilenc éves korában meghalt.70
Hatvankettedik évében járt, mikor annyi gonddal tetőzve, Kelemen
Lajos család nélkül, teljesen egyedül maradt. Szerető és áldozatkész édesanyja 1936-ban távozott az élők sorából, testvérei éltek ugyan, de szétszórva, tőle távol.
Kolozsvári rokonai és barátai szerencsére mellette álltak. Legközelebbi barátaival kapcsolatai még ifjúkorában, levéltárosi és tanári tevékenysége idején szövődtek. Közülük Gyalui Farkas nagyra becsült kollégája és felettese, a rajztanár Tóth István műemlék-látogatásain segítője,
az író Gyallay Domokos tanártársa, a Magyar Nép főszerkesztője, Köpeczi
Sebestyén József heraldikus munkatársa is volt. De a barátainak száma
fogyatkozott, hiszen a könyvtáros Persián Kálmán elesett a háborúban, a
régész Pósta Béla korán meghalt, Buday Árpád Szegedre repatriált. Tudósi munkálkodásában közel került az egyetemi tanárnak kinevezett Kristóf Györgyhöz és az új generációból többen barátaivá szegődtek. Haláláig
bensőséges kapcsolat fűzte volt tanítványához, ifj. Gidófalvy Istvánhoz,
akinek dobokai udvarházában kislányával együtt gyakran vendégeskedett, nyaralt, találkozott barátaival, kirándulgatott a környék nevezetes
helyeire. A házigazda vendégkönyve emlékezik Kelemen Lajos ott töltött
felhőtlen, boldog napjaira. Ifjúkori patrónusait is meg-meglátogatta. Művészettörténeti foglalatosságai gyakran vezették a vidéki kúriák és kastélyok uraihoz, akik szeretettel üdvözölték körükben, és élvezték szellemi
kincsesházának kifogyhatatlan gyöngyszemeit.
Mint fiatal korában, legszívesebben szülőföldjére utazott, hiszen így
nemcsak testvéreit láthatta, hanem gimnazista éveinek, kora ifjúságának
városában felkereshette volt tanárait, barátait, iskolatársait. Soha el nem
mulasztotta meglátogatni megöregedett tudós-tanárát, Koncz Józsefet és
levéltáros barátját, Biás Istvánt.
1938-ban Kelemen Lajost nyugdíjazták.
Politikai tevékenységben nem vett ugyan részt, de magatartására és vágyaira mi sem jellemzőbb, mint az a mozzanat, amit 1919. december 14-én,
néhány nappal a rövidesen elkezdődő idegen uralom előestéjén jegyzett fel
naplójában. Szomszédjában azon az estén a magyar és a lengyel himnuszt
énekelték. És Kelemen Lajos a lengyel himnusz soraival fohászkodott:
„Szent oltárodnál térden állva kérünk,/Szabad hazánkat, ó, add vissza
nékünk.”71
70	Kelemen Erzsébet szomorújelentése. EME Szomorújelentés-gyűjteménye. Áll.Lvt. Kvár
megőrzésében.
71 Napló. 1919. dec. 14.
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4.
Imája 1940-ben teljesedett be, és a felvirradó magyar uralom alatt pályája
csúcsára emelkedett: az erdélyi művelődés két vezető személyisége, Balogh Artúr és Reményik Sándor mellett Kelemen Lajosnak 1941. január
30-án „a történettudomány terén szerzett kiváló érdemei elismeréséül”
odaítélték a Corvin-láncot.72 Előzőleg, 1940. november 2-án a magyar
szakminiszter az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárába „múzeumi és levéltári főigazgatói” tisztségbe nevezte ki.73
Lendületes munkájának igazi talaja ismét a levéltár vezetése és szolgálata
volt. Az Egyetemi Könyvtár második emeletén főigazgatói szobája valóságos
zarándokhellyé változott, a belső helyiségben ült íróasztala mögött Kelemen
Lajos főigazgató úr, barátai „Lajos bácsija”, míg az előszobában Köpeczi Sebestyén József, az „utolsó erdélyi heraldikus” dolgozott. A levéltáros szobája
íróasztalán, székeken nagy halmokban ezernyi irat, oklevél feküdt, minden
körülötte úgy el volt borítva, hogy ő maga alig látszott ki a papírtömeg mögül. E sorok írója is ekkor ismerkedett meg vele. Egyszerű ruhája és szerény
viselkedése láttán nem is sejtette, hogy kivel áll szemben. Csak beszélgetés
közben, az érdekesebbnél érdekesebb adatok-mozzanatok ontása után derült ki, hogy milyen nagy személyiség, a múlt élő lexikona előtt áll.
Rengeteg hivatali teendője erősen gátolta tudományos alkotómunkájában, melyet főleg az EME és a megalakult Erdélyi Tudományos Intézet
(ETI) keretében folytatott. Az ETI-nek maga is munkatársa volt, és igazgatója felkérésére egy 100 kötetből álló forráskiadvány-sorozat jól átgondolt
tervét készítette el, a Monumenta Transsilvanicát.
Egyetemi katedrával is megkínálták, Erdély történetét kellett volna a
történelem szakos diákoknak előadnia, ő azonban az ajánlatot visszautasította, és igazi munkaterületén, a levéltárban maradt. Főigazgatói megbízatása azonban 1942-ben lejárt, és a minisztérium nyugdíjazta. Ugyanakkor
a miniszter közölte, hogy nyugállományba helyezése után is őt bízza meg a
főigazgatói teendők ellátásával.74 Két év múlva végleg nyugdíjba ment.
A magyar éra négy esztendeje alatt született meg az Ellenzékben
Hobán Jenő által készített és véglegesített, terjedelmes, mintegy kétíves
interjúja a kolozsvári Házsongárdi temetőről és alapos összefoglalója az
EME alapításának fél évszázados évfordulójára.75
72
73
74
75

KelemenLvt. 8. cs.
KelemenLvt. 20. cs.
KelemenLvt. 20. cs.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története. = Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület
félszázados ünnepére. 1859–1909. Szerk. Erdélyi Pál. Kvár 1909–1942. 5–79.– Kelemen
1982. 318–338..
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Levéltári és tudományos tevékenységét munkabírása végső határáig
folytatta. Rá vall, hogy miközben mások Kolozsvárról elmenekültek, a városnak 1944. június 2-i bombázása hírére Dobokáról Kolozsvárra sietett,
és a válságos napokat is a városban töltötte. Része volt abban, hogy az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának legértékesebb részét a piarista templom biztonságos pincéjébe menekítették, ahol átvészelte a nehéz időket.
Az ideiglenesen Kolozsvárra hozott sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti
Múzeum anyagát azonban nem sikerült megmentenie. A szovjet csapatok
1944. október 11-i bevonulásakor éjszakai szolgálatot vállalt az Egyetemi Könyvtárban, miközben lakását kirabolták.76 Kolozsvárnak ezekről a
válságos napjairól naplójegyzeteket készített. E sorok írója Kolozsváron,
az Unitárius Egyház Püspökségének Levéltárában ezt a naplót 1976–1977
folyamán itt folytatott kutatásai időszakában még látta és forgatta. Azóta
a füzetnek nyoma veszett.

5.
A közfelfogás szerint az 1944-ben már 67 éves tudós idősnek számított,
életútjából azonban csaknem két évtized még hátra volt. Mégpedig a legkeservesebb: a proletárdiktatúra, a pártállam kiépülésének és kiteljesedésének időszaka.
Kelemen Lajos nem volt ideológus, hanem a reálpolitikus optikáján át,
a polgári rend elkötelezettjeként szemlélte a világot és az erdélyi magyarság helyzetét. A szegénységbe taszított tudós számára a magántulajdon
szent, megszüntetése-elvétele rablás. Maga a proletárdiktatúra néhány
száz ember, „jól megszervezett csoport” terroruralma a tömegek felett.
Az ő felfogásában az egész rendszer „bő frázisokra”, „kirakatokra” épül,
pusztít és erkölcsileg rombol, sorban állást és jegyrendszert hoz. Az erdélyi magyarság számára a román pártállam szolgaságot-elnyomást, szov76

Kelemen 2002. 39; KelemenLvt. 20. cs. Kelemen Lajos elbeszélése szerint a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum levéltárát tartalmazó ládákat először Kolozsvárra
szállították, ahol az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bástya utcai épülete alagsorában kaptak ideiglenes otthont. A szállítmány kísérője Székely Zoltán sepsiszentgyörgyi múzeumőr volt, aki az anyag továbbszállítására kapott utasítást. Főigazgatónk könyörgött
Székelynek, hogy az anyag Kolozsváron biztonságban van és nem szabad a szállítás, a
háború kockázatának kitenni. A székely múzeumőr azonban a kiürítési parancs megtagadása esetére kilátásba helyezett főbelövésre hivatkozva a ládákat elszállíttatta
s azok Zalaegerszeg közelében bombatámadás következtében megsemmisültek. Kelemen Lajos a páratlan művelődési érték pusztulásáért az említett múzeumőrt kárhoztatta és Herepei Jánost, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum igazgatóját
felmentette a felelősség alól.
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jetimádatot, vagyonának-javainak elvételét jelenti. Mindezt a nyomorgó
tudós lenyelné, ha haladást észlelne. De sajtószabadság nincs, a választási
rendszer antidemokratikus, az újságok hazugságok terjesztői, a „nálunk
minden tökéletes” teóriája uralkodik. Egyedül a kortársaknak lehet fogalma arról a nyomorról, azokról a rettentő értelmiségi sorsokról, melyeket
a pártállam létrehozott.
A hivatalos történetírás Kelemen Lajos számára idegen felfogás volt,
képtelen volt megalkudni a megkövetelt ideológiai-politikai vonallal. Annak ellenére, hogy rossz életkörülmények között, szinte nyomorban tengette napjait – szívós természete ellenállt az öregség nehézségeinek. Az
általános elnyomorodás éveiben az ő nagy gondja a helytelenül és igazságtalanul megállapított nyugdíj volt, amibe az egész életét munkában
eltöltő Kelemen Lajos soha nem tudott belenyugodni.77 Helyzete csak élete
utolsó esztendeiben rendeződött.
Keresete pótlására intézmények és magánszemélyek időnként munkával siettek segítségére. 1949-ben egyidejűleg három helyen is dolgozott:
az Állami Levéltárban, az Unitárius Püspökség Levéltárában és az EME
államosított levéltárában, melyet államosítása után a Román Akadémia
Kolozsvári Fiókja Történeti Levéltárának neveztek el.
Sokszor panaszkodott, hogy a levéltárba vezető útját sokan megszakítják. A levéltár ugyanis a Nemes–Huszár család jóvoltából önálló otthonra talált, az Egyetemi Könyvtárból a Farkas utcába költözött, és ott
berendezett szobájába tudósunk továbbra is naponta bejárt dolgozni. Ott
ült íróasztala mellett az oklevelek-iratok fölé hajolva, hogy adatokat jegyezzen le vagy másoljon, azokra a levelekre-felkérésekre keressen feleletet, melyeket gyakran intéztek hozzá, és melyeket válasz nélkül soha nem
hagyott. Nem sajnálta bélyegre a pénzt, holott sokszor a mindennapira
sem jutott pénze, és tüzelője is erősen szűkösre volt szabva.
A levéltárban a fiatalabb munkatársak és kutatók fogadták. Mindenekelőtt Dani János, aki az Egyesület levéltárának államosítása után most már
a Román Akadémia Kolozsvári Fiókja Történeti Levéltára névre átkeresztelt
gyűjteményt kezelte. Naponta megjelent a levéltárban a fiók megbízottjaként az intézményt igazgató Imreh István. A látogatási könyv tanúsága
szerint rendszeresen bejárt Szabó T. Attila, Kelemen Lajos legközelebbi tanítványa, egy ideig a levéltár igazgatója, Jakó Zsigmond, aki a nyelvtudós
után a levéltárat 1950-ig vezette, Köpeczi Sebestyén József festőművészheraldikus és Csetri Elek, aki akkoriban a Wesselényi-levéltárat kutatta. A
későbbiek során itt ütötte fel tanyáját Benkő Samu, aki a levéltárba kölcsönzött Bolyai-anyagot rendezte és tanulmányozta, vele együtt felesége,
B. Nagy Margit művészettörténész, Pataki József, aki a bábolnai felkeléssel
77 A KelemenLvt. 20. cs. tartalmazza tudósunk nyugdíjazással kapcsolatos iratait.

265

HIVATÁS ÉS TUDOMÁNY

és a Székely oklevéltár új sorozatával foglalkozott. Szakmai ügyekben gyakran átjött a szomszédban lévő Állami Levéltárból Kiss András, és ebből az
intézményből egy ideig ide delegálták Bujor Surdu levéltáros feleségét.
A kutatók közül többen közel kerültek a főigazgató úrhoz, merítettek
csodálatos memóriájából, vették igénybe segítségét, megfogadták tudományos-etikai tanácsait, elmélyedtek szakmájuk rejtelmeibe és váltak
Kelemen-tanítványokká. A legtöbbet Dani Jánosnak volt alkalma vele találkozni és beszélgetni, hiszen nála volt a levéltár kulcsa, ő kezelte a levéltári gyűjteményt.
Elsősorban Szabó T. Attilának köszönhető, hogy tanítványai és munkatársai Kelemen Lajos 1947-ben esedékes hetvenedik születésnapja megünneplését határozták el: a baráti köszöntésen túl írásos emlékezésre készültek. Három kiadványt terveztek: emlékkönyvet, az Erdélyi Múzeum
tudósnak ajánlott különszámát és az Erdélyi Tudományos Intézet füzetét
Kelemen Lajos teljes munkássága címjegyzékével. A három tervezett kiadvány egyike sem jelent meg. Nyilván felsőbb utasításra az emlékezések
munkálatait Gaál Gábor leállította. A román párt- és kultúrpolitika ekkor
már erősen az Erdélyi Múzeum-Egyesület ellen fordult, s nem állt érdekében, hogy az Egyesület egyik élő vezetőjét megünnepeljék.
A követett vonal szerves része volt az Erdélyi Múzeum emlékszámának
meghiúsítása is. A román kultúrpolitika módszereit a részletekkel próbáljuk érzékeltetni. Az Erdélyi Múzeum 1947. 1–4. számaként ismert kötet
Szabó T. Attila, a folyóirat szerkesztője ügybuzgalma révén már összeállott, sőt kinyomtatták és íveit össze is hajtogatták. Az emlékszám frontján
Gy. Szabó Bélának az idős tudósról készített klasszikus fametszete állott,
azután meg a folyóirat köszöntése. A köszöntés ezzel nem fejeződött be,
mert utána egy mély filozofikus-lélektani elemzés olvasható Kelemen Lajos személyiségéről és munkásságáról Tavaszy Sándor EME-elnök tollából, aki historicus transsilvanicusként méltatta. „Kelemen Lajos mint népének szerelmese hűséges őrzője és szolgája egyúttal a századok távlatába
vesző történeti utakon zarándokló síró és szenvedő, örvendező és ujjongó
népével. Kevés olyan embert ismertem, aki annyira azonosítaná magát
nemcsak saját népével, de ennek az erdélyi tájnak minden népével.”78 Azután tanulmányok, kisebb írások következtek. A lapszám fűzése, kötetbe
dolgozása és terjesztése azonban már nem történt meg, mert a nyomdában lévő egész anyagot a hatóságok zúzdába küldték. Szerencsére az emlékszámból néhány hajtogatott példány magyarországi könyvtárakba és
erdélyi magánszemélyek könyvtárába került.79
78 Erdélyi Múzeum 1947. 1–4. 1.
79 Kelemen 2006. 10–11.
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A hivatalos ünneplés tehát meghiúsult. Nem maradt más hátra, mint
az, hogy legközelebbi barátai személyes látogatáson köszöntsék a hetvenéves Kelemen Lajost. Természetét ismerve a megtiszteltetés és ünneplés
feletti öröm elnyomhatta benne a kudarc érzését. Személyi sérelménél
sokkal jobban fájhatott a közösségileg elkötelezett Kelemen Lajosnak a
történelmi magyar egyesületek rövidesen bekövetkező megszüntetése.
Kelemen Lajos legnagyobb fájdalma kétségtelenül az Erdélyi MúzeumEgyesület felszámolása volt. Az EME 1950. évi megszüntetésével és gyűjteményeinek államosításával nemcsak mindennapi munkájának színhelyetalaja, élete igazi értelme és megvalósítása, a levéltár csúszott ki a lába
alól, hanem a magyar közösség szenvedett felmérhetetlen kárt.80
A népét és személyét ért sérelmet-fájdalmat magában hordozva a munkában keresett menedéket és vigaszt. Ebédjét a Bolyai Egyetem kantinja
biztosította, ez ellen jellemző módon panasza csupán annyi volt, hogy az
3 órakor bezár, s neki abba kell hagynia levéltári munkáját. Időnként egyháza vezetői, barátai, tanítványai és munkatársai meghívták ebédre-vacsorára, s a vendéglátók családi körében feloldódott, feledte magányosságát, a gyerekekkel játszott-tréfálkozott és szívesen mesélt-anekdotázott.
1956 erősen megrázta. A tragikus végkifejlet után írta: „Nem tudok
dolgozni a szomorú és idegölő magyarországi események s az emberrabló
gaz orosz hóhérságok miatt.”81
Köztudott, hogy a román pártpolitika a magyar forradalom miatt
egyik kezével keményen büntetett, másikkal engedményeket tett a nemzetiségeknek. Az engedmények vonalába esett 1957-ben a kormányzat beleegyezése, hogy Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára
emlékkönyv jelenjen meg. Talán az is nyomott a latba, hogy a magyar,
román és szász munkatársak együttes megjelenése a kötetben egybeesett
a pártpolitika által képviselt vonallal, az országban élő népek testvéri ös�szetartozásának eszméjével.
Az Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára
című, 711 oldalas könyvet a Bolyai Tudományegyetem Történet- és Nyelvtudományi Karának megbízásából Bodor András, Cselényi Béla, Jancsó
Elemér, Jakó Zsigmond és Szabó T. Attila szerkesztette. Reprezentatív kiadvány volt és szép tudományos teljesítmény. Külső borítóján kődombormű
szívből kinövő két tulipánt ábrázolt, azt szimbolizálva, hogy miként serkentek ki a História virágai Kelemen Lajos személyiségéből. Mert Takács
Lajos rektor előszavát és a publikációs listát nem számítva, a gyűjteményes
kötetben közlő 45 szerző mindahánya valamiképpen kapcsolódott Kele80 Gidófalvy 163.
81 Kelemen 2002. 217. A tanítványához, ifj. Gidófalvy Istvánhoz intézett levél kelte: 1956.
nov. 16.
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men Lajoshoz: a tudósnak barátja, tanítványa, munkatársa vagy kollégája
volt, de mindenképpen a tudomány: a történészek, régészek, a művészetés művelődéstörténészek, irodalmárok, nyelvészek, néprajzosok, könyvtárosok és levéltárosok nagy családjának tagja. Szabó T. Attila szavaival élve:
„lapjainak forgatása közben tudja csak ki-ki valamennyire felmérni azt a
rendkívüli hatást, amelyet az ősz tudós életútján a szó és az írás erejével a
legkülönbözőbb történeti jellegű tudományszakokra gyakorolt”.82
A szerzők megnevezésétől eltekintünk, mert azok sora igen hosszú
volna. Csupán az emlékkönyv egy-két vonását szeretnők kiemelni. Mindenekelőtt örvendetes volt, hogy a többségben lévő idősebbek mellett a fiatal
generáció is bemutatkozott. És újszerű, hogy a Romániában élőkön kívül
magyarországi szerzők is szerepeltek az emlékkönyvben, olyanok, akikkel
egyes kérdésekben vitában álltak a román történészek. Tartalma magas
szakmai színvonalat tükrözött. Akár alapkérdéseket, akár részletkutatást
érintettek, a szerzők zöme kutatásainak vagy foglalatosságainak legjavát
nyújtotta, s így Európa e régiójának humán tudományáról rajzolt képet. A
tanulmányok zöme önálló eredményre, régészeti ásatásokra, kézirattári,
levéltári és könyvtári kutatásokra épült, és az Erdélyország földjén meggyökeresedett három nyelven íródott.
Mindez Kelemen Lajos jelentőségére utalt. Az immár 80. évét betöltő levéltáros-tudós elégtétellel láthatta, hogy az elhintett mag szép és bő
termést hozott, a nehéz és fáradságos munkával felszínre hozott adatok
lombsátorral borítják Klió erdélyi ágait.
Van olyan vélemény, hogy a siker túl nagynak bizonyult és egyesek
számára figyelmeztetésként hatott. A magyar egyetem eredményei és tervezett továbbhaladása tudományosságunk nagy távlatait vetítette előre, s
annak szárnyát szegendő történt meg a román egyetemmel való egyesítés
jelszavába burkoltan a Bolyai Tudományegyetem megszüntetése.
Természetesen ezt vezetőink közül előre senki sem sejthette, legkevésbé az ősz tudós, aki a tiszteletadásnak éppúgy örült, mint a bensőséges
baráti ünneplésnek, amiben barátai részesítették. A magyar történészeknek nem volt fóruma, így a hozzá legközelebb álló nyelvtudós barát Szabó
T. Attila köszöntései vésődtek igazán szívébe, melyek a kolozsvári Nyelv- és
Irodalomtudományi Közlemények és a budapesti Ethnographia hasábjain
jelentek meg. Egy interjú is készült vele Dáné Tibor tollából.
Az ünnepléstől számítva életéből még hat esztendő volt hátra, de elkeseredett pillanataiban Kelemen Lajost jóval előbb foglalkoztatta a vég
gondolata. Az utolsó időszakban leveleiben és beszélgetései során ténylegesen búcsúzott az élettől. Nemcsak szeretett barátaitól, kedves ismerőseitől, hanem a hozzánőtt utcáktól, műemlékektől és tájaktól. Talán
82 Szabó TA 1972. 479.
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ifjúságára és fénykorára emlékezett, mikor búcsúzóul barátaival utoljára felkapaszkodott annyi kirándulása kedvenc színhelyére, a kolozsvári
Bükk-erdő Árpád-csúcsára.
Mindennapi életvitelét és munkáját töretlenül folytatta. Városi útvonalai
eléggé leszűkültek: bevásárlás után naponta a Farkas utcába zarándokolt, a
levéltárba, hogy böngéssze a régi írásokat, bütykös ujjaival írt szálkás betűivel papírra vesse az éppen időszerű történeti adatokat. Hosszú – nemegyszer
10 oldalt is meghaladó – válaszban adta tudtára a sűrűn jelentkező levelek
íróinak a kért információkat. Hazafelé menet mindig betért a levéltár épületének emeletén lakó Ferenczy Júlia festőművésznőhöz, hogy elbeszélgessenek és átvegye tőle a kedvenc macskái számára becsomagolt eledelt.
Mint ahogyan városunk híres színészét, a nála egy nemzedékkel idősebb Szentgyörgyi Istvánt a hírnevet hozó deszkákon, úgy Kelemen Lajost a
levéltár bűvöletében érintette meg a halál előszele. 1959 szilveszter estéjén a
levéltárból éppen hazafelé igyekezett, mikor a lábába olyan metsző fájdalom
állott be, hogy tovább egy lépést sem tudott tenni. Kórházba került, és az
orvosi vizsgálat kiderítette, hogy csontritkulásban szenved. Fazakas János
professzor, az ortopéd kórház igazgatója a magányos tudósnak három és fél
esztendeig a leggondosabb orvosi kezelést és emberhez méltó körülményeket biztosított a kórházában, de betegségének folyamata megállíthatatlannak bizonyult. Élete végső heteit unokaöccse, Csomoss János jószágigazgató
Attila úti otthonában töltötte, akinek felesége, Sárika néni, a kitűnő házias�szony és melegszívű rokon lelkiismeretesen és szeretettel ápolta és ellátta.
Halála napján a naptár 1963. július 29-ét mutatott.
Tudományos szervezet – a megszüntetett Erdélyi Múzeum-Egyesület
híján – nem gondoskodhatott földi maradványainak örök nyugalomba helyezéséről, így temetését az Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa rendezte.
Gyászjelentésének megfogalmazói vallásos jelleget adtak, de művelődési,
tudományos érdemeit méltóképpen kidomborították. Engedtessék meg idéznünk a szomorújelentés tartalmából: „Az elhunytban nemcsak az unitárius
tanárt, felügyelőgondnokot és főgondnokot gyászoljuk, mert munkássága az
egyházi kereteken, sőt országhatárokon is túlnőtt. Egyházunk főgondnoka
az erdélyi múlt élő forrása volt, aki páratlan gazdagságú tudását hosszú élete
folyamán önzetlenül osztotta meg embertársaival, vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül. Egyformán sütött mindenkire, mint a nap az égen.
Egymaga egész levéltárat kitevő okiratokat gyűjtött össze és több nemzedéket tanított a haladó hagyományok tiszteletére, hazaszeretetre, emberségre.
Tudása tanítványaiban él tovább és mi mindnyájan tanítványai voltunk.”
Augusztus 1-jén 4 órakor temetésén mint főgondnokot a legmagasabb
egyházi méltóság, az unitárius püspök búcsúztatta. A gépjárműforgalom
megállt, a magyar történelmi egyházak tornyaiban zúgtak a harangok, s
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az ezres nagyságrendű gyászmenet méltósággal vonult végig az unitárius
templomtól a Főtéren át a Házsongárdi temető felé. Most már gyászkocsin
vitték, és nem gyalogosan haladt sétapálcájával mutogatva a tudós kalauz
azokon az utcákon, ahol nem is olyan régen még a város nevezetességeit,
épületeit-köveit és régi lakóit elevenítette meg,
Kelemen Lajos holttestét kívánságának megfelelően negyven esztendeje
elhunyt felesége és tragikus sorsú leánya mellé, az unitárius egyház nagyjai közelében helyezték örök nyugalomra. Az erdélyi magyar Pantheonban
lévő márvány sírköve árnyékában azóta is ott nyugszik az észak-amerikai
utazó és demokrata gondolkodó Bölöni Farkas Sándor, a polihisztor Brassai
Sámuel és a jótevő kormánybiztos, Berde Mózsa közelében. S hogy teljesebb legyen a nagynevű együttes, néhány év múlva közelében helyezték
örök nyugalomra Köpeczi Sebestyén József festőművészt, az utolsó erdélyi heraldikust, Kelemen Lajos múzeumi munkatársát. Erdéllyé szélesítve
a tablót, ősi temetőnkben vele alussza örök álmát Szenczi Molnár Albert,
Apáczai Csere János, Misztótfalusi Kis Miklós, Gyarmathi Sámuel, Jósika
Miklós, Mikó Imre, Dsida Jenő, Bánffy Miklós, Kós Károly és még számos
szülőföldünkért, közösségünkért áldozó személyiség. A Kelemen Lajost a
sírkertbe követő Szabó T. Attila feljegyezte, hogy „akkor egyetlen méltató sor
sem jelent meg érdemeiről. Csak a sírnál elhangzó tanítványi-baráti emlékezés tömör mondatai villantották fel búcsúzóul meleg ünnepélyességgel a
halott rendkívüli emberi-tudósi erényeit, eredményeit, és döbbentettek rá
mindenkit a veszteség nagyságára”.83 Azóta a Házsongárd tetejéről őrködik
múltunk igazsága és jövőnk bizonyossága hitével Kelemen Lajos.
Írásos hagyatéka sorsát csak a hozzá legközelebb állók ismerték. Tudták azt, hogy Kelemen Lajos személyi levéltárát barátai az Unitárius Püspökség Levéltárába juttatták el. Onnan azonban a Securitate más sebtében összeszedett anyaggal együtt elszállíttatta, s azt végül is az Állami
Levéltár kolozsvári igazgatóságának őrizetére bízta.

Munkássága
Kelemen Lajos munkássága igen széles pászmát határol be, és tematikai
sokszínűség jellemzi.
Publikációs listája eléri a 400-at, azonkívül 16 terjedelmes kéziratáról
tudunk. Számításaink szerint a megjelentek mintegy 2000 oldalt tesznek ki.
Ebben benne van nemcsak a neve alatt közölt könyvek, tanulmányok és cikkek összessége, hanem az általa használt álnevekkel aláírt közlemények is.
83 Szabó TA 1982. 16.
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1.
Tudományos munkássága bemutatását kezdjük a könyvekkel. Első könyvét, a Kolozsvári kalauzt K. Fodor Jánossal közösen adta ki 1902-ben. A 88
oldalas kiadványt térkép egészítette ki, és címéből kitetszően a nagyközönség tájékoztatására szolgált. Megjelentetését Mátyás király szobra leleplezési ünnepségére rögzítették. A hamarosan következő újabb két kiadás a bizonyság rá, hogy a városi kalauzra nagy szükség volt, maga a
könyv pedig tartalma, megírásának módja és népszerűsítő jellege miatt is
megnyerte a közönség tetszését.
1909-ben, az Erdélyi Múzeum-Egyesület félszázados évfordulóján Kelemen Lajosra bízták az Egyesület történetének megírását. Az emlékkönyv
megjelenése elmaradt ugyan, de Kelemen Lajos elvégezte a rábízott feladatot és 1909-ben sajtó alá került. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület múltja és
jelenje című kiadvány. 1942-ben látott nyomdafestéket az 1909-re tervezett munka: Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület félszázados ünnepére. 1859–1909.84 Ebbe belefoglalták Kelemen Lajosnak Az Erdélyi MúzeumEgyesület története című munkáját, mely 1909-ben önálló kiadványként
már megjelent. Példaértékű szakmunkát alkotott, melyben az összes létező
levéltári, könyvtári forrást felhasználta a korabeli sajtóanyaggal együtt. Itt
említjük meg azt a munkásságát, amelyet az 1900-as években induló EMEvándorgyűlések történetének megírásával végzett. Mint egyesületi titkár ő
írta meg az 1910. évi dési, 1911. évi vajdahunyadi, 1912. évi gyulafehérvári
és 1916. évi tordai vándorgyűlések megszervezését és lefolyását.
Veress Endre egyesületi kollégája ajánlatára vállalja el az Újabb adattár a vargyasi Daniel család történetéhez szerkesztését (Kolozsvár 1913). Ez
a kötet volt Kelemen Lajos első forráskiadási erőpróbája. Miután a Székely
oklevéltár munkálatai közben már gyakorlatot szerzett, most tudását saját
kötetében az adatgyűjtés, válogatás, átírás, névmutató készítése, jegyzetelés során hasznosította.
A kötet a nagy magyar történeti forráskiadvány-családhoz kistestvérként csatlakozik, mivel az egyik székely-magyar főrangú család iratait
szedi csokorba. Bevezetője szerint különösen „a 18. századi erdélyi magyar
társadalmi és családi élet ismeretéhez szélesebb perspektívát, közvetlen,
őszinte vonásokat vagy színeket nyújt”. Nagyon érdekes az id. Wesselényi
Miklós elfogatásáról közölt leírás, valamint id. Daniel István emlékirata
Erdély bajairól és azok orvoslásáról, melyet a politikai és gazdasági, esz84 Szerk. Erdélyi Pál. Kvár 1909–1942.
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metörténeti irodalom is felhasznált. Módszertanilag is a kor színvonalán
áll, a teljes oklevélközlés mellett több regeszta szolgálja a megértést.
Sikeres forráskiadását nem követték hasonló kötetek. Ugyanakkor a
Daniel-kötet mintegy jelzi a szerkesztő elkanyarodását a nagyobb jelentőségű, köztörténeti tárgyaktól a kisebb fontosságú családtörténeti témák felé.
Az 1918-as hatalomváltozás mélyrehatóbb változás okozójává is válik. Az Osztrák–Magyar Monarchia korában a köztörténet, mindenekelőtt
a tudósunkhoz legközelebb álló fejedelemség kori Erdély politikai története korlátlanul művelhető tudományterület és minden erre vonatkozó
felbukkanó adat közölhető volt. A közlésre a megfelelő országos és vidéki
tudományos fórumok és lapok nagy számban rendelkezésre állottak. A
hatalomváltozás utáni román uralom korlátozta a magyar történeti jellegű históriát, a magyar tudományos intézmények megszűntek a szakperiodikákkal együtt, vagy erős korlátok közé szorultak. Az új helyzetben
szakközlöny híján Kelemen Lajos az irodalmi, művészeti és napisajtó hasábjaira szorul vissza írásaival és a nagyközönséghez kell szólnia, a köztörténet helyett pedig az általa különben kedvelt művészettörténet a művelhető ágazat.
A változást jelzi az 1925-ben sajtó alá rendezett újabb füzete, Hermányi
Dienes József emlékirata. Szemelvények. Kelemen munkáját mind tartalmában, mind összeállításában, mind válogatásában a szélesebb olvasóközönségnek szánja. Kolozsváron jelent meg a Minerva kiadásában. Közismert, hogy a 18. századi szerző munkáját anekdotikus szemlélet hatja át,
és kiadásával Kelemen Lajos is szórakoztatni akart, mosolyt varázsolni az
olvasók arcára. Az anekdotázással erdélyi hagyományokat követett.
Önismeretünk elmélyítését szolgálta a történetíró, mikor 1931-ben
sajtó alá rendezett egy másik munkát Báró Bánffy Jánosné Wesselényi
Józefa bárónő emlékirata 1848–49-iki élményeiről címmel, és bevezetőjében életrajzot is közölt a szerzőről. A kiadvány ismét az olvasóközönség
igényeinek megfelelően készült és nem tudományos céllal, tartalmában
azonban mindkét igényt szolgálta.
A tudománytörténet eddig kéziratként tartotta számon, de Sas Péter
jóvoltából nemrégiben nyomtatásban is megjelent Kelemen Lajos életrajza szeretett principálisáról és jótevőjéről (Dr. Gidófalvy István. Kvár 2002).
Ebben felcsillannak történetírói vonásai: a forrásfelhasználás sokoldalúsága, ítélőképesség, emberismeret és íráskészség.
Halála után két rokon tárgy köréből három kötetnyi tanulmánya jelent meg, mégpedig kettő a művészettörténet (Művészettörténeti tanulmányok. I–II. Az I. kötet bevezető tanulmányát írta Szabó T. Attila, a II.-ét B.
Nagy Margit. Sajtó alá rendezte B. Nagy Margit. Buk. 1977; 1982) és egy
a művelődéstörténet (Művelődéstörténeti tanulmányok. Sajtó alá rendezte,
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szerkesztette, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Sas Péter. Kvár
2007) területéről.
Valójában a tanulmányok témaköre sokkal szélesebb, mint amit a kötetek címéből sejteni lehetne, lényegében a történettudomány jóformán
minden területét érintik.

2.
Szakterületek. Kelemen Lajos 400 írásából 181 19l8-ig jelent meg, 186
1920–1940 között, a magyar uralom négy esztendejében 25, 1945 után
mindössze 8. Láttuk, hogy tartalmilag is lényeges különbség mutatkozik
az 1918-as korszakhatár két oldalán. Pontosabban az 1918-ig megjelentek
nagy többsége a szűkebb értelemben vett történettudomány köréből való
(forrásközlemények, történelmi adalékok, címer- és családtörténeti adatok, rövid életrajzok, nekrológok, könyvismertetések stb.). Az 1920–1954
közötti időszakban ezzel szemben a közleményekben a művészettörténet
és művészeti szemle a domináns.
A húszesztendős egyetemi hallgató először a Székely oklevéltár VI. és
VII. köteteinek munkálataiba kapcsolódott be, és a Századok hasábjain
ismertetést is írt a kötetekről. Kötődését a székely történethez a Székely
oklevéltár IX. kötetének kézirata is mutatja. Kelemen Lajosnak számos más
írása foglalkozik a székely múlt legkülönbözőbb aspektusaival. Írásaival
a Székely oklevéltár egyértelműen köztörténeti irányulását szerette volna
sokoldalúbbá fejleszteni. Kelemen Lajos forráskiadási terve nem sikerült
ugyan, de Barabás Samu végül is kiadta saját munkáját, a Székely oklevéltár VIII. kötetét (Bp. 1934). Kelemen Lajos a székely-magyarság történetének szolgálatára tette rá a koronát, amikor 1939-től kezdve összegyűjtötte
és összeállította a Székely oklevéltár IX. kötetének szánt közel ezer oldalas
kéziratát. Dédelgetett tervként lebegett előtte, hogy a Székelyföld leírását
korrigálja, és saját adatai alapján kiegészítse. Szűkebb pátriájához kapcsolódik számos írása Marosszék és Marosvásárhely története köréből.
Igazából a tudós Erdély történetének volt avatott krónikása, erre vall
munkásságának köztörténeti jellegű első szakasza. Nagyobbára kutatás-rendezés során talált adatok publikálásával, kis forrásközléseivel,
„apróműves írásokkal” jelentkezett, melyekkel a „pétite histoire” műfaját
gyarapította. A levéltári kutató örök kísértéséből adódnak ezek az írások,
melyek felébresztik, de egyben szerteszórják a történetbúvár érdeklődését. Témájuk Erdély fejedelmeinek élete, működése és sorsa. Idevágó írásainak legkedveltebb tárgya azonban az ismeretlen kisemberek világa, ne-
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mesek, falusi értelmiségiek, szabadok, katonák, céhmesterek és -legények,
de mindenekelőtt azok cselekedetei, viselt dolgai, egyszóval maga a meztelen, való élet, a mindennapok mozzanatai. Feltárta a kastélyok és udvarházak patriarkális világát, szokásait. Témái: a keresztelő, leánykérés,
a házasság, lakodalmi meghívó és dínomdánom, házassági szerződés, a
testamentum, hagyatkozó levél, végtisztesség, birtok- vagy ingóságleltár,
osztálylevél, határjárás.
A két világháború között Magyarországon megjelent a fejedelemség
kori Erdély elbeszélő forrásainak szemelvényeiből válogatott tízkötetes
Erdély öröksége. Kelemen Lajos egymagában tervelte ki és kezdte el az
előbbihez hasonló jellegű Erdélyi krónika forrásainak összegyűjtését és
másolását. Mégpedig egy évtizeddel előbb, mint szerencsésebb budapesti
kollégái.85 Elképzelése sajnos csak terv maradt.
Kelemen Lajos tizennyolc éves korától Kolozsváron élt, tevékenykedett és alkotott, itt vált tudóssá, nevezetes, népszerű emberré, amit ő a
város nagyjairól, műemlékeiről, templomairól, palotáiról szóló írásokkal
viszonzott. Hangyaszorgalmú gyűjtő- és építőmunkájának három kéziratos kötete a város legrégibb polgárkönyvei és tanácsjegyzőkönyvei tárgyköréből készült, kéziratban maradt, terjedelmes adatgyűjtemény. A régi
városi számadáskönyvekből 1949-ben már mintegy 1000 oldalnyit lemásolt, s úgy vélte, hogy a hátralévő részekkel együtt a Balogh Jolán erdélyi
reneszánsz monográfiája támogatása céljából lemásolt adatok terjedelme
a fenti terjedelem kétszerese lesz.86
A történeti segédtudományok köréből közöltek sorában elsőként a genealógiáról szólunk. A genealógia szót a kis Kelemen Lajos még nem is hallotta, és már foglalkozott családja mindkét ágának múltjával, hogy azután levéltárosként mindennapossá tegye ez irányú kutatásait. Főrangú és
nemesi családok leszármazottai nap mint nap, írásban és szóban kérték
famíliájuk múltjának tisztázását. Leveleinek százai-ezrei szólnak hasonló
kutatásokról. Többkötetnyi, kéziratban maradt genealógiai gyűjteménye
bizonysága munkálkodásának, természetesen nagyszámú nyomtatott
írásával egyetemben.
A heraldika (címertan) középkori harci funkciója betöltése után Kelemen Lajos korában már csupán a családok díszére (pro decore familiae)
szolgált. A kőbe vésett családi címer ott díszlett a kastélyok-udvarházak
bejárata fölött és a családi kriptákon-sírköveken. Publikációs listája sorai
között többször feltűnik, hogy egyik-másik családról szólva írását címerrel látta el, másokban külön tételként is szerepelnek „címerlevelek” vagy
„címereslevelek”.
85 Napló. 1919. július 31., 1920. febr. 17.
86 Gidófalvy 152–153.
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A rokon tudományok sorában vizsgálódásaink Kelemen Lajos nyelv- és
irodalomtudományi munkásságához vezetnek el. Mikor a Székely oklevéltárban marosszéki határneveket közölt, és a szakterület iránti érdeklődésének
jeléül újabb írásokat fogalmazott, az ilyen vonatkozású forrásanyag jelentőségének első erdélyi felismerőjeként a magyar nyelvtudomány történetében is megbecsülést szerzett magának.87 Egyik legnagyobb érdeme a Marosvásárhelyi sorok és glosszák felfedezése, amit azután Szabó T. Attila adott
ki. Az már az irodalomtudomány körébe vág, hogy összeállította Az Erdélyi
Múzeum kézirattárának rövid ismertetését. Sok egyéb mellett e körhöz tartozik két említett könyve: Hermányi Dienes József emlékirata és Báró Bánffy
Jánosné Wesselényi Józefa bárónő emlékirata 1848–49-iki élményeiről.
Az egyháztörténet keretében először az unitarizmus múltja foglalkoztatta, későbbi kutatásai során azonban nem tett különbséget felekezetek között. A beszélgetései során sokat emlegetett nagy téma: az unitárius egyház történetének megírása azonban elmaradt. Sokat kutatta
az unitarizmust, de 1918-as levéltárosi kinevezése után az állásával járó
igénybevétel miatt az egyháztörténeti összegző kutatást lényegében megszakította.88
Kelemen Lajos gyermekkorától kezdve a művészettörténettel jegyezte
el magát és mondhatni, ez volt legeredményesebb munkaterülete. A diszciplína minden ágazatával foglalkozott. Az építmények, templomok, plébániák, templomerődök, várak, kastélyok, udvarházak, főúri paloták, nemesi
kúriák vagy polgárházak éppúgy tollára kívánkoztak, mint a fal- és men�nyezetfestmények és -kazetták, szintúgy a szentegyházak és világi épületek
berendezési tárgyai (faragványok, bútorok, szőnyegek, abroszok, hímzések,
ötvösművek). Műértő hírnevéből következett, hogy Erdély fővárosában a
két világháború között barátok-ismerősök kiállításait nyitotta meg.
Kelemen Lajos művészettörténeti és műemlékvédelmi munkásságának értékelését Entz Géza és B. Nagy Margit lényegében elvégezte.89 Mi
csak azt emelnénk ki, munkásságának értékét növeli, hogy – mivel a kolozsvári egyetemen nem volt ilyen természetű képzés – Kelemen Lajos művészettörténeti tudását és módszerét önképzés útján szerezte. Már fiatalon kezébe került Rómer Flóris Régi falképek Magyarországon (1875) című
alapvető könyve. Ennek ismeretében indult el társaival Marosvásárhely
környéki kirándulásaira és fedezett fel értékes emlékeket. Összefoglalóul megírta Az erdélyi magyar templomi karzat- és mennyezetfestmények a
XVII. századból című tanulmányát (1944). Különös jelentőségét az adja,
87 Szabó TA 1972. 481.
88 Gidófalvy 216–217; Napló. 1917. szept. 10.; 1919. febr. 19., júl. 31.
89 Entz Géza: i. m.– Kelemen 1982. 9–16.
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hogy népi fogantatású téma volt, népi mesterek alkotásait kapcsolta be
művészetünk múltjának egészébe.
A házsongárdi temető című munkájában kutatásainak kalauzolásaiból
soha ki nem maradható tárgyát öntötte írásba, melyben a régi sírhelyekről is szó van ugyan, de az ide temetkezett nevezetes emberek nyugvóhelyén van a hangsúly.90
Művészettörténeti munkássága földrajzilag kiterjed jóformán egész
Erdélyre, és szinte egy erdélyi kalauz ismeretanyagának alapját veti meg.
Képekkel-rajzokkal illusztrált írásait a Művészeti Szalon, Művészet, Pásztortűz, Erdélyi Irodalmi Szemle hasábjain közölte, de adott esetben a hírlapokban is.91
Jeleztük, hogy tudósunk távol állott az elefántcsonttoronyba elhúzódott tudós típusától, éppen ellenkezőleg: csak úgy ontotta a kincseket kifogyhatatlan memóriája tárházából. Saját vallomása szerint szakmai vezérkönyv hiányában maga igyekezett „a történelmi és műemléklátogató
közönséggel az alkalom és szükség szerint helyszíni magyarázatokkal”
a hiányt pótolni. Népszerűsítő cikkeiben természetesen lemondott a tudományos apparátusról, jegyzetekről, viszont vázlatokkal, fényképekkel
színesítette, mélyítette tárgyát.
Kelemen Lajos, aki annyi időt szentelt arra, hogy kutatásaival a régmúlt századok művészei életének és munkálkodásának adatait felszínre
hozza, azt szerette volna, hogy a jelenkor biográfusai dolgát a kortárs művészek lexikális adatai összegyűjtésével könnyítse meg. Adatgyűjtését sajnos nem tudta befejezni.92
Ha a művelt ember gondja a műértékek védelme, a művészettörténésznek ez egyenesen fontos feladata. A Kolozsváron közelebbről megismert Erdélyi Múzeum-Egyesületnek kiemelt célja volt az írásos és tárgyi
emlékek gyűjtése, megőrzése és megóvása. Azok környezetében telt el
tudósunk egész élete és itt érlelődött benne a szervezett megóvás szükségessége. Az egyházi építmények gondviselőit, papokat és tanítókat,
udvarházak és kastélyok birtokosait folyton biztatta-oktatta a megóvásmegőrzés művelődési fontosságára. Láthattuk, hogy 1916-ban az erdélyi
harctereken kormánymegbízatás alapján tevékeny részt vett a műkincsek
mentésében.93 Mi sem természetesebb, mint az, hogy tanulmányaiban,
cikkeiben és előadásaiban, műemlékvédő bizottságok tagjaként is szolgálja az ügyet. Műemlékvédelmi álmaiban szerepelt a műemlék-kataszter
90
91
92
93

Ellenzék. 1940. 63. sz. 6., 69. sz. 7., 80. sz. 6., 86. sz. 6.. és 92. sz. 6–7.
Kelemen 1982.11.
Gidófalvy 36, 172, 202.
Napló. 1916. okt. 22.; KelemenLvt. 12. cs.; 1916. dec. 25-i jelentés a Szászrégen körüli
műkincsek megmentése érdekében végzett munkáról.
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irányába mutató terv: az összes unitárius egyházi műemlék lefényképezése és fényképkatalógusának összeállítása.94 Az a kérdés, ami országos
szinten és a történelmi egyházak terveiben évtizedekkel később a megvalósítás útjára lépett.
Mikor a mennyezet- és karzatfestményeket kutatta és értékelte, már a
művészettörténet határterületén elhelyezkedő néprajztudományt is művelte, aminek tárgyi és szellemi értékeivel nagyszülei falusi-paraszti környezetében, műemlékmentő és helytörténeti munkássága során is ismerkedett. E tekintetben a történeti néprajz állott hozzá legközelebb.
Tudósunk egyéniségének egyik jellegzetes ismérve csodálatos lexikális adattudása volt. Nem véletlen, hogy Kelemen Lajost Szinnyei és Gulyás
bekapcsolta a Magyar írók élete és munkái című nagy sorozat adatgyűjtésébe. Bizton állíthatjuk, hogy ezekre a munkálatokra nála szakmailag
alkalmasabb embert nem is találtak volna Erdélyben.
A levéltárnak Kelemen Lajos életművében betöltött szerepét is érintenünk kell. Értékelői egyöntetű véleménye szerint tudósunk tevékenységének legnagyobb érdeme az EME legjelentősebb gyűjteményének: az
Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának összeszedése, gazdagítása, tárolásának megszervezése. Az intézmény sorsa élete fogytáig szívügye volt.95
Munkatársai szerint is valóban a levéltár „Kelemen Lajos legszemélyesebb
munkájának, élete főművének”96 tekinthető, hatalmas anyagának egybehordása „életének egyik legkimagaslóbb eredménye”.97
Az Egyetemi Könyvtárban és annak kialakuló külön levéltári osztályán előbb napidíjasként, majd levéltárosként és levéltári főigazgatóként
folytak le hivatali szolgálatának évei. Történelmi és nemesi famíliák levéltárai és kisebb családi levelesládák kerültek az EME gyűjteményébe.
Megszerzésükért Kelemen Lajos nemcsak időt és energiát, hanem pénzt is
áldozott. Az adományozók százaival a levéltári gyűjtőmunka szinte társadalmi mozgalommá szélesedett Erdélyben. Kelemen Lajos az ügyben nagy
hírverést folytatott. A csodálatosan szép és értékes gyűjtemény megszületése után joggal tette fel a kérdést: „Nem tudom, gyűlt-e össze még
máshol is egy ilyen tekintélyes, nagy levéltár társadalmi úton.”98 Valóban
főérdeme van abban, hogy felhalmozódott az ország legnagyobb magánlevéltára, ami természetesen nem történhetett volna meg a társadalom, a
közösség segítsége nélkül.
94 Kelemen 1982. 12.
95 Napló. 1919. okt. 31.
96	Jakó Zsigmond: Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának múltja és feladatai. Erdélyi Tudományos Füzetek 1942. 6.
97 Szabó TA 1977/1.13.
98 Kelemen 2006. 467–468.
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A rábízott levéltárat Kelemen Lajos 1918-ra félmilliós nagyságrendűvé fejlesztette, 1944-ben pedig állománya már megközelítette a 600
ezres darabszámot.1950-ben – mikor az Erdélyi Múzeum-Egyesületet felszámolták, gyűjteményeit államosították és a Román Akadémia átvette
a levéltárat – már milliós nagyságrendről beszélhettek.99 Számos família
Kelemen Lajosban bízva adta be iratanyagát az EME gyűjteményébe. Ha
nyugdíjaztatása meg is szakította a folyamatot, 1940. évi főigazgatói kinevezése után lényegében a gyűjtőmunka 1944-ig Kelemen Lajos vezetése
alatt folytatódott. Az óriási eredmények ellenére sok érték megsemmisült,
amit ő nagyon fájlalt, így szólván: „Mennyi szép emléke, igazsága, költészete és tanúsága pusztul így el a nemzeti életnek!”100
A levéltár nemcsak mennyiségében nagy jelentőségű, hanem milyenségében is különleges értéket képvisel. Szemben az állami, közigazgatási egységek anyagával, ez esetben családi levéltárak, gyűjtemények egy
intézményben való felhalmozása történt meg. Olyan állagoké, melyek az
erdélyi népek történetébe, magyarok, románok és szászok múltjába engednek betekintést. Ezen túlmenőleg, mivel jórészt magyar történelmi és
nemesi családok adománya vagy letéte került a levéltárba, anyaga közösségünk múltjának és vezető személyiségei munkájának feltárásában páratlanul nagy jelentőségű.
Levéltárosi működésében a gyűjtőmunka mellett Kelemen Lajos főérdeme az információszolgáltatás. Életrajza tárgyalásakor is szó volt odaadó
levéltárosi munkájáról, arról a segítségről, amelyet „illetékeseknek és illetékteleneknek” nyújtott. A levéltárosnak azt az ideális típusát testesítette
meg, aki nemhogy az anyagot-adatot a saját maga részére félretette volna,
hanem önzetlenül a szakemberek és érdeklődők rendelkezésére bocsátotta. Azért Kelemen Lajos a Kiss András megfogalmazása szerint valóban a
„levéltáros példaképévé” vált.101
Nem vitás, hogy Szabó T. Attila volt Kelemen Lajos leghűségesebb és
legeredményesebb tanítványa, de kívüle sokan vallják magukat a levéltáros-tudós tanítványának, sőt valóságos Kelemen Lajos-iskola kialakulásáról beszélhetünk. Hiszen sokat lehetett tanulni tőle: a szülőföld szeretetét, a történettudomány iránti elkötelezettséget és tiszteletet, az értékek
megbecsülését és védelmét, a kutatás szenvedélyét, ügybuzgalmat, szorgalmat, kitartást, szívósságot, a tudományos erkölcsi normák tiszteletét,
önzetlenséget, segítőkészséget és sok egyebet, ami belőle és munkájából,
példaadásából kisugárzott.
99 Szabó TA 1977/1. 13.– Kelemen 2006. 9.
100	Idézi Kelemen 2006. 50.
101 Kiss András 12.
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Alkotómunkájának van még néhány olyan vonzata, melyekkel eddig
keveset foglalkozott a tudománytörténet: mégpedig levelezése, naplója és
szépírói tevékenysége.
Kelemen Lajos – többek szerint – tudása jelentős részét levelekben fejtette ki. Szenvedélyes és kitartó levélíró volt, erről tanúskodik több ezerre
rúgó levelezése. Mára már szinte elkopott megállapítássá vált, hogy élete
levelezésbe fulladt bele.102 Maga írja: „Míg mások könyveket írtak, én leveleket írtam!”103
Az 5-6 ládányi hozzá intézett és mintegy 3000 általa írott levélről tudunk.104 Rengeteg levelében kitartó és elmélyedt levéltári kutatómunka
eredménye rejtőzik. Ennek bizonyságául: egyik levele kiadásából értesülhetett a tudóstársadalom egy falu történetéről (Radnótfája története. Kvár
1942. Erdélyi Tudományos Füzetek 146). Valóban számos, nem egy-két,
hanem tizenoldalas levele mutatja, hogy nemcsak ismereteit, hanem gondolatait és gondjait-bajait nagyon szívesen levelekben vetette papírra,
azokon keresztül érintkezett a külvilággal. Kelemen Lajos levelezéséből kiderül, hogy egy megkeresőjének feltett kérdésére kétszer válaszolt, egyenként l6 oldalas levélben.105Azt is tudjuk, hogy ez nem volt egyedi eset. A
leveleiből közölt mutatványok mindenike nagyon terjedelmes.106 Talán
eljön az idő, mikor az Erdélyi Múzeum-Egyesület abban a helyzetben lesz,
hogy levelezésének kiadásával áldozhat egykori titkára, nagy tudósa és
levéltárosa emlékének, így új vonásokkal gazdagodhat egy változó történelmi korszak panorámája.
Kelemen Lajos nemcsak a régmúlt idők feljegyzéseit tanulmányozta,
hanem maga is naplót vezetett. Személyi levéltárának évtizedekig zároltsága nemcsak iratainak, levelezésének kutatását tette lehetetlenné,
hanem a tudósunk naplója tanulmányozását is. 1953-ban, öreg korában
írta: „Sokszor eszembe jutnak a félszázada letűnt emberek, arcok és nevek.”107 Szerencsére ifjúkori naplójában ezek közül sokat átmentett. Emlékeztetőit 1898-ban kezdte, hogy aztán 1927-ig rendszeresen vezetett naplóvá bővítse. Személyes jellege, a benne megjelenített gondolatok és átélt
érzelmek segítenek bennünket, hogy jobban beletekinthessünk az ember

102 Kelemen 2002. 45, 218.– Gidófalvy 134, 210, 213, 223.
103 Kelemen 2002. 218.
104 Kelemen 2002. 207–208, 218.– Kelemen 2006. 135, 154, 212.– Gidófalvy 168–169.– Kelemen Lajos intézményeknél is magánosoknál szétszórt válaszlevelei felől Kálnoki Kis
Tamás, a MOL könyvtárának nyugalmazott igazgatója tájékoztatott. Fogadja érte
őszinte köszönetemet.
105 Gidófalvy 213.
106 Gidófalvy 171–221.
107 Gidófalvy 191.
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és tudós belső világába, teljesebben lássuk cselekedeteinek és magatartásának titkos rugóit.
Természeti képei érzékeltetik szeretetét és ragaszkodását a szülőföldhöz, a Nyárádmentéhez, a Székelyföldhöz, Erdélyhez. Számos írása
és különösen naplója s néhány publicisztikai írása a bizonyság rá, hogy
Kelemen Lajosban szépírói hajlamok rejtőztek, sőt egy időben írói ambíciói is voltak. A lapok szívesen közölték színes és érdekes írásait. Általános elismerést különösen egy humoreszkje váltott ki, mégpedig a Hamlet Szászrégenben című (Ellenzék 1924. 96. sz. 11–12. l.). Nem vitás, hogy
rendkívüli mesélőkedve éppúgy szépírói hajlamra vallott, mint gyakran
jelentkező életszerű humora, mely többek között anekdoták közlésébenelbeszélésében, a dobokai tartózkodása idején költött versikék írásában
jutott felszínre. Mindezek mutatták, hogy nem „száraz ember”.108 A humor, a nevetés és nevettetés szándéka személyiségének elmaradhatatlan
jegyei közé tartozott, de írásaiban is nyomon követhető. Csodálni lehetett,
hogy az annyi tragédiát átélt Kelemen Lajos beszélgetéseibe minduntalan
beleszőtte az anekdotákat, humoros történeteket, eseteket.
Munkásságában jelentkezik egy jelentős publicisztikai vonulat. Különösen a két világháború közötti időszakban sokat írt hírlapokba. Eredete
talán írói vénájában rejlett, abból a vágyból eredt, hogy kikívánkozott belőle a tudás: a levéltárban talált érdekes új adat, egy felfedezés, az élet egy
mozzanata, egy veszélybe került műemlék megpillantása mindjárt tollára
kívánkozott.
Közlési vágya nemcsak megjelent írásaiban, levelezésében és naplójában, hanem kifogyhatatlan mesélőkedvében öltött testet. Az őt ért benyomások, a kutatás közben szerzett élmények elmondására megállíthatatlan vágyat érzett. Ezt élte ki, mikor emberekkel találkozott, mikor kutatók
érdeklődtek nála, mikor műemléklátogató csoportokat vezetett, művészeti
tárlatokat nyitott meg, s tudat alatt talán ez is dolgozott benne, mikor egy
időre az előadásra, magyarázatokra épülő tanári pályát választotta.
Történetírói-levéltárosi pályája elterelte az irodalmi kibontakozástól.
Mindenesetre Kelemen és az irodalom kapcsolata külön tanulmány tárgya lehet. Itt jelzésszerűen csak annyit említhetünk, hogy ha nem is volt
„céhbeli” író, a szélesebb értelemben vett irodalom munkásának-szolgájának tartotta magát. Cselekvő tagja volt az Erdélyi Irodalmi Társaságnak és az Unitárius Írók Társaságának, akit rendszeresen meghallgattak a
művelődési élet gondjainak megoldásában. Sok író barátja volt és annyira
közismert személyiség, hogy a Kolozsvárra látogató írók beszélgetésre,
tanácsadásra, városnézésre hozzá fordultak. Tartalmas és színes írásait
108 Szabó TA 1972. 481.– Gidófalvy 225.
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szívesen közölték a lapok. Mindez azonban nem változtat azon, hogy Kelemen Lajos elsősorban a tudomány embereként alkotott maradandót.
Összegezve nyomtatásban megjelent vagy kéziratos munkáiról azt
mondhatjuk, hogy csak részben állja meg a helyét neveltjének, ifj. Gidófalvy
Istvánnak a megállapítása, hogy halálával egy „kincsekkel megrakott gálya süllyedt a tengerbe”.109 Publikációs listája mutatja, hogy sokat közölt
és kéziratos hagyatéka is jelentős. Vitathatatlan ugyanakkor, hogy tudásával nincs arányban az, amit mérhetetlen tudásából írásban az utókorra
hagyományozott.
Mint történetíró széles skálán dolgozott. Az elsődleges levéltári forrásokra alapozva könyvek és sok száz tanulmány, cikk és forrásközlés jelent
meg tollából, de feldolgozatlan kéziratos hagyatéka és levelezése még sok
kincset rejt magában. Számára a történészi munka nem hivatali feladat,
hanem hivatás volt, és ezt a hivatást áldozatosan, megalkuvás nélkül teljesítette. Írásaiban a mindenkori historikus célját: a történelmi igazságot
kereste. Idézzük a közülünk észrevétlenül távozott Dani János, tudósunk
levéltáros utóda szavait: „Kelemen Lajos számára az igaz és szép jelentette
az emberi élet valódi értelmét.”110
Egész életét és tevékenységét mérlegre téve nyugodtan kimondhatjuk,
hogy az alapító gr. Mikó Imre után Kelemen Lajost tekinthetjük az Erdélyi
Múzeum-Egyesület meghatározó személyiségének.

Lajos Kelemen a absolvit universitatea din Cluj urmând să îşi petreacă viaţa profesională în
slujba Societăţii Muzeului Ardelean şi a Bibliotecii Universitare locale. În calitate de istoric,
a publicat o operă de aproximativ 2000 de pagini şi este socotit mentorul istoriografiei maghiare din Transilvania în perioada interbelică. De numele lui se leagă mai multe volume,
studii şi publicări de surse, deşi Kelemen însuşi a conceput cu cea mai mare bucurie şi în
mod magistral texte minore, în genul petit histoire. Cel mai mare rezultat al activităţii sale
rămâne, totuşi, constituirea şi ordonarea arhivelor Societăţii Muzeului Ardelean, care numără, în prezent, peste un milion de documente. În 1938, Lajos Kelemen a fost ales membru
al Academiei Maghiare de Ştiinţe. Marea tragedie a vieţii sale a fost etatizarea arhivelor
din 1950, în urma trecerii în folosinţa statului şi a colecţiilor societăţii, după instalarea
în Transilvania a administraţiei româneşti; lucru realizat în pofida faptului că fondurile
arhivelor au provenit exclusiv de la familii şi instituţii maghiare. Înzestrat cu o memorie
prodigioasă, istoricul a stat mereu la dispoziţia colegilor, scriitorilor şi tuturor celor interesaţi în modul cel mai amabil, iar ca ghid legendar al Clujului a prezentat monumentele de
artă ale oraşului şi a reuşit să acorde cuvântul unor renumite personalităţi ale trecutului.
Exemplul vieţii sale şi activitatea ştiinţifică generoasă merită păstrate în memoria istoriei
culturii maghiare şi a celei europene.

109 Gidófalvy 211.
110 Kelemen 2002. 12.
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Lajos Kelemen graduated at the University of Kolozsvár and spent his professional life in
service of the Transylvanian Museum Society and the local University Library. As a historian, he published some 2000 pages of material, and is largely considered the mentor
of Transylvanian Hungarian historiography in the years of interbellum. Although an author of many volumes, studies and publications of sources, his favourite genre was that
of concise texts, or petite histoire which he cultivated on a masterful level. The greatest
achievement of his life’s work lays in collecting and arranging the funds of the Society’s archives, presently counting more than one million documents. In 1938, he was accepted as
a member of the Hungarian Academy of Sciences. The greatest tragedy of his life had been
the nationalization of his archives in 1950, following the expropriation of the Transylvanian Museum Society’s collections by the Romanian authorities which took over the region
after 1918; despite the fact that the funds of these archives were donated to it by Hungarian families and institutions. With his prodigious memory, Kelemen was always available
to his colleagues, to novelists and generally to those interested in history, and during his
legendary guided tours to the city he delivered memorable presentations of the art relics
and managed to evoke the most renowned personalities of the past. His life’s example and
generous scholarly activity deserve to be kept alive by in Hungarian and European cultural
memory.

Csetri Elek
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Koch Antal
(1843–1927)

Sokan és sokszor elmondták már Koch Antalról, hogy a mindenkori magyar geológia egyik legjelentősebb alakja, hogy a 19–20. századi magyar
földtani oktatás (Kolozsváron és Budapesten egyaránt) egyik meghatározó egyénisége volt, hogy Erdély földtani megismerésében egyedül többet
tett, mint 19. századi itteni szaktársai együttesen. Akkor mit lehet még
mondani újat róla? Jelen dolgozatunkban két irányban próbálunk továbblépni személyisége kora tudományára kisugárzó hatásának jobb megismerésében: egyrészt szándékunk feltárni viszonyát az Erdélyi MúzeumEgyesülethez, illetve kora erdélyi magyar tudományszerveződéseihez,
másrészt (lásd a mellékletet) teljességre törekedve, könyvészeti hűséggel
közzétenni Erdélyre vonatkozó irodalmi munkásságát, ezzel egy régi tartozást törlesztve mind Koch Antal emlékével, mind a mai tudománnyal,
illetve a tudománytörténettel szemben.
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Életútja
Mivel egy korábbi dolgozatunkban1 részletesen foglalkoztunk életével és
a kolozsvári tudományegyetemen betöltött szerepével, itt csak röviden
összefoglaljuk a legfontosabbakat, melyek kitűzött célunk felvázolásához,
illetve annak követéséhez elengedhetetlenül szükségesek.
Magyarországra betelepedett német család fiaként 1843. január 7-én
született Zomboron (egykoron Magyarország, ma Szerbia területén). Az
elemi osztályok elvégzése után Kalocsán és Baján tanult. Már Kalocsán
kitűnt a természettudományok iránti érdeklődése, ám szülei más pályát
szabtak volna számára, így 1861-ben megszerzett érettségi vizsgája után
a teológia felé irányították. Miután több helyen sikeresen bizonyította,
hogy nem erre született, a pécsi tanárképző főiskolára iratkozott be. Itt
viszont elijesztette az intézmény alacsony színvonala, ezért szülei tudta
nélkül, pesti rokonai támogatásával, felvételét kérte az ottani egyetem
természettudományi karára. Itt tanár és tanítvány hamar egymásra talált. Szabó József, kora legnagyobb hatású ásvány- és földtan professzora
meglátta a fiúban a rendkívüli elhivatottságot, Koch Antal pedig őbenne
valódi mesterét. Kapcsolatuk életre szólónak bizonyult. Szabó József indította el a tudományos kutatás útján. Minden segítséget megadott a fiatal tehetség érvényesüléséhez: az éppen induló Magyar Királyi Földtani
Intézetben való állás megszerzésében, egy külföldi tanulmányi ösztöndíj
elnyerésében, végül a Kolozsvári Tudományegyetem beindításakor az ott
felállított ásvány- és földtan katedrára való kinevezésében.
Így került életében először Erdélybe, Kolozsvárra, hol azután 24 évet
töltött,2 s mely országrésszel a további szakmai munkássága egybeforrt. A
29 évesen kinevezett professzornak e negyed évszázad alatt sikerült magas színvonalon leraknia az erdélyi magyar földtanoktatás alapjait, kutatóiskolát teremteni, tudósgárdát nevelni, feltárni ezen országrész geológiájának sok lényeges elemét és felelősen hozzájárulni az ekkor szerveződő
itteni tudományosság építéséhez. El se ment volna innen, csak ismételt ké1

2

Wanek Ferenc: Koch Antal helye és szerepe az erdélyi földtan történetében. = Az erdélyi
magyar tudomány történetéből. Szerk. Ilyés Szilárd–Tamásné Szabó Csilla. Kvár 2006.
156–179. Itt lásd a további idevágó könyvészetet is Koch Antal életrajzához, de mindenekelőtt Pálfy Móric: Bodrogi Koch Antal r. tag emlékezete 1843–1927. Az MTA elhunyt
tagjai fölött tartott emlékbeszédek XX/8(1928). 1–40. – Uő: Bodrogi Koch Antal emlékezete 1843–1927. Földt. Közl. LVIII/1(1928). 7–14. – Mauritz Béla: Koch Antal emlékezete,
1843. január 7.–1927. február 8. Term.tud. Közl. LX/855(1928). 161–165.
A Kolozsvári Tudományegyetem szolgálatában állt 1872. szeptember 29.–1895. augusztus 29. között. Lásd Márki Sándor: Az Egyetem eszméjének s a kolozsvári m. kir.
Ferenc József-tudomány-egyetemnek története. Acta Reg. Sci. Univ. Claudiopolitanae
Francisco Josephinae anni MDCCCXCV–VI(1896). 99.
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résre, nagy hatású tanárai (Hantken Miksa és Szabó József) halálát követően fogadta el a Budapesti Tudományegyetem igénye szerint átszervezett
katedráját 1895-ben. Innen ment nyugdíjba a világháború kitörése előtt,
egy évre rá, hogy méltó keretben, egykori tanítványai körében megünnepelték tanári működésének 40. évfordulóját. Nyugalomba vonulásakor a
császár – tudományos érdemeiért – nemesi címet adományozott neki.3
Gyermekkori élményei, melyek az 1849-es szabadságharc kegyetlen
árnyoldalaihoz kötődtek, tették az első világháború kitörését követően
magába fordulóvá, majd az összeomlás, Erdély elveszte, végül hű felesége
halála (1920) a teljes elzárkózásához vezetett. Budapesten halt meg 1927.
február 8-án.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kezdeteinek
földtani vonatkozásai
Koch Antal Kolozsvárra települése időpontjában az intézmény létének tizenharmadik évében volt. Ismerkedjünk meg röviden az eddig megtett út
azon elemeivel, melyek a földtanhoz kötődnek.
Annak érdekében, hogy ne kurtítsuk megfogalmazásainkban a múzeumi gondolatot – melynek kirajzolódása Erdélyben már a 18. században
elkezdődött –, illendő felidézni Szádeczky Lajos pontosítását, miszerint:
„Múzeum alatt a mi irodalmi nyelvszokásunk a múltban nem értett csupán múzeumi gyűjteményt vagy »tár«-t, hanem a szellemi értékek tárházát, nevezetesen a tudományos folyóiratokat is nevezgette múzeumnak.”4
Az is az igazsághoz tartozik, hogy a 18. századi erdélyi geológiának méltó
büszkeségei „Köleséri és Fichtel [ennek az országrésznek] ásványbeli gazdagságáról és jelességeiről”5 írott könyvei, de akár Born Ignác Ferberhez
írt ásványtani levelei, mégis ki kell jelentenünk, ezek a művek (talán
Köleséri munkája kivételével) nem kötődtek ahhoz a szellemi vonulathoz,
mely az Erdélyi Múzeum-Egyesületet megelőzte, előkészítette. Legalábbis
3

A kapott címer elemei egyértelműen utalnak az Aranyi-hegy andezit-tömbjében őáltala felfedezett pseudobrookit nevű ásványra, illetve a szintén általa, a szucsági kőbánya eocén kori mészköveiből leírt Atelospatangus transilvanicus nevű tüskésbőrű-kövületre – tehát minden eleme Erdélyhez kötődik! Lásd Vadász Elemér: Emlékezzünk Koch
Antalra! 1843–1927. Földt. Közl. LXXIII/1–3(1943). 3.
4
Szádeczky Lajos: Az Erdélyi Múzeum-Egylet eredete és rendeltetése. EM XXI(1904). 155.
Ezt idézi bevezetőjében György Lajos: Az „Erdélyi Múzeum” története 1874—1937. (Első
közlemény). EM XLIV(Új folyam X)/1. 5. is.
5	Brassai Sámuel: Előszó. EM Évkönyvei I(1861). III.

285

HIVATÁS ÉS TUDOMÁNY

földtani–ásványtani vonatkozásban: minél közelebb kerülünk a megalapítás pillanatához (1859. november 23.), annál inkább csak a gyűjtemény
(és nem a kutatóműhely) gondolatát láthatjuk körülrajzolódni. Ezt viszont
nagyon hangsúlyosan, hiszen, amikor az 1842. évi országgyűlés előtt
az erdélyi nemzeti múzeumalapítás ügyében föllángolnak a kedélyek, a
mindent elindító Kemény-féle felajánlásban hangsúlyosan szerepel az ásványgyűjtemény.6 Ez példaként szolgált, s ezért elsőnek épp egy jeles (1890
példányt számláló) ásványgyűjteményt ajánlott fel Gyulay Lajos,7 de ismert a Báternay család és Góró Lajos hasonló gesztusa is.8
Amikor 1849 után, az első adódó alkalmat megragadva Mikó Imre
újból „helyzetet teremtett”, megint jelentős ásványgyűjtemény-felajánlásokat tettek. Elsőnek Torma Károly régész, csicsókeresztúri földbirtokos
600 példányszámú ásvány- és kövületgyűjteményét említi az irodalom.9
A lényeges ásvány–földtani adományokat Koch Antal összegezte.10
Nem is volt gond az indulás éveiben a gyűjtemények gyarapodásával,
inkább az anyagok igen eltérő értékével, a tárolással és rendszerezéssel. Bár
a felajánlott Mikó-villa átalakítása 1864-ig húzódott, a természettudományi
gyűjtemények 1861-től ott kaptak elhelyezést. Eleinte a múzeumőri feladatokat Brassai Sámuel (egy személyben a múzeum igazgatója is) látta el.11
A megalakulás felemelő pillanatait követően alábbhagyott a kezdeti
buzgalom. Tiszta képlet: az akkori Erdélyt nem annyira a születő tudományos intézmény mozgatta meg, mint inkább a vérbe tiport forradalom utáni első szabad társasági megmozdulás bódító öröme. Ez nagyon jól tükröződik abban is, hogy a kiegyezést követően szűk körre apadt a cselekedni
akaró férfiaké, s hogy a korábbi felajánlásaikról sokan megfeledkeztek.12
6	Kelemen Lajos: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története. = Emlékkönyv az Erdélyi MúzeumEgyesület félszázados ünnepére 1859—1909. Szerk. Erdélyi Pál. Kvár 1909–1942. 9–10. –
Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története és feladatai. Kvár 1942. 15–18.
– Sebestyén Kálmán: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület. = Az erdélyi magyar felsőoktatás évszázadai. Bp. 1999. 13. Sajnos, a gyűjtemény, mielőtt méltó rendeltetési helyére kerülhetett volna, 1849-ben jelentősen károsodott. Lásd Szilágyi Sándor: Az erdélyi múzeum
előzményei. Budapesti Szemle 1859/VII. 345, fide: Kelemen Lajos: i.m. 19.
7 Szádeczky Lajos: i.m. 155. – Kelemen Lajos: i.m. 10.
8	Uo. 18. – Brassai Sámuel: i.m. V.
9 Uo. 27. – Torma Károly később Koch Antalon keresztül is számtalanszor adott kőzet-, ásvány- és kövület-mintákat az EME tárába, többször együtt mentek terepre, a
Csicsóhagymási-patak azóta híres miocén kövület-lelhelyére is ő hívta fel a figyelmét,
majd a helyszínre is elvezette. Lásd [284] 72. Itt – és a továbbiakban – szögletes zárójelben utalunk a mellékletben szereplő Koch Antal-munkákra.
10 [244] 34.
11	Kelemen Lajos: i.m. 40.
12	Uo. 46–47. – Szabó Dénes: Az E. M. E. és a kolozsvári tudomány-egyetem. = Emlékkönyv
az Erdélyi Múzeum-Egyesület félszázados ünnepére 1859–1909. Szerk. Erdélyi Pál. Kvár
1909–1942. 96. – Szabó T. Attila: i.m. 30.
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De térjünk vissza néhány mondat erejéig az indulás ügybuzgó pillanataihoz. Sajnos a tapasztalat hiánya, a természettudományok vérszegény
képviselete (legalábbis a történelem iránt érdeklődőkkel szemben) oda
vezetett, hogy az Egyesület önmagát ellentmondásos megfogalmazásokkal jellemezte, és alapszabályzatába olyan hiányosságok is beékelődtek,
amelyek később megbosszulták magukat. A leglényegesebb zavart az az
ellentmondás szülte, hogy míg Mikó Imre megnyitóbeszédében (1859) az
általa kitűzött három cél (1) a múzeumi gyűjtés, (2) a gyűjtemények tudományos feldolgozása és (3) a tudományok népszerűsítése volt,13 addig az
alapszabályzat14 és a későbbi nyilatkozatok (1868) a második célról megfeledkezve, azt másokra hárították: „távol áll tőlünk a gondolat, hogy
múzeumunkat tudományos akadémiának tartsuk. A mi föladatunk más.
Mi mint a nemzetnek hű napszámosai, anyagot gyűjtünk, készítünk, rendezünk, hogy tudománnyal foglalkozó honfiaink minél kevesebb akadályokkal küzdve, annál gyorsabban haladhassanak működésükben.”15
Alapszabályzati hiányosság volt, hogy bár névlegesen elkülönítették a történelmi és természettudományi „szakosztályokat”, ezeknek még
formai (annál kevésbé cselekvési) önállóságát sem biztosították. Mi több,
első nekibuzdulásra a szakosztályba a tagokat kinevezték, s csak 1861-től
volt a tagság választható. Balogh Ernő joggal gyanakodott, hogy a szakosztálynak az 1860-as évekbeli visszaesése ebben az önállótlanságban
(is) gyökerezett.16
Itt álljunk meg egy pillanatra, hogy felmérjük, kik is voltak induláskor
a földtan „húzó” emberei, vagyis a tagok közül kikre lehetett e téren számítani. Kevesen voltak. Az 1860. év elején kinevezett 41 természettudományi
szakosztálytag közt Bielz Albert (a nagyszebeni szász természettudományosság kiemelkedő képviselője), Hauchard József (parajdi sóbányatiszt),
Herepei Károly (bányamérnöki diplomával rendelkező nagyenyedi tanár),
Kócsi Károly (a kolozsvári Református Főgimnázium tanára), Kováts Gyula
(a Magyar Nemzeti Múzeum őre, a Magyarhoni Földtani Társulat titkára),
Kubinyi Ágoston (a MNM igazgatója, a Magyarhoni Földtani Társulat másodelnöke) és Pávay Vajna Elek (világot járt kiváló geológus, 1870-ig az EM
13	Kelemen Lajos: i.m. 41.
14 Az 1859-es szöveg (4. paragrafus) szerint: „a múzeum-egylet magának semmi tudós
társasági rangot vagy tekintélyt nem fog követelni”. Bár a gondolatot cáfolni igyekezett, a szöveget pontosan idézte Szádeczky Lajos: i.m. 159.
15 Szabó József alelnök megfogalmazása. Idézi: Kelemen Lajos: i.m. 42. Pedig szintén az ő
egy évvel korábbi (1867) egyik kijelentése a földtan szempontjából nagyon fontos volt.
Az, mely szerint az Egyesület céljai közt volna „napfényre hozni a föld rejtett kincseit”
az országrész gazdasági felemelése érdekében.
16 Balogh Ernő: A Természettudományi Szakosztály története. 1860–1934. = Az Erdélyi
Múzeum-Egyesület háromnegyedszázados tudományos működése 1859–1934. Szerk.
György Lajos. Kvár 1937. 38–39.
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őre) jöhettek számításba. És mindezekből csak ketten voltak helybéliek.
Amikor egy év múlva önkéntesen lehetett feliratkozni, az elsők között ott
volt gróf Eszterházy Kálmán (Kolozsvár későbbi főispánja, majd az EME
elnöke) is,17 aki Pávay Vajna Elekkel és később Koch Antallal is jó szakmai
barátságban volt, közösen publikáltak (nevét egy jelentős vezérkövület, a
Sokolovia eszterhazyi örökítette meg az őslénytanban).
Néhány igazán lelkes munkálkodójának köszönhetően az Egyesület
viszonylag hamar elkezdte rendszeres működését, ami nem csak a gyűjtemények rendezésében merült ki, hanem beindultak a felolvasóülések,
illetve az Évkönyvek szerkesztése, kiadása. Balogh Ernő számba vette (egy
kihagyással és egy tévedéssel) az elhangzott földtani vagy kapcsolódó
dolgozatokat, de csak leltárszerűen.18 Értékelésükbe nem ment bele, pedig
meggondolkoztató következtetések vonhatók le abból. Ami a leltárszerű
számbavételből nyilvánvalóan kitűnik, az, hogy a földtan jelen van, de
nem túl erőteljesen. 1861-ben az EME 11 felolvasóülésén 22 előadás hangzott el, ebből kettő mondható geológiai tárgyúnak és egy kapcsolódó.
Az első földtannal kapcsolatos előadás, ami az EME felolvasóülései
keretében elhangzott, a Hauchard Józsefé.19 A jegyzőkönyv írója ekképpen summázta: „Maga az értekezés semmi újat sem hoz[ott].” A két fentebb említett földtani előadás 1861. november 25-én hangzott el, az egyik
Brassai Sámuelé, a másik (hasonló témával) Pávay Vajna Eleké.20 A sokoldalú Brassai nem épp földtani hozzájárulásaival jeleskedett, de tiszteletre
méltó a feleki gömbkövekkel kapcsolatos azon – igen helyes – megállapítása, hogy azok a rétegben keletkezett konkréciók. Ezzel valóban előrevitte
e képződmények megismerését, bár nem adta jelét, hogy ismerné az erre
vonatkozó – legalább hazai – irodalmat.21 A keletkezéssel kapcsolatos véleményével Pávay is egyetértett.
17	Uo. 3. és 5. lábjegyzet.
18	Uo. 40. A felsorolásából kimaradtak az Pávay Vajna Elek észrevételei Brassai Sámuel előadásával kapcsolatban, szintén a feleki gömbkövek keletkezésére vonatkozólag.
Lásd a 20. lábjegyzetet. A tévedése az volt, hogy Hantken Miksa (9 „tudósítás”-ból álló)
tanulmányát az erdélyi széntelepekről id. gróf Teleki Domokosnak tulajdonította, holott ő csak a bevezető levelet írta. Lásd Hantken, Maximilian/Miksa: Kőszén-telep keresések Erdély különböző pontjain. Olvastatott sept. 12-én, 1862. Bévezető levél Id. gróf
Teleky Domokostól. EME Évk. II(1861–1863). 81–101.
19 A dolgozatot Brassai Sámuel olvasta fel. Lásd ***: A tudományos ülések jegyzőkönyve.
EME Évk. I(1859–1861). 157. – Balogh Ernő: i. m. 40.
20 Mindkettő 1861. november 25-én hangzott el, mint az év 16. és 17. előadása. Lásd ***:
A tudományos ülések jegyzőkönyve. EME Évk. II(1861–1863). 143.
21 A feleki gömbkövekkel a korábbi időkben Michael Ackner (több írásban is), Carl Justus
Andrä, Bernard von Cotta is foglalkozott. Sőt a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók
Kolozsváron tartott vándorgyűlésén Kubinyi Ferenc indítványozta ezek alapos tanulmányozását. Lehetséges, hogy Brassai erre akart reagálni.
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Ezen az egy tudományos szereplésén kívül Pávaynak az EME keretében
mindössze egy úti beszámolójában szerepeltek még ásványtani adatok
is.22 Ugyan több éven át az EM őre volt, igazán lényeges munkáit, mint az
Északkelet-Erdély őslénytanára, a harmadkori tüskésbőrűekre, a sztánai
alagút, de legfőképp Kolozsvár és környéke földtanára vonatkozó23 eredményeit – hogy azok a tudományos körforgalomba bizton bekerüljenek
– nem az Egyesület keretében mutatta be, és nem annak kiadványában
jelentette meg, hanem budapesti és bécsi folyóiratokban! Nos, ez az, ami
meggondolkoztató és tanulságos, hiszen a mai EME lapját is hasonlóképp,
hasonló okokból kerülik Erdély jelenkori földtani szakemberei.
Knöpfler Vilmos is inkább Bécsben vagy Pesten közölte dolgozatait, s
ha Erdélyben mutatta be, azt vagy a szászok nagyszebeni Természettudományi Társulatának kiadványában (németül!), vagy a Magyar Orvosok
és Természetvizsgálók vándorgyűléseinek munkálataiban tette közzé. Az
alább méltatott, Kremnitzky Fülöp Jakab által közölt észrevételek is már a
kolozsvári közlést megelőzően (Bécsben és Pesten – utóbb Nagyszebenben
is) megjelentek.
A szerzők tehát féltek, ha az EME-nél közlik eredményeiket, azokat eltemetik. Félelmük valós volt, hisz utóbb Kelemen Lajos elpanaszolta, hogy
az Évkönyvek még magyar nyelvterületen sem voltak kelendők, senki nem
vette, raktáron hevertek, s tárolási nyűgként maradtak az utókorra.24
Az 1869 előtt felolvasott vagy az Évkönyvben megjelent földtani vagy
földtannal kapcsolatos dolgozatok közül kiemelkedő jelentőségű még
Hantken Miksa (budapesti egyetemi tanár) szénelőfordulásokat taglaló,
illetve Kremnitzky Fülöp Jakab (nagybányai bányageológus) a Kelemenhavasok – a 20. század végén alaposan megkutatott – kéntelepére vonatkozó, rendkívül érdekes adatokat közlő munkája.25

22 Az 1864. február 15-i ülésen. Lásd ***: Tudományos ülések jegyzőkönyve. EME Évk.
III(1864–1865)1866. 132. – Balogh Ernő: i. m. 41.
23 Nem akarjuk felesleges adatokkal terhelni dolgozatunkat, s terjengősek sem szeretnénk lenni, de legalább ezt az utóbb említett művét Pávaynak kötelességünknek tartjuk pontosan idézni: Pávay Elek: Kolozsvár környékének földtani viszonyai. MKFI Évk.
I(1871). 327–460.
24	Kelemen Lajos: i. m. 45–46.
25 Az elsőhöz lásd 18. számú lábjegyzet, a második: Kremnitzky F. J.: Adalék az erdélyi
ásványtermések ismeretéhez. EME Évk. IV(1866–1867)1868. 90–92. (Egy érdekes észrevétel, ami arra utal, hogy szerzője a német szaknyelvben és szakirodalomban s nem a
magyarban volt otthonos: a már jóval korábban meghonosodott ’földpát’ ásványnév
helyett a ’mezeipát’ szót használta [vö. a német ’Feldspat’ kifejezéssel!]).
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1869-től kissé megváltozott a helyzet. Ekkor került az ásványtárhoz
múzeumőrnek Herbich Ferenc.26 Herbich – elődjéhez képest – sokkal inkább hajlandó volt az Egyesület Évkönyvében közölni eredményeit, így
abban a kolozsvári egyetem működésének megkezdése évéig (a kiadvány
megszűntéig) három írását adta közre. Az utolsót, egyben a legjelentősebbet, 1873. február 22-én, az EME közgyűlésén,27 már – minden bizonnyal
– Koch Antal jelenlétében mutatta be.
Nem említette Balogh Ernő a földtani vonatkozású dolgozatoknál a
nevét sem Herman Ottónak, pedig A Mezőség című, kétrészes dolgozatában viszonylag részletesen foglalkozott a vidék neogén üledékeivel, a
tufa-rétegekkel és a gömbkövekkel, ezenfelül jó szemmel felfigyelt geomorfológiai sajátosságokra is, többek közt az erre nagyon gyakori földcsuszamlásokra.28
1868-tól kezdve egyre időszerűbbé vált a kolozsvári tudományegyetem alapításának kérdése. Az EME teljes tudatában volt annak, hogy
nemcsak a létesítendő felsőoktatási intézmény szorul gyűjteményeire és
könyvtárára, de az Egyesület túlélése szempontjából az egyetem ekkorra
már nélkülözhetetlen oxigénforrássá minősült.29 Az EME és az egyetem
szervezését lebonyolító állami hatóságok, Mikó Imre ügyes tárgyalásai
révén, nagyon előnyös egyezséget kötöttek a múzeumi gyűjtemények és a
könyvtár használatba való adásáról, ami egy időre mentesítette az Egyesületet a korábban egyre kegyetlenebbül szorító anyagi gondoktól.30
Úgy tűnik azonban, hogy az Egyesület akkori vezetősége (Mikó Imre
akkor jobbára Pesten tartózkodott31) csak anyagilag sáfárkodott jól a lehetőséggel, de – minden történészi kimagyarázás ellenére – szervezeti élete
szempontjából, várakozó álláspontra helyezkedve,32 nem tudta kezdeményezően kihasználni az egyetem beindulásával felkínálkozott helyzetet.
Elvárta, hogy az új intézmény hirtelen idegyűlt szakemberei a régi egye26 Herbich ezt megelőzően már Bukovinában, Északkelet-Erdélyben és külföldön is nagy
tapasztalatokat szerzett szakember, majd tíz éven át a balánbányai rézkitermelés bányageológusa volt. Az EME 1869. október 1-jével alkalmazta. Lásd [195] 3. Személyével
az EM ásványtára rengeteget nyert.
27 Herbich Ferenc: Az eruptiv kőzetek béosztásáról Erdélyben. EME Évk. VI(1871–1873).
141.
28 Herman Ottó: A Mezőség. I. A Hódos- vagy Szarvastó és környéke. Természetrajzi, jelesen
állattani szempontból tárgyalva. EME Évk. V(1868–1870)1871. 10–11. – Uő: A Mezőség. II.
A Mező-Záh-Tóháti, továbbá Méhesi, Báldi és Mező-Sályi tósorozat; természetrajzi, jelesen
állattani szempontból tárgyalva. Uo. VI(1871–1873)1873. 42–43.
29 [225] 205. – Kelemen Lajos: i.m. 53–54.
30 Ennek a kérdésnek igen nagy irodalma van az egyetem és az Egyesület történetét feltáró irodalomban egyaránt. Itt csak a már idézett, legalaposabb munka idevágó részére
hivatkozunk: Kelemen Lajos: i.m. 48–54.
31 Szabó Dénes: i.m. 96.
32 Balogh Ernő: i.m. 43.
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sületi kerethez illeszkedjenek, holott az új helyzet gyökeres megújulást igényelt volna. Az 1869-es alapszabály-módosítás33 messze nem teremtette
meg azt a keretet, amelybe (a már fennebb vázolt elvi tisztázatlanság áthidalásával vagy feloldásával, a szakosztályi önállóság megteremtésével) az
egyetem tanári kara otthonosan be tudott volna illeszkedni. Az EME azon
– valóban csak méltányolandó – gesztusa, hogy megindította az Erdélyi
Múzeum című folyóiratot is, kevésnek bizonyult, mivel csak korlátolt terjedelmű írások közlésére vállalkozott.34 Nem helytálló csak a régi tagság
apátiájával magyarázni a helyzet kihasználásának elmulasztását.35

Koch Antal viszonya az EME-hez az egyetem
beindulásától 1876-ig
A 29 éves Koch Antal – Szabó József odafigyelő támogatásának köszönhetően – úgy érkezett a kolozsvári ásvány- és földtani tanszékre, hogy a
lehető legjobb tapasztalatokat hozta magával. Már járt az akkori Európa
néhány élvonalbeli egyetemén, ahonnan kora ásvány- és kőzettani kutatásai legmodernebb eszközének, a kőzetmikroszkópiának az elsajátításával tért haza.36 Tagja volt a világ hasonló intézményei közül ötödiknek
megalakuló Magyar Királyi Földtani Intézet legelső – öttagú – gárdájának
olyan jeles kutatók társaságában, mint Hantken Miksa (volt őslénytan tanára), Hoffmann Károly (később Koch Antallal vállvetve készítették Erdély
első részletes földtani térképeit) vagy Böckh János (hosszú éveken át a magyar földtan legmagasabb funkciókat betöltő vezéregyénisége).37 Az épp
megújuló Magyarhoni Földtani Társulat választott titkáraként tagja volt
az 1871-ben beindult, máig legnagyobb hagyományú és hatású magyar
geológiai szaklap, a Földtani Közlöny szerkesztőbizottságának. De már 15
nyomtatásban megjelent dolgozatának tapasztalatait is hozta.38
Ezt a tapasztalatot pedig bölcsen értékesítette az új környezetében.

33 Szádeczky Lajos: i.m. 158–159.
34 ***: Az Erdélyi Múzeum-Egylet kiadványai. = Az Erdélyi Muzeum-Egylet Emlékkönyve a
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Kolozsvárt 1903. szeptember 6—10-ig tartott
XXXII. Vándorgyűlése alkalmára. Kiadta az EME választmánya. Kvár 1903. 12.
35 Szabó T. Attila: i.m. 32–34.
36 Ennek a ma általánosan elterjedt és kifinomult módszernek első szakirodalmi terjesztője volt Magyarországon. Lásd [2]; [5]; [27].
37	Böckh János–Szontagh Tamás: A Magyar Királyi Földtani Intézet. Bp. 1900. 5–7.
38 Wanek Ferenc: i.m. 165–166.
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A tudományegyetem és az EME között létrejött megállapodás értelmében, mint szaktanár, 1872 őszén múzeumőri minőségében39 átvette
az EME ásvány- és földtani gyűjteményét. Herbich Ferenc múzeumi őrsegédként működött tovább. Az átvételről utóbb ismételten beszámolt
részletesen.40 Ezek szerint akkor a gyűjtemény közel 8000 tárgyból állott
(3000 ásvány, 600 endogén kőzet, 3250 üledékes kőzet és kövületei, 840
kövület). A gyűjteményt 1874 nyaráig teljességgel átszállította az egyetem
épületébe.41 Annak újraleltározását szintén a szerződés előírásai szerint
végezte, amennyiben a cédulázásnál használt színek alapján is jól elkülönítve kezelte a múzeumi és az oktatásra szánt anyagot.42 Az igaz, hogy az
adományokból összeállt gyűjtemény nagyon heterogén értékű volt, meg
kellett (!) rostálni, de Koch Antal a kiszűrt anyagot is értékesítette: részben
saját egyeteme taneszközeként, részint szétküldve az ország rangos középiskolai intézményeihez.43 Az ő személyével szemben tehát megalapozatlan vád, hogy a gyűjtemények rendeltetését megváltoztatta s az EME
alapeszméitől eltávolodott volna.44
Nincs okunk kételkedni, hogy a szerződés másik rá vonatkozó pontjának is eleget tett (vagyis, hogy aktívan részt vett az EME választmányában). A közvetlen bizonyítékok megvannak. Erről tanúskodnak az évente
hűséggel közölt jelentései az általa vezetett tár állapotáról, melyet hallatlan szorgalommal fejlesztett tovább.45 Rendszeresen írt az Egyesület frissen indított folyóiratába (Erdélyi Múzeum) mindaddig, míg az természettudományi cikkeket is közölt, majd az Évkönyv új sorozatának mindkét
megjelent évfolyamába.46 Az EME választmányával kutatásai folytatása
érdekében is megszakítatlanul jó kapcsolatban állt. Már1875 augusztusában pénzt kért és kapott, hogy Andrásházán, a híres páratlan ujjú őspatás
Brachydiastematherium transylvanicum Boeckh et Matyasovszky lelőhelyén
őslénytani ásatásokat folytasson. Eredményeiről becsülettel be is számolt
az Erdélyi Múzeum oldalain.47
De vizsgáljuk meg tudományos tevékenységét a fent jelzett időközben.
39	Kelemen Lajos: i.m. 50–54.
40 [58] 76–77; [244] 34–36.
41 [12] 60.
42	Uo. [7] 67.
43 [58] 78.
44 Szabó Dénes: i.m. 95–96. – Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története. =
Erdély magyar egyeteme. Kvár 1942. 11.
45 Csak 1873–1875 között – ha jelentéseinek adatait összeszámoljuk – már személyes
gyűjtései révén is jóval több mint 1000 tárggyal gazdagította az EME ásvány- és földtani gyűjteményét. Lásd [6] 251; [17] 164–166.
46 ***: Az EME kiadványai. I.m. 12–13.
47 [17]. 164–165. Ekkor gyűjtötte össze azokat a csontokat, melyek alapján később, Budapesten, egy új fajt írt le Prohyracodon orientalis néven [327].
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Hogy 1873-ban nem publikált, annak az volt az egyszerű oka, hogy
előbb a számára új környezettel kellett megismerkednie, amit Kolozsvár
közvetlen környékének bejárásával rögtön ideérkezte után – szabad ideje függvényében – szorgalmasan el is kezdett.48 Hangsúlyozzuk: szabad
idejében. Ugyanis az órákra való készülés az első években, míg a kellő rutint meg nem szerezte, rengeteg idejét elvette, ugyanakkor az Oktatásügyi
Minisztérium megbízásából egy nagy terjedelmű egyetemi tankönyvet
fordított angolból magyarra,49 de a múzeumi gyűjtemény rendezése is sok
idejébe, fáradságba került, hisz az ásványtani részt egyedül gondozta.50
Első kolozsvári tanulmánya éppen a város általa ekkor már megismert
környékének földtanával foglalkozik.51 Ez ugyan a Földtani Közlönyben
jelent meg, de ennek – azon túlmenően, amit Pávay Vajna Elek kapcsán
már megírtunk52 – két alapos oka is lehetett: egyrészt, kevéssel korább
azt a lapot szerkesztette, másrészt a kéziratot – mivel az EME akkortájt
nem tartott felolvasóüléseket – a Földtani Társulat budapesti szakülésén
olvastatta fel. 1875 végéig azonban az 5 közölt önálló tanulmánya közül 2
az EME folyóiratában, 3 a Földtani Közlönyben, 1 pedig a Kelet című helyi
lapban jelent meg.53 Ebből csak az derülhet ki, hogy egyaránt megtisztelte
mindkét tudományos társulatot, melynek munkájába bekapcsolódott.
Koch Antal érezhette egy értő szakmai fórum hiányát, melyen szervezett formában megvitatásra bocsáthatja tudományos eredményeit. Mivel
ekkor az EME Csipkerózsika-álmát aludta, nem tartott felolvasóüléseket,54
hát a Földtani Társulatnál próbálkozott. Megszervezte, hogy az 1875 augusztusában, Kolozsváron vándorgyűlést tartson.55 Ilyenre nem sok példa
adódott a Társulat akkori életében, és még sokáig sem! De ezzel kimerültek a lehetőségei. Hadd tegyük hozzá, hogy az ott bemutatott és a Kelet48 [270] 172–173.
49	Jukes, J. B. The Student’s Manual of Geology című (3. ed. Edinburgh 1872) majdnem 800
oldalas munkájáról van szó. Lásd ***: Az egyetemi tanárok munkássága az 1873/4-ik
tanévben. IV. Mennyiségtan–természettudományi Kar. Koch Antal. Acta Reg. Sci. Univ.
Claudiopolitanae anni MDCCCLXXIII–IV(1873). 19; illetve ugyanazzal a címmel
(1873/4), uo. MDCCCLXXIV–V(1874). 35. Sajnos, a fordítása kiadatlan maradt.
50 [7]. 66.
51 [6]. Nehéz volt Pávay Vajna után négy évvel a témáról újat mondani, neki mégis kiválóan sikerült.
52 Az, hogy a természettudományi szerzők a fővárosi lapok felé (is) húztak, tehát vitán
felüli, de ezzel okolni az Erdélyi Múzeum folyóirat kudarcos sorsát nem helytálló (lásd
György Lajos: i.m. 13), az azzal az egyszerű ténnyel indokolható, hogy akkor mi szükség lett volna az Orvos–Természettudományi Társulatra és annak Értesítőjére, főleg,
ha ez utóbbi folyamatosan felfelé ívelő szerepét, sikerét látjuk.
53 Az EM-ban: [9]; [13]; a Földt. közl.-ben: [6]; [8]; [18]; a Keletben: [15].
54 Balogh Ernő: i.m. 42.
55 [16].
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ben leközölt tanulmánya jórészt az EME múzeumi tárában (és Erdély más
gyűjteményeiben) lévő anyagokra támaszkodott!

Koch Antal és az Orvos–Természettudományi
Társulat
Négy évvel ezelőtt (a korábbi irodalom értékeléseire alapozva) elhamarkodottan ítélkeztünk, amikor úgy fogalmaztunk, hogy Koch Antal „minden jel szerint az idegenből jöttek azon csoportjához tartozott, akik értetlenül álltak az Erdélyi Múzeum-Egylet szerepével szemben”.56 Ennek
az állításnak az igaztalanságát az előbbi fejezetben tisztáztuk. De akkor
mi vitte rá, hogy szakítson, netán szembeforduljon az EME-vel, az Orvos–
Természettudományi Társulathoz csatlakozva? Hát utóbbi lépésével ezeket
távolról sem tette! Mire alapozunk? A továbbra is igen eleven kutatói és
publikációs kapcsolatára az Egyesülettel, valamint arra, hogy gyűjteménye
iránt következetesen a legnagyobb odafigyelést tanúsította, gyarapításában és kezelésében nem hanyatlás, de fellendülés igazolható.
Az Orvos–Természettudományi Társulat megalakulásától a folyóirat-egyesítésig Koch szinte kényes odafigyeléssel adagolta tanulmányait
a két szervezet közlönyeibe, de a terjedelmi keretek adta lehetőségek (az
Évkönyvnél) eleve az EME oldalára billentették a mérleget. Számszerűsítve: 1876 januárjától 1878 decemberéig Koch Antal 30 tudományos
dolgozatot közölt, ezekből 12-t (!) az EME két periodikájában, 8-at az
Orvos–Természettudományi Társulat Értesítőjében.57 (Itt közölte még 4
tudománynépszerűsítő előadása szövegét is, ami addig nem volt az EME
szokásai közt.) A többi 10-et más hazai és külföldi szaklapokban jelentette
meg. Természetesen ennek az időszaknak a legjelentősebb eredményét, a
pseudobrookit ásványnak (mindmáig az egyetlen nemzetközileg elfogadott, a Kárpát-medencéből leírt szilikátnak) a felfedezését külföldön és az
MTA közlönyében publikálta. Jellemző, hogy ezt az ásványt az EME tárában
lévő anyag feldolgozása közben (!) azonosította.58

56 Wanek Ferenc: i.m. 171.
57 Az EM-ban: [22]; [23]; [28]; [30]; [37]; [38]; [40]; [59]; az EME Évk.-ben: [24]; [25]; [43];
[60] (ezekkel ő lett e folyóirat új folyamának legtöbbet közlő szerzője. Lásd ***: Az EME
kiadványai. I.m. 12); a Kvári Orv.–Term.tud. Társ. Ért.-ben: [20]; [21]; [31]; [33]; [36]; [45];
[49]; [54].
58 [55] 23.
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Ez azt jelenti, hogy túl a rendezés első szakaszán, ekkor már elkezdte a
múzeumi anyag tudományos feldolgozását is. Erről maga így számol be: „...
kiemelkedőnek tartom [...], hogy az ottan felhalmozott szép anyagnak egy
része a múlt év folyamában részletesebben megvizsgálva és feldolgozva
lett, így pl. a Hargita és a Vlegyásza, a Csicsói- és az Aranyhegy trachytjai,
a csicsóhagymási patak, a marosújvári agyag neogén kövületei, valamint
az erdélyi medence nyugoti szegélyének congeria és cerithium képletbeli kövületei is, s hogy a tanulmányozásnak eredményei már nagyobb
részt publikálva is vannak.”59 Ebbe a tudományos feldolgozó munkába
nemcsak magára és őrsegédére, Herbich Ferencre támaszkodott, hanem
tanítványait is bevonta: „Kürthy Sándor tanársegéd úr a Vlegyásza és
a szomszédos területek összes táachytos [sic! recte: trachytos] kőzeteit,
Primics György oklev. tanárjelölt úr Erdélynek gyűjteményünkben gazdagon képviselt melaphyrjeit, illetőleg diabasporphyritjeit [...] vizsgálta át
behatóan; az ezekre vonatkozó jelentések részben megjelentek már, részben sajtó alatt vannak.”60 Hát nem ez a Mikó Imre által megfogalmazott
EME-feladatok színjeles teljesítése? De. Mégpedig sikeresen összekötve az
egyetem alapvető hivatásával: a szellemi elit tudásának átadásával a fiatal nemzedéknek, együttmunkálkodáson keresztül.
Hogy Koch Antal a múzeumi anyag feldolgozásában az élen járt, az
Finály Henrik 1878-ban (!) megfogalmazott szavaiból világosan kitűnik:
„Az a szép siker, melyet az egylet feladata egyik ágában már eddig elért,
nemcsak jogosítja, hanem némileg [?!] kötelezi is az egyletet arra, hogy
kezdje el a fősúlyt lassanként áthelyezni feladata másik, nem kevésbé fontos ágára, a múzeumba gyűjtött tudományos anyag feldolgozására.”61
Koch Antal és Klir János (az állattani gyűjtemény őrsegéde) 1876ban (!) „az erd. múz. t. választmányától megbízást nyertek a Bihar-hegységben fekvő Oncsásza nevű csontbarlangnak megvizsgálására s illetőleg
a barlangi medve lehetőleg minden csontváz részeinek összegyűjtésére
avégből, hogy azokból egy teljes csontvázat összeállítani lehessen. A megbízottakhoz csatlakoztak még Soós Károly bánffyhunyadi állatorvos és
Tóth Mihály tanárjelölt urak.”62 Az expedíció teljes sikerrel járt. Az Entz
Géza irányítása alatt Klir János által összeállított csontváz ma – a jogtalan
utód – a Babeş–Bolyai Tudományegyetem föld- és őslénytani tanszékének
folyosóját ékesíti.

59 [42] 87.
60 [58] 79.
61	Idézi Szabó T. Attila: i.m. 10. – Sebestyén Kálmán: i.m. 16.
62 [43] 95.
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A folyamatos bővítésről még csak annyit: „A hat év alatt, amióta a
gyűjtemény kezelésem alatt áll, az ásványok száma és értéke tetemesen
megnövekedett.”63 Igen. Csak az ásványtár 1038 példánnyal nőtt! Ki volt
hát hűtlen az EME-vel szemben? Koch Antal semmiképp.
Hát ilyen volt a kapcsolat Koch Antal és az EME között akkor, mikor az
Orvos–Természettudományi Társulat választmányi tagja (is) lett.64
Nem mehetünk bele abba, hogy megvizsgáljuk a többi természettudományi szak tanárának ténykedését. Más szakterületeken más tud jól
mérlegelni. De megérné a vizsgálódást: tisztázni – a valóságra alapuló önismeret érdekében –, hogy a nemzedékről nemzedékre öröklődő ítélet az
EME részéről az Orvos–Természettudományi Társulat felett nem egy valamikori egyén vagy csoport szervezői tehetetlenségét leplező előítélet-e.
Egyelőre maradjunk annyiban, hogy Koch Antal egy kivétel volt, aki nem
a vagy-vagy, hanem az is-is stratégiát választotta. S ha a korábbi krónikások az EME keretén belüli ténykedését csak szuperlatívuszokban jellemezték (jellemezhették[!]),65 már akkor is hiba volt egy kalap alá vonva az
összes természettudós felett ítélkezni, akik ezt a társulatot létrehozták.
Nyilván az EME-hez hű, számban nagyon megcsappant mag rossz néven vette e csoport önszerveződését, de ez mégis – ha az Egyesület számára
fájdalmasan megélt tapasztalat volt is – határozottan jót tett a kolozsvári
természettudós társadalomnak, de az EME-nek is. Rendszeresen újrakezdődtek a felolvasóülések, és beindultak a tudománynépszerűsítő „estélyek”,
melyek a kolozsvári polgári társadalom egy jó részét is mobilizálták.66 Egy
nyitottabb, demokratikusabb szervezetet hoztak létre. Ez hozta előnybe a
természettudomány művelőit a bölcsészekkel, történészekkel szemben. De
létük lendített az EME életén is, hiszen amikor a Társulat együttműködése
az Egyesülettel felmerült, ez utóbbinak újra kellett alakítania a két szakosztályát. Hogy korábbi hasonlatunkkal éljünk: felébresztette az EME-t Csipkerózsika-álmából. Igaz, a történelmi szakosztályba nem sikerült kellő életet
lehelni.67 De ez éppenhogy nem ezen a kezdeményezésen múlott.
Történelmi távlatokból szembe kell nézni Egyesületünk akkori viszonyulásával, egyszer tiszta vizet kell önteni a pohárba. Az Orvos–
Természettudományi Társulat fogadtatása az EME részéről nem volt
63 [58] 77.
64 A szervezet egész léte alatt mindössze egy évre nem került be annak vezető testületébe:
1878 februárjától 1879 februárjáig. Ezt követően titkárrá választották, ebben a minőségben
érte az EME-vel való részleges egyesülés. Lásd jegyzőkönyvi kivonatok a közgyűlésekről.
65 Balogh Ernő: i.m. 42. 10. lábjegyzet; hogy egy olyan értékelésre utaljunk, mely kizárólag a most tárgyalt időszakra vonatkozik.
66 [Abt Antal]: A közgyűlés megnyitóbeszéde. Ért. a Kvári Orv.–Term.tud. Társ. rendes közgyűléséről. II(1877).
67 György Lajos: i.m. 13.
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ünneplő. Az Erdélyi Múzeum 1876. évi első számában név nélkül (nagy
valószínűséggel Finály Henrik tollából68) egy szőrmentén fogalmazott, de
indulatoktól feszülő, sokszor iróniába csapó, inkább napilapba, mint tudományos folyóiratba kívánkozó szerkesztői levél jelent meg.69 Lényege: minek a Társaság? Hisz az EME-nek van természettudományi szakosztálya, s
az orvosi tudomány mi nem, ha természettudomány (részigazság és kívülálló megítélés). Jóhiszeműnek vélt féltései egyikét idézzük: „Még rosszabbul
állunk tudományos munkával. Összegyűlni, értekezni, vitatkozni fognak,
amennyit tetszik; de mihelyt arról lesz szó, hogy nyilvános előadást kell
tartani, vagy közlönybe sajtó alá cikket írni, éppen azok fognak legelébb
visszavonulni, akik leghangosabban sürgették az új egylet alakítását. Nem
rosszakaratból, ó, nem! nem is restségből, hogy is lehetne ilyet feltenni?
Hanem megmondjuk, miért. Nincs szükség rá...” Javára legyen mondva,
szövegét a békítő, később be is következett „fusio” gondolatával zárta.
Hőgyes Endre – a Társulat gondolatának elindítója70 – így fogalmazta meg az alapítás érveit: „Azon cél lebegett szem előtt, hogy azon élénk
és örvendetes mozgalomba, mely hazánkban nehány év óta az orvos-. és
természettudományok művelése, megkedveltetése és elterjesztése körül
megindult, egy önálló működő góccá egyesítve bevonassék városunknak
s ez országrésznek orvos- és természettudományi szak és műkedvelő intelligenciája is.” Példaképük a fővárosi „könnyedébb – ha szabad úgy kifejezni –, demokratikus szerkezetű társulatok”.71 Tiszta, érthető beszéd.
De lássuk, hogyan vélekedett a Társulat megalakulásáról Koch Antal: „Az így felszaporodó dolgozatoknak72 gyors közlésére nem lévén már
elégségesek a meglevő honi szakközlönyök, gondoskodnunk kellett új
térről, mely egyfelől a növekedő szellemi produkciók gyorsabb közlését
lehetségessé tegye, másrészt a helyben levő szakerők koncentrálására
és különösen a tehetségesebb tanítványok munkakedvének ébresztésére
előreláthatólag a legüdvösebb befolyást volt gyakorlandó. 1875-ben megalapítottuk a kolozsvári Orvos–Természettud [ományi] Társulatot,73 mely
szak- és népszerű előadások tartásával, majd az Értesítő kiadásával is be68 Balogh Ernő: i.m. 44. 13. lábjegyzet.
69 ***[Finály Henrik]: „Kolozsvári orvos-természettudományi társulat.“ EM III/1(1876). 1–4.
Az idézett szövegrész: 2–3.
70 Hőgyes Endre: Megnyitóbeszéd a kolozsvári orvos-természettudományi társulat 1882.
február 13-án tartott rendes közgyűlésén. Orv.–Term.tud. Ért. I. sz. IV(VII)/I(1882). 64.
71 Hőgyes Endre: Titkári jelentés. Ért. a Kvári Orv.–Term.tud. Társ. rendes közgyűléséről.
II(1877). 1.
72 Mint láttuk, Koch az előző három évben 8, a Társulat megalakulását követő háromban
30 tanulmányt közölt.
73 Az alakuló ülés 1876. január 8-án volt. Lásd Hőgyes Endre: A társulat rövid története. Értesítő a „kolozsvári orvos-természettudományi társulat”-nak az 1876. évben tartott Ovosi,
természettudományi szaküléseiről és népszerű természettudományi estélyeiről. 1876. 3.
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mutatta tevékenységét.”74 Hát ebben a szövegben nem találni a legkisebb
nyomát sem az ellenségeskedésnek, a vádaskodásnak, netán „hálátlanságnak” vagy „separatismusnak”.75 Jó szándékú, tudományt és egyetemi
hivatást összehangolni kívánó cselekvési program, egy tevékenységéből
kifulladt, az egyetemiek elvárásaihoz közeledni nem tudó egyesület mellett és nem ellene; sőt utólag válik világossá: a javára! Olvassuk tovább
Koch szövegét: „Miután a tagok munkássága 3 év lefolytával annyira izmosodott, hogy az Értesítő tere szűk lett, a Társulat az Erdélyi MúzeumEgylethez csatlakozott, és együttes erővel 1879-től kezdve megjelenik
most az Orvos-Természettudományi Értesítő, melynek eddig megjelent 10
kötetében Erdély ásvány-, kőzet-, föld- és őslénytanára vonatkozólag közel
100 értekezés és közlemény látott napvilágot.”76
Az igazsághoz tartozik, hogy a Társulat kiadványa, az Értesítő csak mint
a Magyar Polgár kolozsvári napilap melléklete jelent meg, s a dolgozatok
különlenyomata jutott valóban a tudományos körforgalomba. A kiadvány
önállósításához és bővítéséhez szükséges pénz az EME-nél volt.77 Ez érlelte a
Társulat körében a közös folyóirat, majd az egyesítés („fusio”) gondolatát.
Abt Antal78 elnök 1878. január 20-án a Társulat közgyűlésének megnyitóbeszédébe e szöveget építette be: „Egy eszmét [...], mely társaságunkban megpendíttetett, és mely, ha valósulhatna, bizonyára mindnyájunk
által örömmel fogadtatnék, nem hagyhatok említés nélkül. Ezen eszme:
társulatunk egyesülése az Erdélyi Múzeum-Egylettel, hogy in viribus
unitis az új társulat kitűzött céljai még sikeresebben előmozdíthatók és
elérhetők legyenek.”79 Ez hát a Társulat nagyon választékosan megfogalmazott nyilvános visszajelzése Finály Henrik javaslatára.
De ekkor már a színfalak mögött folyt az egyezkedés, egyelőre arról,
hogy a két szervezet közösen adjon ki egy folyóiratot, két sorozattal: egy orvos- és egy természettudományival. A Társulat választmánya egy három74
75
76
77

[225] 206.
Vö. Balogh Ernő: i.m. 44. – ***[Finály Henrik]: i.m. 4.
[225] 206.
Hőgyes Endre: A társulat rövid története 1877-ben. Ért. a Kvári Orv.–Term.tud. Társ.
munk. III(1878). 5. –Balogh Ernő: i.m. 45.
78 Hadd mondjuk el róla itt, egy földtani vonatkozású írásban, hogy ő Kolozsváron ugyan
a fizika professzora volt, eredetileg geológusként indult, s végig hű maradt a Magyarhoni Földtani Társulathoz. A mágnesesség kutatásában gyakran tetten érhető régi
mesterségéhez való kötődése: föld-mágnesesség, az ásványok mágneses tulajdonságai. Koch Antallal nagyon jól együtt tudott működni. Gyakran közösen bírálták el a
diákok földtani tudományos pályamunkáit ([46]; [62]; [69]; [79]; [108]; [176]; [230]).
79 Abt Antal megnyitóbeszéde. Ért. a Kvári Orv.–Term.tud. Társ. rendes közgyűléséről.
III(1878). 1. Gondolatát az egyesítésről maga így fogalmazta meg idézett írásában: „E
kilátásban levő fusió eshetőleges létrejöttével társulatunk szellemi ereje az Erdélyi
Muzeum anyagi erejével egyesülhet, és a két társulatnak sok tekintetben közös célja
közös erővel könnyebben elérhető leend.”
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tagú bizottságra bízta az előkészítést és a tárgyalásokat, melynek egyik tagja Koch Antal volt. A választmány által aztán 1877. június 3-án elfogadott
javaslat szövegét (írása alapján jól azonosíthatóan) Koch Antal rögzítette, s
az aláírások térfoglalásából az is kideríthető, hogy ő írta elsőnek alá.80
Ezt a javaslatot közölték az EME választmányával, mely szintén egy
háromtagú bizottságot küldött ki. Az egyeztetések értelmében mint két
független szervezet (az EME részéről a Természettudományi Szakosztály)
közös folyóirata fog a továbbiakban az Értesítő megjelenni, és az alcímben egyenlően fel lesz mindkét szervezet tüntetve. A kiadáshoz szükséges
pénzt az EME választmánya folyósítja, de annak szerkesztése tőle független. Az Orvos–Természettudományi Társulat választmánya a tárgyalások
eredményeit 1878. február 22-én szentesítette, az EME közgyűlése pedig
ugyanazon év március 21-én.81
A közös folyóirat elindítása mellett Eszterházy Kálmán zseniális ötletével megnyílt a teljes egyesülés lehetősége is. Ő ugyanis az EME Természettudományi Szakosztályának 1878. június 22-i gyűlésén azt javasolta,
hogy ugyanazokat a személyeket válassza meg a szakosztály vezetőségi
tagjaiul, akik az Orvos–Természettudományi Társulat hasonló szakosztályának újonnan megválasztott tisztségviselői.82
De mielőtt a teljes egyesítésről szólnánk, említsük meg a közös folyóirat
áldásos hatását mindkét fél számára. Ha a Társulat első három évében a
szaküléseken csak kevés dolgozatot mutathattak be a közlési keretek korlátai
miatt, vagyis a Természettudományi Szakosztály esetében ez évi 9–11 szakés 6 tudománynépszerűsítő előadást jelentett, a közös folyóirat megindulásával főleg az előbbiek száma ugrásszerűen, több mint megduplázódott (1.
ábra), ami az EME támogatási kereteit is rögtön feszíteni kezdte.83 Ez a lendület az EME tekintélyét legalább akkora mértékben növelte, mint a Társulatét,
mivel nemcsak a folyóirat címlapján volt mindkét társaság neve feltüntetve,
de az előadásaikat is mindkettő neve alatt hirdették meg.84 A Társulat és az
EME közeledéséről Hőgyes Endre az első hatévi munkát értékelve így fogalmazott „Az elért siker tényezőjéül elismeréssel kell felemlítenem az Erdélyi
Múzeum-Egylet természettudományi szakosztályával való szövetkezést.”85
80	Kelemen Lajos: i.m. 59. – Balogh Ernő: i.m. 48: „Több jel mutat arra, hogy [Koch Antal] a Társulat és az EME közötti ismeretes együttműködés létrehozásában lényeges szerepet vitt.”
81	Kelemen Lajos: i.m. 59–61. – Balogh Ernő: i.m. 45.
82	Kelemen Lajos: i.m. 61.
83 [105] 67.
84 Hőgyes Endre: Titkári jelentés a Társulat 1879. működéséről. Orv.–Term.tud. Ért. I. sz.
II(V)/I(1880). 90. Ezért fogalmazhatott Balogh Ernő (i.m. 77) ekképpen: „Megállapítható, hogy az EME term.-tud. szakosztályának alig volt még egymás után következő 5 éve
olyan termékeny, mint ez az 1879–1883. évek közötti időköz.”
85 Hőgyes Endre: (1882) i.m. 64.
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1. ábra. Az Orvos–Természettudományi Társulat, majd EME szakosztály-ülésein bemutatott természettudományi dolgozatok abszolút száma Koch Antal kolozsvári tartózkodása
idején

Az egyesülés beteljesedése pedig a Társulat vezetőségének azon belátásán múlott, hogy teljesen felesleges energiapazarlás két közeli célú társaságot működtetni, mikor annak tagsága részben közös, vezetősége ugyanaz,
látható tevékenysége pedig egybeesik.86 Az előkészítésben megint kiemelkedő szerepet játszott Koch Antal, hiszen a Társulat által kinevezett háromtagú bizottságban ezúttal is részt vett.87 Az egyeztetés olyan belső autonómiát biztosított az EME keretében létesítendő Orvos–Természettudományi
Szakosztálynak, melyet a humán tudományok művelői sokáig kritizáltak,
pedig utólagosan be kell látni, ezzel őrizhették meg azt a demokratikus belső életet, amivel tulajdonképpen sikerük – éppen a Bölcsészet-, Nyelv- és
Történelemtudományi Szakosztállyal szemben – magyarázható. Az is tény,
hogy a Társulat betagolódása révén az EME egy eddig kimaradt tudományággal, az orvosival gazdagodott, amely (már Koch Antal távozása után) teljesen önálló szakosztályba szerveződött.
1883. április elsején előbb az Orvos–Természettudományi Társulat
közgyűlése, majd az EME közgyűlése is megszavazta a tárgyalások eredményeit, s 1884. április 24-én a Társulat közgyűlése elfogadta a kollektív
belépést az EME-be.88

86	Lásd a Társulat 1881. november 5-én megfogalmazott indítványát: Orv.–Term.tud. Ért.
I. sz. III(VI)/I(1881). 166–167.
87	Uo. 167.
88	Kelemen Lajos: i.m. 63.
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Koch Antal az Erdélyi Múzeum-Egyesület
kereteiben 1883 után
Koch Antal soha nem futamodott meg a munkától, s vállalt kötelezettségeit mindig pontosan teljesítette. A szervezet életében sem tette ezt másképp.
Még az Orvos–Természettudományi Társulat idejében szakosztályi titkár
volt (1880. február 21.–1882. február 13.), majd éppen az EME-vel folytatott
második tárgyalási kör idejében a Természettudományi Szakosztály (majd
az egyesülést követően: a természettudományi alosztály) elnöki tisztségét töltötte be (1882. február 13.–1886. január 31.), közben a választmány
megbízásából az egyesülés után ellátta a főtitkári teendőket is. Mikor e
funkciókról lelköszönt, megválasztották az Orvos–Természettudományi
Szakosztály főtitkárának (1886. január 31.–1888. február 2.), majd elnökének (1888. február 2.–1890. február 9.). Ebben a szerepkörében, az egyesülési protokollum értelmében, az EME választmányának is tagja volt. E
legmagasabb mandátuma lejártával továbbra is az alszakosztály elnökeként (1890. február 9.–1891. január 18.; 1892. február 14.–1893. február 26.)
vagy választmányi tagjaként dolgozott az Egyesület érdekében.89 S mindezek mellett szerkesztette a Társulat és az EME közös folyóiratát annak
megindulásától az egyesülésig, sőt azt követően folyamatosan: eltávozása
pillanatáig. Ő volt a legstabilabb szerkesztő ebben az időszakban.
Nem is adódtak különösebb gondok ez idő alatt az Orvos–Természet
tudományi Értesítő természettudományi füzeteivel, hacsak azt nem rójuk
fel Kochnak, hogy az folyamatosan bővült (az EME pénzügyi lehetőségeit
feszítve), sőt az ő kezdeményezésére idegen nyelvű melléklettel (Revue) is
szélesedett.90 Ezt abbeli törekvése miatt kezdeményezte, hogy kiépítse a
folyóirat cserekapcsolatait, melyekkel az EME könyvtárát megfelelő szakirodalommal bővíteni tudta. E munkásságát még a Társulat különállása
idején, az EME-vel közösen kiadott lap elindulásakor elkezdte, s az 1881.
évi közgyűlésen titkári jelentésében már szép eredményekről számolhatott be.91 Így 1887-től távozásáig a szakosztály választmányának a csereviszonyok eszközlésével megbízott tagja lett.92
89	Lásd az Orvos–Természettudományi Értesítő I. szakosztályának lapjain évente megjelenő beszámolókat.
90 Az Erdélyi Múzeum-Egylet kiadványai. = Az Erdélyi Muzeum-Egylet Emlékkönyve. Kiadta
az EME Választmánya. Kvár 1903. 16.
91 [105] 67.
92 Ez irányú működéséről rendszeresen beszámolt az EME-nek: [213]; [236]; [237]; [253];
[261]; [262]; [283]; [292]; [293]; [299]; [300]; [309]; [310];[317].
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Nem csekély munkabírásról tesz tanúságot, hogy mindezt egyetemi
feladatköreinek becsülettel való elvégzése mellett végezte.93 Közben ott is
felelős megbízatásoknak tett eleget, hiszen az 1874–1875. és 1885–1886.
tanévekben dékán (közben 1875–1876-ban prodékán), sőt az 1891–1892.
tanévben a Ferenc József Tudományegyetem rektori tisztségét is betöltötte.
Ezeken túl igen nagyszabású kutatói munkába is belekezdett, amit
maga így fogalmazott meg: „1878-ban különös feladatul kitűztem magamnak az erdélyi medence harmadkori képződményeinek beható
stratigraphiai és palaeontologiai tanulmányozását. Hogy célomat minél
biztosabban elérjem, 1882 óta minden szünidőben beállottam a m. kir.
Földtani Intézet fölvevő geologjai közé, és Kolozsvárról kiindulva 6 nyáron
át Erdély északnyugoti szegélyében összesen 73·29 métföldnyi [sic!] területet tanulmányoztam át és térképeztem geologiailag.”94 Terepen töltött napjainak évenkénti átlaga meghaladta az 50-et.95 Ezt a munkáját pedig úgy
végezte, hogy nem csak a tudományos megfigyelés pontossága lebegett
szeme előtt,96 de az EME múzeumi gyűjteményének a lehető legértékesebb
tárgyakkal való bővítése is.97 Erre biztatta tanítványait s munkatársait is.
De külön is vállalt utakat az EME megbízásából, tudományos kutatás és
a gyűjtemények gyarapítása céljából.98 Hozzá kell tennünk, hogy minden
lehetőséggel kiválóan sáfárkodott a gyűjtemények valódi értékekkel való
gazdagítása érdekében. Erre meggyőző példa, hogy amikor 1882. február
3-án Mocs körül meteorithullás volt, másnap munkatársaival már személyesen a terepen gyűjtött, s utólag is mindent összeszedett, amit csak
lehetett. A fölös példányokból meg olyan cserealapot hozott létre, mellyel
Kelet-Európa akkori leggazdagabb meteorit-gyűjteményét teremtette meg
az Erdélyi Múzeum-Egyesület keretében.99 Annyira fejlesztette a múzeumi

93	Óráiról és tantárgyi bővítéseiről Wanek Ferenc: Koch Antal asszisztensei a Kolozsvári
Tudományegyetemen. = 125 éves a kolozsvári egyetem. Szerk. Cseke Péter és Hauer Melinda. Kvár 1999. 100–102.
94 [225] 206.
95	Koch Nándor: Koch Antal lelki arca naplóinak tükrében. Földt. ért. VIII/1(1943). 7.
96 Jellemző példa munkája minőségére, hogy amikor Szentpéteri Zsigmond kutatta
a Torockói-hegység földtanát, kénytelen volt megállapítani, hogy „az itt működött
geologusok közül egyedül Koch Antal dr. felvételei vehetők alapul a vidék tüzetes
geologiai kutatásánál.” Lásd *** Jegyzőkönyvi kivonat az Erdélyi Muzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztályának 1904. március hó 24-én tartott természettudományi szaküléséről. Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XXVI(XXIX)/I–II(1904). 122.
97	Lásd évente írt beszámolóit a gyűjtemények állapotáról: [136]; [157]; [168]; [185]; [204];
[221]; [244]; [246]; [256]; [273]; [274]; [285] [304]; [313]; [320].
98 [215]; [259]; [273]; [275]; [285]; [318] – ezekkel a példákkal távolról sem merítettük ki a
tárházat.
99 [119]; [123]; [167]; [203].
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gyűjteményt, hogy annak – az egyetem új épületének elkészültéig – már
minden hely szűknek bizonyult.100
Adatait éppen úgy, mint a múzeum gyűjteményeit, szorgalmasan fel
is dolgozta, munkájába bevonva nemcsak tanársegédeit, de legtehetségesebb diákjait is. Eredménye(ike)t elsősorban az osztály szakülésein
mutatta(-ák) be, így lett minden idők legtöbbet közölt természettudományi szakembere a Múzeum-Egyesületnek.101 S bár szakja az egyetemen belül a legszerényebb volt, még az önmagában legkisebb karon belül is, oly
mód tudta mozgósítani munkatársait s kollégáit, hogy messze a legtöbb
dolgozatot a geológusok közölték az EME természettudományi szakülésein (lásd 2. ábra).

100
90
80
70

Százalék

60
50
40

Koch dolgozatai százalékokban
A geológiai dolgozatok százalékokban

30
20
10
0
1876 1877
1878 1879
1880 1881
1882 1883
1884 1885
1886 1887
1888 1889
Évszám
1890 1891

1892

1893

1894

1895

2. ábra. Az Orvos–Természettudományi Társulat, majd EME-szakosztály ülésein bemutatott természettudományi dolgozatok százalékos aránya Koch Antal kolozsvári tartózkodása idején

De a közölt 12 tudománynépszerűsítő előadásával, illetve dolgozatával ő volt a legaktívabb ezen a téren is, szakosztályán belül. Így valósította
meg a legmagasabb szinten – messze kiemelkedve természettudományok
kal foglalkozó tagtársai sorából – a Mikó Imre által megfogalmazott hármas célját az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek.

100 Márki Sándor: i.m. 42: Az ásvány-földtani gyűjteményt Koch Antal annyira kifejlesztette, hogy „3–4 év múlva már a lépcsőház is tele volt faliszekrényekkel. A laboratóriumnak alig lehetett helyet szorítani.”
101 Balogh Ernő: i.m. 48.
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Nincs terünk tudományos eredményeit kellően kiértékelni, de munkásságának itt mellékelt – igyekezetünk szerint – teljes, Erdélyre vonatkozó könyvészete kellően beszédes. Ebbe belevettük a felolvasóülések
ismertetéseit is, még akkor is, ha a dolgozatot később valahol közölte,
amennyiben azok legalább tudománytörténeti információk hordozói.102
Még tartozunk annyit elmondani, hogy amikor 1895. augusztus végén elhagyta Kolozsvárt,103 nem szűnt meg tagja lenni az EME-nek, sőt
munkásságával aktív élete végéig segítette a múzeumi anyag feldolgozását. Utóda, Szádeczky Kardoss Gyula évi jelentéseiben többször jelezte,
hogy Koch őslénytani anyagot kölcsönzött a múzeumtól feldolgozásra,104
eredményeit pedig Budapesten közzé is tette.105 Így kerülhetett közvetlen
kapcsolatba Tulogdy Jánossal is.106
Elmenetele után még vissza-visszatért terepezni Erdélybe, olykor még
volt tanítványai is vele tartottak, mint 1898-ban Orosz Endre107 vagy
1901-ben Lőrenthey Imre. Kolozsváron utoljára 1903-ban járt, amikor itt
rendezték meg a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXII. vándorgyűlését, ahol Erdély földtanára vonatkozó dolgozatot mutatott be.108
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület folyóiratában utoljára 1906-ban jelent
meg dolgozata, mely Erdély mezozoikumi képződményeinek szintézisét
tartalmazza.109
Szádeczky Kardoss Gyula javaslatára az EME 1913. március 30-i közgyűlésén dr. Koch Antal akadémikust az Egyesület igazgató-tagjává, valamint az Erdélyi Nemzeti Múzeum ásványtárának tiszteletbeli igazgatójává választotta.110
102	Itt köszönöm meg Papp Péter kollégának és barátnak, a Magyar Állami Földtani Intézet
geológusának, hogy a Kolozsváron fel nem lelhető, több mint tíz dolgozat könyvészeti
adatainak lelkiismeretesen utánanézett.
103	Kollégái méltó ünnepléssel vettek búcsút tőle. Lásd Márki Sándor: i.m. 86.
104 Szádeczky Kardoss Gyula: Az Ásványtárról. = Az EME emlékkönyve a Magyar Orvosok
és Természetvizsgálók Kolozsváron tartott XXXII. vándorgyűlése alkalmából. EME. Kvár
1903. 44. – Uő: Jelentés az Erdélyi Múzeum Ásvány- és Földtani gyűjteményeinek állapotáról az 1902-ik esztendőben. Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XXV(XXVIII)/I–II(1903). 137. – Uő:
Az Erdélyi Múzeum Ásvány- és földtani gyűjteményének állapotáról az 1904-ik esztendőben. Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XXVII(XXX)/III(1905). 215.
105 [341].
106 Wanek Ferenc: Tulogdy János és a földtan. = Tiszteletkötet nemzedékek mentorának, a
jeles természettudós, Tulogdy János emlékezetére. Nagy Arisztid és Bulbuk Jenő (szerk.).
Magyar Földrajzi Társaság. Kvár–Bp. 2008. 25.
107 Szádeczky Kardoss Gyula: Jelentés az Erdélyi Múzeum ásványtárának állapotáról az
1897. évben. Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XXV (XXVIII)/I (1898). 43.
108 [340].
109 [346].
110 Szádeczky Kardoss Gyula: Dr. Koch Antal negyvenéves tanári jubileuma. Múz. füz.
I/2(1913). 98.
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Koch Antal (a mai, széles értelemben vett) Erdély
területére vonatkozó művei, tudományos
és tudománytörténeti adatai
1. Koch A. [Előszó: Szabó J.] (1865)* A magyarhoni bazaltok tömöttsége. A
magy. orv. term.vizsg. 1864. Aug. 24.–Szept. 2. Maros-Vásárhelyt tartott X. nagygyűl. tört. vázl. munk. 250–257. 2 tábl. Pest
2. Koch A. (1869)* A górcső alkalmazása a kőzettanban, Értek. a Term.tud.
kör. I/XVII. 40 o. 2 T. Bp.
3. Koch A. (1872) A Herkules-fürdő és Mehádia környékének földtani viszonyai (a Duna mentének Pesttől Turnu Severinig, különösen az aldunai
szorosnak vázlatos földtani leirásával), klny. „A Herkulesfürdő és környéke” czimű, a magy. orvosok és természetvizsgálók XII. nagygyülése alkalmából kiadott munkából [Munk M. – Koch A. – Frivaldszky J. (1872) A
Herkulesfürdő és környéke. Természettudományi, orvosi, fürdészeti, történelmi és statisztikai tekintetben, 263 o. (Koch: 7–76) Pest], Heckenast
ny. 76 o. 11 á. 1 térk. Pest. [Ism. *** (1872) Verh. d. k. k. geol. R.A.1872/16.
335–336. Wien]
4. Koch A. (1872) Az aldunai szoros és Mehádia vidékének földtani viszonyairól, Term.tud. közl. IV/36. 281–287. Bp.
5. Koch A. (1872)* Górcsövi kőzetvizsgálatok. I. Néhány porphyrtuff és
breccia górcsövi szerkezete [I/I–III: nincs erdélyi vonzata.]; I/IV. A tordai
völgy elejéről Erdélyben; I/V. Izlár és az aldunai (Kazán-) szorosban; [II:
nincs erdélyi vonzata.]; III. A detunátai bazalt górcsövi vizsgálata, Értek.
a Term.tud. kör. II/XV. 33 o. [I. 4–17; III. 28–60], 3 T. [III. T. III. 25–29.
á.] Bp.
6. Koch A. (1874)* Adatok Kolozsvár vidéke földtani képződményeinek pontosabb ismeretéhez, Földt. közl. IV/9–11. 251–283. 1 T. Bp.
7. Koch A. (1874) Az erdélyi muzeum-egylet 1874. Márczius 12-kén tartott
közgyűlésén a muzeumi gyüjtemények állapotáról tett jelentések. III. Ásványtani osztály, EM I/4. 66–69. Kvár
8. Koch, A. (1874) A deésaknai legújabb krystálysó előjöveteléről, Földt. közl.
IV/12. 301–308. Bp.
9. Koch A. (1874) A zilahi Meszesen előforduló hippuritekről, EM I/7. 125–
130. Kvár
10. Koch A. (1875) A mennyiségtan term. tud. kar jelentése az az 1873/4
tanévi pályázatok eredményeiről, Acta Reg. Sci Univ. Claudiopolitanae
anni MDCCCLXXIV–V. Beszéd. fasc. II. 38–49. Kvár

305

HIVATÁS ÉS TUDOMÁNY

11. Koch A. – Fleischer A. (1875) [Ásványtani pályamunka-bírálat (Lengyel
Alajos)] in: Koch A. A mennyiségtan term. tud. kar jelentése az az 1873/4
tanévi pályázatok eredményéről, Acta Reg. Sci Univ. Claudiopolitanae
anni MDCCCLXXIV–V. Beszéd. fasc. II. 46–48. Kvár
12. Koch A. (1875) Az erdélyi muzeum-egylet 1875 Márczius 18-kán tartott
évi rendes közgyülésen előterjesztett jelentések. Jelentés a föld- és ásványtani osztályról, EM II/4. 60–61. Kvár
13. Koch A. (1875) Aragonit diszpéldány Úrvölgyről, EM II/8. 135–136. Kvár
[Az aragonit EME tulajdonban.]
14. Koch A. (1875) Kristálytani jegyzetek, in: Fleischer A. Vizsgálatok a kolozsvári m. kir egyetem vegytani intézetéből, Értek. a Term.tud. kör. VI/V.
7–8; 10–11; 19; 22–23, 2 T. Bp.
15. Koch A. (1875) Erdély ősemlős maradványairól és az ősemberre vonatkozó
leleteiről (Előadás, melyet a m. földt. Társulatnak 1875. aug. 14-ikén Kolozsvárt tartott vidéki gyülésén tartott…), Kelet V/187. 738; /188. 742; /189.
746; /190. 749–750 Kvár [kivonat in: Eszterházy K. – Koch A. (1875) A magyarhoni földtani társulat vándorgyülése 1875. aug. hó 14-én Kolozsvártt
tartott zárülésének jegyzőkönyve, Földt. közl. V/10. 250–251. Bp.]
16. Eszterházy K. – Koch A. (1875) A magyarhoni földtani társulat
vándorgyülése 1875. aug. hó 14-én Kolozsvártt tartott zárülésének jegyzőkönyve, Földt. közl. V/10. 250–252. Bp.
17. Koch A. (1875) előleges jelentései őslénytani kutatásai eredményeiről, EM
II/10. 164–166. Kvár [világhálón: www.matarka.hu/cikkek_list.php]
18. Koch A. (1875) A Brachydiastematherium lelhelyén tett észrevételek,
Földt. közl. V/11–12. 273–279. Bp.
19. Koch A. – Entz G. (1876) [Ásványtani pályamunka-bírálat (Tóth Mihály)] in: Brassai S. A mennyiségtan term. tud. kar jelentése az az 1874/5
tanévi pályázatok eredményéről, Acta Reg. Sci Univ. Claudiopolitanae
anni MDCCCLXXV–VI. Beszéd. fasc. II. 80–82. Kvár
20. Koch A. [Parádi K. lejegyz.] (1876) Erdély keleti részének némely geologiai
viszonyairól, Kvári orv.–term.tud. Ért. I. term.tud szakül. 1876. jan. 21.
2. Kvár
21. Koch A. [Hőgyes E. lejegyz.] (1876) Vázlatok Erdély földtani történelméből,
Kvári orv.–term.tud. Ért. a II. term.tud estély 1876. márcz. 3. 2 o. Kvár
22. Koch A. [Szabó L. közrem.] (1876) Adalékok Erdély geologiájához. I. A
Csicsó-Hagymási patak kövületei, EM III/4. 57–60. Kvár
23. Koch A. (1876) Adalékok Erdély geologiájához. II. [Tmák J. közrem.] Kövületek a marosujvári sótelep fedő tályagából és márgábol; III. Hippuritek új
lelhelye Erdélyben, EM III/5. 74–77. Kvár
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24. Koch A. (1876) Jelentés a nm. minisztérium által kiküldött német egyetemi tanulmányútjáról, Bpesti Közl. Bp. [Könyvészetileg nem állt módunkban ellenőrizni.]
25. Koch A. (1876) Erdély ősemlősmaradványai és az ősemberre vonatkozó leletei, EME Évk. új foly. I/V. (1874–76) 117–148. 6 tábl. uo. németül:
Siebenbürgens Ursäugetier-überreste und auf den Urmenschen bezügliche
Funde, 149–198. Kvár
26. Kürthy S. [„jegyzetekkel kisérve és egy átmetszettel ellátva dr. Koch
Antal egyet. tanártól”] (1876) A Hidegszamos vidékének geologiai viszonyai, Földt. közl. VI/6,7. 165–176. 1 á. Bp.
27. Koch A. (1876)* A kőzetek tanulmányozásának módszerei alkalmazva
a Sz.-Endre-Visegrádi Trachyt-csoport kőzeteire. [MTA] Székfoglaló értekezés, Ért. a Term. tud. kör. VI/XI. 45 o. 4 tábl. Bp.
28. Koch A. (1876) Adalékok Erdély geologiájához. IV. Előleges jelentés a Kajántó völgyében és a szénafüveken kivirágzó só természetéről, EM III/6.
95–96. Kvár
29. Koch A. (1876) Jelentés az ásvány-földtani osztályról, EM III/6. 102–103.
Kvár
30. Koch A. [Tóth M. és Szabó L. közrem.] (1876) Adalékok Erdély geologiá
jához. V. A cerithium- és congeria-rétegek elterjedéséhez Erdélyben, EM
III/9. 152–159. Kvár
31. Koch A. [Hőgyes E. közlésében] (1876) A Vlegyásza hegytömegének kőzettani szerkezetéről és tektonikai viszonyairól, Kvári orv.–term.tud. Ért.
V. term.tud szakül. 1876. okt. 20. 1–3. Kvár
32. Koch A. [Hőgyes E. közlésében] (1876) A városunkban használatban levő
főbb kőnemekről, Kvári orv.–term.tud. Ért. az V. term.tud estély 1876.
nov. 4. 5 o. Kvár
33. Koch A. [Kürthy S. közrem.] (1876) A Hargita trachytjainak közettani
viszonyairól, Kvári orv.–term.tud. Ért. VII. term.tud szakül. 1876. decz.
15. 1–3. Kvár
34. Koch A. – Entz G. (1877) [Ásványtani (Tóth Mihály) és földtani (Ditrói
Bajkó Mór) pályamunka-bírálat] in: Kanitz Á. A math.– természettudományi kar jelentése az az 1875/6 tanévi pályázatok eredményéről, Acta
Reg. Sci Univ. Claudiopolitanae anni MDCCCLXXVI–VII. Beszéd. fasc.
II. 89–93. Kvár
35. Koch A. (1877) A kősziklák virágairól, Kvári orv.–term.tud. Ért. a II.
term.tud estély 1877. márcz. 10. 11–17. Kvár
36. Koch A. (1877) Toroczkó vidékének földtani szerkezetéről [Hauer és Stache,
dr. Pávay Elek (Kokán János kivonata nyomán), Herepei Károly, Tschermák
G. és dr. Herbich Ferenc vizsgálatainak eredményei alapján], Kvári orv.–
term.tud. Ért. III. term.tud szakül. 1877. márcz. 23. 15–19. Kvár
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37. Koch A. (1877) Adalékok Erdély geologiájához és mineralogiájához (kivonat az akadémiának benyujtott dolgozatból). VI. A Kajántó völgyében
és a Szénafüveken kivirágzó só közelebbi vizsgálata; VII. Cölestinnek új
lelhelyei Erdélyben; VIII. Adulár Verespatakról; IX. Marosújvári kősó
krystallotektonikája, EM IV/3. 33–38. Kvár
38. Koch A. (1877) Adalékok Erdély geologiájához és mineralogiájához. X. Előleges jelentés az Aranyhegy (Fehér megyében) kőzetéről és ásványairól; XI.
Beküldött kövületek és kőzetek M. Valkó vidékéről, EM IV/5. 65–71. Kvár
39. [Koch A.] (1877) Felhivás az erdélyi részek t. cz. föld- és bányabirtokosaihoz és jegyzéke azoknak az anyagoknak, amelyekre beküldésnél figyelem
fordítandó, EM IV/8. 122–125. Kvár
40. Koch A. (1877) Adalékok Erdély geologiájához. XII. Első pótlék Erdély ősemlősei és az ősemberre vonatkozó leleteinek kimutatásához, EM IV/8. 131–
135. Kvár [Ism. *** (1879) Verh. d. k. k. geol. R.A. 1879/12. 285. Wien]
41. Koch, A. (1877) Mineralogisch–petrographische Notitzen aus Sieben
bürgen, 1. Neue Fundorte des Cölestin in Siebenbürgen; 2. Auswitterungen
von Glaubersalz und Glaubersalzhältige Wässer bei Klausenburg; 3.
Kristallotektonik eines Steinsalz-Vorkommens von Maros-Ujvár; 4. Ueber
den Adular von Verespatak; 5. Die Mineral- und Gestein-Einschlüsse der
Basalte des Persányer Gebirge; 6. Geologische Verhältnisse, Gesteine und
Mineralien des Csicsóberges im Norden Siebenbürgens; 7. Ueber den Eläolith
und Sodalith von Ditró, Jhb. d. k. k. geol. R. A. XXVII: [Tschermak’s] Min.
Mitth. 1877/IV/III. 316–336. Wien [Ism. *** (1878) 1, 4: N. Jhb. F. Min.
Geol. Pal. 1878. 408; 2: uo. 529–530. Stuttgart]
42. Koch A. (1877) Jelentés az ásvány- és földtani gyüjtemény gyarapodásáról és állapotárol, EME Évk. új f. II/III. 86–88. Kvár
43. Koch A. – Dezső B. [Klir J. – Tóth M. – Soós K. és Entz G. közrem.] (1877)
Jelentés az Oncsásza csontbarlang megvizsgálásáról és összehasonlító
tanulmány az ottan gyüjtött Ursus spelaeus Blumb. csontvázáról, EME
Évk. új f. II/IV. 95–128. 3 T. uo. németül: Bericht über einen Besuch
der Knochenhöle Oncsásza und vergleichende Studie über ein daraus
stammendes Skelet des Ursus spelaeus Blumb., 129–143. Kvár
44. Koch A. (1877) Erdélynek a műiparban értékesithető ásványairól és
közeteiről, Kvári orv.–term.tud. Ért. VII. term.tud szakül. 1877. decz. 1.
38–42. Kvár
45. Koch A. (1877) A toroczkói vasbányászat [saját véleménye kiséretében,
melyet Kokán Kap. János ur dr. Pávay Vajna Elek feljegyzései nyomán
a közlésre érdemesnek tart, amennyiben Erdélynek idővel megirandó
monographiájához érdekes adatul szolgálhatna], Kvári orv.–term.tud.
Ért. VII. term.tud. szakül. [sic! – vö. 44], 1877. decz. 14. 39–40. Kvár
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46. Koch A. – Abt A. (1878) [Vegytani pályamunka-bírálat (Hankó Vilmos)]
in: Martin L. A math. – természettudományi kar jelentése az az 1876/7
tanévi pályázatok eredményéről, Acta Reg. Sci Univ. Claudiopolitanae
anni MDCCCLXXVII–VIII. Beszéd. fasc. II. 99. Kvár
47. Koch A. – Entz G. (1878) [Ásvány-földtani pályamunka-bírálat (Primics
György)] in: Martin L. A mat. – természettudományi kar jelentése az az
1876/7 tanévi pályázatok eredményéről, Acta Reg. Sci Univ. Claudiopo
litanae anni MDCCCLXXVII–VIII. Beszéd. fasc. II. 100–101. Kvár
48. Koch A. (1878)* Ásvány- és kőzettani közlemények Erdélyből. I.
A coelestinnek új lelhelyei Erdélyben; II. A Csicsóhegy rhyol[i]thes
quarzandesitjének földtani viszonyai és ásványai; III. A persányi hegység basaltjának kőzet- és ásványzárványai; IV. Marosújvári kősó
krystallotektonikája; V. A verespataki Adularról; VI. Glaubersó-kivirágzás
és vizek Kolozsvár mellett; VII. A ditrói eläolith új vegyelemzése, ugyanennek és a kék sodalithnak górcsői szerkezete, Értek. a Term.tud. kör.
VIII/X. 30 o. 1 T. Bp.
49. Koch A. (1878) A contact ásványképződés nehány példányáról Erdélyben,
Kvári orv.–term.tud. Ért. I. term.tud szakül. 1878. márcz. 22. 5–6. Kvár
50. Koch, A. [kivonat, Fröhlich, I. közl.] (1878) Der Aranyhegy bei Tordos und
seine Mineral-Einschlüsse [Akad Sitz. 22. Jan. l. J.], Liter. Ber. a. Ungarn
II/I. 149. Bp.
51. Koch, A. (1878) Neue Minerale, [Tschermak’s] Min. Petr. Mitth. (Neue
F.) I/1/VI. 77–79. Wien [Ism. *** (1878) N. Jhb. F. Min. Geol. Pal. 1878.
652. Stuttgart]
52. Koch A. – Kürthy S. – Primics Gy. (1878)* A Hegyes Drócsa-Pietrosza
hegység kristályos és tömeges kőzeteinek, valamint Erdély néhány hasonló kőzetének is petrographiai tanulmányozása, Földt. közl. VIII/7–8.
159–206. Bp. [Ism. *** (1879) Verh. d. k. k. geol. R.A. 1879/1. 25. Wien (a
társszerzők nevének említése nélkül)]
53. Koch, A. (1878) Neue Minerale aus dem Andesit der Aranyer Berges in
Siebenbürgen, [Tschermak’s] Min. Petr. Mitth. (Neue F.) I/4/XII. 331–361.
4 á. Wien [Ism. *** (1879) N. Jhb. F. Min. Geol. Pal. 1879/1. 82. Stuttgart;
Groth, P. (1879) Zeitschr. f. Krystall. u. Mineral. III/III. 306–308. Leipzig]
54. Koch A. (1878) Ásványtani közlemények. I. A Rutilnak egy magyarhoni uj
lelhelye; II. A korondi fürdő sósforrásainak üledéke; III. A dévai trachytban
előforduló ércerek kitöltése, Kvári orv.–term.tud. Ért. IV. term.tud szakül.
1878. okt. 25. 19–22. Kvár [Ism: I. B. (Inkey B.) (1879) Földt. közl. IX/1, 2.
38–39. Bp.]
55. Koch A. (1878)* Az aranyi hegy (Hunyad m.) kőzete és ásványai és ezek
között két uj faj. Jelentés a múlt nyáron a Tud. Akad. segélyezésével tett
tudományos utazás eredményéről, Math. Term.tud. Közl. XV/II. 23–58.
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3 T. Bp. [Ism. S. S. (Schmidt S.) (1878): Földt. közl. VIII/9–10. 247–248.
Bp.]
56. Kriesch J. – Koch A. (1878) A természetrajz vezérfonala 3. rész: Ásványés földtan [teljes átdolgozásával]. Negyedik kiadás, Nagel 332 o. 144 á.
Bp. [V. kiadás: 1879]
57. Fleischer A. – Koch A. (1878) Jelentés a torjai Büdös és vidéke földtani viszonyairól, forrásairól, gázkiömléseiről és a Büdös-barlang csepegéséről,
A Székely miv. és közgazd. egyes. évk. II. (1877-ről) 113–126. Bp.
58. Koch A. (1878) Ásvány-földtani gyüjteményekrőli jelentés, Erd. Múz.
V/4. 75–79. Kvár
59. Koch A. (1878) Ásvány- és földtani közlemények Erdélyből. XIII. [Vida K.
közrem.] Az oláhpiáni arany tartalmú porondban legujabban talált ásványok; XIV. Érdekes mészpát kristályoknak két új lelhelye; XV. Pótlék a
kisbányai contact képződéshez, EM V/10. 257–260. Kvár
60. Koch A. (1878) A Vlegyásza és a szomszédos területek trachytjainak hegyszerkezeti (tektonikai) viszonyai, in: Koch A. – Kürthy S. A Vlegyásza és a
szomszédos területek trachytjainak kőzettani és hegyszerkezeti viszonyai
(Részletes jelentés az erdélyi muzeum-egylet megbizásából keresztülvitt
földtani kirándulások eredményeiről), EME Évk. új f. II/VIII. 340–360. uo.
németül: Tektonische Verhältnisse der Trachyte des Vlegyásza Stockes
und des benachbarten Gebietes, 371–395. Kvár [Ism. *** (1878) Verh. d.
K. K. geol. R.A. 1878/12. 285. Wien; I. B. (Inkey B.) (1878) A Vlegyásza
trachytjai, Földt. közl. VII/9–10. 250–253. Bp.; *** (1878) N. Jhb. F. Min.
Geol. Pal. 1879/1. 102. Stuttgart]
61. Koch A. (1878) A kövületekről, Kvári orv.–term.tud. Ért. VI. term.tud
estély. 1878. nov. 9. 37–40. Kvár
62. Koch A. – Abt A. (1878) [Ásvány-földtani pályamunka-bírálat (Primics
György)] in: Entz G. A Math. term. tud. kar jelentése az az 1877/8 tanévi
pályázatok eredményéről, Acta Reg. Sci Univ. Claudiopolitanae anni
MDCCCLXXVIII–IX. Beszéd. fasc. II. 94–96. Kvár
63. Koch A. (1878)* A ditrói syenitöms kőzettani és hegyszerkezeti viszonyairól (kivonatosan), Értek. a Term.tud. kör. VII/6. 139–141. Bp. [Ism.
Fröhlich, I. in Liter. Ber. a. Ungarn, 177. Bp.]
64. Koch A. (1879)* Kolozsvár vidéke forrásviszonyainak egy érdekes példája, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. I(IV)/I. 1–3. Kvár
65. [Koch A.] (1879) A mennyiség–természettudományi hazai szakirodalom
1878-ban, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. I(IV)/I. 33–43. Kvár
66. Koch A. (1879) Az erdélyi Muzeum-Egylet 1878. márcz. 6-án tartott
közgyüléséből. A természetrajzi osztályok jelentései. 3. Ásvány- és földtani osztály, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. I(IV)/I. 45–46. Kvár
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67. Koch A. (1879) Felhivás az erdélyi részek t. cz. föld- és bányabirtokosaihoz
az erdélyi muzeumban létesitendő műtani ásvány- és kőzetgyüjtemény
érdekében, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. I(IV)/I. 48. Kvár
68. Koch A. (1879)* Erdély földalakulási történetének vázlata, Orv.–Term.
tud. Ért. III. sz. I(IV)/I. 39–60. Kvár
69. Koch A. – Abt A. (1879) [Ásvány-földtani pályamunka-bírálat (Primics
György)] in: Entz G. A math. – term.tudományi kar jelentése az az 1877/8
tanévi pályázatok eredményéről, Acta Reg. Sci Univ. Claudiopolitanae
anni MDCCCLXXVIII–IX. Beszéd. fasc. II. 94–97. Kvár
70. Koch A. (Fabinyi R.) (1879) [Ásvány-földtani pályamunka-bírálatok (Demeter Kálmán és M ártonffy Lajos)] in: Fabinyi R. A math. – természettudományi kar jelentése az az 1878/9 tanévi pályázatok eredményéről, Acta
Reg. Sci Univ. Claudiopolitanae anni MDCCCLXXVIII–IX. Beszéd. fasc.
II. 221–225. Kvár
71. Koch A. (1879)* A folyó év május hó 10-én Csucsa vidékére tett földtani
kirándulás eredményei, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. I(IV)/II. 115–118. Kvár
72. [Koch A.] (1879) Dr. Herbich Ferencz [egy évi szabadsága], Orv.–Term.
tud. Ért. II. sz. I(IV)/II. 119. Kvár
73. [Koch A.] (1879) Földtani kutatások Erdélyben, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz.
I(IV)/II. 119. Kvár
74. [Koch A.] (1879) Földtani kutatások Kolozsvár vidékén, Orv.–Term.tud.
Ért. II. sz. I(IV)/II. 120. Kvár
75. Koch A. [Ditrói Bajkó M. adatainak felhaszn.] (1879)* A ditrói syenittömzs
kőzettani és hegyszerkezeti viszonyairól, Értek. a Term.tud. kör. IX/II. 50
o. 1 T. Bp.
76. Koch A. [G. von Rath közlésében] (1879) Über das Tertiär in Siebenbürgen,
Sitzungsber. D. niederrhein. Gesellsch. F. Nat. U. Heilk. 7. Jul. 1879. 289.
Bonn
77. Koch A. (1879)* Ásvány- és földtani közlemények Erdélyből. XIX. Második pótlék Erdély ősemlősei és az ősemberre vonatkozó leleteinek kimutatásához; XX. Újabb gyűjtés az aranyi hegyen s új adatok a Szabóit és
Pseudobrookit egyéb előfordulását illetőleg; XXI. [Demeter K. közrem.] Erdély palás Amphibolkőzeteinek górcsői vizsgálata, Orv.–Term.tud. Ért. II.
sz. I(IV)/III. 149–164. Kvár
78. Koch A. (1879) Előleges jelentés a múlt nyáron az Erdélyi Muzeum-Egylet
választmányának megbizásában tett ásvány-földtani kirándulások eredményeiről, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. I(IV)/III. 206–208. Kvár
79. Koch A. – Abt A. (1880) [Ásvány-földtani pályamunka-bírálat (Tamás
Albert)] in: Fabinyi R. A math. – természettudományi kar jelentése az az
1879/80 tanévi pályázatok eredményéről, Acta Reg. Sci Univ. Claudiopo
litanae anni MDCCCLXXIX–LXXX. Beszéd. fasc. II. 217–236. Kvár
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80. Koch A. (1880): Fossil őz (Cervus capreolus L.) – maradvány a köpeczi
lignitből, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. II/I. 77–79. Kvár
81. Koch A. (1880) Mastodon arvernensis Croiz. zápfoga Bardóczról, Orv.–
Term.tud. Ért. II. sz. II (IV)/I. 79–80. Kvár
82. Koch A. (1880) Lelhely-helyreigazitás, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. II (IV)/I.
80. Kvár
83. Koch, A. (1880) Petrographische und tektonische Verhältnisse des
Syenitschtockes von Ditro in Ostsiebenbürgen, N. Jhb. f. Min. II.
Beilageband 1. 132–178. 1 T. [Ism. *** (1880) Verh. d. k. k. geol. R.A.
1880/15. 289. Wien]
84. Koch A. (1880) A pseudobrookit és szabóit vegyi összetételéről Kenngott
A., Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. II (IV)/I. 82–83. Kvár
85. Koch A. (1880)* A Czibles és Oláhláposbánya vidéke zöldkőandesitjeinek
új petrographiai vizsgálata, Földt. közl. X/4–5. 138–146 uo. [Supl.] németül: Petrographische Untersuchung der trachytischen Gesteine des
Czibles und von Oláhláposbánya, 165–174. Bp. [Bemut. Inkey B. (1880)
Földt. ért. I/5. 108. Bp.]
86. Koch A. (1880)* Rodna vidéke trachyt-családhoz tartozó kőzeteinek új
petrographiai vizsgálata, Földt. közl. X/6–7. 177–187. uo. [Supl.] németül: Neue petrographische Untersuchung der trachytischen Gesteine der
Gegend von Rodna 219–229. Bp. [Bemut. Schmidt S. (1880) Földt. ért. I/6.
124. Bp.; ism. Rosenbusch, H. (1882) N. Jhb. F. Min. Geol. Pal. 1882/I/III.
Ref. 237–238. Stuttgart]
87. Koch A. (1880) A mennyiség-természettudományi hazai szakirodalom
1879-ben, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. II(V)/I. 84–95. Kvár
88. Koch A. (1880) Az erdélyi Muzeum-Egylet 1880. márcz. 25-dikén tartott
közgyülésből. A természetrajzi osztályok jelentései. 3. Ásvány- és földtani
osztály, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. II(V)/I. 98–100. Kvár
89. [Koch A.] (1880) Jegyzőkönyvi kivonatok a megtartott szakülésekről,
Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. II(V)/I. 100–101. Kvár
90. Koch A. (1880): Fölhivás az erdélyi részek t, cz. föld- és bányabirtokosaihoz hazai ásványoknak, kőzeteknek és földnemeknek megvizsgálás végett
való beküldésére, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. II(V)/I. 100–101. Kvár
91. Koch A. (1880) Fölhivás az erdélyi részek t. cz. föld- és bányabirtokosaihoz hazai ásványoknak, kőzeteknek és földnemeknek megvizsgálás végett
való beküldésére, Orv.–Term.tud. Ért. III. sz. II(V)/I. 64. Kvár
92. Koch A. (1880)* A marosvásárhelyi Bem-szobor talapzatának kőzete,
Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. II(V)/II. 157–158. Kvár
93. Koch A. közlésében: Medgyesy B. (1880) Quarczporphyr és granit zárványok a koppándi melaphyr-tuffából, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. II(V)/II.
158–159. Kvár
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94. Koch A. (1880) Az Erd. Muz.-Egyletnek benyujtott jelentések a mult nyáron tett tudományos kirándulások eredményeiről, Orv.–Term.tud. Ért. II.
sz. II(V)/II. 163–165. Kvár
95. Koch A. (1880) Fölszólitás a földrengésre vonatkozó adatok beküldésére,
Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. II(V)/II. 166–167. Kvár
96. Koch A. (1880) Köszönetnyilvánitás a beküldött földrengési tudósitásokért
és uj fölhivás, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. II(V)/II. 167–168. Kvár
97. Koch A. (1880) A földrengésről, Orv.–Term.tud. Ért. III. sz. II(V)/II. 77–
112. [az eddigi erdélyi földrengések táblázatos összefoglalásával] Kvár
98. Koch A. közlésében: Tömösváry Ö. (1880) Nehány erdélyi andesitnek kőzettani vizsgálata, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. II(V)/III. 194–195. Kvár
99. Koch A. közlésében: Vutskits Gy. (1880) A M.-Csesztve melletti Maros
porondjának ásványtani összetétele, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. II(V)/III.
195–197. Kvár
100. Koch A. közlésében: Székely B. (1880) Jegyzetek Erdély nehány uj
előfordulásu ásványáról, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. II(V)/III. 197–198. Kvár
101. Koch A. (1880) Levél Erdély harmadkori képződményeinek kiképződését
és beosztását illetőleg [a Földtani Értesítő 5-ik számában von Rath utazási jelentésének ismertetésével kapcsolatban – közli és kommentálja
Inkey Béla], Földt. ért. I/6. 121–122. Bp.
102. Koch, A. (1880) Über das Tertiär in Siebenbürgen, N. Jhb. f. Min. Geol.
Pal. 1880/I/II. Briefl. Mitth. 283–285. Stuttgart
103. Koch, A. [G. von Rath közlésében] (1880) Über siebenbürgisches Tertiär,
N. Jhb. f. Min. Geol. Pal. 1880/II/I. Abh. 294. Stuttgart
104. Koch A. (1881) Jegyzőkönyv a kolozsvári orvos-természettudományi
társulat 1881. febr. 20-án d. e. 11 órakor az egyetemi természettani intézet tantermében tartott rendes közgyülésről, Orv.–Term.tud. Ért. I. sz.
III(VI)/I. 63–70. Kvár
105. Koch A. (1881) Titkári jelentés, in: Koch A. Jegyzőkönyv a kolozsvári
orvos–természettudományi társulat 1881. febr. 20-án d. e. 11 órakor az
egyetemi természettani intézet tantermében tartott rendes közgyülésről,
Orv.–Term.tud. Ért. I. sz. III(VI)/I. 63–67. Kvár
106. [Koch A.] (1881) A kolozsvári orvos-természettudományi társulat tagjainak névsora 1880-ban, Orv.–Term.tud. Ért. I. sz. III(VI)/I. 157–160. Kvár
107. Koch A. (1881)* Az 1880. okt. 3-ki középerdélyi földrengés, Orv.–Term.
tud. Ért. II. sz. III(VI)/I. 1–155. 3 T. Kvár
108. Koch A.– Abt A. (1881) [Ásvány-földtani pályamunka-bírálat (Medgyesi
Béla)] in: Réthy M. A math. term. tud. kar jelentése az az 1880/81 tanévi
pályázatok eredményéről, Acta Reg. Sci Univ. Claudiopolitanae anni
MDCCCLXXX–LXXXI. Beszéd. fasc. II. 151–152. Kvár
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109. Koch A. (1881) Erdélynek ásványokban való gazdagságáról, Orv.–Term.
tud. Ért. III. sz. III(VI)/II. 89–108. Kvár.
110. Koch A. [szerzői mivoltát a lap külső borítóján lévő tartalomjegyzék jelzi] (1881)* A mennyiség-természettudományi hazai szakirodalom
1880-ban, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. III(VI)/II. 223–234. Kvár.
111. Koch A. (1881)* Az Erdélyi Múzeum-Egylet 1881. márcz. 24-én tartott
közgyűléséből. A természetrajzi szakosztályok jelentése. 2. Ásvány- és
földtani osztály, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. III(VI)/II. 237–240. Kvár
112. Koch A. (1881) Észrevételek Lóczy L. urnak az 1880. okt. 3-iki közép-erdélyi földrengés valószinü okait fejtegető magyarázatára, Földt. ért. II/8.
154–156. Bp.
113. Koch A. (1881)* A múlt évi október 3-ki középerdélyi földrengés után
Erdélyben érzett földindulásokról, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. III(VI)/III.
279–290. 3 T. Kvár
114. Koch A. (1881)* Az 1880. oct. 3-ki középerdélyi földrengésnek német
kidolgozása, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. III(VI)/III. 297–300. Kvár
115. Koch A. (1881) Az Erdélyi Muzeum választmányának benyujtott jelentések a múlt nyáron tett tudományos kirándulások eredményeiről, Orv.–
Term.tud. Ért. II. sz. III(VI)/III. 316–317. Kvár
116. Koch A. (1882) A kolozsvári orvos-természettudományi társulat 1882.
február 13-án d. e. 10 órakor a városház tanácstermében tartott rendes
közgyülés jegyzőkönyve, Orv.–Term.tud. Ért. I. sz. IV(VII)/I. 63–74. Kvár
117. Koch A. (1882) Titkári jelentés, in: A kolozsvári orvos-természettudományi társulat 1882. február 13-án d. e. 10 órakor a városház tanácstermében tartott rendes közgyülés jegyzőkönyve, Orv.–Term.tud. Ért. I. sz.
IV(VII)/I. 67–70. Kvár
118. [Koch A.] (1882) A kolozsvári orvos-természettudományi társulat tagjainak névsora 1881 végén, Orv.–Term.tud. Ért. I. sz. IV(VII)/I. 75–80. Kvár
119. Koch A. (1882)* Jelentés az 1882. febr. 3-iki mócsi meteorkőhullásról,
Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. IV(VII)/I. 89–104. T. VIII. 1 tábl. Kvár [Ism.
Schafarzik F. (1884) Földt. közl. XIV/1–3. 63–71. a többi erről szóló cikkel
egyetemben]
120. Koch A. (1882) A meteoritekről, Orv.–Term.tud. Ért. III. sz. IV(VII)/I.
1–23. 1 tábl. Kvár
121. Koch A. – Entz G. (1882) [Ásvány- és földtani pályamunka-bírálat
(Vutskits György – díj; Medgyesi Béla – dicséret)] in: Kanitz Á. Math. term.
tud. kar jelentése az az 1881/82 tanévi pályázatok eredményéről, Acta
Reg. Sci Univ. Claudiopolitanae anni MDCCCLXXXI–LXXXII. Beszéd.
fasc. II. 110–114. Kvár
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122. Koch, A. (1882)* Bericht über den am 3. Februar l. J. stattgefundenen
Meteorsteinfall von Mocs in Siebenbürgen, Sitz.ber. d. k. Akad. d. Wiss.
Wien, I. Abth. LXXXV/I. 116–132. Wien
123. Koch A. (1882)* Pótjelentés a folyó év febr. 3-ki mócsi meteorkőhullásról,
Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. IV(VII)/II. 137–146. 1 tábl. Kvár
124. Koch A. (1882) A bácsi, szucsági és vistai kőbányákban fejtett mészkövek minőségéről és használhatóságáról, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz.
IV(VII)/II. 151–155. Kvár
125. Koch A. (1882) A szindi (Torda mellett) fehér agyagról, Orv.–Term.tud.
Ért. II. sz. IV(VII)/II. 156–159. Kvár
126. Koch A. (1882) Vitriólos tőzegtelep Vásártelkénél, Egerestől másfél órányira, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. IV(VII)/II. 162–163. Kvár
127. Koch A. (1882) Az erdélyi muzeum-egylet 1882. április 13-án tartott
közgyüléséből. A természetrajzi osztályok jelentései. 3. Ásvány- és földtani osztály, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. IV(VII)/II. 180–182. Kvár
128. Koch, A. (1882) Ergänzender Bericht über den Meteoritenfall bei Mocs
in Siebenbürgen am 3. Februar 1882. [Tschermak’s] Min. Petr. Mitth.
(Neue F.) V/3/XIII. 234–244. 1 tábl. [Ism. *** (1883) Verh. d. k. k. geol.
R.A. 1883/7. 111. Wien]
129. Koch A. (1882) A vásárhelyi [sic! recte: vásártelki] vitriólos tőzeg vegyi
összetétele, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. IV(VIII)/III. 300. Kvár
130. Koch A. (1882) A pseudobrookitnak egy újabbi lelhelye, Orv.–Term.tud.
Ért. II. sz. IV(VIII)/III. 300. Kvár
131. Koch A. (1882) Enstatit-kristályka a mocsi meteor-kőben, Orv.–Term.
tud. Ért. II. sz. IV(VIII)/III. 301–302. Kvár
132. Koch A. (1882) A papfalvi oidalból [sic! recte: oldalból] való s Dietrich
gyárban használt tüzálló anyagról, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. IV(VIII)/III.
302. Kvár
133. Koch A. (1882) Két érdekes obsidián-nucleus, in: *** Jegyzőkönyvi kivonatok a megtartott szakülésekről [1882. okt. 13.] Orv.–Term.tud. Ért. II.
sz. IV(VIII)/III. 303. Kvár
134. Koch A. (1883) Jegyzőkönyv a kolozsvári Orvos-természettudományi
társulat 1883. ápr. 1-én tartott közgyüléséről, Orv.–Term.tud. Ért. I. sz.
V(VIII)/I. 51–58. Kvár
135. Koch A. (1883) Titkári jelentés, in: Jegyzőkönyv a kolozsvári Orvos-természettudományi társulat 1883. ápr. 1-én tartott közgyüléséről, Orv.–
Term.tud. Ért. I. sz. V(VIII)/I. 52–54. Kvár
136. Koch A. (1883) Gyűjteményeink gyarapodása, in: Az Erdélyi MuzeumEgylet 1883. april 5-én tartott közgyüléséből. A természetrajzi osztályok
jelentései. Herich Ferencz: 1. Ásvány földtani osztály, Orv.–Term.tud. Ért.
II. sz. V(VIII.)/I. 82–84. Kvár
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137. Koch A. (1883)* Jelentés a kolozsvári szegély-hegységben és környékén az
1882. évben végzett földtani részletes fölvételről, MKFI évi jel. 1882-ről, in:
Földt. közl. XIII/1. 33–54. 1 tábl. 1 T. uo. [Supl.] németül*: Bericht über die
im Klausenburger Randgebirge und in dessen Nachbarschaft im Sommer
1882 ausgeführte geologische Spezial-Aufnahme, 117–139. Bp. [Ism.
Schafarzik, F. (1883) Bericht über die Aufnahmen der k. u. geologischen
Anstalt im Jahre 1882, Math. Nat.wiss. Ber. a. Ungarn I. 362–365. Berlin]
138. Koch A. (1883) Viviánit jegeczeknek új lelhelye, Orv.–Term.tud. Ért. II.
sz. V(VIII)/II. 166–168. Kvár. [Bem: *** (1883) Term.tud. közl. XV/165.
235–236. Bp.; ism. Schafarzik F. (1884) Földt. közl. XIV/1–3. 71–72. Bp.;
Schmidt, A. (1885) Zeitschr. f. Krystall u. Mineral. X/I. 94–95. Leipzig]
139. Koch A. (1883) A szindi fehér agyag (porczellánföld) ipari czélokra alkalmas volta, in: *** Jegyzőkönyvi kivonatok a megtartott szakülésekről
[1883. máj. 31.], Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. V(VIII)/II. 182–183. Kvár [Lm:
*** (1883) Term.tud. közl. XV/167. 324 Bp.]
140. [Koch A.] (1883) Földtani fölvételek Erdélyben, Orv.–Term.tud. Ért. II.
sz. V(VIII)/II. 183–184. Kvár
141. Koch A. – Fabinyi R. (1883) [Ásvány- és földtani pályamunka-bírálat (Benkő Gábor – díj; Medgyesi Béla – dicséret)] in: Martin L. Math.
term. tud. kar jelentése az az 1882/83 tanévi pályázatok eredményéről, Acta Reg. Sci Univ. Claudiopolitanae Francisco-Josephinae anni
MDCCCLXXXII–LXXXIII. Beszéd. fasc. II. 70–73. Kvár
142. Koch, A. (1883) Untersuchung des weissen Thones von Szind
(Porzelanerde) und dessen Verwendung zu Industriezwecken, Math. Nat.
wiss. Ber. a. Ungarn I. 255–256. Berlin
143. Koch A. (1883)* Ásvány-földtani vizsgálatokra vonatkozó jelentések. I.
Jelentés a szindi fehér agyag ásvány–földtani vizsgálatának eredményéről; II. Jelentés az erdélyi muzeumegylet igazg. választmányának megbízásából a mult nyáron tett ásványgyűjtő kirándulások eredményeiről,
Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. V(VIII)/III. 245–260. Kvár
144. Koch A. kivonatos közlésében: Medgyesy B. (1883) Nehány erdélyi porphyr
kőzettani vizsgálata, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. V(VIII)/III. 276–278. Kvár
145. Koch A. közlésében: Medgyesy B. (1883) Eklogit Erdélyből, Orv.–Term.
tud. Ért. II. sz. V(VIII)/III. 278. Kvár
146. Koch A. (1883) Jelentés ásványgyűjtő körútja eredményeiről, in: *** Jegyzőkönyvi kivonatok a szakülésekről [1883. okt. 19.], Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. V.
(VIII.)/III. 279. Kvár [Lm. ***(1883) Term.tud. közl. XV/171. 497–498 Bp.]
147. Koch A. (1883) Kolozsvár vidékének új, részletes földtani térképe, in:
*** Jegyzőkönyvi kivonatok a szakülésekről [1883. nov. 30.], Orv.–Term.
tud. Ért. II. sz. V(VIII)/III. 279–230. Kvár [Lm. ***(1894) Term.tud. közl.
XVI/173. 41. Bp.] [L: 148]
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148. Koch A. (1883) Kolozsvár és vidéke talaj- és forrásviszonyairól, Orv.–
Term.tud. Ért. III. sz. V(VIII)/IV. 87–109. 1 térk. Kvár
149. Koch, A. (1884) Erdély ásványainak kritikai átnézete [I. közlemény],
Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. VI (IX)/I. 1–52. Kvár
150. Koch A. (1884)* Erdély alsó-tertiär echinidfaunájáról (előleges közlemény), Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. VI(IX)/I. 84–90. Kvár
151. Koch A. (1884) Előleges közlemény a közép-eocän felső durvamészben
újabban talált gerinczes-maradványokról, Orv.–Term.tud. Ért. II. s. VI(IX)/I.
91–94. Kvár [Bem. *** (1884) Term.tud. közl. XVI/177. 224–225. Bp.]
152. Koch A. (1884) Erdély ásványainak kritikai átnézete [tervezet], in: ***
Jegyzőkönyvi kivonatok a természettud. szakülésekről [1884. febr. 29.],
Orv.–Term.tud. Ért. II. s. VI(IX)/I. 95. Kvár [Lm. *** (1884) Term.tud.
közl. XVI/177. 224. Bp.]
153. Koch A. (1884) Kolozsvár vidéke. 18 zóna/XXIX rovatjelű lap (1 : 75,000).
Magyarázatok a magyar korona országainak részletes földtani térképé
hez, MKFI 22. Németül: (1885) Umgebung von Kolozsvár. Blatt Z. 18/Col.
XXIX (1 : 75 000). Erläuterungen zur geologischen Specialkarte der Länder
der ungarischen Krone, 24. [Bem. *** (1884) Term.tud. közl. XVI/173. 41.
Bp.; ism. *** (1885) Földt. közl. XV/6–10. 352. Bp.; A. B(ittner). (1885)
Verh. d. k. k. geol. R.A. 1885/7. 204. Wien; Fuchs, T. (1887) N. Jhb. F. Min.
Geol. Pal. 1887/II/III. Ref. 350–351. Stuttgart]
154. Koch A. (1884)* Erdély ó-tertiär echinidjei, MKFI Évk. VII. 43–123. 1 tábl.
T. V–VIII. Bp. Németül: (1885)* Die alttertiären Echiniden Siebenbürgens,
Jh.ber. d. k. geol. A. VII. 45–132. Bp. [Ism. A. B(ittner). Verh. d. k. k. geol.
R.A. 1885/4. 133–134. Wien; Noetling (1885) N. Jhb. F. Min. Geol. Pal.
1885/II/II. Ref. 366–367. Stuttgart]
155. Koch, A. (1884) Erdély ásványainak kritikai átnézete (folytatás) [II. közlemény], Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. VI(IX)/II. 135–160. Kvár [Ism. Schmidt,
A. (1885) Zeitschr. f. Krystall u. Mineral. X/I. 96–99. Leipzig]
156. [Koch A.] (1884) A mennyiség-természettudományi hazai szakirodalom
1883-ban, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. VI(IX)/II. 188–204. Kvár
157. Koch, A. (1884) Az Erdélyi Muzeum-Egylet 1884. május hó 8-ikán tartott közgyűléséből. A természetrajzi osztályok jelentései. III. Ásvány–földtani osztály, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. VI(IX)/II. 207–210. Kvár
158. Koch, A. (1884) Geologiai fölvételek az erdélyi részekben, Orv.–Term.
tud. Ért. II. sz. VI(IX)/II. 212. Kvár
159. Koch, A. (1884) Egyéb természettudományi kirándulások az erdélyi részekben, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. VI(IX)/II. 212. Kvár
160. Koch A. – Entz G. (1884) [Ásványtani pályamunka-bírálat ([Benkő Gábor] és [Medgyesy Béla] – mindkettő díjtalan) in: Martin L. A mennyiségtan természettudom. kar jelentése az az 1883/4 tanévi pályázatok ered-
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ményéről, Acta Reg. Sci Univ. Claudiopolitanae Francisco-Josephinae
anni MDCCCLXXXIII–LXXXIV. Beszéd. fasc. II. 79–80. Kvár
161. Koch, A. (1884) Erdély ásványainak kritikai átnézete (folytatás) [III. közlemény], Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. VI(IX)/III. 281–308. Kvár [Ism: l. 165.]
162. Koch, A. (1884) Erdély földtani térképének b.-hunyadi lapja, in: *** Jegyzőkönyvi kivonatok a tartott szakülésekről [1885. XI. 14.], Orv.–Term.tud.
Ért. II. sz. VI (IX)/III. 311. [recte: 315] Kvár [Lm: *** (1884) Term.tud.
közl. XVI/184. 519. Bp.]
163. Koch A. (1884)* Jelentés a kolozsvári szegélyhegységben az 1883. évben
végzett földtani részletes fölvételről, MKFI évi jel. 1883-ról. 55–75. 1. T.
vagy in: Földt. közl. XIV/4–8. 213–233. 1 T. uo. [Supl.] németül: Bericht
über im Klausenburger Randgebirge im Sommer 1883. ausgeführte
geologische Spezial-Aufnahme, 368–391. Bp. [Ism. A. B(ittner). (1885)
Verh. d. k. k. geol. R.A. 1885/7. 202–204. Wien; Fuchs, Th. (1985) N. Jhb.
F. Min. Geol. Pal. 1885/I/II. Ref. 295. Stuttgart]
164. Koch A. (1885)* Az aranyi hegy kőzetéről és ásványairól szóló közlemények átnézete és újabb közlemények, Math. Term.tud. Ért. III. 1884/5.
109–129. Bp. [Ism. Schmidt S. (1886) Földt. közl. XVI/3–3. 237–238.
Bp.; Schmidt, A. (1886) Zeitschr. F. Krystall u. Mineral. XI/III. 258–259.
Leipzig]
165. Koch, A. (1885) Erdély ásványainak kritikai átnézete (4-ik közlemény),
Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. VII(X)/I. 1–22. Kvár [Ism. – a III. közlemén�nyel együtt – Schmidt, A. (1886) Zeitschr. F. Krystall u. Mineral. XI/III.
262–263. Leipzig]
166. Koch A. (1885) Kolozsvártt legújabban talált ősemlős csontmaradványok, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. VII(X)/I. 69–70. Kvár [Bem: *** (1885)
Term.tud. közl. XVII/188. 180. Bp.]
167. Koch A. (1885)* Az erdélyi országos muzeum meteoritgyüjteményének
jegyzéke, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. VII(X)/I. 70–75. 1 tábl. Kvár [Bem. ***
(1885) Term.tud. közl. XVII/188. 180. Bp.]
168. Koch A. (1885) Az Erdélyi Múzeum-Egylet 1885. april hó 9-ikén tartott
közgyüléséből. A természetrajzi osztályok jelentései. I. Ásvány–földtani
osztály, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. VII(X)/I. 76–77. Kvár
169. Koch A. (1885) Charcharodon cfr. auriculatus Blainv. fog a kolozsmonostori erdőből; Pachyderma zápfog – Andrásházáról; Cölestin a bácsi
torok durvamészkő bányájában; 1885. május 26-i földrengés, in: *** Jegyzőkönyvi kivonatok a tartott szakülésekről [1885. máj. 29.], Orv.–Term.
tud. Ért. II. sz. VII(X)/II. 182–183. Kvár [Lm. *** (1885) Term.tud. közl.
XVII/191. 305. Bp.]
170. [Koch A.] (1885) Az idei geologiai fölvételek, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz.
VII(X)/II. 183. Kvár
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171. Koch, A. (1885) Übersicht der Mitteilungen über das Gestein und die
Mineralien des Aranyer Berges und neuere Beobachtungen darüber,
Math. Nat.wiss. Berichte a. Ungarn III/VI. 44–63. Bp. [Ism. Rinne, Fr.
(lábjegyzetben kommentárral) (1887) N. Jhb. F. Min. Geol. Pal. 1887/I/
III. Ref. 20–21. Stuttgart; Becke, F. (1887) N. Jhb. F. Min. Geol. Pal. 1887/
II/III. Ref. 464–465. Stuttgart]
172. Koch A. (1885)* Jelentés a gyalui havasok északi szélén, a Kalotaszegben és a Vlegyásza hegységben 1884. évben végzett földtani részletes fölvételekről, MKFI évi jel. 1884-ről, in: Földt. közl. XV/6–10. 284–295. uo.
[Supl.] németül*: Bericht über die am Rande des Gyaluer Hochgebirges in
der Kalotaszeg und im Vlegyásza-Gebirge im Sommer 1884 ausgeführte
geologische Detailaufnahme, 465–479. Bp. [Ism. Becke, F. (1888) N. Jhb.
F. Min. Geol. Pal. 1888/II/III. Ref. 252. Stuttgart]
173. Koch A. (1885) Erdély kőzeteiről (Az országos kiállításra küldendő
kőnemek bemutatásával), Orv.–Term.tud. Ért. III. sz. VII(X)/II. 19–32.
Kvár
174. [Koch A.] (1885) Egyéb vizsgálatok Erdélyben, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz.
VII(X)/II. 184. Kvár
175. Koch A. (1885) A mennyiségtan természettudom. kar jelentése
az az 1884/5 tanévi pályázatok eredményéről, Acta Reg. Sci Univ.
Claudiopolitanae Francisco-Josephinae anni MDCCCLXXXIV–LXXXV.
Beszéd. fasc. III. 157–167. Kvár
176. Koch A. – Abt A. (1885) [Ásvány-földtani pályamunka-bírálat (Nyiredi
Géza és Szántó Endre)] in: Koch A. A mennyiségtan természettudom. kar
jelentése az az 1884/5 tanévi pályázatok eredményéről, Acta Reg. Sci
Univ. Claudiopolitanae Francisco-Josephinae anni MDCCCLXXXIV–
LXXXV. Beszéd. fasc. III. 165–167. Kvár
177. Koch A. (1885) Erdély ásványainak kritikai átnézete (5. és befejező közlemény), Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. VII(X)/III. 185–216. Kvár [Ism. (az egész
sorozatot): Schmidt S. (1887) Földt. közl. XVII/1–3. 38–39. uo. (Supl.) németül: 129. Bp.; Schmidt, A. (1888) Zeitschr. F. Krystall u. Mineral. XIII/I.
65–66. Leipzig]
178. Koch A. (1885) Újabb ősemlős- és ősemberi kőeszköz-leletek, in: ***
Jegyzőkönyvi kivonatok a tartott szakülésekről [1885. nov. 27.], Orv.–
Term.tud. Ért. III. sz. VII(X)/III. 288. Kvár [Lm. *** (1886). Term.tud. közl.
XVIII/197. 40. Bp.]
179. Koch A. (1885) Erdély ásványainak kritikai átnézete, Orv. Term.tud.
Társ. kiad. 212 o. Kvár [Benne: Benkő G. Erdély kristályodott calcitjai,
53–74.] [Újrakiadása: Herman Ottó Múzeum, Miskolc, Szakál S. utószavával, 1990] [Ism. l. 177.]
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180. Koch A. (1886)* Harmadik pótlék Erdély osemlősei [sic!] és az ősemberre
vonatkozó leleteinek kimutatásához, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. VIII(XI)/I.
21–24. Kvár [Ism. Franzenau Á. (1887) Földt. közl. XVII/4–6. 208–209.
uo. (Supl.) németül: 291–292. Bp.]
181. Koch A. (1886) A m. földtani társulat földrengési bizottságának kolozsvári osztályából: fölhivás és útmutatás a földrengések rendszeres megfigyelésére, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. VIII(XI)/I. 89–94. 2 T. Kvár [Bem.
***(1886) Term.tud. közl. XVIII/200. 187–188. Bp.]
182. Koch A. (1886) Magyarország uj átnézetes földtani térképéhez használandó szinkulcs, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. VIII(XI)/I. 96–98. 1 á. Kvár
183. Koch A. (1886) részletes fölvételek a mult év nyarán, in: *** Jegyzőkönyvi kivonatok a tartott szakülésekről [1886. jan. 29.], Orv.–Term.tud.
Ért. II. sz. VIII(XI)/I. 100. Kvár [Lm. ***(1886) Term.tud. közl. XVIII/200.
186. Bp.] [L: 184]
184. Koch A. – Fabinyi R. (1886) [Ásvány-földtani pályamunka-bírálat
(Fetzer János)] in: Réthy M. A mennyiségtan természettudom. kar jelentése az az 1885/6 tanévi pályázatok eredményéről, Acta Reg. Sci Univ.
Claudiopolitanae Francisco-Josephinae anni MDCCCLXXXV–LXXXVI.
Beszéd. fasc. II. 123–124. Kvár
185. Koch A. (1886) Az erdélyi Múzeum-Egylet 1886. ápril hó 15-én tartott
közgyűléséből: a természetrajzi osztályok jelentései. III. Ásvány-földtani
osztály, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. VIII(XI)/II. 164–165. Kvár
186. Koch A. (1886) Az idei országos földtani fölvételek, Orv.–Term.tud. Ért.
II. sz. VIII(XI)/II. 168. Kvár
187. Koch A. (1886)* Ásványtani közlemények Erdélyből. 1. Mészpát SzászLónáról; 2. Mészpát a kis-sebesi dácitban; 3. Szemcsés mészpát a gyalui amphibolandesitben; 4. Öregszemcsés fehér mészpát M.-Peterdnél; 5.
Amethyst, köz. quarcz és calcit a sztolnai zöldköves dácitban; 6. Mészpát
és húsvörös kővelő a sztolnai Val. Fetyi dácitjában; 7. Quarczfajták, barnapát clorophaeit és wad kiválások a kis-kapusi augitandesitben; 8. Quarcz
és barnapát krist. mészkőben a Hideg-Szamos völgyéből; 9. Értöltelékek
a chloritpalában a Hideg-Szamos völgyében; 10. Quarcz-kristálycsoport
a hesdáti chloritpalában; 11. Chalcedon a túri lajtaconglomerátból;
12. Új cölestin- és baryt-előfordulás Túr mellett; 13. Limonitvesék
augitandesitgörélyek átalakulása által Kis-Kapusról; 14. Trydimith,
quarcz, kascholong, barnapát és asphalt a kis-kapusi quarcztrachytban;
15. Mészpát kristályok Sárdról Gyulafehérvár mellett; 16. Vaskos és
kristályodott pyrit Csik-Gyergyó megyéből; 17. Hämatit Intra Gáld vidékéről; 18. Barnaszén Homoród-Almás vidékén; 19. Greenockit Új-Sinkáról;
20. Rodnai sphalerit vegyi elemzése; 21. Zalatnai és rodnai arsenopyrit
vegyelemzése; 22. Offenbányai sylvanit vegyi összetétele; 23. Nagyági
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krennerit vegyi összetétele; 24. Nagyági nagyágitnak vegyi összetétele;
25. Nagyági sphaleritnek vegyi összetétele; 26. Nagyági bournonit vegyi összetétele; 27. Vöröspataki arany vegyi összetétele, Orv.–Term.tud.
Ért. II. sz. VIII(XI)/III. 211–226. Kvár [Bem. *** (1886) Term.tud. közl.
XVIII/208. 530. Bp.; ism. Schmidt S. (1887) Földt. közl. XVII/7–8. 339–
341. uo. (Supl.) németül: 371–374. Bp.; Schmidt, A. (1888) Zeitschr. f.
Krystall u. Mineral. XIII/VI. 607–610. Leipzig]
188. Koch A. (1886) A fogarasi hegység egy érczelőfordulásáról Jüngling Kár.
brassói ev. reálisk. tanár, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. VIII(XI)/III. 234–235.
Kvár
189. Koch A. (1886) Budai József: A persányi hegység másodkori eruptiv kőzetei. Földtani közlöny, XVI. k. 7—9. f. 211–223. l., Orv.–Term.tud. Ért. II.
sz. VIII(XI)/III. 236–237. Kvár
190. Koch A. (1886)* Jelentés a Kolos- és Szolnok-Doboka megye területén az
1885 év nyarán végzett földtani részletes fölvételről, MKFI évi jel. 1885ről 52–68. 6 tábl. Bp. Németül: (1887) Bericht über die im Gebiete des
Komitate Kolos und Szolnok-Doboka im Sommer 1885 durchgeführte
geol. Detailaufnahme, Jh.ber. d. k. geol. A. f. 1885. 62–79. Bp. [Bem. ***
(1886) Term.tud. közl. XVIII/200. 186. Bp.; ism. Bittner, A. (1887) Verh.
d. k. k. geol. R.A. 1887/7. 181–182 Wien; Fuchs, T. (1888) N. Jhb. F. Min.
Geol. Pal. 1888/I/III. Ref. 94–95. Stuttgart]
191. Koch A. (1886) Ásvány-kőzet és földtan vezérfonala a középtanodák
számára, VI. kiad. 212 o. Bp. [VII. kiad. 1895]
192. Koch A. (1887) Az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi
szakosztálya 1887. február hó 20-án tartott közgyülésének jegyzőkönyve,
Orv.–Term.tud. Ért. I. sz. IX(XII)/I. 85–91. Kvár
193. Koch A. (1887) Titkári jelentés, in: Koch A. Az Erdélyi Múzeum-Egylet
orvos-természettudományi szakosztálya 1887. február hó 20-án tartott
közgyülésének jegyzőkönyve, Orv.–Term.tud. Ért. I. sz. IX(XII)/I. 86–90.
Kvár
194. [Koch A.] (1887) Az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztálya tagjainak névsora 1886 ban, Orv.–Term.tud. Ért. I. sz.
IX(XII)/I. 95–101. Kvár
195. Koch A. (1887)* Megemlékezés Dr. Herbich Ferenczről, Orv.–Term.tud.
Ért. II. sz. IX(XII)/I. 1–6. uo. [Revue] német kivonat: Franz Herbich † am
15 Januar, IX(XII)/II. 247. Kvár
196. Koch A. (1887) Részletes földtani fölvétel Kolozsvár és Torda között,
in: *** Jegyzőkönyvi kivonatok a megtartott szakülésekről [1887. II. 11.],
Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. IX(XII)/I. 125. Kvár [Lm. *** (1887) Term.tud.
közl. XIX/212. 185. Bp.]
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197. Koch A. (1887) Erdély felső tertiär rétegeinek echinidfaunája, in: ***
Jegyzőkönyvi kivonatok a megtartott szakülésekről [1887. III. 11.], Orv.–
Term.tud. Ért. II. sz. IX(XII)/I. 127–128. Kvár [Lm. *** (1887) Term.tud.
közl. XIX/213. 228. Bp.]
198. Koch A. – Entz G. (1887) [Ásvány-földtani pályamunka-bírálat
(Nemes Dénes)] in: Abt A. A mennyiségtan természettudom. kar jelentése az az 1886–7 tanévi pályázatok eredményéről, Acta Reg. Sci
Univ. Claudiopolitanae Francisco-Josephinae anni MDCCCLXXXVI–
LXXXVII. Beszéd. fasc. III. 99–100. Kvár.
199. Koch A. (1887) Jelentés a Kolozsvártól délre eső területen az 1886. év
nyarán végzett földtani részletes fölvételről, MKFI évi jel. 1886-ról, 48–
79. 1 T. Bp. Németül: Bericht über die in dem südlichen von Klausenburg
gelegenen Gebiete im Sommer des Jahres 1886 durchgeführte geologische
Detailafnahme, Jh.ber. d. k. geol. A. f. 1886. 55–90. i T. Bp. [Ism. A.
B(ittner). (1888) Verh. d. k. k. geol. R.A. 1888/6. 154–156. Wien; Fuchs, T.
(1889) N. Jhb. F. Min. Geol. Pal. 1889/I/III. Ref. 282–284. Stuttgart]
200. Koch A. (1887)* Herbich Ferencz, Földt. közl. XVII/1–3. 59–63. uo.
[Supl.] német kivonat: Franz Herbich, 137–142. Bp.
201. Koch A. (1887)* A brassói hegység földtani szerkezetéről és talajvíz-viszonyairól, Értek. a Term.tud. kör. XVII/3. 19 o. 1 T. Bp. [Ism. R. (1890)
Földt. közl. XX/1. 52. uo. (Supl.) németül: XX/5–7. 237–238. Bp.]
202. Koch A. (1887)* Erdély felső tercziér üledékeinek echinidjei, Orv.–Term.
tud. Ért. II. sz. IX(XII)/II. 129–144. T. V. uo. [Revue] németül:* Die
Echiniden der Obertertiären Ablagerungen Siebenbürgens, 255–271.
Kvár. [Ism. A. B(ittner). (1887) Verh. d. k. k. geol. R.A. 1887/17. 341.
Wien; Fuchs, T. (1888) N. Jhb. F. Min. Geol. Pal. 1888/I/III. Ref. 128–129.
Stuttgart; Franzenau Á. (1889) Földt. közl. XIX/4–6. 176–179. uo. (Supl.)
németül: 224–227. Bp.]
203. Koch A. (1887) Az erdélyi muzeum meteoritgyüjteményének újabb gyarapodása, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. IX(XII)/II. 220. Kvár [Ism. Schmidt S.
(1889) Földt. közl. XIX/4–6. 183. uo. (Supl.) németül: 233. Bp.]
204. Koch A. (1887) Az Erdélyi Múzeum-egylet 1887. márczius 31-én tartott
közgyűléséből: a természetrajzi osztályok jelentései. III. Ásvány-földtani
osztály, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. IX(XII)/II. 226–228. Kvár
205. [Koch, A. ] (1887) Inhaltsübersicht der bisher erschienenen 8 Bände
(Jahrg.1879—1886) des „Orvos–Természettudományi értesitő.” II.
Naturwissenschaftliche Abrtheilung sowie auch der 3 Bände (Jahrg.
1876–78) des „Értesitő.”, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. IX(XII)/II. 232–245.
Kvár
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206. [Koch A.] (1887) Természettudományi kutatások az erdélyi részekben,
Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. IX(XII)/II. 230. uo. [Revue] németül: Berichte
über wissenschaftliche Excursionen, welche im Auftrage des Siebenb.
Museumvereines gemacht wurden, IX(XII)/III. 366–367. Kvár
207. Koch A. (1887) A múlt nyáron a múz. igazg. választmányának
megbizásából tett ásványgyüjtő székelyföldi útjának első fele, in: ***
Jegyzőkönyvi kivonatok a megtartott szakülésekről [1887. nov. 25.], Orv.–
Term.tud. Ért. II. sz. IX(XII)/III. 336. uo. [Revue] németül: Bericht über
die Ergebnisse der ersten Hälfte seiner mineralog. geognostischen Reise in
das Szeklerland, 368. Kvár
208. [Koch, A.] (1887) Bericht über die naturwissenschaftlichen
Fachsitzungen der medic. naturw. Section der Siebenb Museum-Vereins,
Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. IX(XII)/III. 367–368. Kvár
209. Koch A. (1887) [A csonthegyi hideg sósforrások] földtani szerkezete, in:
Hankó V. A csonthegyi hideg sósforrások chemiai elemzése, Math.–Term.
tud. Ért. V. 21. Bp.
210. Koch, A. (1888) [Die] geologische Structur [der Csonthegyer kalten
Salzquellen], in: Hankó, W. Chemische Analyse der Csonthegyer kalten
Salzquellen, Math. Nat.wiss. Ber. a. Ungarn, V. 121. Berlin–Bp.
211. Koch A. (1888) Az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi
szakosztálya 1888. február hó 2-án tartott közgyülésének jegyzőkönyve,
Orv.–Term.tud. Ért. I. sz. X(XIII)/I. 59–67. Kvár
212. Koch A. (1888) Titkári jelentés, in: Koch A. Az Erdélyi Múzeum-Egylet
orvos-természettudományi szakosztálya 1888. február hó 2-án tartott
közgyülésének jegyzőkönyve, Orv.–Term.tud. Ért. I. sz. X(XIII)/I. 60–65.
Kvár
213. Koch A. (1888) Jegyzéke azon társulatoknak, melyekkel csereviszonyban állunk, Orv.–Term.tud. Ért. I. sz. X(XIII)/I. 68–69. Kvár
214. Koch A. (1888) Az Erdélyi Muzeum-Egylet orvos-természettudományi
szakosztálya tagjainak névsora 1887 végén, Orv.–Term.tud. Ért. I. sz.
X(XIII)/I. 70–76. Kvár
215. Koch A. (1888) A mult nyáron, az erd. Muzeum igazgató-választmányának megbizásából tett ásványgyűjtő székelyföldi útjának második feléről
szóló jelentés, in: *** Jegyzőkönyvi kivonatok a megtartott szakülésekről
[1887. dec. 16.], Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. X(XIII)/I. 103. Kvár
216. Koch A. (1888) Az ipar-, keresk.- és földmiv. miniszterium megbizásábol
a mult nyáron folytat[ott], az 1882-ben megkezdett részletes földtani fölvételek, in: *** Jegyzőkönyvi kivonatok a tartott szakülésekről [1888. febr.
24.], Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. X(XIII)/I. 104. Kvár
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217. Koch A. (1888) Új adatok a Kolozsvár vidéki diluvialis fauna ismeretéhez,
Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. X(XIII)/I. 13–18. uo. [Revue] németül*: Neue
Daten zur Kenntniss der Diluvialen Fauna des Gegend von Klausenburg,
111–117. Kvár [Bem. *** (1887) Term.tud. közl. XIX/215. 307. Bp.; ism.
Branco (1890) N. Jhb. F. Min. Geol. Pal. 1890/I/III. Ref. 459. Stuttgart;
Franzenau Á. (1891) Földt. közl. XXI/6–7. 255–256. uo. (Supl.) németül:
282–283. Bp.]
218. Koch A. (1888) Újabb előfordulású rézbányai ásványok, Orv.–Term.tud.
Ért. II. sz. X(XIII)/I. 108. uo. [Revue] németül: Neuere Mineralvorkomnisse
von Rézbánya, 240. Kvár [Ism. Schmidt S. (1890) Földt. közl. XX/4. 196–
197. uo. (Supl.) németül: 243–244. Bp.; Bauer, M. (1890) N. Jhb. F. Min.
Geol. Pal. 1890/I/III. Ref. 396–397. Stuttgart; Schmidt, A (1890) Zeitschr.
f. Krystall u. Mineral. XVII/V. 505. Leipzig]
219. Fabinyi R. – Koch A. (1888) [Vegytani pályamunka-bírálat (Nyiredi Jenő
és Frank Kis István)] in: Abt A. A mathematikai és természettudományi kar
jelentése az az 1887–88. tanévi pályázatok eredményéről, Acta Reg. Sci
Univ. Claudiopolitanae Francisco-Josephinae anni MDCCCLXXXVII–
LXXXVIII. Beszéd. fasc. III. 80–81. Kvár
220. Koch A. (1888)* Ásványtani közlemények Erdélyből. 28. Jegyzetek
az 1885-iki orsz. kiállitáson szemlére kitett erdélyi újabb ásványelő
fordulásokról; 29. A legújabb kristályaranyelőfordulásról Verespatakon;
30. Arany Csebéről; 31. Laumontit a kis-sebesi dácitban; 32. Laumontit
Toroczkóról; 33. Erdélyi tömör quarczváltozatok csiszolva; 34. Újabb
adatok a korondfürdői forráskövek előfordulásához; 35. Jegyzetek a
nagy-szebeni term. tud. társ. gyűjteményében észlelt nehány erdélyi
ásványelőfordulásról; 36. Uj adalékok a múlt évben Koppánd mellett
felfedezett cölestin- és barytelőforduláshoz; 37. Tellurit Facebajáról; 38.
Hunyadmegyei vasérczek vegyi összetétele; 39. A párvai kaolin vegyi
összetétele és egyéb tulajdonságai, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. X(XIII)/II.
181–196. uo. [Revue] németül: Mineralogische Daten aus Siebenbürgen,
228–235. Kvár [Ism. Schmidt S. (1890) Földt. közl. XX/4. 197–201. uo.
(Supl.) németül: 244–247. Bp.; Bauer, M. (1890) N. Jhb. F. Min. Geol. Pal.
1890/I/III. Ref. 397. Stuttgart; Schmidt, A (1890) Zeitschr. f Krystall u.
Mineral. XVII/V. 505–509. Leipzig]
221. Koch A. (1888) Az erdélyi Múzeum-Egylet 1888 ápril hó 19-ikén tartott
közgyűléséből. A természetrajzi osztályok jelentései. III. Ásvány-földtani
osztály, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. X. (XIII)/II. 202–206. Kvár
222. Koch A. (1888) Hírek az Erd. Muzeum természetrajzi osztályai köréből,
Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. X(XIII)/I. 208. Kvár
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223. Koch A. (1888) Új cölestin- és barytelőfordulás Torda közelében, Math.
Term.tud. Ért. VI. (1887/8) 78–83. Bp. [Ism. Schmidt S. (1890) Földt. közl.
XX/5–7. 192–193. uo. (Supl.) németül: 239–241. Bp.; Schmidt, A. (1890)
Zeitschr. f. Krystall u. Mineral. XVII/V. 510–511. Leipzig]
224. Koch, A. (1888) Ein neues Cölestin- und Barytvorkommen in der Nähe
von Torda in Siebenbürgen, [Tschermak’s] Min. Petr. Mitth. (Neue F.)
IX/4–5/XX. 416–422. Wien [Ism. Foulon (H. B.). (1888) Verh. d. k. k.
geol. R.A. 1888/6. 157. Wien; Rinne, Fr. (1890) N. Jhb. F. Min. Geol. Pal.
1890/I/III. Ref. 398–399. Stuttgart]
225. Koch A. (1888) Erdély mineralogiájának és geologiájának haladása 25
év alatt, A magyar orv. term.vizsg. 1888. aug. 23–27. Tátrafüreden tartott XXIV. vándorgyűl. tört. vázl. munk. 204–209. Bp. [Ism. σ– (1889):
Földt. közl. XIX/7–8. uo. (Supl.) németül: (1890) XX/1–3. 89–91. Bp.]
226. Koch A. (1888)* A málnási hypersthén tartalmú augitandesit előfordulási viszonyairól, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. X(XIII)/III. 249–252.
uo. [Revue] németül*: Über die Verhältnisse des Vorkommens der
Hypersthenithältigen Augitandesites von Málnás in Ostsiebenbürgen,
297–301. Kvár [Ism. Schmidt s. (1890) Földt. közl. XX/4. 202–203. uo.
(Supl.) németül: 249–250. Bp.]
227. Koch A. (1888)* Sabal major, Ung. sp. Erdély fossil flórájában, Orv.–
Term.tud. Ért. II. sz. X(XIII)/III. 272–274. uo. [Revue] németül: Sabal
major, Ung. sp. in der fossilen Flora Siebenbürgens, 302–303. Kvár
228. Koch A. (1888) Negyedik pótlék Erdély ősemlősei és ősemberi eszközök leleteinek kimutatásához, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. X(XIII)/III. 274–
276. uo. [Revue] németül: Viertes Suppliment zu dem Verzeichnisse der
siebenbürgischen Funde von Ursäugetier-reste und praeschistorischen
[sic!] Artefacten, 303–306. Kvár. [Ism. Franzenau Á. (1891) Földt. közl.
XXI/8–9. 256. uo. (Supl.) németül: 283–284. Bp.]
229. [Koch, A.] (1888) Bericht über die naturwissenschaftlichen
Fachsitzungen der medic. naturwiss. Section des Siebenbürg. MuseumVereins, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. X(XIII)/III. 308. Kvár
230. Koch A.–Abt A. (1888) [Ásványtani pályamunka-bírálat (Ruzitska
Béla)] in: Fabinyi R. A mathematikai és természettudományi kar jelentése az az 1888–9 tanévi pályázatok eredményéről, Acta Reg. Sci Univ.
Claudiopolitanae Francisco-Josephinae anni MDCCCLXXXVIII–
LXXXIX. Beszéd. fasc. II. 107–109. Kvár
231. Koch A. (1888)* Jelentés Torda–aranyos megye Tordától nyugotra eső
területének 1887 nyarán végzett földtani részletes fölvételéről, MKFI
évi jel. 1887-ről, 24–55. 1 T. Bp. Németül: (1889)* Bericht über die im
Sommer 1887 durchgeführte geologische Specialaufnahme des westlich
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von Torda gelegenen Gebietes im Torda-Aranyoser Comitate, Jh.ber. d. k.
ung. geol. Anst. f. 1887. 29–66. 1 T. Bp.
232. Koch, A. (1889) Ergänzende Beobachtungen über das Cölestin- und
Barytvorkommen bei Torda in Siebenbürgen, Tschermak’s Min. petr.
Mitth. Neue F. X/1/IV. 89 Wien [Ism. Foulon (H. B.) (1888) Verh. d. k. k.
geol. R.A. 1888/15. 305. Wien; Schmidt S. (1890) Földt. közl. XX/5–7. 195.
uo. (Supl.) németül: 242–243. Bp.; Schmidt, A (1890) Zeitschr. f. Krystall
u. Mineral. XVII/V. 513. Leipzig]
233. Koch A. (1889)* Az 1886. évi erdélyi földrengésről, Földt. közl. XIX/1–3.
5–11 uo. (Supl.) németül: Bericht über die siebenbürgischen Erdbeben im
Jahre 1886. 74–82. Bp.
234. [Koch, A.] (1889) Protokollauszüge über die naturwissenschaftlichen
Fachsitzungen der medic. naturwissensch. Section der Siebenb. Mus.Vereins, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XI(XIV)/I. 96. Kvár
235. Koch A. (1889) Elnöki megnyitóbeszéd, in: Belky J. Az Erdélyi MúzeumEgylet orvos–természettudományi szakosztálya 1889. febr. hó 10-én
tartott közgyűlésének jegyzőkönyve, Orv.–Term.tud. Ért. I. sz. XI(XIV)/I.
70–71. Kvár
236. Koch A. (1889) Jelentés a csereviszony fejlődéséről a múlt évben, in:
Belky J. Az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos–természettudományi szakosztálya 1889. febr. hó 10-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyve, Orv.–Term.
tud. Ért. I. sz. XI(XIV)/I. 75–77. Kvár
237. Koch A. (1889) Jegyzéke azon társulatoknak, melyekkel csereviszonyban állunk és azon kiadványoknak, melyeket az Erdélyi Múzeum könyvtára azoktól kapott, Orv.–Term.tud. Ért. I. sz. XI(XIV)/I. 79–85. Kvár
238. Koch A. (1889) A Kolozsvár vidéki durvamész részleges taglalása, in: ***
Jegyzőkönyvi kivonatok az Erdélyi Muzeum-Egylet Orvos–természettudományi szakosztályának természettudományi szaküléseiről [1889. febr.
22.], Orv.–Term.tud Ért. II. sz. XI(XIV)/I. 83–84. Kvár
239. [Koch, A.] (1889) Protokollauszüge über die naturwissenschaftichen
Fachsitzungen der medic. naturwissensch. Section des Siebenb. Mus.
Vereins, Orv.–Term.tud., Ért. II. sz. XI(XIV)/I. [Revue] 96. Kvár
240. Koch A. (1889)* A Kolozsvár vidéki durvamész-rétegek, különös tekintettel azok ipari értékére, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XI(XIV)/II. 129–
139. uo. [Revue] német kivonat: Die Grobkalkschichten der Umgebung
Klausenburg’s, mit besonderer Rücksicht auf deren technischen Wert,
175. Kvár [Ism. Franzenau Á. (1893) Földt. közl. XXIII/1–3. 29. uo. (Supl.)
németül: 84–85. Bp.]
241. Koch A. (1889) Új paläontologiai adatok Erdély ifjabb harmadkori képződményeiből. I.[Csemetei K. és Faschler L. közrem.] A felső-orbói felsőmediterrán rétegek kövületei; II. Lajtamészkövületek N.-Enyed vidékének
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egyéb lelőhelyeiről; III. [Primics Gy. közrem.] Lajtamész kövületek Szelistye
határából, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XI(XIV)/II. 140–152. uo. [Revue] németül: Neue paleontologische Daten aus den jüngeren Tertiärbildungen
Siebenbürgens. I. Versteinerungen der ober-mediterranen Ablagerungen
von Felső Orbó; II. Leithakalk-Versteinerungen von anderen Fundorten der
Gegend Nagyenyed’s; III. Leithakalk-Versteinerungen aus der Gegend von
Szelistye, 176–181. Kvár [Ism. Franzenau Á. (1890) Földt. közl. XXI/8–9.
259–262. németül: 282–283. Bp.; Fuchs, Th. (1890) N. Jhb. F. Min. Geol.
Pal. 1890/II/III. Ref. 115. Stuttgart]
242. Koch A. (1889)* A Gr. Mikó-szobor talapzatának köve, Orv.–Term.tud.
Ért. II. sz. XI(XIV)/II. 166–169. uo. [Revue] németül: Über den Sockelstein
des Gr. Emer. Mikó-Monumentes, 181–182. Kvár [Ism. Zimányi K. (1892)
Földt. közl. XXII/9–10. 321–322. uo. (Supl.) németül: 351. Bp.]
243. [Koch, A.] (1889) Protokollauszüge über die naturwissenschaftichen
Fachsitzungen der medic. naturwissensch. Section des Siebenb. Mus.
Vereins, Orv.–Term.tud., Ért. II. sz. XI(XIV)/II. [Revue] 96. Kvár
244. [Koch A.] (1889) Az ásvány-földtani osztály. A. Az osztály keletkezése,
fejlődése; B. Az osztály jelen állapota, in: *** Emlékkönyv a gróf Mikó Imre
emlékszobra leleplezése alkalmára, EME kiadv. 34–42. Kvár
245. Koch A. (1889)* A Kőmál diluvialis kavicsában legújabban talált ősemlős maradványok, Orv. –Term.tud. Ért. II. sz. XI(XIV)/III. 281–282. uo.
[Revue] német kivonat: Die im diluvialen Schötter des Kőmál neuestens
gefundenen Säugetierreste, 304. Kvár [Ism. Franzenau Á. (1891) Földt.
közl. XXI/8–9. 258. uo. (Supl.) németül: 285. Bp.]
246. Koch A. (1889) Az Erdélyi Múzeum-Egylet 1889. június 8-án tartott közgyűléseiből jelentések: III. Az ásvány- és földtani osztályról, Orv. –Term.
tud. Ért. II. sz. XI(XIV)/III. 289–291. Kvár
247. Koch A. Belky J. (1889) Az Erdélyi Muzeum-egylet 1889. június 8-án tartott közgyűléséből jelentések. V. Az orvos–term.tud. szakosztály jelentése,
Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XI(XIV)/III. 292–293. Kvár
248. Koch A. (1889) Vezérfonal az ásványtan egyetemi előadásaihoz. Hallgatói számára írta és kiadta ..., Fejér v. nyom., VIII+240 o. 2 T. Kvár
249. Koch A. (1889) Alparét vidéke. 17. zóna/XXIX. rovat jelű lap (1 : 75,000).
Magyarázatok a magyar korona országainak részletes földtani térképé
hez, MKFI 12 o. Németül: (1890): Umgebung von Alparét. Blatt Zone 17./
Col. XXIX. (1 : 75,000). Erläuterungen zur geologischen Specialkarte der
Länder der ungarischen Krone, 14 o. Bp. [Ism. E. T(ietze). (1890) Verh. d. k.
k. geol. R.A. 1890/14. 277. Wien; Andreae, A. (1893) N. Jhb. F. Min. Geol.
Pal. 1893/II/III. Ref. 168. Stuttgart]
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250. Koch A. – Hofmann K. (1889) Bánffy-Hunyad vidéke. 18. zóna/XXVIII.
rovat jelű lap (1 : 75,000). Magyarázatok a magyar korona országainak részletes földtani térképéhez, MKFI 36 o. Németül: Umgebung von
Bánffy-Hunyad Blatt Zone 18./Col. XXVIII. (1 : 75,000). Erläuterungen
zur geologischen Specialkarte der Länder der ung. Krone, 41 o. Bp. [Ism:
Fuchs, Th. (1891) N. Jhb. F. Min. Geol. Pal. 1891/II/III. Ref. 330. Stuttgart]
251. Koch A. (1890) Torda vidéke. 19. zóna/XXIX. rovat jelű lap (1 : 75,000).
Magyarázatok a magyar korona országainak részletes földtani térképé
hez, MKFI 45 o. Németül: Umgebung von Torda Blatt Zone 19./Col. XXIX.
(1 : 75,000). Erläuterungen zur geologischen Specialkarte der Länder der
ung. Krone, 52 o. Bp.
252. Koch A. (1890) Elnöki megnyitóbeszéd, Orv.–Term.tud. Ért. I. sz.
XII(XV)/I. 107–108. Kvár
253. Koch A. (1890) Jegyzéke az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos–természettud.
szakosztályával csereviszonyban álló tud. társulatoknak, Orv.–Term.tud.
Ért. I. sz. XII(XV)/I. 114–116. Kvár
254. [Koch, A.] (1890) Protocollauszüge über die naturwissenschaftlichen
Fachsitzungen der medicin. naturwiss. Section des Siebenbürg.
Museumvereins, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XII(XV)/I. 128. Kvár
255. Koch A. (1890) Ásványtani közlemények Erdélyből (3-ik közlemény.)
40. Víztiszta Quarczkristályok Kolozsvárról; 41. Fodorgyps a Békásból
Kolozsvárt; 42. Bitumenes mész a Békásban Kolozsvárnál; 43. Termés
Tellur Nagyágon; 44. Egy ritka ásvány Oláhpiánról; 45. Rudas aragonit,
szép quarczfajták és baryt a kis-kapusi augitandesitből; 46. Újabbi észlelet a kiskapusi quarcztrachytban előforduló asphaltról; 47. Nagy lencse alakú gypskristályok Magyar-Nádason; 48. Mészpát-kristályok a
túr-koppándi hasadékból; 49. Mészpát-ikrek a neocom kárpáti homokkőből; 50. Babércz a runki mészkőhegy laposán; 51. Markasit-kristályok
Révkörtvélyesről; 52. Natrolith Vargyasról (Udvarhely m.); 53. Érdekes kősókristályok Vizaknáról; 54. A macskamezői manganitról; 55. A sósmezői
(Háromszék) nyers petroleum vegyi összetétele; 56. Erdélyi ásványos szenek vegyi elemzése; 57. Erdélyi eocän durvamészkövek vegyi elemzése; 58.
A kakukkhegyi haematit új vegyi elemzése; 59. Egy korábban ismertetett
kristályodott pyrit pontos lelőhelye, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XII(XV)/
II. 141–154. uo. [Revue] németül: Mineralogische Mittheilungen aus
Sibenbürgen, 229–242. Kvár [Bem. *** (1890) Term.tud. közl. XXII/250.
321. és XXII/251. 382. Bp.; ism. Schmidt, A (1890) Zeitschr. f. Krystall u.
Mineral. XX/III. 313–316. Leipzig; Schmidt S. (1892) Földt. közl. XXII/3–
4. 179–182. uo. (Supl.) németül: 215–218. Bp.; Bauer, M. (1892) N. Jhb. F.
Min. Geol. Pal. 1892/I/III. Ref. 39–41. Stuttgart]
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256. Koch A. (1890) Az Erdélyi Múzeum-Egylet 1890. ápril. 26-án tartott
közgyűléséből: jelentések. I. Az ásvány-földtani osztályról, Orv.–Term.
tud. Ért. II. sz. XII(XV)/II. 212–214. Kvár
257. Koch A. (1890) Érdekes ősemlős-maradványok előfordulása a
hidegszamosi aranybánya mellett, in: *** Jegyzőkönyvi kivonatok a tartott
szakülésekről [1890. jún. 6.], Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XII(XV)/II. 118 [sic!
recte: 218] Kvár [Lm. *** (1890) Term.tud. közl. XXII/251. 382. Bp.]
258. [Koch, A.] (1890) Protocollauszüge über die naturwissenschaftlichen
Fachsitzungen der medic. naturwiss. Section des Siebenbürgischen
Museumvereins, Orv.–Term.tud., Ért. II. sz. XII(XV)/II. 253–254. Kvár
259. Koch A. (1890)* Jelentés az Erdélyi Múzeum-egylet megbizásában a
múlt nyáron tett földtani kirándulásaimnak eredményeiről, Orv.–Term.
tud. Ért. II. sz. XII(XV)/III. 325–334. uo. [Revue] német kivonat:
Geologische Beobachtungen in Siebenbürgen, 366–368. Kvár [Bem. ***
(1891) Term.tud. közl. XXIII/257. 41. Bp.; ism. Franzenau Á. (1893) Földt.
közl. XXIII/1–3. 30–31. uo. (Supl.) németül: 86–87. Bp.]
260. Koch A. – Koch F. (1890) Az ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai. A
gymnasiumok IV. osztálya számára, Nagel B. kiad. 184 o. Bp.
261. Koch A. (1891) Jelentése a csereviszony állásáról, Orv.–Term.tud. Ért. I.
sz. XIII(XVI)/I. 142–143. Kvár
262. [Koch A.] (1891) Jegyzéke az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos–természettudományi szakosztályával csereviszonyban álló szakfolyóiratoknak és tudom. társulatoknak, Orv.–Term.tud. Ért. I. sz. XIII(XVI)/I.147–150. Kvár
263. Koch A. (1891)* A hidegszamosi csontbarlang ismertetése, Orv. Term.
tud. Ért. II. sz. XIII(XVI)/I. 1–12. T. I–III. uo. [Revue] németül: Eine neue
Knochenhöhle im Thale der Kalten-Szamos, 75–82. Kvár [Ism. Franzenau Á.
(1893) Földt. közl. XXIII/4–5. 121–123. uo. (Supl.) németül: 146–148. Bp.]
264. Koch A. (1891) Újabb erdélyi ősemlős maradványok, in: *** Jegyzőkönyvi kivonatok a megtartott természettudományi szakülésekről [1891. febr.
27.], Orv. Term.tud. Ért. II. sz. XIII(XVI)/I. 73–74. Kvár [Lm. *** (1891):
Term.tud. közl. XXIII/260. 209. Bp.]
265. Koch A. (1891) Reste eines Creodonten aus der Braunkohle von Egeres,
Orv. Term.tud. Ért. II. sz. XIII(XVI)/I. 92. Kvár
266. Koch A. – Apáthy I. (1891) [Ásványtani pályamunka-bírálat (Héjjas
Imre)] in: Abt A. A mathematikai és természettudományi kar jelentése az az 1890–91 tanévi pályázatok eredményéről, Acta Reg. Sci Univ.
Claudiopolitanae Francisco-Josephinae anni MDCCCXC–XCI. Beszéd.
fasc. II. 126–129. Kvár
267. Koch A. (1891) A természettudományi szakosztály megnyitóbeszéde
[kivonat], in: Szterényi H. (1891) A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1890. augusztus hó 17-én Nagyváradon tartott XXV. vándorgyűlése
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természettudományi szakosztályának jegyzőkönyve. A magy. orv. term.
vizsg. 1890. aug. 16–20. Nagyváradon tartott XXV. vándorgyűl. tört vázl.
munk. 47–48. Bp. [összefogl. in: Véber A. A magyar orvosok és természetvizsgálók Nagyváradon tartott 25. vándorgyűlése, Term.tud. füz. XIV/IV.
128–129. Temesv.]
268. Koch A. (1891) Erdély ősemlőseinek átnézete. A magy. orv. term.vizsg.
1890. aug. 16–20. Nagyváradon tartott XXV. vándorgyűl. tört. vázl.
munk. 456–466 Bp. [L. m. Lendl A. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1890. augusztus 18-án Nagyváradon tartott XXV. vándorgyűlése
természettudományi szakosztályának jegyzőkönyve, uo. 49–50; előadás
összefoglaló (Erdély ősemlőseinek átnézete és a legközelebb felfedezett
hidegszamosi csontbarlang ismertetése) in: Véber A. (1890) A magyar
orvosok és természetvizsgálók Nagyváradon tartott 25. vándorgyűlése,
Term.tud. füz. XIV/IV. 131. Temesv.; ism. Franzenau Á. (1893) Földt. közl.
XXIII/4–5. 125–127. uo. (Supl.) németül: 148–151. Bp.]
269. Tóth M. [Koch A. őslénytani meghatározásaival – l. 475. o. lábjegyzet]
(1891) Adatok Nagyvárad környéke diluviális képződményeinek ismeretéhez. A magy. orv. term.vizsg. 1890. aug. 16–20. Nagyváradon tartott
XXV. vándorgyűl. tört vázl. munk. 474–479. Bp.
270. Koch A. (1891)* Az erdélyi medencze harmadkori (tertiaer) képződményei. I. rész. Paleogén csoport, Math. Term.tud. ért. IX/3. 172–181. 1
tábl. Bp.
271. [Koch, A.] (1891) Protokollauszüge über die im l. J. abgehaltenen
naturwissenschaftlichen Fachsitzungen, Orv. Term.tud. Ért. II. sz.
XIII(XVI)/II. 187–188. Kvár
272. Koch A. (1891)* Beszéd, mellyel Koch Antal bölcsészettudor, az ásványés földtan ny. r. tanára, az ásvány-földtani intézet igazgatója, az orsz.
középt. tanárvizsgáló bizottság alelnöke, a kolozsvári tanítónő-képezde
igazgató-tanácsosa, a Magyar Tud. Akadémia lev. tagja, a m. kir. természettudományi, a nagy-szebeni természettudományi és a magyar földtani társulat rendes, a bécsi cs. és kir. földtani intézet lev. tagja s a mennyiségtan–természettudományi karnak 1874/5- és 1884/5-ben volt dekánja
és 1875/6- 1885/6-ban volt prodekánja a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-JózsefTudomány-Egyetem rektori székét elfoglalta és az 1891—92. tanévet megnyitotta, Acta Reg. Sci. Univ. Claudiopolitanae Francisco-Josephinae
anni MDCCCXCI–XCII. Beszéd. fasc. I. 39–55. Kvár
273. Koch A. (1891) Jelentés a múlt nyáron Erdélyben végzett földtani kutatásokról, in: *** Természettudományi mozgalmak a hazában 31. Az
Erdélyi Múzeum-Egylet orvos–természettudományi szakosztályának f.
évi november 6-ikán tartott természettudományi szakülésén, Term. tud.
közl. XXIII/268. 641. Bp. [L: 277.]
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274. Koch A. (1891) Az Erdélyi Múzeum-Egylet 1891. június 1-én tartott közgyűléséből jelentések: I. Az ásvány-földtan osztályról, Orv. Term.tud. Ért.
II. sz. XIII(XVI)/III. 316–318. Kvár
275. Koch A. (1891) Megbízások természettudományi kutatásokra, Orv.
Term.tud., Ért. II. sz. XIII(XVI)/III. 328. Kvár
276. [Koch, A.] (1891) Protokollauszüge über die im l. J. abgehaltenen
Fachsitzungen, Orv. Term.tud. Ért. II. sz. XIII(XVI)/III. 364–365. Kvár
277. Koch, A. (1891)* Die Tertiärbildungen des Siebenbürgischen Beckens. I.
Theil: Palaeogene Abteilung, Math. Nat.wiss. Ber. a. Ungarn IX/9. 151–
161. Berlin–Budapest
278. Koch A. (1892) Beszéd, mellyel [...] az ünnepélyt megnyitotta [Szabó Ká
roly-emlékünnepély, 1891. dec. 14.], Acta Reg. Sci Univ. Claudiopolitanae
Francisco-Josephinae anni MDCCCXCI–XCII. Beszéd. fasc. II. 3–6. Kvár
279. Koch A. (1892) Beszéd, mellyel [...] az ünnepélyt megnyitotta [Pályadíjkiosztási ünnepély], Acta Reg. Sci Univ. Claudiopolitanae FranciscoJosephinae anni MDCCCXCI–XCII. Beszéd. fasc. III. 3–10. Kvár
280. Koch A. (1892) Beszéd, mellyel [...] az ünnepélyt befejezte [Pályadíjkiosztási ünnepély], Acta Reg. Sci Univ. Claudiopolitanae FranciscoJosephinae anni MDCCCXCI–XCII. Beszéd. fasc. III. 127–130. Kvár
281. Koch A. (1892) Beszéd, mellyel [...] a tudomány-egyetem kormányáról
lelépett 1892. szeptember 18-án, Acta Reg. Sci Univ. Claudiopolitanae
Francisco-Josephinae anni MDCCCXCII–XCIII. Beszéd. fasc. I. 3–32. Kvár
282. Koch A. (1892) Erdély újabbkori földfejlődéséről, in: Emlékkönyv a királyi magyar természettudományi társulat félszázados jubileumára, Term.
tud. könyvk. váll. XLVII. 442–452. Bp. [Ism. Franzenau Á. (1894) Földt.
közl. XXIV/9–10. 314. uo. (Supl.) németül: 352. Bp.]
283. Koch A. (1892) Jelentése a csereviszony állásáról, Orv.–Term.tud. Ért. I.
sz. XIV(XVII)/I. 198–199. Kvár
284. Koch A. (1892)* Földtani észleletek az erdélyi medencze különböző pontjain. (Jelentés az Erdélyi Múzeum-Egylet megbízásában a múlt
nyáron tett földtani kirándulásaim eredményeiről.) I.* A Mezőség északi szegélye, a Nagy-Szamos és a Lápos közötti vidék; II. A Sztrigy folyó
torkolatának vidéke, Orv. Term.tud. Ért. II. sz. XIV(XVII)/I. 65–78. uo.
[Revue] németül: Geologische Beobachtungen verschiedenen Punkten
der siebenbürgischen Becken I. Nördlicher Rand des Mezőség und Gegend
zwischen den Gross-Szamos- u. Lápos-Flüssen; II. Gegend der Mündung
des Strellflusses, 108–117. [a német fordítás nem teljes, folytatását ígérték, de elmaradt] Kvár [Klny. az V–VI-tal együtt.] [Bem. *** (1891) Term.
tud. közl. XXIII/268. 641; uo. (1892) XXIV/272. 210–211. Bp.]
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285. Koch A. (1892) Az Erdélyi Múzeum-Egylet 1892. február 29-én tartott
közgyűléséből. Jelentések: II. Az ásvány-földtan osztályról, Orv. –Term.
tud. Ért. II. sz. XIV(XVII)/I. 87–89. Kvár
286. Koch A. (1892) Újabb erdélyi ősemlős-leletekről, in: *** Jegyzőkönyvi kivonatok a megtartott természettudományi szakülésekről [1891. dec. 18.],
Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XIV(XVII)/I. 94–95. uo. [Revue] németül: Über
einige neue Ursäugerthierfunde Siebenbürgens, 123–124. Kvár. [Lm. ***
(1892) Term.tud. közl. XXIV/263. 44. Bp.]
287. Koch A. (1892) Herbich F. romániai krétafaunájának helyesbített meghatározása, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XIV(XVII)/I. 79–82. uo. [Revue]
németül: Rectifizierte Bestimmung der Herbich’schen Kreidefauna aus
dem Quellgebiete der Dîmbovicioara in Rumänien, 119–121. Kvár
288. [Koch, A.] (1892) Protokollauszüge über die abgehaltenen Fachsitzungen,
Orv. –Term.tud. Ért. II. sz. XIV(XVII)/I. 122–124. Kvár
289. Koch A. (1892) Földtani észleletek az erdélyi medencze különböző pontjain. III. Kis-Disznód (Michelsberg), Nagy-Szeben és Vizakna vidékei; IV.
Szász-Régentől Borszékig, Görgény-Sóakna és Maros-Toplicza vidéke,
Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XV(XVII)/II. 241–255. uo. [Revue] németül:
Geologische Beobachtungen verschiedenen Punkten der siebenbürgischen
Becken. III. Gegend von Michelsberg, Hermannstadt und Vizakna; IV.
Von Sächs. Regen bis Borszék, sammt Gegenden von Görgény-Sóakna
und Maros-Toplica, 334–340. Kvár [Bem. *** (1892) Term.tud. közl.
XXIV/274. 323. Bp.]
290. Koch A. – Apátthy I. (1892) [Ásványtani pályamunka-bírálat (Balogh
Péter és Ulmanek J. Gyula)] in: Martin [L.] A mathematikai és természettudományi kar jelentése az az 1891–92. tanévi pályázatok eredményéről, Acta Reg. Sci Univ. Claudiopolitanae Francisco-Josephinae anni
MDCCCXCI–XCII. Beszéd. fasc. III. 108–110. Kvár
291. Koch A. (1892)* Az 1888. évi erdélyi földrengésről, Földt. közl. XXII/11–
12. 358–362. uo. [Supl.] németül*: Über die siebenbürgischen Erdbeben
in Jahre 1888. 394–399. Bp.
292. Koch A. (1893) Jelentés a csereviszony állásáról a múlt évben, Orv.–
Term.tud. Ért. I. sz. XV(XVIII)/I. 129–130. ua. megjelent uo. II. sz.
XV(XVIII)/I. 69–70. Kvár
293. [Koch A. (1893)] Jegyzéke azon társulatoknak, melyekkel az Erdélyi
Múzeum-Egylet orvos–term.-tud. szakosztálya csereviszonyban áll – és
kiadványaiknak, melyeket az Erdélyi-Múzeum könyvtára azoktól kapott,
Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XV(XVIII)/I. 71–78. Kvár
294. Koch A. – Apátthy I. (1893) [Ásványtani pályamunka-bírálat (Pálfy
Mór)] in: Farkas Gy. A mathematikai és természettudományi kar jelentése az az 1892–93. tanévi pályázatok eredményéről, Acta Reg. Sci Univ.
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Claudiopolitanae Francisco-Josephinae anni MDCCCXCII–XCIII. Beszéd. fasc. II. 104–106. Kvár
295. Koch A. (1893) A bábai szorosban gyűjtött fossiliák jegyzéke, in: Mártonfy
L. Adatok az erdélyi medencze ásvány-földtani ismeretéhez. III. A bábai
szoros, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XV(XVII)/III. (1892) 355–366. Kvár
296. Koch A. (1893) Magyarország erdélyi részeinek új átnézetes földtani
térképe, in: *** Jegyzőkönyvi kivonatok az 1892-i év folyamán megtartott
természettudományi szakülésekről [1892. dec. 16.], Orv.–Term.tud. Ért.
II. sz. XV(XVII)/III. (1892) 372–374. Kvár [Lm. *** (1893) Term.tud. közl.
XXV/284. 204. Bp.; ism Franzenau Á. (1894) Földt. közl. XXIV/9–10. 314,
uo. (Supl.) németül: 352. B.]
297. [Koch, A.] (1893) Protokollauszüge über die abgehaltenen Fachsitzungen,
Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XIV(XVII)/III. (1892) 392. Kvár
298. Koch A. (1893)* Földtani észleletek az erdélyi medencze különböző pontjain. V. Szék, Keresztúr és Tarcsfalva vidékei; VI. Az Olt menti basaltvidék, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XV(XVIII)/I. 35–54. T. II. uo.
[Revue] németül: Geologische Beobachtungen an verschiedenen Punkten
des siebenbürgischen Beckens. V. Die Gegend von Székely-Keresztur und
Tarcsfalva; VI. Die Basaltgegend am Altflusse, 91–99. Kvár [Klny. az I–IVgyel együtt.] [Bem. *** (1893) Term.tud. közl. XXV/286. 322. Bp.; ism.
Becke, F. (1895) N. Jhb. F. Min. Geol. Pal. 1895/I/III. Ref. 73–74. Stuttgart;
Franzenau Á. (1897) Földt. közl. XXVII/8–10. 344–345. uo. (Supl.) németül: 412–413. Bp.]
299. Koch A. (1893) Az orvos–természettudom. szakosztály f. évi február
26-án tartott közgyűléséből. Jelentés a csereviszony állásáról és fejlődéséről a múlt évben, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XV(XVIII)/I. 69–70. Kvár
300. [Koch A.] (1893) Jegyzéke azon társulatoknak, melyekkel az Erdélyi
Múzeum-Egylet orvos term-tud. szakosztálya csereviszonyban áll – és
kiadványaiknak, melyeket az Erdélyi Múzeum könyvtára azoktól kapott,
Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XV(XVIII)/I. 71–78. Kvár
301. [Koch, A.] (1893) Protokollauszüge über die abgehaltenen Fachsitzungen,
Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XV(XVIII)/I. 103. Kvár
302. Koch A. (1893) Magyarország erdélyi részeinek új átnézete s földtani
térképe. A magy. orv. term.vizsg. 1892. aug. 22–25. Brassóban tartott
XXVI. vándorgyűl. tört. vázl. munk. 455–464. Bp. [Ism. Franzenau Á.
(1894) Földt. közl. XXIV/5–10. 314. uo. (Supl.) németül: 352. Bp.; Bielz,
E. A. (1895) Verh. u. Mitth. d. Siebenb. Ver. f. Nat.wiss. z. Hermannstadt
XLIV. 98. Hermannstadt]
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303. Koch A. (1893)* Könyvismertetés. Bittner S. Decapoden des panno
nischen Tertiärs czímű közleményének ismertetése, Orv.–Term.tud.
Ért. II. sz. XV(XVIII)/II. 159–165. Kvár [Bem. *** (1893) Term.tud. közl.
XXV/287. 379–380. Bp.]
304. Koch A. (1893) Az Erdélyi Múzeum-Egylet 1893. május 10-ikén tartott
közgyűléséből. Jelentések I. Az ásvány-földtani osztályról, Orv.–Term.
tud. Ért. II. sz. XV(XVIII)/II. 166–168. Kvár
305. [Koch, A.] (1893) Protokollauszüge über die abgehaltenen Fachsitzungen,
Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XV(XVIII)/II. 182. Kvár
306. Koch A. (1893) A gyalui havasokon keresztül kb. É.–D. irányban vitt
geologiai szelvény, in: *** Jegyzőkönyvi kivonatok a megtartott természet
tud. szakülésekről [1893. oct. 27.], Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XV(XVIII)/III.
286. Kvár [Lm. *** (1893) Term.tud. közl. XXV/291. 598. Bp.]
307. Koch A. (1894)* Földtani észleletek az erdélyi medencze különböző
pontjain VII. Az Olt-menti basaltvidéken tett újabb észrevételeim; VIII.
A Maros és a N.-Küküllő közének földtani alkatáról, Orv.–Term.tud. Ért.
II. sz. XVI(XIX)/I. 1–34. 2 T. uo. [Revue] német kivonat:* Geologische
Beobachtungen an verschiedenen Punkten des Siebenbürgischen
Beckens. VII. Neue Beobachtungen in der Basaltgegend am Altflusse;
VIII. Über den geologischen Bau des zwischen dem Maros- und dem Gr.
Kokkelflusse gelegenen Gebietes, 81–94. Kvár [Bem. *** (1894) Term.tud.
közl. XXVI/295. 150. és /298. 341. Bp.]
308. Koch A. (1894) Megemlékezés Primics Györgyről (1849–1893), Orv.–
Term.tud. Ért. II. sz. XVI(XIX)/I. 69–76. [munkáinak irodalmi jegyzékével] Kvár
309. Koch A. (1894) Jelentés a csereviszonyokról, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz.
XVI(XIX)/I. 76. Kvár
310. Koch A. (1894) Jegyzéke a kiadványoknak, melyek csereviszonyunk révén 1894. év folyamán alólírotthoz beérkeztek, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz.
XVI(XIX)/I. 77–79. Kvár
311. Koch A. – Kanitz Á. (1894) [Ásványtani pályamunka-bírálat (Pálfy
Mór)] in: Farkas Gy. A mathematikai és természettudományi kar jelentése az az 1893–94. tanévi pályázatok eredményéről, Acta Reg. Sci Univ.
Claudiopolitanae Francisco-Josephinae anni MDCCCXCIII–XCIV. Beszéd. fasc. II. 110–111. Kvár
312. Koch A. (1894)* Új adatok a gyalui havasok földtani szerkezetének pontosabb ismeretéhez, Földt. közl. XXIV/4–5. 98–110 T. III. uo. [Supl.] németül: Neue Beiträge zur genaueren geologischen Kenntniss der Gyaluer
Hochgebirges, 135–142. Bp. [Bem. *** (1894) Term.tud. közl. XXVI/293.
41–42. Bp.; ism. Becke, F. (1896) N. Jhb. F. Min. Geol. Pal. 1896/II/III. Ref.
111. Stuttgart]
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313. Koch A. (1894) Az Erdélyi Múzeum-Egylet 1894. május 26-án tartott
közgyűléséből a természetrajzi osztályok jelentései: I. Az Ásvány-földtani
osztályról, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XVI(XIX)/II. 197–198. Kvár
314. Koch A. (1894) Az erdélyrészi medencze harmadkori képződményei. I.
rész. Paleogén csoport, MKFI Évk. X/6, 159–358. VI–IX. T. 10 á. Bp. Németül: Die Tertiärbildungen des Beckens der siebenbürgischen Landestheile
I. Theil: Paläogene Abtheilung, Jhb. d. k. ung. geol. A. X. 177–400. VI–IX.
T. Bp. [Ism. Andreae, A. (1896) N. Jhb. F. Min. Geol. Pal. 1896/I/III. Ref.
113–116. Stuttgart; Franzenau Á. (1897) Földt. közl. XXVII/11–12. 457–
458. uo. (Supl.) németül: 504–505. Bp.]
315. Koch A. (1894)* Hantken Miksa (1821–1893), Földt. közl. XXIV/9–10.
261–268. [munkáinak irodalmi jegyzékével] uo. [Supl.] németül:
Maximilian v. Hantken (1821–1893), 315–317. Bp.
316. Koch A. (1894)* Primics György (1849–1893.), Földt. közl. XXIV/9–10.
269–275 [munkáinak irodalmi jegyzékével] uo. [Supl.] németül: Georg
Primics (1849–1893), 317–319. Bp.
317. [Koch A.] (1895) Jegyzéke a kiadványoknak, melyek csereviszonyunk révén 1894. év folyamán beérkeztek, Orv.–Term.Tud. Ért. I. sz. XVII(XX)/I.
63–65. Kvár
318. Koch A. (1895)* Földtani észleletek az erdélyi medencze különböző pontjain. (Jelentés az Erd. Múz. Egyl. megbízásában a múlt nyáron tett földtani
kirándulásai eredményeiről). IX. Adalékok a N.-Küküllő és Olt köze földtani
alkatának ismeretéhez, Orv.–Term.tud., Ért. II. sz. XVII(XX)/I. 1–19. uo.
[Revue] német kivonat: Geologische Beobachtungen an verschiedenen
Punkten des siebenbürgischen Beckens. IX. Gegend zwischen der Gr.
Kokkel- und Alt Flüssen, 85–89. Kvár [Ism. Bielz, E. A. (1895) Verh. u.
Mitth. d. Siebenb. Ver. f. Nat.wiss. z. Hermannstadt XLIV. 98–101.
Hermannstadt]
319. Koch A. (1895)* Szabó József (1822–1894), Földt. közl. XXV/9–10. 273–
302. 1 fotó [munkáinak irodalmi jegyzékével] uo. [Supl.] németül: Josef
von Szabó (1822–1894) 321–327. Bp.
320. Koch A. (1895) Az Erdélyi Múzeum-Egylet 1895. april 22-én tartott közgyűléséből: a természetrajzi osztályok jelentései. II. Az ásvány-földtani
osztályról, Orv.–Term.tud. Ért. II. sz. XVII(XX)/II. 230–232. Kvár
321. Koch A.–Koch F. (1895): Ásvány-, kőzet- és földtan. Vegytani bevezető
résszel, Nagel B. kiad. 198 o. Bp.
322. Koch A. (1896) Hantken Miksa emlékezete (1821–1893), Akad. ért.,
VII/7. 343–348. Bp.
323. Koch A. (1896)* A Gryphaea Eszterházyi Pávay előfordulásáról és elterjedéséről, Földt. közl. XXVI/11–12. 324–330. uo. [Supl.] németül: Über das
Vorkommen der Gryphaea Eszterházyi Pávay, 360–366. Bp. [Bem. *** (1897)
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Term.tud. közl. XXIX/331. 143. Bp.; ism. Bielz, E. A. (1896) Verh. u. Mitth.
d. Siebenb. Ver. f. Nat.wiss. z. Hermannstadt XLIV. 96. Hermannstadt;
Tausch, L. (1898) Verh. d. k. k. geol. R.A. 1898/4. 119–120. Wien]
324. Boeckh J. – Koch A. – Pethő Gy. – Telegdi Roth L. – Schafarzik F. –
Szontagh T. – Gesell S. – Halavács [sic!] – Gy. Palini Inkey B. – Posevitz T.
(1896) Magyarország geologiai térképe [Erdély és a Fruska-Gora térké
pét kidolgozta és a Kongresszuson az egészet bemutatta Koch A.], Ezredévi Bány. Koch. és Geol. Kongr. Bp.-en, 1896. szept. 25–26. Kosmos.
9 o. 1 T. Bp. Németül: Geologische Karte von Ungarn, Montan. u. Geol.
Millenn.-Congr. Bp. 25. u. 26. Sept. 1896. Kosmos. 10 o. Bp. Franciául:
Carte géologique de la Hongrie, Congr. Millén. d. Mines, Métall. et Geol.
Bp. 1896. Kosmos. 10 o. Bp.
325. Boeckh J. – Gesell S. [összeáll.] Koch, A. [bemut.] (1896) A magyar korona országainak hasznosítható ásványai és ércztelepei, Ezredévi Bány.
Koch. és Geol. Kongr. Bp.-en, 1896. szept. 25–26. Kosmos. 6 o. 1 T. Bp.
Németül: Die nutzbaren Mineralien und Erze auf dem Gebiete der Länder
der ungarischen Krone, Montan. u. Geol. Millenn.-Congr. Bp. 25. u. 26.
Sept. 1896. Kosmos. 6 o. 1 T. Bp. Franciául: Carte des districts miniers
de la Hongrie, Congr. Millénaire d. Mines, de la Métall. et de la Géol.
Budapest 1896. Kosmos. 6 o. 1 T. Bp.
326. Koch A. (1897) Prohyracodon orientalis, egy új ősemlős Erdély középeocaen rétegeiből (kivonat), Math. – term.tud. ért. XV/2. 130. Bp.
327. Koch A. (1897)* Prohyracodon orientalis, egy új ősemlős Erdély
középeocän retegeiből, Term.rajz. füz. XX/4. 481–490. 2, uo. németül:
Prohyracodon orientalis, ein neues Ursäugethier aus den mitteleocänen
Schichten Siebenbürgens, 490–500. T. XII–XIII. Bp. [Ism. Bielz, E. A.
(1896) Verh. u. Mitth. d. Siebenb. Ver. f. Nat.wiss. z. Hermannstadt
XLVI. 95. Hermannstadt]
328. Böckh J. – Hofmann K. – Inkey B. – Lóczy L. – Telegdi Roth L. (1897) A
magyar korona országai földtani viszonyainak rövid vázlata. Magyarázó
szöveg Magyarország átnézetes geologiai térképéhez, magyar és német
nyelven, MKFI Bp. [Könyvészetileg nem állt módunkban ellenőrizni.]
329. Koch A. (1898)* Újabb megfigyelések és gyűjtés Felső-Lapugyon,
Földt. közl. XXVIII/7–9. 209–226. 4 T. ua. [Supl.] németül: Neuere
Beobachtungen und Aufsammlung in Felső-Lapugy, 265–277. Bp. [Bem.
*** (1898) Term.tud. közl. XXX/344. 213. Bp.]
330. Hofmann K. – Gesell S. – Koch A. (1898) Nagybánya vidéke. 15. zóna/
XXIX. rovat jelű lap (1 : 75,000). Magyarázatok a magyar korona országainak részletes földtani térképéhez, MKFI, 16 o. Németül: Die Gegend
von Nagybánya Blatt Zone 15./Col. XXIX. (1 : 75,000). Erläuterungen zur
geologischen Specialkarte der Länder der ung. Krone, 17 o. Bp.
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331. Koch A. (1898)* Az erdélyi medencze ifjabb harmadkori képződményei,
Math.–Term.tud. Ért. XVI/5. 421–436. 1 tábl. Bp.
332. Koch, A. (1898) Die jüngeren Tertiärbildungen des Siebenbürgisches
Beckens, Math. Nat.wiss. Ber. a. Ungarn XVI/3. 59–76. Bp.
333. Koch A. (1899) Egy kihalt czetfélének farokcsigolya-maradványai Kolozsvárról, Földt. közl. XXIX/5–7. 148–153. 4 fig. uo. [Supl.] németül:
Schwimmwirbel-reste eines ausgestorbenes Cetaceen von Kolozsvár,
204–209. Bp. [Bem. *** (1899) Term.tud. közl. XXX/353. 42. Bp.; ism.
Bittner, A. (1899) Verh. d. k. k. geol. R.A. 1899/13–14. 364. Wien]
334. Pethő Gy. – Koch A. (1900) Bizottsági jelentés és javaslat a Magyarhoni
Földtani Társulat Tekintetes Választmányához a Szabó József nevét viselő emlék-éremmel kitüntetendő munka ügyében, Földt. közl. XXX/1–4.
60–66. Bp.
335. Koch A. (1900) Az erdélyrészi medencze harmadkori képződményei. II.
Neogen csoport, Magyarhoni Földt. Társ. [supl. vol. X. MKFI Évk.] 331
o. 3 T. 50 á. 19. tábl. Bp. Németül: Die Tertiärbildungen des Beckens der
siebenbürgischen Landestheile. II. Neogene-Ablagerung, 369 o. 3 T. 15 á.
[Ism. Schafarzik F. (1901) Földt. közl. XXXI/1–4. 41–42. uo. (Supl.) németül: 134–136. Bp.] [Román, nem teljes ford.: Mészáros, N. Eingehende
Beschreibung der jungtertiaren gebilde des Siebenbürgischen Beckens
(Descrierea amănunţită a formaţiunilor tertiare tinere din Bazinul
Transilvănean, 472 o. dactilograf., Tg. Ocna — a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Földtan Könyvtárában 10 808 jelzet alatt – kéziratként]
336. Koch A. (1900) A magyar korona országai kövült gerincesállat maradványainak rendszeres átnézete, A magyar orv. term.vizsg. 1899. aug. 27–31.
Szabadkán tartott XXX. vándorgyül. tört. vázl. munk. 526–560. Bp. [Ism.
Sz–n. (1900): Földt. közl. XXX/8–9. 232. uo. (Supl.) németül: 253. Bp.]
337. Koch A. (1902)* A Magyarhoni Földtani Társulat 50 éves működésének
története, Földt. közl. XXXII/5–6. 165–187. T. IV–V. 4 tábl. Bp.
338. Suess. E. (Koch A. [fordítása és] közlése) (1902) Földünk felszíni alakulásáról — Suess Ede búcsúelőadása a bécsi egyetemen 1901. július 13-ikán.
Term.tud. közl. XXXIV/395. 450–457. Bp.
339. Koch A. (1902) Új adat a muflon korábbi elterjedéséhez, Földt. közl.
XXXII/10–12. 346–350. 3 á. uo. [Supl.] németül: Neuer Beitrag zur
früheren Verbreitung des Muflons, 403–408. Bp.
340. Koch A. (1904) A gyalui havasok andesit teléreinek valószínű keletkezésmódja. A magy. orv. term.vizsg. 1903. szept. 6–9. Kvárott tartott
XXXII. vándorgyűl. tört. vázl. munk. 219–221. 1 á. Bp.
341. Koch A. (1904) Apró paleontológiai közlemények. 1. Sphyraenodus cf.
priscus Ag. a Kolozsvár vidéki középeoczén durvamészből; 2. Smerdis
cf. macrurus Ag. a dési felsőmediterrán dacittufából, Földt. közl.
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XXXIV/8–10. 332–335. uo. [Supl.] németül: Kleine paläontologische
Mitteilungen 1. Sphyraenodus cf. priscus Ag. aus dem mitteleozänen
Grobkalke der Umgebung Kolozsvárs; 2. Smerdis cf. macrurus Ag. aus
dem obermediterranen Dazittuffe von Dés, 365–367. Bp.
342. Koch A. (1905) Emlékbeszéd Staub Móric felett, Földt. közl. XXXV/2–3.
61–76. 1 portré [munkáinak irodalmi jegyzékével], uo. [Supl.] németül:
Gedenkrede über Prof. Dr. Moriz Staub, 127–139. Bp.
343. Koch A. (1905) Megnyitóbeszéd a Magyarhoni Földtani Társulat 1905.
február hó 1-én tartott közgyűlésén, Földt. közl. XXXV/2–3. 97–99. Bp.
344. Koch A. (1905) Az Egyetem föld- és őslénytani intézete s újabb szerzeményei, Földt. közl. XXXV/5. 234–236. uo. [Supl.] németül: Das
geologische und paläontologische Institut der Universität in Budapest
und seine neueren Erwerbungen, 270–273. Bp.
345. Koch A. (1905) A Kárpátok szerkezete és alakulása, Term.tud. közl.
XXXVIII–LXXIX. 2–3. Pótfüz. 114–123. Bp.
346. Koch A. (1906)* Az erdélyi részek másodkori képződményei, Orv.–Term.
tud. Ért. II. sz. XXVII(XXX)/I–II. (1905) 90–149. 1 tábl. Kvár
347. Koch A. (1906) Megnyitóbeszéd a magyarhoni Földtani Társulat 1906.
február hó 7-én tartott közgyűlésén, Földt. közl. XXXVI/1–3. 61–65. Bp.
348. Koch A. (1906) A hazai geológia haladása a mult század második felében (megnyitó előadás). A magy. orv. term.vizsg. 1905. aug. 27–30. Szegeden tartott XXXIII. vándorgyűl. tört. vázl. és munk. 195–199. Bp.
349. Koch A. (1907) Megnyitóbeszéd a magyarhoni Földtani Társulat 1907.
februárius hó 6-án tartott közgyűlésén, Földt. közl. XXXVII/1–3. 45–47. Bp.
350. Koch A. (1908) Megnyitóbeszéd a Magyarhoni Földtani Társulat 1908.
februárius hó 5-én tartott közgyűlésen, Földt. közl. XXXVIII/1–2. 67–70.
Bp.
351. Koch A. (1908) Megnyitóbeszéd a Magyarhoni Földtani Társulat 1909.
februárius hó 3-án tartott közgyűlésen, Földt. közl. XXXIX/1–2. 47–49. Bp.
352. Koch A. (1909) megjegyzése: Nopcsa Ferenc a Marostól É.-ra föllépő
danien kérdésben bemutatott előadásával kapcsolatban, Földt. közl.
XXXIX/1–2. 58. Bp.
353. Koch A. (1909) Az újabb hegyképződési elméletekről, Term.tud. közl.
XCIII–XCIV. 1–2. Pótfüz. 1–15. Bp.
354. Koch A. (1908) Elnöki megnyitó a Magyarhoni Földtani Társulat 1910
februárius hó 10-én tartott tisztújító közgyűlésen, Földt. közl. XL/1–2.
57–58. Bp.
355. Koch A. (1911) Rhinocerida ősemlős maradványai a Kolozsvár vidéki
középoligocén rétegekből, Ann. Mus. Nat. Hung. IX/1. 371–379. T. X.
1 á. 4 tábl. uo. németül: Rhinoceriden-Reste aus den Mitteloligozenen
Schichten der Gegend von Kolozsvár. 379–387. Bp.
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356. Koch A. (1911) Új adalékok a Gryphaea Eszterházyi elterjedéséhez és
geologiai jelentőségéhez, Földt. közl. XLI/1–2. 42–45. Bp.
357. Koch A. (1913) Első pótlék a magyar korona országai kövült gerincesállat
maradványainak rendszeres átnézetéhez [kivonat]. A magy. orv. term.
vizsg. 1912. aug. 25–29. Veszprémben tartott XXXVI. vándorgyűl. tört.
vázl. és munk. 169–171. Bp.

Anton Koch, original din Serbia de azi (partea sudică a Ungariei de odinioară) a ajuns pe meleagurile transilvane odată cu înfiinţarea Universităţii din Cluj, unde a devenit geologul cel mai de
seamă al acestei teritorii şi fondatorul unei şcoli de geologie. El a fos membrul cel mai activ al
tuturor timpurilor în Secţia de Ştiinţele Naturii din cadrul Societăţii Muzeului Ardelean.
În lucrarea noastră prezentăm premisele de pe tărâmul geologiei ale Societăţii Muzeului
Ardelean, dinaintea stabilizării lui Koch la Cluj. După schiţarea succintă a biografiei, analizăm atitudinea lui faţă de ideile fundamentale ale Societăţii (muzeistică şi/sau for ştiinţific), relevând dibăcia cu care între reprezentanţii celor două viziuni – deseori în evidentă
confruntare – a găsit modalitatea cea mai ideală în a sintetiza aceste direcţii în folosul
prosperării Colecţiei de Mineralogie şi Geologie, pe de o parte, şi în scopul elucidării geologiei Transilvaniei, pe de altă parte.
În anexă publicăm bibliografia completă a lui Anton Koch privind activitatea sa referitoare la
geologia Transilvaniei, respectiv asupra istoriei cercetărilor ei ştiinţifice – acesta fiind o bază
de date cu care până acum istoria ştiinţei a rămas datoare. În acest mod încercăm să aducem
omagiul cuvenit amintirii personalităţii lui în aşa fel, încât să oferim un mijloc pentru integrarea mai lesne a rezultatelor lui în tezaurul ştiinţific al prezentului.
Anton Koch, born in the territory of today’s Serbia (then the southern part of Hungary) arrived to Transylvania at the time, when the University of Cluj was first opened, where he
became a researcher in the area of geology, having to be the most influent geologist of the
territory, founding a school of geology. He was the most active member of the Transylvanian Museum Society’s Nature Science Section.
In our work we will present the geologic studies of the Transylvanian Museum Society prior
to Koch’s settlement in Transylvania. Furthermore after a short biography we shall insist
on his point of view regarding the fundamental two – often controversial – ideas of the
association (these being a collector- and/or research-centre) while presenting his skilful
way of finding the most ideal balance between the two directives for the prosperity of the
Mineralogical and Geological Collection and the science of Transylvania’s geology.
As an attachment you will find the complete bibliography of Anton Koch’s work regarding
the Transylvanian geology as well as the history of science – witch science had been missing until now. In this way we wish to stand in honour before him, while giving new means
to include his accomplishments in science.

Wanek Ferenc
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Kristóf György
(1878–1965)

A tudós irodalomtörténész professzor, az Erdélyi Múzeum-Egyesület fél
századon át leghűségesebb munkatársa és tisztségviselője 1950 decemberében e soroktól kísérve küldi el szülőfaluja, Sáromberke református lelkészének arcképét: „…ha mi vének el is halálozunk, egy-két évtizedig még
mindig rámutathatna a sáromberki lelkész arra a példára, amit ez a parókia falán függő kép juttathat eszébe. Arra, hogy a legegyszerűbb falusi
ház szülöttje is, ha istenadta tehetségét, talentumait jól használja, milyen
magaslatokig, talán nálam magasabbra is eljuthat.”1 Kétségtelenül Kristóf
György pályafutása mintaszerűen példázza a protestáns iskolarendszer
évszázadokon át működő tehetségpártoló és -kifejlesztő jellegét. Ő maga is
tudatában volt ennek, sok írásában, beszédében jelét adta hálájának.

1	Kristóf György levele Zoltáni Pál lelkészhez. 1950. dec. 7. (A sáromberki parókia irattárában.)
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Sáromberkétől Szászvárosig: tanulmányok
és pályakezdés
Kristóf György 1878. október 2-án született Maros-Torda vármegye egy kis
tanyáján, a ma Marosszentgyörgybe olvadt Tófalván. Édesapja, Kristóf János (1844–1926) a Haller és a Teleki grófoknál szolgált urasági cselédként.
Állandó lakhelye Sáromberkén volt, úgyhogy fiát is ott tartották keresztvíz
alá. Négy gyermeke közül a két nagyobbik fiú parasztsorban maradt, a két
kisebbik, György és Domokos (1886–1939) a helybéli tanító javaslatára az
egyház és a Teleki grófok támogatásának köszönhetően egyetemet végzett.
A sáromberki elemiből a marosvásárhelyi Református Kollégiumba vezetett a kis György útja, ott járta a második és a harmadik elemi osztályt.
Két osztállyal fölötte tanult későbbi jó barátja, a leendő történész Kelemen
Lajos. A nincstelen szülők bizonyára a falu papjának tanácsára a negyedik elemibe a nagyenyedi híres Bethlen Kollégiumba vitték jó eszű fiukat.
Itt még működött a szolgadiáki rendszer: ezek a kisdiákok „közszolgálatok
teljesítéséért” mentesítést kaptak a tandíj és más költségek fizetése alól.
„Elindult a gyermek egy általvetővel és az elemi iskolai bizonyítványával.
Ott volt egész éven át, tanult, dolgozott mint szolgagyermek, kapott két frissen sült cipót. Néha főtt ételt is. Egyebet szerezzen meg. Hogyan? Van elég
példa. Látja, hallja, tapasztalja pajtásain, nagyobb tanulótársain, csinálja
utána, ha életrevaló, ha nem, úgy menjen haza, művelje az apai földet” –
írta egy kortárs tanítvány visszaemlékezéseiben.2
1889-től 1898-ig, kilenc esztendeig volt Kristóf a nagyenyedi kollégium
tanulója.3 Ezek az évek egybeestek a tanintézet utolsó fénykorával, s meghatározták egész további pályáját. Tanárai közül a németet, magyart és
bölcseletet oktató iskolatörténész Váró Ferenc, valamint utolsó osztályfőnöke, a nála csak kilenc évvel idősebb Bodrogi János történész volt rá nagy
hatással.4 Az önképzőkörben bontakozott ki irodalmi-történelmi érdeklődése. Hetedikben a kör jegyzőjéül, nyolcadikban elnökéül választották.
Barabás Miklósról, az intézet híres tanítványáról mondott nekrológját a
helybéli lap, a Közérdek is leközölte,5 ez első nyomtatott munkája. Az 1898
május–júniusában megtartott érettségin a négy „jelesen érett” fiatal egyikeként végzett. Osztálytársa volt későbbi jó barátja, levelezőtársa, a régész
2	Ikafalvi Dienes Jenő: Nagyenyedi diákélet a XIX. század végén. Kvár 1924. 27–28.
3
A nagyenyedi ev. ref. Bethlen-főiskola 1889–90. tanévi Értesítője. Kiadta az Igazgatóság.
Továbbá az 1890/91–1897/98 közötti tanévek értesítőiből származnak az adatok.
4
Az utóbbi temetésén Kristóf mondott beszédet: Bodrogi János emlékezete (1869–1954).
Református Szemle XLVII(1954). 85–88.
5
Emlékbeszéd Barabás Miklós felett. Közérdek 1898. máj. 5., máj. 8.
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Buday Árpád. Kristóf hosszú élete folyamán rendszeresen eljárt a véndiák-találkozókra, ismételten írásban is kifejezte háláját iskolája és annak
alapítója iránt. 1913-ban, a Bethlen-évfordulón vallja: „Úgy kényszerít valami, hogy vallomást tegyek e pillanatban arról, hogy Isten s szüleim után
egyes-egyedül Bethlen Gábornak köszönhetem, hogy ma itt állok. A Bethlen Gábor diákja voltam, az ő iskolájában növekedtem azzá, ami vagyok.”6
Háláját a fejedelem iránt több vele kapcsolatos tanulmányában rója le.
A kitűnően felkészült enyedi abszolvensek a századvégen többnyire
Kolozsváron folytatták tanulmányaikat. Kristóf György és Buday Árpád
is 1898 őszén beiratkozott a kolozsvári egyetem bölcsészeti karára. „Érdeklődtünk minden szellemi jelenség iránt, faltuk a könyveket, eljártunk
az akkori kolozsvári élet minden szellemi és művészi összejövetelére. Kritizáltunk, persze élesen és több bátorsággal, mint tapasztalattal. Szóval
úgynevezett komoly törekvésű polgárai voltunk az egyetemnek” – emlékezik vissza.7 A helybéli Református Kollégium internátusában kapott
szállást. A már negyedszázada fennálló kolozsvári Magyar Királyi Ferenc
József Tudományegyetemen ekkoriban a második, igen rangos tanárgeneráció oktat, az új Farkas utcai épület felhúzásával megszűnnek a teremgondok, a könyvtár is használhatóvá válik.8
A magyar irodalmat ekkoriban Széchy Károly adta elő. Négy év alatt
előadást tartott a Halotti Beszédtől kezdve Madách remekművéig jóformán
az egész magyar irodalomról. Vitathatatlanul ő nyújtotta a legnagyobb élményt Kristófnak. Halálakor nekrológban idézte fel emlékét, később cikkben védelmezte. Előadási módszerét így jellemzi: [Széchy áll a katedrán]
„s egészen nekihevülten, szónoki tűzzel és telt pátosszal szaval. Szavalja a
Pannóniai éneket, a Zrínyi Miklós házasságát, a Bessenyei születési évét,
sőt szavalta, mikor néhai Halász Ignácot helyettesítette, a finnugor és török ragok közötti különbséget is. Szavalt Széchy mindent és mindenkor.
Szavalt, mert rajongott tárgyáért, szavalt, mert amit előadott, nemcsak
szerette szenvedéllyel, hanem a legapróbb részletecskéig tudta is. A Széchy
tüzes szónokiassága s patetikus hanghordozása első percben nem egy
hallgatójának hozta mozgásba nevetőizmait. De csak egy pillanatra. Mert
a másodikban már mindenki érezte az ő tárgyszeretetének, lelkesedésének nem hazug voltát, hogy a folyton ömlő tartalom hatalmas áradatként
borítja el a nevetési ingert. Mindenkinek azonnal tudomásul kellett venni,
6
7
8

Bethlen Gábor emlékezete. Az 1913. november 15-én tartott emlékünnepen elmondotta
Kristóf György tanár. A szászvárosi államilag segélyezett ref. Kun-kollégium Értesítője
az 1913–1914. tanévről. 12–20.
Kunfi Zsigmondról, az utódomról. Keleti Újság 1930. jan. 5.
A további adatok forrása: A kolozsvári Ferenc József Magy. Királyi Tudományegyetem
Almanachja és tanrendje az 1898–99. tanév I. felére. Ua. a tanév II. felére, továbbá az
1901–1902-es tanév II. feléig terjedő kötetek.
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hogy egy lelkes és nagy tudományú férfiút hallgat, akinek egyénisége teljesen beleolvadt a szaktudományba. De bizonyos, hogy ez a szónokiasság,
ez a koturnus előadásait fárasztóvá tette, a közvetlenség rovására ütött
ki.”9 A professzor mellett Ferenczi Zoltán rendkívüli tanár a 17–18. századi líráról, Ferenczy József magántanár az esztétikai kategóriákról tartott
órákat. A nyelvészetet Halász Ignác adta elő. Klasszika-filológiai tudását
Szamosi János és Csengeri József kurzusain tökéletesíthette.10
A tanárképző intézeti követelményeknek megfelelően, de saját jószántából is szívesen hallgatta a kolozsvári bölcsészek legjelesebbikének, Böhm
Károlynak az előadásait. Négy év alatt kollégiumaiban ismertetésre került
az egész filozófiatörténet az ókori görögöktől egészen Hegelig. De időnként
logika és lélektan kollégiumokat is tartott. „Böhm Károly a magyar bölcseleti irodalomnak legönállóbb – mert egyedül önálló – és legmélyebben
szántó művelője. Személyiségének derültsége, rendszerének egyetemes
mélysége kitörölhetetlen nyomot kellett hogy hagyjon még olyan hallgatója lelkében is, ki csak amúgy távolról nézegetett bele a filozófiai tanokba” – írta Kristóf 1913-ban.11 Böhm mellett Schneller István professzorra
emlékezett szívesen. Előadásaiban a divatos Herbart-féle tanokkal szemben az egyéniség megismerését, tulajdonságainak figyelembevételét, a
személyiség fejlesztését jelölte meg a nevelés céljaként. Kilencvenedik születésnapján cikkben idézte fel egyéniségét, s rámutatott, hogy mennyire
előnyös volt eszméinek összecsengése Böhm elméletével.12
A századfordulón még szinte követelménynek számított, hogy a diákok egy-két szemesztert valamelyik külföldi vagy legalább a fővárosi egyetemen töltsenek. Kristóf csak az 1901-es nyári szemesztert tudta a budapesti egyetemen hallgatni. Itt Gyulai Páltól irodalomtörténetet, Beöthy
Zsolttól esztétikát, Szinnyei Józseftől és Simonyi Zsigmondtól nyelvészetet,
Négyesy Lászlótól stilisztikát, Alexander Bernát rendkívüli tanártól pedig

Magyar irodalomtörténet a kolozsvári egyetemen. Irodalomtörténet I(1912). 502–506 .–
A nekrológ: Széchy Károly dr. Budapesti Hírlap 1906. jan. 15.
10	Kristóf öregkori kéziratai, levelezése, családi iratai leánya, Kristóf Sarolta adományából 1987-ben az Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltárába kerültek, ott
található az 1898. szeptember 5-én megnyitott és az 1904. május 12-én Végbizonyítvánnyal lezárt Leckekönyve is. Kristóf „irodalmi levelezését” 1951-ig beadta az EME
levéltárába (521 szerzőtől 1364 levél), onnan átkerült az Akadémia kolozsvári Történelmi Levéltárába, majd 1975 óta a helybeli Állami Levéltár őrzi (Fond personal Kristóf
György). Ez utóbbinak elkészítettük a regesztás mutatóját, ennek kivonata nyomtatásban is megjelent: Gaal György: Kristóf György irodalmi levelezése. I–II. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XLVII (2003). 125–140; XLVIII (2004). 117–126.
11 Makkai Sándor: Bevezetés a személyiség paedagogikájába (Kolozsvár 1912). Református
Szemle VI(1913). 157–159.
12 Schneller István – kilencven éves. Keleti Újság 1937. aug. 13.
9
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filozófiatörténetet hallgatott. Innen ismételten leutazott az Adriai-tenger
partjára, élményeiről beszámolókat küldött a nagyenyedi Közérdeknek.13
1902 nyarán Kristóf György mint szépreményű tanárjelölt – még diploma nélkül – elhagyta az egyetemet, s bizonyára egyházánál helyettes
tanári állásért folyamodott. Egyelőre – elképzelhetően Teleki Sámuel ajánlatára – nevelőnek alkalmazták a gróf Lónyai család Zemplén vármegyei
deregnyői kastélyában. Itt igen gazdag könyvtár állt a rendelkezésére.
Közben a katonai önkéntesi szolgálatnak is eleget tett.14
Dévai katonáskodása idején értesülhetett Kristóf a szászvárosi Református Kun Kollégiumnál meghirdetett latin szakos helyettes tanári állásról.
Ezúttal sikeresen pályázott, s 1903 őszén kollégiumi tanár lett. Pár évvel később így vall erről: „Nincs miért tagadnom, hogy a magyar tanárság annyi
sok tagjával együtt engem is a régi kálvinista professzor képe bilincselt pályámhoz. Az a vágyam, hogy ref[ormátus] tanár lehessek, egyszerre támadt
bennem az eszmélődés első megvillanásával.”15 A 6000 lakosú kisvárosban
már Apafi Mihály uralkodása óta a nagyenyedi kollégiumnak partikulája
működik, de ez csak a 19. század végén fejlődik ki nyolcosztályos főgimnáziummá. Főgondnokai és pártfogói gróf Kun Kocsárd és Kuun Géza. Az előbbinek a nevét is felveszi az iskola. Minthogy a város lakosainak fele román s
jelentős hányada német-szász, így az alsóbb osztályok diákjai között számos
képviselőjük akadt. A legtehetségesebb magyar diákok viszont felsőbb osztályokban átmentek az enyedi vagy a kolozsvári kollégiumba. A város polgári köreiben rangot jelentett a kollégiumi tanári státus, de csak kevés tanár
vállalta az itteni letelepedést, meggyökerezést. Kristóf ezek közé tartozott.
Miután 1904. február 9-i keltezéssel megszerezte magyar–latin szakos
tanári oklevelét, még abban a hónapban eljegyezte Bartha Lajos hunyadzarándi református esperes Irma lányát, októberben az esküvőt is megtartották. A következő évben, 1905. április 1-jén a budapesti tudományegyetem már a bölcsészdoktori diplomát bocsátotta ki Kristóf számára
magyar irodalomtörténet fő-, hazai történet és római irodalomtörténet
mellékszakkal. Azért ment Budapestre doktorálni, mert időközben tanárát,
Széchy Károlyt a fővárosi egyetemre nevezték ki, s nála írta disszertációját:
A magyar mythologia classicus eposainkban. Ez Kristóf első jelentős dolgozata, az Erdélyi Múzeum 1904-es évfolyama közölte folytatásokban, majd
41 lapos különnyomatként is megjelent. A diplomák a fiatalembert teljes
mértékben érdemessé tették a Kun Kollégiumnál meghirdetett tizenegye-

13 Úti naplómból. Közérdek 1901. febr. 3., márc. 10., jún. 9., jún. 26., júl. 7., aug. 15.
14	Vö. Kunfi Zsigmondról, az utódomról. Keleti Újság 1930. jan. 5 .– Báró Kemény Zsigmond
– háztűznézőben. Uo. 1939. júl. 16.; Új tartalékos hadnagy. Szászváros 1904. jan. 14.
15 Református tanügyi feladat. Protestáns Szemle XX(1908). 298–305.
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dik, magyar–latin szakcsoportú tanszék elfoglalására.16 Az egyházkerületi
közgyűlés 1905. május 20-i, Kolozsvárt tartott közgyűlésén határoznak kinevezéséről. A kollégium értesítője így üdvözli: „Az újonnan választott tanár szép készültsége, nagy munkaereje és magas becsvágya a legszebb reményekre jogosítanak. Legyen intézetünknél megkezdett pályafutása egy
hasznos munkában eltöltött boldog életnek méltó bevezetése!” Ugyancsak
az értesítő utal rá, hogy ekkor Kristóf már az EME s a Hunyad megyei Történelmi és Régészeti Társulat tagja, a Szászváros munkatársa, a Budapesti
Hírlap tudósítója, számos közéleti és pedagógiai cikk szerzője.
Kristóf tizenkilenc esztendeig tanított a Kun Kollégiumban, s több
mint két évtizedig volt állandó lakhelye Szászvároson. Neve összeforrt
nemcsak a kollégium utolsó két évtizedének történetével, hanem Szászváros társadalmi-politikai életével is.
Az iskolában 1905. szeptember 4-én, tanévkezdéskor mondotta el A
társadalom és a gimnázium című székfoglaló beszédét,17 s ettől fogva számos évforduló, ünnepi alkalom szónoka volt. Nyolc évig vezette az Arany
János Ifjúsági Önképzőkört, s így az ünnepségek megszervezését is rendszerint ő irányította. Eleinte órái többségét a latin nyelv tette ki, az 1910-es
évektől átveszi a filozófia tanítását, s fokozatosan megnő magyaróráinak
száma. A kor valamennyi pedagógiai és didaktikai kérdéséhez hozzászól,
tevékeny tagja az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek és a Református Tanáregyesületnek is. Eljár ezek értekezleteire. 1907-ben a szélesebb
tömegek művelésére beindítják a szabadlíceumi előadásokat, ezek szervezője és gyakori előadója. A két helyi lap, a Szászváros (1897–1914), valamint
a Szászváros és Vidéke (1913–1928) rendszeres munkatársa, s ezek tükrözik életpályájának alakulását is. Kristófot rendre a helybéli Magyar Kaszinó, valamint a Takarékpénztár elnökéül választják. A világháború után a
Magyar Pártban játszik szerepet. A református egyházközség presbitere,
majd 1922-től az egyházmegye világi főjegyzője. Közben családja is szépen
alakul. Egymás után születik három lánya és két fia. De a tragédia sem
kerüli el: felesége 31 éves korában 1915 szeptemberében fehérvérűségben
meghal. 1917-ben újranősül, Budapesten veszi feleségül Znojemszky Gizella polgári iskolai tanítónőt, aki két lánnyal örvendezteti meg.
A népes család, az iskolai munka, a pedagógiai írások, a városi közélet
alighanem egy egész embert követelnek. Valósággal meglepő, hogy ezek
mellett az esztétikára, filozófiára, valamint az irodalomtörténetre is jutott
16

17

Az iskolára vonatkozó adatok forrása: A szászvárosi államilag segélyezett Ev. Ref. Kunkollégium Értesítője az 1903–1904. tanévről, valamint a következő évfolyamok 1918ig. A szászvárosi Ref. Kun-kollégium Értesítője az 1918/19–1922/23. tanévekről. Ua. az
1923/24–1925/26. tanévekről.
Uo. 1905–1906. 18–32. és Szászváros 1905. szept. 7., szept. 14., szept. 21.
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ideje. Fokozatosan az 1910-es évekre néhány kérdésben szaktekintéllyé
nőtte ki magát.

A szellemtörténet vonzáskörében
Kristóf az 1900-as évek elején főleg szorgalmasan írt könyvismertetéseivel
és kritikáival válik ismertté. Az Erdélyi Múzeum mellett rendre a fővárosi
folyóiratoknak is rendszeres munkatársa lesz: Protestáns Szemle, Irodalomtörténeti Közlemények, Egyetemes Philologiai Közlöny, Századok, Irodalomtörténet. Ezek szerkesztőivel levelezik. Egyetemi irodalomtanárai (Gyulai Pál,
Beöthy Zsolt, Széchy Károly), akárcsak e lapok szerkesztői, még mind az adatgyűjtő pozitivista szemlélet hívei voltak. Nem csoda, hogy Kristóf első dolgozatai is e szellemben születtek: a magyar mitológiát és Arany László politikai
költészetét elemezték. 1909-ben azonban hangot és módszert változtat.
Miután érdeklődéssel olvassa a német szellemtörténeti iskola néhány jelentős egyéniségének köteteit, néhányat ismertet is,18 rájön, hogy ezek egybecsengenek Böhm Károly filozófiai tanaival. Kísérletet tesz a szellemtörténet
és a Böhm-féle értékelmélet egyeztetésére. Alapvető dolgozatai a Protestáns
Szemlében jelennek meg: Egységes világkép,19 Bölcseleti, vallásos és költői világképek.20 Kristóf Böhm, Jonas Cohn, Wilhelm Wundt, Wilhelm Dilthey, Johann
Immanuel Volkelt, Karl Groos filozófusok és pszichológusok művei alapján
egy olyan rendszert dolgoz ki, amelyet alkalmazni tud a magyar költészet
szellemtörténeti szempontú elemzésénél. A rendszer valójában kompiláció,
filozófusokra vár az érdemi elemzése. A kidolgozott rendszert Petőfi és Madách világképének21 elemzésénél alkalmazta, mert – szerinte – ők emelkedtek „a filozófiai szemlélődés legmagasabb fokára” a magyar költészetben. Az
elemzések során Kristóf következetesen négy kérdésre keres választ: „I. Mi a
legfőbb érték abban a költői világképben? II. Milyen viszonyban van maga a
költő azzal a legfőbb értékkel? III. Milyenek a költő alkotásai s alakjai? Az érték
történetbölcseleti jelentősége. IV. A világkép megjelenítésének módja.”22

Ernst Meumann: Einführung in die Aesthetic der Gegenwart. Egyetemes Philologiai Közlöny XXXII(1908). 706–708.– Max Wentscher: Einführung in die Philosophie. Protestáns Szemle XXI(1909). 623–624.– Rudolf Eucken: Einführung in eine Philosophie des
Geisteslebens. Uo. XXIII(1911). 270–271.
19	Uo. XXI(1909). 303–314.
20	Uo. XXII(1910). 561–573. és Kristóf György: Petőfi és Madách. Tanulmányok. Cluj-Kvár
1923. 66–77.
21 Protestáns Szemle XXII(1910). 650–665, XXIII(1911). 9–30 .– Kristóf György: i. m. 66–110.
22 I. m. 77.
18
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A részletes vizsgálat során kimutatja, hogy Petőfi világképében a legfőbb érték a szabadság. Petőfinél nem csupán üres szó, frázis a szabadság,
hanem életét is e „célgondolathoz igazította”. A szabadság hirdetése nem
szerzett vagy tanult cél, hanem ösztönszerű, a költővel született. Az egész
világot ehhez a legfőbb értékhez méri, mely minden fonákság megszüntetésére alkalmas. Ezért a költő verseiben a szabadság dicsőítése és az érette
küzdők felmagasztalása foglalja el az első helyet. A szabadság ellenségeinek
ostorozása és a szabadság utáni vágy felkeltése más versei célja. Petőfi egész
élete és költészete teleologikus jellegű, a jövőt szolgálja. „A jövő idő költői
műfaja pedig a líra”, az érzések felkeltése s általa az akarat megindítása.
Madáchnál a legfőbb érték az értelmi és érzelmi élet egysége. A költő
önlelkéből merített, „a maga egyéniségének lelki élményeit adja elő”. Főművének reprezentatív szereplője, Ádám az örökös küzdelmet, kiábrándulást megtestesítő szemlélődő egyéniség, a kultúrában és a kultúrának élő
ember. Az értelem és érzelem metafizikai harcának legjobb kifejezője természetesen a dráma műfaja lehet. Madách „időtől és helytől elvonatkoztatva” a mindenkori kultúrember lelki élményeit is bevitte a drámába.
A két költő világképének rendszeres összehasonlításával zárul a tanulmány. Végkövetkeztetése: „az ő világképük az emberi szellemnek megadatott
legmagasabb fellendülést mutatja, amikor a szellemi alkotás, mint Dilthey
mondja, többé már sem nem merő fogalom, sem nem üres fantazmagória.
Hanem élő valóság s egyúttal magasztos eszmény. Az emberi életcél fürkészése, küzdelmének magyarázata.”23 E szellemtörténeti alapra épülő tanulmánynak éppen az ad súlyt, hogy a pozitivizmus eszköztárát is felhasználja
a kutató egyes tételei igazolására. A tanulmány nagy visszhangjára jellemző, hogy a szellemtörténész Farkas Gyulán kívül Király György, György Lajos, Benedek Marcell, Rass Károly, Reményik Sándor, Schannen Pál és Kiss
Ernő ismertette, elemezte, általában elismerő hangon.
Hasonló fogantatású dolgozata még Kristófnak a Petőfi és Madách internacionalizmusa, Eötvös és Madách, Széchenyi és Madách, Petőfi János vitézének hatása Arany Toldijára.24
Szászvároson Kristóf a helyi és környékbeli irodalmi hagyományokat is rendre felkutatta, s hosszabb-rövidebb dolgozatokban ismertette. A
testőríró Barcsay Ábrahám és felesége hagyatéka, sírja a közeli Csórán
volt, úgyhogy a helyszínen gyűjthetett adatokat. Addig alig írtak a költőről, így Kristófnak az Erdélyi Múzeum 1911-es évfolyamában közölt ötrészes értekezése nagy visszhangot keltett.25 Utóbb az Egyetemes Philologiai
23 I. m. 109.
24 A tanulmányok mind bekerültek a Petőfi és Madách c. kötetbe.
25 Adatok Barcsay Ábrahám életéhez. EM XXVIII(1911). 249–268.

348

Kristóf György

Közlönyben Barcsay és Orczy közös kötetének verseit válogatja szét.26 Más
dolgozatban a testőríró költészetét elemzi. Sőt Barcsay összes műveinek
a kiadását is előkészíti, de a közbejövő világháború miatt a kinyomtatás
elmarad. A továbbiakban több kutató levélben kér tanácsot, útmutatást
Kristóftól Barcsay hagyatékával kapcsolatban. Ő maga is nyugdíjas korában újra visszatér a Barcsay-témára.27

A kolozsvári egyetem professzora
Az első világháború tragikus végkifejlete, Erdély Romániához csatolása
gyökeresen új helyzetet teremtett Szászvároson s a kollégium életében is.
Román állami – Aurel Vlaicuról elnevezett – líceum létesült a városban,
s a román és a szász diákok rendre kimaradtak a magyar iskolából. Az
államsegély megszűnése bizonytalanná tette az iskola jövőjét, úgyhogy
még a magyar diákok is kezdtek átiratkozni a nagyenyedi Bethlen Kollégiumba. A hatgyermekes családapa Kristóf György 1921-ben kénytelen volt
biztosabb megélhetés után nézni, amúgy is – munkásságát tekintve – már
jócskán kimagaslott vidéki környezetéből. 1921 nyarán a magyarországi kivándorlás gondolata foglalkoztatta, de ottani barátai nem biztatták,
úgyhogy inkább Kolozsvár felé tájékozódott.
Kolozsvár tanügyi világában szintén jelentős változásokat hozott a világháború vége. A három felekezeti gimnázium ugyan tovább működhetett, de a magyar állami tanintézeteket mind átvette és román tannyelvűvé tette az új hatalom. Ezek közül a legfájdalmasabb az egyetem elvesztése
volt.28 Mivel az egyetem magyar tanári kara 1919 májusában – a még rendezetlen politikai helyzetre hivatkozva – megtagadta a román király iránti
hűségeskü letételét, őket elbocsátották, s katonai segédlettel az egész intézményt teljes felszerelésével „átvették”. 1919. november 3-án újonnan kinevezett tanári karral román tannyelvű egyetem létesült az épületekben. Az
26 Barcsay és Orczy. Egyetemes Philologiai Közlöny XXXVIII(1914). 785–791. – Barcsayval
kapcsolatos fontosabb dolgozatai megjelentek Az erdélyi magyar irodalom múltja és jövője. Tanulmányok, cikkek. Cluj-Kolozsvár 1924 (a továbbiakban: Erd.magy.irod.) című
kötetében.
27 Barcsay Ábrahám költészetének külpolitikai problémái, Barcsay Ábrahám politikai költészete című gépelt tanulmányai a hagyatékban maradtak.
28 Az egyetem történetére nézve Gaal György Egyetem a Farkas utcában (Kolozsvár 2001)
c. kötete 85–135. lapjai tájékoztatnak. – Kristóf egyetemi pályafutásáról bővebben:
Gaal György: Kristóf György munkássága a két világháború között a kolozsvári egyetem
magyar nyelv és irodalom tanszékén. = Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok
1981. Buk. 1981. 105–128. Itt megtalálható a professzor előadásainak jegyzéke és tanítványainak névsora.
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ünnepélyes felavatást 1920. február 1–2-án tartották I. Ferdinánd román
király részvételével. A román egyetem bölcsészeti karának megnyitásától
kezdve volt magyar nyelv és irodalom tanszéke is, de azt nem töltötték be.
Az állás nélkül maradt egyetemi tanárok egy része Budapestre távozott, néhányukat ki is utasították. A többiek itt igyekeztek egzisztenciát
teremteni, s 1920 nyarán a magyar egyházak segítségével megpróbáltak
egy „felekezetközi magyar egyetemet” létesíteni. A sajtóban közzé is tették
a hatkaros intézmény tervezetét, de nem kaptak rá állami jóváhagyást.
Így a Református Egyházkerület Teológiai Fakultása mellett létesült 1920
őszén egy felekezetközi jellegű Református Tanárképző Intézet, melynek
elnökéül Márki Sándor történészprofesszort, alelnökéül Bartók György filozófust választották. A képzőben nem csak az egyetem korábbi oktatói,
hanem magasabb képzettségű tanárok, elismert tudósok is oktattak. Az
intézet csak egy évig működhetett, mert 1921 szeptemberében betiltották,
októberben pedig még irattárát is lefoglalták. Az állam azt tartotta helyesnek, ha a magyar diákok a kolozsvári román egyetemre járnak. Ígéretet
tettek, hogy átmenetileg a vizsgákon elfogadják a magyar nyelvű feleleteket, s rövidesen betöltik a magyar tanszéket. Ez utóbbit a román hivatalos
közlöny, a Monitorul Oficial 1922. január 3-i számában hirdették meg. A
jelentkezési kérvényhez állampolgársági bizonyítványt, bölcsészdoktori
diplomát és a megjelent művek jegyzékét kellett csatolni.
Kristóf 1921 nyári levelezéséből kitűnik, hogy eleinte a Református
Tanárképző Intézet irodalmi tanszéke iránt érdeklődött, majd az egyetem
katedrájára aspirált. Sextil Puşcariu nyelvészprofesszorral, az egyetem prorektorával 1921 júliusától levelezett a tanszék ügyében, Vásárhelyi János –
akkor dési református lelkész, utóbb püspök – egyenesen felkérte a tanszék
megpályázására. Kristóf azonban ragaszkodott ahhoz, hogy őt meghívják
a tanszékre, így akarta elkerülni a hangadó magyar körök rosszallását. A
meghívás csak a helyettesítés vonatkozásában teljesült: 1922. április 1-től
kezdhette meg előadásait.29 Az állás végleges elnyeréséért pályáznia kellett.
Rajta kívül még Borbély István unitárius és Kovács S. János katolikus gimnáziumi tanárok jelentkeztek az állásra. A minisztérium kinevezte egyetemközi vizsgabizottság csak Borbélyt és Kristófot fogadta kollokviumra, s
az utóbbit egyhangúan javasolta kinevezésre: 1923 februárjában rendkívüli
tanárként (profesor agregat) foglalhatta el a tanszéket. Walter Gyula a Pásztortűz március 18-i számában így kommentálta az eseményt: „E kinevezés
több okból megérdemli, sőt megkívánja a vele való foglalkozást. Elsősorban
örömünknek kell kifejezést adnunk, hogy a román egyetem magyar kated29 Magyar előadások az egyetemen. Ellenzék 1922. ápr. 6.; Deschiderea cursului de l[imbă]
şi literatură maghiară. Înfrăţirea 1922. ápr. 7.– Az első előadásra április 4-én került sor,
ennek vázlata: A magyar ősköltészet problémái. Pásztortűz VIII(1922). I. köt. 460–464.
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rájára olyan egyént ültettek, ki egész eddigi működésénél fogva garancia
arra, hogy a magyar irodalomtörténet és nyelvészet tanítása a legobjektívebben s a megkívánható alapossággal és lelkiismeretességgel fog történni.
Kristóf György eddigi irodalomtörténeti munkássága nagy felkészültségre,
komoly elmélyedésre és tudományos módszerességre vallott.” Az új profes�szor 1926-ban kapta meg a nyilvános rendes egyetemi tanári rangot.
A tanszéken nehéz, lelkiismeretességét többszörösen próbára tevő munka várt Kristófra. Egyedül kellett a teljes magyar irodalomtörténetet és nyelvészetet előadnia. Néhány alkalommal hivatkozott is rá, hogy a nyelvészethez nem ért, csak ideiglenesen vállalhatja tanítását. Mindent elkövetett egy
nyelvészeti tanszék felállítása, illetve egy nyelvész lektori állás létesítése érdekében – erre jelöltje is volt: Bitay Árpád. Sőt az irodalomtörténetben is csak
a 19. századot vallotta szakterületének, itt érvényesíthette kutatási eredményeit, egyéni nézeteit. A többi korszakot a legújabb szakirodalom alapján
adta elő. Mivel az egyetemre beiratkozott hallgatók irodalmi felkészültsége
nagyon különböző színvonalú volt (akkoriban magyarból nem is érettségiztek), kötelességének tartotta négyéves periódusok alatt az egész irodalomtörténetet átvenni az alapkurzuson (heti 2 óra). Emellett vagy nyelvészetet,
vagy irodalmi szakkurzust tartott heti 1 órában.30 1927-től hirdetett első ízben kollégiumot az erdélyi magyar irodalomról. Általában a szabad előadást
kedvelte, időnként, adatok, idézetek kikeresésére nézett jegyzeteibe.
Az igazi élmény a heti kétórás szemináriumokon érte diákjait. Itt a
professzor megfigyelőként visszavonult, s átadta hallgatóinak a szót. Azok
pedig szabadon vitatkozhattak egy-egy dolgozaton, ő csak a vita végén
foglalta össze a tanulságokat. Kristóf órákon kívül is baráti kapcsolatot
tartott fenn érdeklődő, tehetséges tanítványaival, az egyetem elvégzése
után pedig figyelemmel követte pályájukat, atyailag irányította őket, főleg szakmai téren. Akik közelről megismerhették, egy életen át tisztelték,
mesterüknek vallották. Jancsó Elemér, Szabó T. Attila, Nagy Géza, Szigeti József, Vörös István a legnagyobb elismeréssel idézték fel emlékezetét.
Akadtak viszont olyanok is, akik a korabeli felsőoktatási szabályzat nyújtotta lehetőséggel élve beültek az egyetem egyetlen magyar professzorának valamelyik előadására, s ha nem azt hallották, amit a meghirdetett
cím alapján reméltek, elégedetlenül távoztak az óráról, a professzor egyegy megállapítását vitték magukkal és kommentálták gúnyosan.
A szemináriumi élet tulajdonképpen csak 1927-től bontakozott ki,
ugyanis ekkor jutott a magyar tanszék a központi épületben egy megfelelő
első emeleti teremhez, ahol el lehetett helyezni a fal menti szekrényekbe a
30	Kristóf György: Magyar tanszékek egyetemeinken. Magyar Kisebbség IV(1925). 450–
459.– Blédy Géza: A magyar nyelv és irodalom a kolozsvári egyetemen. Erdélyi Irodalmi
Szemle (a továbbiakban: EISZ) VI(1929). 338–343.
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Ferenc József Tudományegyetem egykori magyar tanszékeitől örökölt ötezer kötetes könyvállományt.31 Ezután ez a helyiség lett a professzor dolgozószobája is. Ő vagy a könyvtáros diák reggel 9-től este 7-ig kiszolgálta
az olvasókat, 20–25 személy fért el a teremben. A korabeli viszonyokra jellemző, hogy Kristóf 1924-ig tulajdonképpen ingázott Szászvárosról, akkor
utalták ki számára a Szegedre távozó Buday Árpád történelmi intézetben
lévő óvári lakását, ahova beköltöztethette népes családját.
Kristóf György 1938 októberében töltötte be hatvanadik életévét. Tanítványai közügynek érezték az évforduló megünneplését, s professzoruk iránti hálájukat egy emlékkönyv összeállításával akarták kifejezni. A
331 lapos kötet Magyar Irodalomtörténet 1939. Emlékkönyv Kristóf György
hatvanadik születésnapjára (Kolozsvár 1939) címmel jelent meg, hat volt
tanítvány jegyzi szerkesztőként.32 Az anyag összegyűjtését Jancsó Elemér
végezte, a professzor műveinek 641 tételes könyvészetét Reischel Arthur
szerkesztette. Kacsó Sándor írt hozzá hangulatos előszót, majd más huszonkét tanítvány „tanulmánya, cikke” következik: meglehetősen eltérő
színvonalú írások. Az itt szereplő tanítványok közül utóbb nyolcan jutottak egyetemi tanszékhez, hárman pedig középiskolai tanárként is tudományos munkásságot fejtettek ki. A kötet főcíme arra utal, hogy eredetileg az emlékkönyv egy évkönyv-sorozat első köteteként készült. 1941-ben
egy újabb kötet kiadását tervezték, de az már nem került sajtó alá33.
Az 1940. augusztus 30-i bécsi döntés nyomán Erdély északi és keleti részét visszacsatolták Magyarországhoz. A román egyetem áttette
székhelyét Nagyszebenbe, s a román Közoktatásügyi Minisztérium – a
Kolozsvárt maradó – Kristóf Györgyöt bízta meg az egyetemi épületek és
még itt maradt felszerelések átadásával. A magyar tanügyi hatóságoknak
szeptember 12-én nyújtotta át Kristóf a központi épület főbejárati kapukulcsát, s rögtön megbízták, hogy helyettes rektori minőségben vezesse
a folyó ügyeket az új egyetemi tanács beiktatásáig. Ezt a tisztséget október 23-ig viselte a professzor, amikor átadta a vezetést Málnási Bartók
György választott rektornak. Október 24-én a kormányzó Corvin-koszorúval ismerte el nevelői és irodalomtudósi munkásságát. Ezután Kristóf
tanszéke megfelelő elhelyezésére fordított gondot, annál is inkább, mert
az a munka, amit eddig egyedül végzett, ezután négy tanár feladata lett.
A régi magyar irodalom részére külön tanszéket szerveztek, s ezt Kristóf
régi barátjával, dr. György Lajos egyetemi magántanárral töltötték be. Lé31	Vö. A kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének könyvtára. Írta Kristóf György. Pécs 1943.
32	Jancsó Elemér, Nagy Géza, Pellion Ervin, Reischel Arthur, Sántha Alajos, Szabó T. Attila. A tényleges szerkesztői munkáról az 1970-es években Szabó T. Attila szóban tájékoztatott.
33 Gaal György: Egy irodalomtörténeti évkönyv terve 1941-ben. Utunk 1981. jún. 5.
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tesítettek egy magyar nyelvtudományi, valamint egy finnugor nyelvtudományi tanszéket is, ezekre Kristóf hű tanítványát, Szabó T. Attilát, valamint egykori egyetemi diáktársát, Mészöly Gedeont nevezték ki. A négy
tanszék részére az állam kibérelte gróf Bánffy Miklós író-politikus Király
utcai házának (ún. Tholdalagi–Korda-palota) az első emeletét. Itt a professzoroknak külön dolgozószobát lehetett biztosítani, s a szemináriumi
könyvtár is jól elfért. Ennek anyagát az ekkoriban elhunyt Császár Elemér
és Baros Gyula irodalomtörténészek egyenként négyezer kötetes könyvtárával sikerült gazdagítani. E ritka értékes könyvgyűjtemény történetét
személyes emlékei és a fellelt dokumentumok alapján egy füzetben meg
is írta Kristóf: A kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Magyar
Irodalomtörténeti Intézetének könyvtára (Kolozsvár 1943).
A kolozsvári professzort a következő években tisztségviselőül is megválasztották. 1940/41-ben a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar
prodékáni, 1943/44-ben dékáni, 1944/45-ben ismét prodékáni tisztségét
töltötte be. Dékánként 1944. február 8-án az egyetem összes hallgatói
számára Az egyetem hivatása címmel tartott terjedelmes, kis füzetben is
közzétett előadást,34 mely a társadalom téves vélekedését próbálja helyesbíteni. Szerinte az egyetem nem egy magas állások betöltésére feljogosító
diplomát nyújtó intézet, hanem fő feladata a tudósképzés, valamint a tudományművelés. A beszéd egyben pályazáró hitvallásnak is tekinthető.
1945-ben, mikor megalakul az új – utóbb Bolyairól elnevezett – magyar
tannyelvű kolozsvári egyetem, a már hatvanhét esztendős Kristóf Györgyöt nyugdíjazzák, helyét Jancsó Elemér foglalja el.

Az erdélyi irodalom krónikása
Az 1920-as években Kristóf fokozatosan eltávolodik a szellemtörténettől,
bár ennek hatása még jó ideig érződik dolgozatain.35 Eddigi fontosabb írásait a két író születési centenáriumára kötetbe gyűjti: Petőfi és Madách. Tanulmányok (Kolozsvár 1923). E 16 dolgozat együttes közzététele le is zárja
ezt a tematikát. A kialakuló önálló erdélyi magyar irodalmi életben a pillanatnyi feladatok kerülnek előtérbe: az irodalmi publicisztika és kritika
rengeteg idejét vette igénybe az egyetemi előadások kidolgozása mellett. A
napilapok, a meginduló első itteni folyóiratok elsősorban az erdélyi irodal34 Az egyetem hivatása. Kolozsvár 1944. (Egyetem és egyetemi munka. Előadások a kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem összes hallgatói számára. 1.)
35	Kristóf irodalomtörténészi munkásságára nézve lásd Gaal György: Pozitivizmus és szellemtörténet Kristóf György munkásságában. = Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok 1984. Buk. 1984. 85–103.
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mi múltra és a jelenkori irodalmi helyzetre vonatkozó írásokat igényeltek.
Úgyhogy Kristóf – úgy tűnik – jó tíz éven át rabja volt a napi feladatoknak, a
pillanatnyi rendelésnek, s nem alakíthatta tervszerűen saját munkásságát.
Mit tartalmaz Kristóf 1920-as és 1930-as évekbeli munkássága? A
könyvismertetéseken és a napi – gyakran nem irodalmi vonatkozású – cikkeken kívül: egy népszerű Jókai-könyvet,36 a műveltebb román közönség
részére írt magyar nyelv- és irodalomtörténetet, egy tanulmánysorozatot
a magyarországi („Királyhágóninneni”) írók erdélyi utazásairól, irodalmi kapcsolatairól (1942-ben kötetbe gyűjtve37), a Hetven év (1849–1919)
az erdélyi magyarság szellemi életéből című befejezett, de csak részleteiben
megjelent adatgazdag monográfiát, a Bethlen Gábor-évfordulóra készült,
alapos kutatás után megírt tanulmányokat, Elfelejtett erdélyi költők főcím
alatt cikksorozatot s néhány önálló értekezést főleg erdélyi írókról.
A romániai magyar irodalom első teoretikusa volt. Ő mutatott rá első
ízben, hogy helyesebb az erdélyi jelző helyett a romániai magyar használata:
„Ne erdélyi irodalmat, hanem romániai magyar irodalmat emlegessünk, írjunk és fejtegessünk. Ne az erdélyi irodalom sorsáról, hanem a romániai magyar irodalom megszervezéséről gondolkozzunk. Az erdélyi jelző kirekeszt,
elfeled vagy mostohának tekint mindent, ami nem esik bele a régi Erdély földrajzi területébe, szellemébe. A romániai magyar összefoglal mindent, ami az
országban magyar Zsombolyától Bukovináig, Nagykárolytól Konstancáig.”38
1921. december 4-én Az erdélyi magyar irodalom múltja és jövője39 címmel
tartja székfoglaló előadását az Erdélyi Irodalmi Társaságban. Itt kifejti, hogy
az irodalom a műveltség szerves része, ezért a romániai magyarság számára „egységes magyar közművelődési programot” kell megállapítani. Ez
majd hozzájárul a műveltség megtartásához, sőt lehetőséget nyújt annak
fejlesztésére. Erre ugyanis lehetőséget biztosítanak Románia törvényei. E felismerést Kristóf fogalmazta meg elsőként: „Mindnyájan hisszük, hogy mint
Románia állampolgárai is megmaradhatunk magyaroknak. A lehetőséget
biztosítja számunkra Romániának alaptörvényszerű akaratnyilvánítása a
becikkelyezett gyulafehérvári határozatokban, biztosítja a békeszerződés,
az egyetemes világáramlat, amelynek jellemzője az, hogy a fejlődést a kisebb
etnikai egységek számára is biztosítja. Csak egyetlen módon juthat magyar
műveltségünk zsákutcába, ha mi magunk dobjuk el magunktól.” Ugyanakkor az itt kialakuló művelődési élet része lesz az egyetemes magyar művelt36 Jókai Mór élete és művei. Születésének századik évfordulója alkalmából összeállította
dr. Kristóf György. Cluj-Kvár 1925.
37 Királyhágóninneni írók Erdélyben. A Rothemere-alap jövedelméből kiadja a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem. Kvár 1942. Kolozsvári Tudományos Könyvtár 2.
38 Erd.magy.irod. 285–287. Később azonban Kristóf is inkább az „erdélyi magyar irodalom” elnevezést használja.
39 Pásztortűz VIII(1922). I. köt. 257–264, kötetben: Erd.magy.irod. 3–14.
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ségnek, annak mércéjével kell mérni. Erre az erdélyi irodalmi-tudományos
élet előzményei, hagyományai figyelmeztetnek. Legyen az alkotás művészi,
így fejezze ki az erdélyi szellemiséget! A tanulmányt később Kristóf a hasonló
című, 1924-ben kiadott kötete élére helyezte.
Az EME egyik szakosztályi ülésén tartott előadásából nőtt ki az Esztétikai becslésünk a mai közszellem hatása alatt című, 1928 végén a Minerva könyvtárban megjelent kötete. Ebben arra vállalkozik, hogy bizonyos
irodalomelméleti, esztétikai alapvetés után egy évtizednyi tapasztalat
birtokában a romániai magyar irodalom minden megoldott és még megoldatlan kérdését elemezze, illetve a megoldási lehetőségeket kutassa. A
másfélszáz lapos könyv érthetően nagy visszhangot keltett. Míg korábbi
írásaiban inkább csak regisztrált és megoldási lehetőségeket ajánlott, itt
már tendenciózusan konzervatív szemszögből figyeli az első tíz év fejleményeit, s ez irányba szeretné terelni az egész irodalmat: csak azt tartja
dicséretre méltónak, ami egyezik elveivel. Rajka László találóan jegyezte
meg a kötetről: „Ez a könyv az erdélyi magyar konzervatív szellem eddig
megjelent legkitűnőbb rendszerezése.”40 A konzervatív tábor határon innen és túl dicsérte a kötetet. A „másik” tábor észre sem vette. E kötetben és
külön tanulmányban is Kristóf elemzi a transzszilvanizmus – máig sokat
vitatott – kérdését. Szerinte ez az erdélyi magyarság közszelleme. De román, német, sőt zsidó és örmény transzszilvanizmusról is beszél. Lényege:
úgy helyes, ha Erdély népei „önmagukat annak tekintik, amik: Erdély földjének boldog örököseiül, testvérekül, s nem arra vigyáznak, mint az irigy
vendég, hogy vajon a másik mikor távozik, hanem arra, mint a testvér,
hogy a nagyszerű örökségben valamennyien jól érezzék magukat”.41
A romániai magyar irodalom első összegzéseire is Kristóf György tesz
kísérletet. A berlini magyar irodalomtörténész, Farkas Gyula felkérésére ő
készít először válogatást „élő erdélyi novellisták műveiből”. Ez Erdély lelke
címmel jelenik meg a berlini Ludwig Voggenreiter Kiadónál (1924). A kötetbe Benedek Elek, Sebesi Samu, Kovács Dezső, Berde Mária, Gyallay Domokos, Balogh Endre, Makkai Sándor, Pálffyné Gulácsy Irén, Molter Ká
roly, Nyírő József és Kacsó Sándor egy-egy írása került be. Kétségtelenül a
három nemzedéket képviselő tizenegy író elég átfogó képet nyújtott éppen
kibontakozó novellairodalmunkról. Tabéry Géza, Sipos Domokos, esetleg
Nagy Dániel jelenléte hiányolható. A kötetnek külön jelentőséget ad az,
hogy előszava, ha röviden is, bemutatja novellairodalmunkat, s jellemzi a
szóban forgó írókat. Ezt a kis magot Novella- és regényirodalmunk címmel
40 Pásztortűz XV(1929). 165.
41 Transilvánizmus. EISZ III(1926). 277–304, kötetben: Kritikai szempontok az erdélyi irodalmi életben. Írta Kristóf György. Cluj-Kvár 1931. 3–41, idézet a 16. lapról.
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önálló tanulmánnyá fejleszti az Erdélyi (Pásztortűz) Almanach42 részére, s
ott nem feledkezik meg a fenti – hiányolható – három prózaíróról sem.
Ugyancsak 1924-ben A magyar líra mai főképviselői Erdélyben címmel
készít összefoglalást a Cultura című négynyelvű folyóiratnak. Azt az öt
erdélyi reprezentatív lírikusunkat akarja bemutatni, akik megérdemlik,
hogy műveiket tolmácsolják: Szabolcskát, Áprilyt, Reményiket, Tompa
Lászlót és Szombati Szabó Istvánt tartja reprezentatív költőinknek. Ez és
az előző tanulmány is bekerül Kristóf 1924-es kötetébe.43
Ilyen előzmények után nem véletlen, hogy Kristófot kérték fel az Erdély
és Románia „egyesülésének” tizedik évfordulójára Bukarestben összeállított
háromkötetes emlékalbum romániai magyar irodalomról szóló fejezetének
megírására. Dolgozatát magyarul fogalmazta Tíz év az erdélyi magyarság
irodalmi életéből címmel, s azt közzétette az Irodalomtörténet 1930-as évfolyamában44 és következő tanulmánykötetében: Kritikai szempontok az erdélyi irodalmi életben (Cluj-Kolozsvár 1931). Az albumbeli román fordítást
David Prodan levéltáros készítette. A tanulmány kifejezetten az irodalomra
összpontosít. Ezt azért kell hangsúlyoznunk, mert három évvel korábban az
Irodalomtörténeti Közlemények részére György Lajos már megírta Az erdélyi magyarság szellemi élete című nagy tanulmányát,45 amelyik a Kristóféval
hasonló felfogásban, a szépirodalom rövidebbre fogott bemutatása mellett
kitér a tudományos irodalomra, a sajtó- és hírlapirodalomra, a könyvsorozatok és könyvvállalatok, irodalmi társaságok és kulturális egyesületek
helyzetére, a zenei életre és a képzőművészetre. Kristóf tanulmányának első
három fejezete az erdélyi irodalom múltját, meghatározását, mennyiségi
fejlődését, szervezési kérdéseit tárgyalja. Ezek végkicsengése: „Az erdélyi
magyar irodalom jó úton van.” A továbbiakban külön-külön tárgyalja a regény, a líra és a dráma helyzetét, mondhatni minden addig jelentkezett íróról említést tesz. Az utolsó fejezet a Magyar–román irodalmi kapcsolatokról
szól. Főleg Bitay Árpád és Szőcs Géza munkásságát emeli ki. A tanulmányt
a szakirodalom számbavétele zárja. Míg korábbi tanulmányaiban inkább
leltározott, s a dicsérendő példákat emelte ki, itt bátrabb, kritikai hangvételt
tanúsít, az más kérdés, hogy szempontjai mennyire bizonyultak maradandónak. Érdemes arra is felfigyelni, hogy a tíz év távlatából György Lajoson
és Kristófon kívül az utóbbi egyik tanítványa doktori dolgozatként románul
elkészítette a romániai magyar irodalom összefoglalását, mely 1930-ban
150 lapos kötetként is megjelent: Aspecte din literatura maghiară ardeleană
42	Két címváltozattal jelent meg. Szerkeszti: Dr. György Lajos. Cluj-Kvár 1925. 203–213.
43 Erd.magy.irod. 239–249, 250–265.
44	Irodalomtörténet XIX(1930). 78–90, 145–158, 235–247.
45	Különnyomatban: Az erdélyi magyarság szellemi élete. Bp. 1926. Irodalomtörténeti Füzetek 12.
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1919–1929. [Fejezetek az erdélyi magyar irodalomból] (Ed. Societatea de
Mâine). Szegeden Tolnai Gábor írt szintén doktori disszertációt ekkoriban
Erdély magyar irodalmi élete (Szeged 1933. 144) címmel.

Az EME munkatársa és szervezője
Kristóf György szinte teljes pályafutása az EME-hez is kötődik. Még diákévei
idején lett az Egyesület tagja, s 1900-tól 1945-ig közölt folyóiratában, az Erdélyi Múzeumban, tanulmányainak jelentős része itt látott nyomdafestéket.
A Valentiny Antal és Entz Géza által összeállított Az Erdélyi Múzeum Név- és
szakmutatója (1874–1937) című bibliográfia mutatójában közel száz utalás található Kristóf nevére, illetve szignójára (–f –y) és álnevére (Tófalvi György).
A századfordulótól 1917-ig majdnem minden évfolyamban szerepel.
Mintegy 40 írásának többsége ismertetés, de tíz terjedelmes dolgozatát is
itt közölte a magyar mitológiáról, Arany Lászlóról, az esztétika módszeréről,
Barcsay Ábrahámról, Bethlen Gábor levelezéséről. Bár nem az EME égisze
alatt jelent meg az átmenetet képező Erdélyi Irodalmi Szemle, de lényegében 1924–1929 között ugyanazt a szerepet töltötte be, mint az EM, s az új
folyam ebből nőtt ki György Lajos szerkesztésében. A Szemlében Kristófnak
33 írása látott nyomdafestéket, több tanulmánya is. Közöttük az Erdély Széchenyi Istvánja46 című: Takáts Sándor egy műve kapcsán figyelmeztet, hogy
ez a jelző nem Kendeffy Ádámra, hanem Mikó Imrére, az EME alapítójára illik, s a két férfiú közötti párhuzamot tíz oldalon át bizonyítja. Míg a régi EMben csak 3 Kristófról szóló ismertetés olvasható, az Erdélyi Irodalmi Szemle
10 írásban foglalkozik a kolozsvári professzorral és műveivel. Az 1930-ban
újraindított folyóiratban már kevesebb ismertetést olvashatunk tőle, így is
19 írással szerepel, róla és műveiről viszont 15 méltatás jelenik meg.
Az első világháború előtti időkben főleg a vándorgyűlések jelentettek
olyan alkalmat, ahol a vidéki értelmiségiek is szerephez jutottak. Kristófra
az 1911. október 7–9-én Vajdahunyadon tartott hatodik vándorgyűlés alkalmával az a feladat hárult, hogy beszédet mondjon, a piski emlékoszlop előtt

46 EISZ VI(1929). 328–337. Különlenyomat is készült róla. Kristóf írt még Széchenyiről:
Széchenyi István kolozsvári képviselősége. Keleti Újság 1927. okt. 27.; Széchenyi és a mai
ifjúság. Ifjú Erdély 1926/27. 61–63.; Erdély Széchenyijének tisztelete a pataki diákok között. Protestáns Szemle XL(1931). 498. – Két Széchenyiről szóló kötetet ismertetett:
Széchenyi eszmevilága. Bp. 1912. Protestáns Szemle XL(1913). 267–269; Széchenyi vallomásai és tanításai. (Széchenyi-antológia. Bp. é.n.) Újság 1926. nov. 28. Külön fejezet szól
Széchenyi erdélyi útjáról: Királyhágóninneni írók Erdélyben. 57–68.
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felidézve az 1849. február 9-i csata eseményeit.47 A következő évben Gyulafehérváron tartott hetedik vándorgyűlésen a résztvevők közt szerepel.
A háború után, ahogy Kristóf Kolozsvárra kerül, bekapcsolódik az EME
munkájába. Korábban is természetes volt, hogy az egyetemi tanárok az
EME-ben is tevékenykedjenek, ezt a hagyományt folytatja az új professzor.
A Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály korábbi elnöke,
Gombocz Zoltán egyetemi tanár 1919 őszén hagyja el Kolozsvárt, úgyhogy
1920. október 23-án a választmány Márki Sándor történészprofesszort kéri
fel az elnöki szék betöltésére. Ő 1921 júliusában távozik Szegedre. 1922. október 11-én Buday Árpád régész magántanárt választják elnökül. A szakosztályi titkár továbbra is Varga Béla unitárius kollégiumi tanár marad. Ők
nagy buzgalommal fognak a szervezéshez: Buday „alig másfél éves elnöksége alatt huszonnégy előadás hangzott el a szakosztályban. Ehhez fogható
tevékenységet sem azelőtt, sem azután nem tud a szakosztály felmutatni”
– írja Rajka László.48 De Budayt is meghívják a Szegeden újraindult egyetem
régészeti tanszékére, s 1924. július 7-én „megindító hangú búcsúlevélben”
lemond az elnökségről. Kristóf György, a jó barát nemcsak Buday lakását,
hanem a szakosztályi elnökséget is megörökli: még 1924 őszén felkérik az
elnöki teendők ellátására, s 1925. május 19-én a közgyűlés szakosztályi elnökül választja. A lemondását szintén benyújtó Varga Béla helyére Rajka
László irodalomtörténész leánygimnáziumi tanárt választják titkárul.
Közben az egész Egyesület léte forog veszélyben. A román állami hatóságok akadályokat gördítenek az elismerése elé, a román egyetem vitatja a
magyar állammal kötött szerződés nyomán az egyetem gondozásába került
gyűjtemények tulajdonjogát. A hatalomváltozás után, 1921. december 29én tartott az Egyesület tisztújító közgyűlést, ezen Ugron Istvánt választották
elnökül, gróf Teleki Árvédot és dr. Papp Józsefet alelnökül. Ez a vezetőség nem
kapja meg a kormány jóváhagyását, s hogy ne akadályozza az elismertetést,
az 1925. február 21-i közgyűlésen lemond. Ekkor új elnökséget választanak:
gróf Wass Béla lesz az elnök, báró Mannsberg Sándor és Thorma Miklós az
alelnökök. A választást Ferencz József unitárius püspök mint korelnök vezeti, a berekesztő beszédet pedig Kristóf György mondja. Többek közt „Erdély
magyarságának örömét tolmácsolta, hogy az unitáriusok agg püspöke előrehaladott kora dacára is friss szellemi és testi erőnek örvend”.49

47 A piski emlék előtt. = Az EME Vajdahunyadon 1911. október 7–9. napján tartott hatodik
vándorgyűlésének Emlékkönyve. Kvár 1912. 15–21.
48 Rajka László: A Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály története 1860–
1934. = Az EME háromnegyedszázados tudományos működése 1859–1934. Cluj-Kvár
1937. 3–36.
49 Új elnökség az EME élén. Keleti Újság 1925. febr. 22.
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Rajka László így ír Kristóf elnökségi idejéről: „Bár szüntelen tartottak a
súlyos nehézségek, melyek az állammal folytatott eredménytelen tárgyalások miatt keletkeztek, Kristóf György mégis módját ejtette annak, hogy a
Buday Árpádtól már sikerrel megindított, de közben újra megakadt munkát
tovább folytassa. Közben azonban olyan mozzanatok merültek fel, melyek
miatt Kristóf György szükségét látta annak, hogy a szakosztály vezetésétől
visszavonuljon. 1927. október 2-án kelt szép hangú búcsúlevelében lemondását bejelenti, de közli egyben, hogy a szakosztály tudományos munkájában
tovább is részt kér.”50 Ugyanezt pár évvel később Szabó T. Attila szakosztályi
titkár így adja elő: „Az új elnök a Buday távozásával megakadt munkának
újabb lendületet adott azzal, hogy sorozatos előadásokat rendezett egy-egy
időszerű kérdésről (pl. a kritika, az egyházak szerepe Erdélyben). Mivel azonban éppen e tájt a kolozsvári egyetem egyes román tanárai kérlelhetetlen
harcot indítottak az EME ellen, Kristóf Györgynek le kellett mondania ennek
az EME életében legmunkásabb szerepet játszó és legnagyobb szellemi erőt
jelentő szakosztálynak elnökségéről. Szakosztályunk legnehezebb idejében
a rendszeres munka megindítója távozott akkor, mikor 1927. október 2-án
Kristóf György bejelentette lemondását. A választmány egyelőre dr. Tavaszy
Sándor református teológiai tanárt kérte fel az elnöki ügyek intézésére.”51
Az újraindulást követően – Rajka László kimutatása szerint – 1923-tól
kezdett Kristóf tevékenykedni: ez év tavaszán „Erdély művelődése” témakörrel hangzott el a szakosztályban előadássorozat, bevezető és záró előadását
Kristóf György tartotta, Roska Márton, Buday Árpád, Biró Vencel, Kelemen
Lajos, Gyalui Farkas és György Lajos voltak a felkért szakelőadók. 1926 januárjától a magyar kritikáról szóló sorozatot Kristóf vezette. Az ő nyitó értekezése (A magyar kritika története a szabadságharcig) után Gál Kelemen, Biró
Vencel, Császár Károly, Bitay Árpád és Tavaszy Sándor mélyítette el a témát.
1926–27-ben „Milyen szerepet vittek a vallások Erdély művelődésében” volt
a téma, itt Kristóf nem tartott előadást. Az 1927–28-as évben viszont az erdélyi közszellem vonatkozásait tárgyalták, s itt olvasta fel a kolozsvári professzor a később könyvvé bővített nagy visszhangú előadását Az esztétikai
becslés a mai közszellem befolyása alatt címmel. Az 1932–1933-as évben
Kristóf Arany János költészetéről értekezett. 1934 januárjában Szabolcska
Mihály Erdélyben, 1937 decemberében Erdély tudományos élete az abszolutizmus korában, 1939 januárjában Az erdélyi magyar vidéki hírlapirodalom
története a kiegyezésig címmel tartott előadást. Ezek szövege rendszerint az
50 Rajka László: i. m. I. h.
51 Szta [Szabó T. Attila]: A Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály közgyűlése.
EM XLVII(1942). 179–187.– A korszakra vonatkozóan adatokat közöl Uő: Az EME története és feladatai. Kvár 1942.– Kántor Lajos: Az EME története 1924-től napjainkig. EM
XXXV(1930). 1–17.
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EM hasábjain jelent meg. 1937 januárjától a szakosztály népszerűsítő előadásaiból is többet magára vállalt, elhangzásukról hírt adott az EM.
Az 1930-as években két EME-vándorgyűlésen szerepelt Kristóf. Az
1931. augusztus 28–30-án megrendezett nagyenyedin Kazinczy és Erdély,
az 1933. augusztus 27–29-én sorra kerülő sepsiszentgyörgyin Kisfaludy
Sándor Erdélyben címmel értekezett. Mindkét dolgozat megjelent nyomtatásban az illető vándorgyűlések emlékkönyvében.52
Az utolsó két szakelőadását az EME-ben már nyugdíjaztatása után tartja 1945. december 14-én Petőfi-kultusz a kolozsvári egyetemen címmel. Ez
bizonyára azonos az EM 1945-ös évfolyamában megjelent utolsó dolgozatával: A Petőfi-kultusz és irodalom első három évtizede, tekintettel erdélyi elemeire
(211–228). 1947. május 21-én A kolozsvári egyetem és a Bolyai-kultusz címmel olvas fel dolgozatot; ez egy hosszabb, Bolyaiakkal kapcsolatos mű része
lehetett. A két Bolyai alakja szépirodalmunkban című összeállított tanulmányát az Erdélyi Tudományos Intézet és az EME Kelemen Lajos 70. születésnapjára készített, 24 dolgozatot felölelő emlékkönyvében nyomtatták ki.
Kristóf dolgozataiban többször is írt az EME-ről, két írása azonban kifejezetten az Egyesület történetével, illetve jövőjével foglalkozik. Az EM hasábjain53 és az Erdélyi Tudományos Füzetek sorozat 135. számaként jelent meg
a Tudományos intézetek Erdélyben 1919-ig című terjedelmes munkája; ennek
negyedik fejezete öt oldalon mutatja be az Egyesületet. Leírja az alapítás előzményeit, megalakulását, jellemzi a muzeális gyűjteményeket, a szakosztályi
tevékenységet, valamint a kiadványokat. Ennél tanulságosabb a Keleti Újság 1941-es évfolyamában közzétett háromrészes eszmefuttatása Az Erdélyi
Múzeum-Egyesület helyzete és feladata54 címmel. Bevezetőben összefoglalja
az Egyesület történetét, majd rámutat, hogy 22 éven át a román egyetemmel
és állammal vita folyt a gyűjtemények tulajdonjoga felett. Most itt az ideje a
gyűjtemények különválasztásának. Szerinte az egyházak részvállalásával az
egyetemtől függetleníteni kell az Egyesületet. Kivéve a könyv- és levéltárat,
az összes többi gyűjteményt külön kell költöztetni. A zsúfolt anyagtól a tanszékek jó része szívesen megszabadulna. A gyűjteményekről katalógusokat
kell készíteni, s élő múzeummá kell őket alakítani. Órarend szerint álljanak
a nagyközönség rendelkezésére, de a kutatók is szakszerűen értékesíthessék
anyagát. Az EME közleményei ezután főleg a gyűjtemények feldolgozására
vonatkozzanak, s meg kell indítani az Egyesület könyvkiadását is. Nem sokkal e cikk után jelenik meg a híradás, hogy „130 ezer pengős segélyt kap az
52 Kazinczy és Erdély.= Az EME Nagyenyeden 1931. augusztus 28–30. napjain tartott tizedik
vándorgyűlésének Emlékkönyve. Cluj-Kvár 1932. 17–36; Kisfaludy Sándor Erdélyben. = Az
EME Sepsiszentgyörgyön 1933. augusztus 27–29. napjain tartott tizenkettedik vándorgyűlésének Emlékkönyve. Cluj-Kvár 1934. 37–43.
53 EM XLVII(1942). 104–131.
54	Keleti Újság 1941. ápr. 20., ápr. 27., máj. 4.
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EME”55. Lehet, hogy ez az összeg akkoriban nem volt elég a Kristóf-féle javaslatok kivitelezésére, az azonban vitathatatlan, hogy a kolozsvári professzor
egy máig megoldandó feladatra irányította rá a figyelmet.

A román–magyar irodalmi kapcsolatok kiépítője
Kristóf a többnemzetiségű Szászvároson megtanult németül, s elsajátította
a román nyelvi alapismereteket, kolozsvári kineveztetése után pedig minden alkalmat megragadott, hogy román nyelvtudását tökéletesítse. Mint az
egyetem egyetlen magyar professzora, rövid idő alatt a román értelmiségiek és hivatalosságok szemében a magyar kultúra képviselője lett. Ebben
a felelősségteljes munkakörben nem élhetett csak a tanításnak. Őt kérték
fel az ünnepi évfordulós cikkek megírására, őt választották pályázati bizottságok elnökéül, ő tárgyalt a kormány képviselőivel magyar művelődési
kérdésekről, s őrá várt a román–magyar művelődési kapcsolatok kiépítésének feladata. Ezt a feladatot vállalta, s vallotta, hogy a Kárpátokon túli
román közönségben is fel kell ébreszteni a magyar művelődés, a magyar
nép iránti érdeklődést színvonalas fordításokkal, népszerűsítő írásokkal.
Első román nyelvű tanulmánya a Dacoromaniában jelent meg 1924
elején, a magyar nyelvű dolgozatot a Sextil Puşcariu vezette szerkesztőség valamelyik tagja fordíthatta le. A román irodalom magyar irodalomra
gyakorolt hatásának egyik legrégebbi ismert bizonyítékát, a két román nótára írt Balassi-verset és szerzőjüket mutatja be a román közönségnek.56
1923 őszén hat román, magyar, szász és francia értelmiségi Kolozsváron egy négynyelvű folyóiratot alapított.57 A mindegyik nyelven azonos jelentésű Cultura főcím alatt tömör, háromszavas francia alcím jelölte meg
a lap profilját: „Science–lettres–arts” (tudomány–irodalom–művészet).
Főszerkesztőként Sextil Puşcariu professzor jegyzi, aki „a román népszövetségi delegáció tagja volt, a népek barátságának gondolatától áthatva
jött haza Genfből”.58 A lapalapítás ötlete is tőle származhatott. A szerkesztőség rajta kívül a következőkből állott: Yves Auger, a francia nyelv pro55	Keleti Újság 1941. júl. 1.
56 Influenţa poeziei populare române din secolul al XVI-lea asupra lui Balassa Bálint.
Dacoromania III(1922/1923). 550–560; ugyanez népszerűbb formában: Cele trei
Crişuri VII(1926). 121–122.
57 Bővebben lásd Dávid Gyula: Tudomány–irodalom–művészet négy nyelven. Korunk Évkönyv 1974. 237–246.– Gaal György: Román–magyar irodalmi kapcsolatok Kristóf György
munkásságában. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXII(1978). 19–30.
58 Mikó Imre: Csendes beszélgetés Bologa professzorral. Utunk 1969. jan. 10. (V. Bologa szavai!)
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fesszora a francia nyelvű anyagot, Lucian Blaga költő és filozófus a román
cikkeket, Kristóf György a magyar, Oskar Netoliczka brassói gimnáziumigazgató pedig a német közleményeket gyűjtötte össze és rendezte sajtó
alá. A koordináló munka a szerkesztőségi titkárra, dr. Valeriu Bologa orvostörténész-tanársegédre hárult, aki mindegyik nyelvet beszélte. A kis
szerkesztőbizottság 1923. október 17-én tartotta első ülését, s valószínűleg
ott fogalmazták meg azt a több nyelven kinyomtatott körlevelet, amelynek talán egyetlen fennmaradt magyar példányát a Kristóf-levéltár őrizte
meg. Íme néhány célkitűzésük: „A tudományos rovatban előnyt adunk a
minél több olvasót érdeklő oly összefoglaló természetű tanulmányoknak,
amelyek a szerző személyes kutatásainak eredményéről adnak számot.[…]
Az irodalmi rovatban kiadatlan műveket nem közlünk. Ellenben keresünk
megfelelő fordítókat románból magyarra és németre s magyarból románra. Ezek számára kijelöljük a legmegfelelőbb szerzőt, verses vagy prózában
írott művet. Megfelelő tért nyújtunk hazánk érdekes részeinek festői leírására, amely feltüntesse a természeti szépségeket, a népviseletet és népszokásokat stb. A kulturális élet rovat (mely francia nyelven jelenik meg) számára a tudományok valamennyi ágából keresünk munkatársakat, akik rövid
szemlében számolnak be az értékesebb új könyvekről, találmányokról, zeneművészetről, kiállításokról s intézmények működéséről.”
A folyóirat első száma 1924 januárjában jelent meg, terjedelme 100 lap
lett, ebből 77-et az értekezések, irodalmi alkotások, 4-et a román és magyar
nyelvű írások rövid francia kivonatai, 18-at pedig a francia és német nyelvű
krónika-rovat kapott. Az első szám első oldalán rövid francia programcikkben ez olvasható: „Azok a kapcsolatok, amelyek mindmostanáig Románia
különböző fajú értelmiségijei között létrejöttek, többnyire a személyes rokonszenven alapultak, és kevésbé a komoly és rendszeres kapcsolatokon.
Ennek következménye, hogy mi nem ismerjük egymást kölcsönösen eléggé.
Ez a fennálló elszigetelődés természetesen egyikünk számára sem előnyös.
Éppen ezért szükségesnek mutatkozik a közeledést termékenyen elősegítő
kezdeményezés. Folyóiratunk több román, magyar és német tudós és szépíró közötti megegyezés alapján jött létre, és az a hivatása, hogy összeköttetést teremtsen három, legbelsőbb lényegénél fogva különböző, de számos
közös nemes érdek révén összekapcsolt etnikai tudat között.”
A Cultura négy kinyomtatott számának első részében („rovatában”)
összesen 51 írás jelent meg. Ezekből 18 román, 17 német, 14 magyar, 2
pedig francia nyelvű. 11 közlemény fordítás. A magyar nyelvű fontosabb
tanulmányok szerzői: Gelei József és Szádeczky Gyula (természettudomány), Makkai Sándor (filozófia), Roska Márton, Buday Árpád (régészet),
Karácsonyi János (történelem), Bitay Árpád, Kristóf György (irodalom). A
kéthasábosan tördelt krónika-rovat írásaiból teljes körképet kapunk a hú-
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szas évek elejének román, magyar, szász művelődési életéről. Már az első
szám bemutatja a román és magyar irodalmi folyóiratokat (N. Georgescu
Tistu, György Lajos), a román opera és a romániai színházak életét (G.
Oprescu, Janovics Jenő), az EME-t (Buday Árpád). Azután rendre jelentkezik a szebeni Brukenthal Múzeum, az EME természettudományi szakosztálya és az Erdélyi Irodalmi Társaság egy-egy beszámolóval, Kuncz Aladár
a magyar színház irodalmi olimpiájáról tudósít, Seprődi János Bartók zenetörténeti helyét próbálja kijelölni, Kós Károly a kalotaszegi népművészetet jellemzi. A krónika-rovatnak nem csak széles skálája, de az is előnyére
válik, hogy mindig a legilletékesebbeket szólaltatja meg.
1925-ben Jókai születésének századik évfordulóját ünnepelték. Mikor az évfordulóról tudomást szerzett a kolozsvári történészprofesszor,
Alexandru Lapedatu, aki éppen a művelődési miniszteri tárcát töltötte
be, felkérte Kristófot, hogy írjon a románok részére egy népszerű Jókaimonográfiát. A kiadást a minisztérium támogatta. Így jelent meg az első
magyar íróról írt román nyelvű monográfia: Maurici Jókai. Biografie şi
caracterizare cu prilejul aniversării de o sută de ani de la naşterea lui [Jókai
Mór. Életrajz és jellemzés születése századik évfordulója alkalmából]. Mint
utaltunk rá, Kristóf az évfordulóra magyar nyelvű Jókai-monográfiát is írt,
egy másik kötetben Jókai erdélyi útjait dolgozta fel, sőt 1925. január 11-én
egész oldalas cikket közölt a Keleti Újságban A románság Jókai műveiben
címmel. Most ezeket kellett ötvöznie, átdolgoznia a román olvasók részére. A könyv tíz fejezetre oszlik, függelékében öt Jókai-novella olvasható
román fordításban. A munka nagy érdeme, hogy nem épít magyar történelmi-irodalmi alapismeretekre, szükség esetén a világirodalmi hátteret
is felvázolja, s ahol lehet, román irodalmi párhuzamokat keres. Akkoriban
még Jókainak mindössze néhány elbeszélése jelent meg románul, egyetlen regényének sem volt tolmácsolása. Az egész kötetet – a novellákkal
együtt – Bitay Árpád fordította románra. A novellák történelmi-földrajzi
tévedéseit lapalji jegyzetekben helyesbítette. Mikor nyolc évvel később az
első Jókai-regény fordítása elkészült, Kristóf cikket írt a Keleti Újságba: Jókai erdélyi tárgyú regénye, a Szegény gazdagok románul is megjelent.59
A román költészet első magyar nyelvű antológiája 1928-ban készült.
Bitay Árpád négy népköltészeti alkotást és huszonnégy költő hetvenkét
versét vette fel a Műfordítások román költőkből című kötetbe. Az Erdélyi
Irodalmi Társaság kiadásában megjelent antológia előszavát Kristóf írja,
rámutat, hogy „a gyűjtemény kedves és szükséges olvasmány leend az
irodalom közönségének, hasznos és szükséges segédkönyve az iskolai tanításnak”. Ugyancsak 1928-ban került sajtó alá a Transilvania, Banatul,
Crişana, Maramureşul [Erdély, Bánság, Körös-vidék, Máramaros] című
59	Keleti Újság 1933. máj. 14.
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emlékalbum második kötetében a Kristóf által írt első román nyelvű ös�szefoglalás a kibontakozó romániai magyar irodalomról.60
Kristóf és Bitay Árpád összefogását dicséri az első román nyelvű magyar nyelv- és irodalomtörténet. Elkészítésére 1929-ben adott megbízást
szintén Lapedatu miniszter. 1934-re készült el a szép kiadású kötet: Istoria
limbii şi literaturii maghiare de Gheorghe Kristóf, profesor la Universitatea
din Cluj. Traducere de Árpád Bitay, profesor la Seminarul Teologic din Alba
Iulia [A magyar nyelv és irodalom története Kristóf Györgytől, a kolozsvári
egyetem tanárától. Fordította Bitay Árpád, a gyulafehérvári Teológiai Szeminárium tanára]. (Ed. Minerva, Cluj).
A rövid előszó megjelöli a könyv célját: általános képet nyújtani a magyar nyelvet nem ismerő románoknak a magyar nyelv és irodalom történetéről. Ez csak az első lépés, az irodalmi művek jó fordításai még hiányoznak. Márpedig „két nép, akárcsak két ember között csak közvetlen
szellemi és lelki érintkezés útján alakulhat ki barátsági kapcsolat és építő
együttműködés. Az ész és a szív mindkét oldalon erre vár.” Kristóf előrebocsátja: könyve nem kifejezetten tudományos munka, inkább nevelő jellegű összefoglalás, amely az irodalomtörténet-írás immár megállapodott
eredményeit tolmácsolja, azt a minimális ismeretanyagot, amely egy művelt ember érdeklődésére számot tarthat. A könyv két, eléggé elkülönülő
részből áll. Az első 28 lap a magyar nyelv eredetét, történelmi fejlődését és
jelenlegi állapotát vázolja négy részben. A hátralévő nem egészen 200 lapon az irodalomtörténet kerül bemutatásra nyolc fejezetben. Bitay Árpád
betűrendes név- és címmutatót készített a kötethez.
Barátja, Bitay Árpád korai halála alkalmakor Kristóf cikket írt a Keleti Újságba, s abban rámutat: „ama bizonyos és sokat emlegetett megértésnek egyik legelső, fáradhatatlanul kitartó, nagy tudományú önzetlen
munkása volt. Olykor csak szegecselt, de máskor gerendát illesztett a hídba; mikor s ahogy a szükség kívánta.”61 Vonatkozhatnak e sorok Kristóf
Györgyre is, aki Bitayval együtt rakta le ama híd első tartóoszlopait, ma is
használt szilárd gerendáit.

60 Zece ani de viaţă literară a ungurimii din Ardeal. = Transilvania, Banatul, Crişana,
Maramureşul (1918–1928). II. Buc. 1929. 1153–1173.
61 Bitay Árpád emléke. Keleti Újság 1937. dec. 2.
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A munkás öregség évei
Kristóf Györgyöt 1945 őszén nyugdíjazták, úgyhogy már a megnyíló Bolyai
Egyetemen nem taníthatott. Elég váratlanul érte ez a fordulat, mert a nála
semmivel sem modernebb gondolkodású – bár fiatalabb – György Lajost
és Tavaszy Sándort egyelőre még megtűrték a tanári karban. Ráadásul
az akkori átmeneti időben nyugdíját sem folyósították, egészen 1948-ig a
Bolyai Egyetem nyújtotta segélyből éldegélt. Lakását a világháború végén
bombatalálat érte, úgyhogy bútorai egy része is elpusztult. Végül a református egyház a Magyar utca elején utalt ki számára lakást. Ekkor már
tudatosan készült az öregségre. Könyvtára egy részét egykori nagyenyedi
iskolájának ajándékozta, irodalmi levelezését pedig az EME levéltárában
helyezte el. Továbbra is írt tanulmányokat, főleg a Petőfi- és a Bolyai-kultusz foglalkoztatta. Az EME megszűnte után sem felolvasási, sem közlési
lehetősége nem maradt. Egyedül egyháza keretében jutott még valamelyes mozgástérhez. A Református Szemlében közölt néhány cikket.
A családnál maradt kéziratai bizonyítják, hogy régebbi témáit kutatta
tovább, főleg Barcsay Ábrahám költészete és Bethlen Gábor egyénisége érdekelte. A Petőfi-irodalmi iskola megalapítójáról, Meltzl Hugóról írt dolgozatát az 1957-es Kelemen Lajos-emlékkönyvben nyomtatták ki.62 Utolsó írásait az 1957-ben meginduló Korunk közölte. Magyar köztársasági mozgalmak
az első világháború előtt címmel Nagy György sepsiszentgyörgyi ügyvédről
írott dolgozata vitát váltott ki, még Magyarországról is hozzászóltak.63
Élete utolsó éveiben látása meggyengült, 1965. október 15-én bekövetkezett halála után a Házsongárdi temetőben helyezték nyugalomra,
Nagy András teológiai tanár temette, a tanítványok nevében Nagy Géza
irodalomtörténész búcsúztatta. Szabó T. Attila Néma halotti beszédét nem
olvashatta fel, de utóbb közölte.64 Az Irodalomtörténeti Közleményekben
V. Kovács Sándor így méltatta „az erdélyi magyar irodalomtörténet-írás
nesztorát”: „Minden írását alapos tárgyismeret, széles körű esztétikai
műveltség, az elvi kérdések iránti fogékonyság jellemzi. Huszonhárom évi
professzorsága alatt a kiváló tanítványok egész sorát nevelte a kolozsvári
tudományegyetemen, s ezért szinte természetes, hogy az erdélyi magyar
62 Meltzl Hugó, a kolozsvári Petőfi-irodalmi iskola megalapítója. = Emlékkönyv Kelemen Lajos
születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kvár 1957. 452–463. A Bolyai Tudományegyetem kiadványai I.
63	Vö. Korunk XVI(1957). 1169–1179, XVII(1958). 304–306, XVIII(1959). 307–315, XIX(1960).
661–668; Századok XCI(1957). 785–789, XCIV(1960). 668–679, XCVII(1963). 165–167.
64 Szabó T. Attila: Néma halotti beszéd Kristóf György ravatalánál. = SZ.T.A.: Nyelv és múlt.
Buk. 1972. 493–497.

365

HIVATÁS ÉS TUDOMÁNY

irodalomkutatás úgyszólván valamennyi számottevő képviselője Kristóftanítvány. Nemes emlékét kegyelettel őrizzük.”65
Studiul prezintă viaţa şi activitatea literară a unuia dintre cei mai importanţi istorici literari şi profesori din Transilvania din prima jumătate a secolului XX: György Kristóf (1878–
1965). El a terminat şcoala medie la Colegiul Calvinist din Aiud, apoi a studiat la Facultatea
de Litere ai Universităţii din Cluj, specialitatea maghiară–latină. In 1905 şi-a luat doctoratul la Budapesta. Timp de 19 ani a fost profesor la Colegiul Reformat „Kun” din Orăştie.
Acolo a început să scrie studii literare, mai ales despre Petőfi, Madách şi Barcsay Ábrahám.
După primul război mondial, când autorităţile româneşti au preluat Universitatea din Cluj,
la Facultatea de Litere s-a înfiinţat o catedră de limbă şi literatură maghiară. La această
catedră începând cu 1922 a predat ca singurul profesor, G. Kristóf. Până în 1940 toţi profesorii specializaţi în limba şi literatura maghiară au fost pregătiţi de el. Pe lângă predare
el a scris o serie de studii importante despre trecutul şi prezentul literaturii maghiare din
Transilvania. A fost un promotor al legăturilor literare româno-maghiare. În 1940 Kristóf a
fost numit ca profesor şi apoi a fost ales şi decan la reînfiinţata universitate maghiară din
Cluj. De acum încolo a predat numai literatura maghiară a secolului XIX. A ieşit la pensie
în 1945. Kristóf a publicat studiile cele mai importante în perioada 1900-1945 pe paginile
revistei ştiinţifice „Erdélyi Múzeum”, editată de Societatea Muzeului Ardelean. A fost şi preşedinte a secţiei filozofico-literare a Societăţii între 1925-1927.
This study presents the the life and literary activity of one of the most important Transylvanian literary historians and university professors from the first half of the 20th century:
György Kristóf (1878–1965). He studied at the Nagyenyed/Aiud Calvinist College, then at
the Philisophical Faculty of the Kolozsvár/Cluj University being specialized in Hungarian
and Latin literatures. He took his doctor’s degree at the Budapest University in 1905. Then
for 19 years he was teacher of Latin and Hungarian at the Szászváros/Orăştie Calvinist
”Kun” College. There he started his scientific career writing studies about Petőfi, Madách
and Barcsay Ábrahám. After World War I, now in Romania, the Kolozsvár/Cluj University
was overtaken by the Romanian state authorities, but it had a department for Hungarian
studies. Its only professor beginning with 1922 was György Kristóf. He trained all the teachers of Hungarian from Transylvania up to 1940. He also had an important literary activity
writing studies about the old and the present day Hungarian Literature from Transylvania.
Kristóf also promoted the reciprocal literary connections with the Romanians. Beginning
with 1940 Kristóf was professor of the returned Hungarian University from the town, being
elected dean. Now he delivered lectures only about the 19th century Hungarian literature.
He got retired in 1945. He published his most important studies between 1900–1945 in the
Erdélyi Múzeum, the scientific review of the Transylvanian Museum Society, he was also
president of the Philosophical–Literary Section of the Society between 1925–1927.

Gaal György

65	V. Kovács Sándor: Kristóf György (1878–1965). Irodalomtörténeti Közlemények 1965. 638.
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Gróf Mikó Imre
(1805–1876)

Az utókor általában azokat az elődöket tartja történelemformáló személyiségeknek, akik helyesen ismerték fel koruk nagy kérdéseit, és maradandó
munkásságot fejtettek ki azok megvalósítása érdekében. Ezekről szokás
azt mondani, hogy rányomták személyiségük bélyegét korszakukra.
Ilyen kimagasló, értékalkotó szellem volt a történeti Erdélyben a 19.
században gróf Mikó Imre, akit találóan neveztek már a kortársak intézményalapítónak s Erdély Széchenyijének, ezzel is utalva jelentőségének
rangjára, Mikó, akárcsak a nagy példa, alapításaival jelentősen hozzájárult Erdély modernizációjához, a magyar kultúra és tudomány fejlődéséhez. Helyesen írta róla Kelemen Lajos: „Két emberöltő távlatából megállapítható, hogy ő szívben, szellemben és áldozatban a 19. században az
egész magyarságnak egyik legkiemelkedőbb, szűkebb hazánknak, Erdélynek legnagyobb fia volt.”1
Nehéz időkben, a levert szabadságharc után Erdélyben berendezkedő Habsburg-abszolutizmus idején jól mérte fel a teendőket, s olyan intézményeket hagyott örökségül ránk, amelyek immár másfél század óta
szolgálják kultúránk fennmaradásának s fejlődésének ügyét. Mikó Imrét
már a kortársak 1856-tól kezdték Erdély Széchenyijének nevezni, s Tompa
1	Kelemen Lajos: Serlegbeszéd gróf Mikó Imréről. Erdélyi Múzeum 1944. 40–41.
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Mihály 1860-ban, Széchenyi István halálakor írt verse nyomán: –„Ragadd
gyorsan, Erdély Széchenyije, / Ragadd kezedbe a szent lobogót!” – ez a metafora gyorsan elterjedt a magyar közvéleményben, s nagymértékben hozzájárult annak a Mikó-kultusznak a kialakulásához, amely legalább egy
évszázadon át tartott. S ha ma, halála után több mint 130 évvel, mégis
azért kell küzdenünk, hogy Mikó Imre gróf neve elfoglalhassa az őt megillető helyét a 19. századi magyar vezetők panteonjában, az nem azért van,
mert életműve elavult volna, hanem a több mint négy évtizedes diktatúra
miatt. A rendszer ideológusai szerint nem volt mit kezdeni Mikó örökségével, sőt azt sugallták, hogy jobb elfeledni azt, de paradox módon az általa s
követői által létrehozott közgyűjteményeket – mint értéket – szétosztották
különböző állami intézmények között.
Ahogy fordult a történelem szekerének kereke, az 1989-es változások
után egyszerre fény derült gróf Mikó Imre időszerűségére, ami egyaránt
vonatkozik az intézményalapítóra és áldozatkészségére, közösségi szolgálataira.
Tanulmányunk az életútról, alkotásairól szól, különös tekintettel fő
művére, a 150 évvel ezelőtt alapított Erdélyi Múzeum-Egyesületre.

Családi örökség. Tanulóévek
Mikó Imre 1805. szeptember 4-én született a háromszéki Zabolán, ősi
székely család sarjaként. Apja gróf Mikó György háromszéki főkirálybíró, anyja gróf Mikes Borbála, ugyanolyan régi háromszéki székely család
leszármazottja, aki fia születésekor gyermekágyi lázban életét vesztette.
Mivel apja is korán elhalt, az árvaságra jutott fiút anyai nagyszülei, gróf
Mikes Zsigmond és Ugron Julianna nevelték, akik Háromszékről rövidesen az Alsó-Fehér megyei Marosújvárra költöztek, hogy az unokát a közeli
Nagyenyeden, a híres Bethlen Kollégiumba járathassák iskolába.
Amint az előbbiekből is kiderül, Mikó Imre két ősi nemzetség, a Mikók
és a Mikesek utódja volt. A Mikó nemzetség első írásos említésével az
1252. augusztus 20-án keltezett okiratban találkozunk, az ős Akadás fia
Vince ispán (comes) volt, aki érdemeiért IV. Béla királytól Hídvégen (Fehér
megye) birtokadományt kapott.2
A Mikó-nemzetségben a századok során volt kiemelkedő diplomata,
jeles krónikaíró, politikus. Anyai ágon úgyszintén számos nagy személyiséget számlált, köztük Mikes Kelement. A késői utód az ősöktől megörö2

Székely Oklevéltár. I. 9. – Erdélyi Okmánytár. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel
regesztákban közzéteszi Jakó Zsigmond. I. 1023–1300. Bp. 1997. 216.
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költe a rangot és a vagyont, amelyekhez rendkívül tudatosan kialakított
életmódjával méltó kívánt lenni.
Ahhoz, hogy valóban az is lehetett, tehetsége mellett hozzájárult a
nagyenyedi Bethlen Kollégiumban szerzett szellemi felkészítés. Különösen nagy hatással volt rá Köteles Sámuel neves kantiánus filozófus, akitől
elsajátította nemcsak a kanti filozófia alapjait, de az erkölcsi antropológiáról szóló tanításait is igyekezett magáévá tenni, ami későbbi írásainak,
főként az Irányeszmék című munkájának egyik ihletforrása volt. Tanárai
közt találjuk Hegedűs Sámuelt és Szász Károlyt; az előbbi a valláserkölcsi
irodalom, az utóbbi a jogi irodalom neves művelője volt.3
A nagyenyedi kollégium jól felszerelt múzeummal és gazdag könyvtárral is rendelkezett abban az időben, amikor Mikó Imre ott diákoskodott. Könyvtárában olvashatták Bod Péter, Pápai Páriz Ferenc, Benkő
József és más kiemelkedő történetírók-szerzők köteteit, ami azért fontos
számunkra is, mert munkáikkal először bizonyosan itt ismerkedett meg.4
A fiatal Mikó Imre gazdag szellemi tudás és a klasszika-filológia terén
szerzett alapos ismeretek birtokában hagyta el Nagyenyedet, s magával
vitte azt az emberformáló nevelési örökséget is, amely iskoláját jellemezte.
Ezt később így értékelte: „A nevezett főtanoda, mint hazánkban a magyar
nemzetiségnek és protestantizmusnak erős védbástyája, figyelmemnek
s rokonszenvemnek különös tárgya.”5 Tanulmányait Marosvásárhelyt, a
Királyi Táblánál folytatta, ahol 1825-ben jog- és törvénytudományi diplomát szerzett magyar és római jogból.

Hivatali pályán
Ezután késedelem nélkül közpályára lépett: 1826-ban már írnok az Erdélyi
Főkormányszéknél. Ezzel elkezdődött a hosszú, az egyéni előrehaladását
lehetővé tevő, de buktatóktól nem mentes hivatali pálya. A Guberniumnál
a hivatalnokoskodás nem volt könnyű, ez az intézmény bürokratikus, a
bécsi politikának erősen alárendelt volt, ami mégsem hagyható figyelmen
kívül Mikó életpályája alakulásában, mert a hivatali pontosságot, az ügyintézés szakszerűségét itt sajátította el.
3	Vö. Hajós József: Köteles Sámuel. Buk. 1969. Lásd még Jancsó Elemér: Erdély Széchenyije.
Gróf Mikó Imre élete és munkássága. Klny. Magyarságtudomány I (1942). 3. sz.
4
Bővebben: Egyed Ákos: Gróf Mikó Imre, Erdély Széchenyije. Debrecen 2005. 80–91.
5
Mikó Imre Leveleskönyve az Erdélyi Múzeum-Egyesület levéltárában a kolozsvári
Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtárban IX. 161–192. (A továbbiakban: Mikó Leveleskönyve.)
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Hivatalnokoskodása idején bontakozott ki Erdélyben a reformmozgalom, amelyet nagyrészt báró Wesselényi Miklós neve fémjelez. Az 1834-es
országgyűlésen Wesselényi száműzésével ugyan még sikerült elfojtani a
mozgalom nyílt elindítását, de azt már nem, hogy vándorpatrióták ne induljanak el a vármegyékbe és a székely székekbe, hogy az abszolutizmus
ellen hangolják a közvéleményt, s az Erdélyt ért sérelmek orvoslásának
követelésére buzdítsanak. Igaz viszont, hogy a rendek többsége még nem
volt híve a valódi reformok bevezetésének.
Az abszolutista hatalom tiltásai ellenére mégiscsak kibontakozó ellenzéki-nemzeti mozgalom vezetői természetesen felfigyeltek a tehetséges
és a változások iránt is fogékonyságot mutató fiatal Mikó Imrére, és igyekeztek megnyerni céljaik számára. A kapcsolat létre is jött, anélkül, hogy ő
vezető szerepet vállalt volna a mozgalomban. Magatartását a reformkorban kettősség jellemezte: a Gubernium tisztviselőjeként lojális Bécs iránt,
de mindig közelebb áll – legalábbis érzelmileg – a magyar nemzeti törekvésekhez. Ez kiderül abból is, hogy nem volt hajlandó Bécsben a birodalmi
politikának alárendelt erdélyi kancelláriánál hosszabb ideig hivatalnokoskodni, hanem visszasietett Erdélybe, ahol a reformok elfogadása vagy
elutasítása képezte a politikai és országgyűlési viták fő tárgyát.
Itt gyorsan növekszik szerepköre: 1838-ban a nagyenyedi Bethlen Kollégium főkurátorává, 1840-ben az Erdélyi Egyházi Főtanács egyik főgondnokává választották, s rövidesen a Főkormányszéknél is fontos megbízatást kap. Ugyanis az 1841–1843-as országgyűlés beválasztotta a színházi
és a múzeumi bizottságokba, szervezői feladattal bízva meg, ami bizonyíthatóan elősegítette későbbi alapításainak elindítását.6
Ettől kezdve elismertsége s tekintélye gyorsan növekedett, és 1847ben már az ország harmadik főméltóságának szerepét tölti be mint az
Erdélyi Kincstár elnöke. Hogy minek köszönhette Mikó ezt a rendkívül
gyors emelkedést, arra egyik kortársa és későbbi munkatársa, Horváth
Boldizsár tapintott rá: „hosszú, fárasztó közszolgálat, nagy tehetségeit is
túlszárnyaló szorgalma, mindenekfölött pedig egyéniségének szeretetreméltósága, jellemének átlátszó tisztasága”7 vitte előre. A kortársi megállapítást a történetkutatás és -írás megerősítette. Eszerint munkáját lelkiismeretesen és értő módon végezte, miközben szüntelenül gyarapította
tudását az önművelés eszközeivel, amelyre a tudatosan válogatott és gazdag könyvtára is utal.

6	Kelemen Lajos: Törekvések egy Erdélyi Múzeum alapítására. Erdélyi Múzeum 1909.
370.
7
Horváth Boldizsár: Emlékbeszéd gr. Mikó Imre felett. Századok 1877. 21.
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Amilyen sikeres volt a hivatali pálya, hasonlónak ígérkezett a családalapítása, amelyre ugyan későn került sor – már 35 éves volt –, amikor
1840-ben nőül vette gróf Rhédey Máriát, gróf Rhédey Ferenc, Erdély volt
kincstárnokának, egyik legnagyobb földbirtokosának lányát. Ez a házasságkötés hatalmas kiterjedésű földbirtok-vagyonhoz juttatta az addig nagyon szerény vagyonnal rendelkező székely grófot. A gyermekáldás sem
maradt el, ezért hősünk boldog családapának tudhatta magát, amelyhez
– amint már említettük – nagy vagyon, magas rangú hivatali tisztség és
széles körű társadalmi közmegbecsülés társult.

A forradalomban
A közvetlen politizálástól ugyan igyekezett távol maradni, nem csatlakozott véglegesen egyik politikai párthoz sem, de mind a nemzeti liberális
párttal, mind a kiemelkedő konzervatívokkal jó kapcsolatot ápolt; alapvetően a középutasság jellemezte magatartását. Ez a reformkori Erdélyben
fenntartható volt, de a következő korszakban, az 1848-1849-es szabadságharc idején súlyos ellentmondásokhoz vezetett.
A forradalom kitörése után nyomban az a kérdés vetődött fel a békés
természetű Mikó Imre számára, hogy melyik oldalra áll a Habsburg-hatalom és a magyar nemzet konfrontációiban. Lássuk ezt a kérdést is, amelyről az eddigi kutatás nem szívesen beszélt, pedig véleményünk szerint a
forradalom és szabadságharc idején tanúsított magatartásának tisztázása
nélkül nehezen értelmezhető az önkényuralom idején vállalt politikája.
A bécsi és a pesti forradalom híre Nagyszebenben találta Mikót, aki
kincstárnokként többet tartózkodott a szász universitas központjában,
mint Kolozsvárt, mégis a magyar vezető elittel szoros kapcsolatot tartott
fenn a forradalom előtt és a forradalom idején is, ami segítette munkáját,
de nem vette le válláról a döntéshozatallal együtt járó terheket.
Induljunk ki abból, amit a kérdés kiváló kutatója, Kelemen Lajos megállapított: Mikó Imre gróf nem volt forradalmi alkat, az ő „csendes alkotó
természetéhez nem lehetett alkalmas munkatér a forradalom s annál is
kevésbé a szabadságharc”.8 Ez helytálló megállapítás, de ennél mégis tovább kell lépnünk, ha mélyebben szeretnénk hősünk szerepét megismerni
ebben a rendkívül nehéz időszakban. Ugyanis tisztán kell látnunk, hogy
Mikó hajlandó volt részt venni a magyar forradalomban mindaddig, amíg
8	Kelemen Lajos: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története. = Emlékkönyv az Erdélyi MúzeumEgyesület félszázados ünnepére. 1859–1909. Kvár 1909–1942. 21. (A továbbiakban: EME
Emlékkönyv.)
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úgy vélte, hogy az események a békés átalakulás keretei között tarthatók,
s csak akkor próbált félreállni, amikor a fegyveres konfliktus gyakorlatilag elkezdődött mind Magyarországon, mind Erdélyben a Habsburg-hatalom és szövetségesei, valamint a magyar forradalom hívei között.
Már a forradalom első napjaiban igyekezett tisztázni álláspontját az
előbb említett kérdésben. Bár őszinte híve volt a Habsburg Monarchia
fenntartásának, támogatta a magyar forradalom célkitűzéseit, amelyeket békés, törvényes úton próbált elősegíteni. Ennek érdekében közvetítő
szerepet is vállalt a magyar kormány és a Monarchia között. Annak az
erdélyi politikai körnek volt az egyik meghatározója, amelynek élén Teleki József főkormányzó állt, aki maga mellett tudhatta a korábbi erdélyi
ellenzék mérsékelt szárnyát. Szívesen hallgatott Teleki József tanácsaira,
mégis szuverén módon döntött a legfontosabb kérdésekben. Tudatosan
utasította vissza a számára már a forradalom első heteiben felkínált bécsi
erdélyi kancelláriai tisztséget, mert tisztában volt azzal, hogy ennek elfogadása veszélybe sodorhatná az Erdély és Magyarország közötti uniót.
A továbbiakban az uniónak őszinte híveként felhasználta a Monarchia
vezető köreiben élvezett tekintélyét, hogy siettesse az erdélyi országgyűlésen elfogadott unió-törvény uralkodói megerősítését. Hosszas bécsi tartózkodásából visszatérve Erdélybe, ő zárta be kormányzói minőségében
az uniót megszavazó kolozsvári országgyűlést, reményekben gazdag jövőt
kívánva az egyesült országnak.
Erdélyben azonban nem a békés megoldás, hanem a fegyveres konfrontáció irányában haladtak az események. Ő szerette volna elejét venni
a polgárháborúnak, s ennek érdekében vállalta el az 1848 októberében
Agyagfalván megtartott Székely Nemzetgyűlés elnökségét, ahonnan békére szólította fel a magyar forradalom ellen felkelt románokat és szászokat, békére intve természetesen a nagy számban összegyűlt székelyeket
is. De a fegyveres konfliktus kirobbanását, amelyet a Habsburg-hatalom
erdélyi meghatalmazott képviselői ugyancsak elősegítettek, nem sikerült
megakadályoznia.
Ezért, miután a polgárháború elkezdődött, Bécsbe utazott, az uralkodótól remélve segítséget az erdélyi súlyos helyzet rendezéséhez, de kérése
itt sem talált meghallgatásra. Ellenkezőleg, házi őrizetbe vetették, amelyből csak a szabadságharc leverése után szabadult és térhetett haza Erdélybe. Itt az országot romlásban és hadiállapotban találta, amelyet súlyosbított a családi tragédia: feleségének az ő távollétében bekövetkezett
halála – gyermekágyi lázban. Nem csoda, hogy egészsége összeomlott,
kedélyállapota pedig a teljes csüggedés szintjére esett. A katarzis éveit
kellett átélnie ahhoz, hogy ismét munkához láthasson.
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Először az abszolutizmus intézkedései által szétzilált, megfélemlített
és anyagilag sarcoltatott magyarság tarthatatlan állapota késztette cselekvésre. Amit látott és tapasztalt, lesújtó és szomorú volt: 1848–1849-ben
„patakkal omlott nemzetünk vére, bé lőn iszapolva a nemzeti és polgári
élet virágos mezeje, s csak egy-egy villámütött közintézményi rom maradt fenn múltunkból fájdalmas emlékül a jelen számára, Erdély árvákkal,
özvegyekkel lőn tele”9 – írta. S mert rendkívül aggasztónak ítélte meg a
társadalom helyzetét, nem tette magáévá a magyarországi passzív ellenállási politika kurzusát – holott annak kezdeményezőjét, Deák Ferencet
igencsak tisztelte, s nyilvánvalóan jól ismerte érveit is a passzivitás mellett –, hanem kereste azokat a lehetőségeket, amelyek segíthetik kezdeményező fellépését a félelemtől megdermedt erdélyi magyarság felélesztése
érdekében.
Túlságosan látványos, zajos kezdeményezésre akkor senki sem gondolhatott, hiszen katonai diktatúra volt érvényben, ezért a rendszertől valahogyan még megtűrt cselekvés módját kellett megtalálni s találta meg
abban a Claudiustól származó gondolatban, amely szerint „mit erőszakkal nem, csöndben és halkan véghez vihetni”. Ezt ő „valóságos Széchenyi
elv”-ként fogta fel, s amint a szemtanú Jakab Elek előtt kijelentette: megfelelően fog cselekedni.10

Elvi alapok
Fellépése előtt azonban tisztáznia kellett önmaga számára a hogyan kérdését, a cselekvés elvi és gyakorlati alapjait, illetve formáit. Töprengései
során született meg két alapvető elméleti írása: az Intelmek és az Irányeszmék. Az Intelmeket Ádám fiához intézte, de ha alaposabban elemezzük, kiderül, hogy voltaképpen vallomásos visszaemlékezés a maga életéről, tapasztalatairól, amely azonban alkalmas műfajnak bizonyult arra is, hogy
kifejtse nézeteit a világról, társadalomról és egyebekről. Mondanivalóját
röviden a következőkben összegezhetjük.
Tested épségét, erejét, szíved-lelked tisztaságát törekedj megőrizni;
Műveljed képességeidet;
Az életet és a könyveket tanulmányozd;
Általános tudásra ne törekedj, részesítsd előnyben a szaktudást;
9
10

Mikó Imre Mikó Ádámhoz (a továbbiakban: Intelmei). Mikó Imre iratai. Mikó–Rhédey cs.
lt. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület levéltára a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtárban. Ms 2213. (A továbbiakban: Mikó Imre iratai. KvEK.)
Figyelő 1879. július 17.
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Szeresd testvéreidet, vérrokonaidat, barátaidat;
A vallás és hit dolgában légy buzgó, kerüld az álműveltek közönyösségét;
Szeresd a hazát;
Légy hű nemzetiségedhez;
Légy fogékony a köz- és erkölcsi érdekek iránt;
Szeresd embertársaidat és bízzál bennük;
A kegyeletek iránt légy tisztelettel.11
Ha jól átgondoljuk Mikó Imre elveinek a fenti címekben jelzett összegezését, amelyek habitusára világítanak rá, azt látjuk, hogy számára a test
és lélek harmóniája, a hit és tudás együttléte teszi az egész embert. S ha
elveit összevetjük tetteivel, amelyekre később térünk ki, akkor nem nehéz
arra következtetnünk, hogy mennyire tudatosan törekedett az összhang
megvalósítására ezek között. Ideálja a kiegyensúlyozott, családközpontú,
de a társadalom számára hasznos élet.
Elveiből kitűnik az is, hogy milyen nagy hangsúlyt kapott nála az önismeret fontossága. Erről a következőket írta: „Ha idővel férfiúvá lészsz [!]
s hazád fiai bizalmukkal tisztelnek meg, kötelességeket ruházván rád egy
vagy más ügyben: erőddel és az idővel jól számot vess és úgy és olyat vállalj
el, minek embere lehetsz [….] Én is igyekeztem némi jót tenni, amiket – parányiságokat – saját hajlamaimnál fogva kezdettem, s [ha] létesítésök az én
jó akaratom, tehetségem és hatásom körén belöl állott, kivittem. De oly dolgokhoz is kellett nyúlnom, melyekbe csak kényszerülve mentem belé, mert
vittek a körülmények, más honfitársaim visszavonulása12 s ügyekezetem.
Nem értünk mindenben kívánt célt, kívülünk fekvő okok miatt, vagy a viszonyok által máshova sodortattunk, mint ahová menni szándékunk volt,
és bár a belátóbbak előtt igazolva voltunk, találkoztak mégis, kik érzékenyen vádoltak. Nekem nem fájt, mert el voltam rá készülve, lelkiismeretem
megnyugtatott. Azonban te és akikkel tán együtt fogtok működni, tanuljatok a mi példánkon.” Nem kétséges, hogy Mikó az 1848–1849-i, végső soron sikertelen, bár teljesen jószándékú tevékenységét elemezte, s a tanulságokat ajánlotta Ádám fiának a figyelmébe, azt is hozzáfűzve: „Itt, ez egy
helyen, megengedhetőnek vélem az önpéldámra hivatkozást.”13
Mikó Imre széles látókörű és felelős szellemű kultúrpolitikusként javasolta az irodalmi élet megszervezését, egyebek mellett „egy alaposan kimerítő magyar nyelvtan és teljes szótár gyorsított” kiadása, valamint egy
11
12
13

Intelmei. KvEK Ms 2213.
Alighanem Teleki József főkormányzón lemondására utal, aki az 1848-ban Kolozsvárt
megválasztott unió-bizottság elnökeként Pestre utazott, s emiatt a megüresedett főkormányzói tisztséget neki kellett átvennie 1848 nyarán, s e funkcióban kudarcok érték.
Intelmei. Mikó Imre iratai. KvEK Ms 2213.
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hetenként megjelenő kritikai folyóirat megalapítása által. Ő is vallotta Széchenyi híres mondását, hogy „nyelvében él a nemzet”: „nyelvünkben élünk
vagy azzal halunk meg, ezt pedig irodalmunk tartja fenn. Éppen ezért tiszteletünket érdemlik meg azon derekak, kik, míg mások vagyont gyűjtenek,
kincseket halmoznak össze, addig ők a lélek, a tudomány kincseit keresik,
az eszmék szépsége által lelkesíttetnek, az emberi szív és lélek ismeretlen
mélységeit búvárolják a közönség gyönyörére és tanulságára.”14
Íme a katarzis eredménye: 1848-ban megpróbált elvei szerint az új
helyzetben is helytállni, de bizonyos feladatokat csak a kényszerűség miatt vállalt el, s azokat nem is tudta a kívánt módon teljesíteni, ezeknek
„nem lehetett embere”, s emiatt sokan támadták, de a „belátóbbak” elfogadták a maga mentségére felhozott érveket, ezért lelkiismerete megnyugodott. Többéves önmagával való viaskodás után lelki egyensúlya helyreállt. Forrásainkból tudjuk, hogy egy értő, kiváló egyénekből álló baráti kör
vette őt körül, s ennek tagjai járultak hozzá véleményeikkel önbizalmának
helyreállásához, alkotókedvének felélénküléséhez.
A katarzis eredménye volt az is, hogy Mikó az anyagi áldozatvállalás
iránt is elkötelezettséget fogadott, mert nem elég szavakban szeretni a hazát, tenni kell érdekében, s annak, aki nagyobb vagyonnal rendelkezik, többet, mint másoknak. Ádám fiához szólva ajánlotta: az örökölt vagyon egy
részét fordítsa vissza a társadalomnak: „Ezt tőled a hon kétszerte inkább
megvárhatja, mint sok másoktól, mert a sors tisztességes birtokot hagya
örökölnöd.” Kétségkívül ez már a mecénás Mikó fogadalma a jövő érdekében. Ezzel is célja van, hisz „az eltemetett múltért kárpótlásul jobb jövőnek
rakni le alapjait, a haza szeretetét és szolgálatát, újjászületésének reményét
és hitét csepegtetni a szívekbe most inkább kötelesség, mint volt valaha.”

Közügyi szerepvállalás
Mikó a katarzisból erőt merítve eljutott a missziós feladatvállalásig: felrázni az elalélt s reményvesztett magyarságot, visszaadni önbizalmát.
Az Irányeszmékben a cselekvési programot fejtette ki; ebben a következő
fejezeteket találjuk: I. Nyelv és irodalom, II. Egyetértés, társadalmi egybeolvadás, III. Magyar ifjúság, IV. Nőink hivatása, V. A történelmi alapok
megőrzése, VI. A hazán kívüli lakás.

14

Irányeszmék. Pest 1861. Klny a Budapesti Szemléből. Lásd bővebben Pomogáts Béla:
Mikó Imre és a magyar irodalom. = Gróf Mikó Imre emlékülés. Kvár 2006. 45–60.
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Amikor Mikó Imre az Irányeszméket írta, veszélyben volt az anyanyelv,
a nemzeti intézmények betiltva, kételyek merültek fel a magyarság jövőjével kapcsolatban. Bizonyos, hogy Mikó és kortársai számára Herder látomásai intő jelként vetődtek fel: „Arról van itt szó – írta –, vajon fél vagy egy
évszázad múlva hangozzék-e Magyar- és Erdélyországban magyar beszéd
máshol, mint a Tisza-vidékeken és a székelyföldi hegyek között. Az forog
kérdésben: vajon keleti származású, de nyugati műveltségét a birodalom
bármely népfajával versenyezhetőleg saját vérébe és természetébe fölvett
és vele azonosodott magyar fajunk ezután is öngéniusza vezetése alatt
haladjon előbb a polgárisodás pályáján, vagy egyik, vagy másik társnép
karját és nyelvét fogadja el? Sőt még több, azt ti. hogy a magyar nemzet
létezzék-e tovább is az európai népek családgyűrűjében, vagy kitörölje
önmagát s testetlen fogalommá, puszta történeti tárggyá váljék.”15
Jól kitűnik, hogy a nemzethalál szele ugyancsak megérintette hősünket. Annál inkább érthető ez egyébként, mivel ő az osztrák neoabszolutizmus népeket beolvasztó politikájának fennállását sokkal hosszabb idejűnek gondolta, mint végül is volt.
Az Irányeszmék azonban nem hagyták nyitva a lenni vagy nem lenni
kérdését. Mikó Imre védekező eszközöket ajánl: az anyanyelv védelmét és
a magyar irodalom felkarolását a fennmaradás, az identitás megtartása
legfőbb eszközének gondolta. A megmaradás és önazonosság fenntartásában a nemzetnek döntő jelentőséget tulajdonít. Ha sikerül a történeti
örökséget, ahogy ő nevezte: „a történelmi alapokat” éltetni, az ifjúságnak
átadni, nagy lépést teszünk a jövő érdekében. A történelmi alapok közt a
hazai föld, a közintézmények, a nemzeti szokások és az erkölcs, a történeti
hagyományok és ünnepek, a zene, a tánc, öltözetek mind nagy jelentőséget kapnak. Kis nemzetnek, amilyen a magyar, jobban kell vigyáznia saját
értékeire, mint a nagyoknak, mert minden veszteség erősebben érinti a
kisebbeket. Ennek jegyében örül ő 1848 vívmányainak, a jobbágyfelszabadításnak, a közös teherviselésnek, mert ezek által könnyebb lesz a nemzet összefogását, egységét elérni.
A hosszas fejtegetés során nem a Herder-féle pesszimizmus, ellenkezőleg, a jövőbe vetett hit csendül ki soraiból, mert „azon meggyőződés,
hogy a magyar saját nyelve és nemzetisége életfájának gyökeréről kíván
tovább is táplálkozni, saját szellemében és fogalmai szerint, saját irodalma
segélyével mívelődni, hogy tehát egyéni létét feladni, sem míveltségének
15	Kinek ne juttatná az ilyenszerű aggodalmaskodás eszébe azt a napokban közölt magyarországi felmérést, amely arra a kérdésre kért válaszokat több mint 80 magyarországi reprezentatív személytől, hogy mi lenne, ha Magyarország hirtelen eltűnne Európa térképéről. Vagyis azt, hogy az aggodalmaskodás, talán tudatunknak rejtettebb
rétegében, mint a szabadságharc leverése utáni években, de létezik.
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idegen s természetével és géniuszával össze nem férő alapot és eszközt
elfogadni nem hajlandó, azt hiszem, nem csak az én meggyőződésem, de
mindnyájunké”.16
Természetesen Mikó nem hagyta figyelmen kívül az akkoriban a társadalom döntő többségét alkotó földművelő rétegeket, mert „azok az újjászületés anyagi eszközeit teremtik meg”.
Ilyen meggyőződéssel kezdte meg a gyakorlati munkát. Amint már
említettük, nem fogadta el Deák Ferenc passzív ellenállást meghirdető politikáját, hanem az aktív cselekvő politika útjára lépett.
Jól átgondolt stratégiájának az volt a kiindulópontja, hogy a polgárháborúban tönkrement és a szabadságharc leverése után bevezetett katonai diktatúra által is sújtott, bezárt intézményeket újra életképessé kell
tenni, hogy működésüket újrakezdhessék. A mentő munkában bizonyos
sorrendiséget figyelhetünk meg: először a bezárt iskolák újraindításáért
kezdett akciót, aztán, vagy inkább az előbbivel párhuzamosan, a kolozsvári Nemzeti Színház működésének feltételeit próbálta megteremteni,
majd 1854-ben a korábban (1844) megalapított, de a forradalom idején
szétesett Erdélyi Gazdasági Egyesület újjászervezését kezdeményezte és
vitte sikerre. Sikereihez kétségtelenül hozzájárultak a mögéje felsorakozó
erdélyi, nagyrészt kolozsvári, szakmailag képzett és a magyar ügy iránt
elkötelezett alkotó értelmiségiek: gróf Kemény József, Nagyajtai Kovács
István, Jakab Elek, Kriza János, Kővári László, Berde Áron, Nagy Péter és
még többen.
Közben intenzíven foglalkozott a történelmi forrásgyűjtéssel és történetírással. Elindította az Erdélyi Történelmi Adatok című sorozatot, és
ebben a magyar nyelvű krónika- és emlékirat-irodalom számos fennmaradt darabját tette közzé. Számára a történelem – amint gyakran hangoztatta – az élet tanítója, nemcsak „testis temporum”, hanem „magistra vitae”. Olyan kiváló elődökről írt könyvet vagy tanulmányt, mint Bod Péter,
Benkő József, Kemény József. Az anyaggyűjtés során széles körű levelezést
folytatott, amely ma számunkra elsőrendű történeti forrás.
Írásaiból világosan kirajzolódik három nagy célja: 1. Kolozsvár Erdély
szellemi fővárosa legyen, 2. Álljon helyre Erdélyben az alkotmányos kormányzás és 3. Erdély gazdasági és civilizációs lemaradásának felszámolása. Az újraindított iskolák, a Nemzeti Színház működésének megkezdése,
az Erdélyi Gazdasági Egyesület tevékenysége s nem utolsósorban a vasútépítésért másokkal együtt indított kitartó küzdelme – mind a fenti célokat
voltak hivatottak szolgálni.

16	Uo.
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Az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalapítása
A sikerek láttán az 1850-es évek közepén elérkezettnek látta az időt legnagyobb vállalkozása: egy múzeum és annak fenntartására hivatott
egyesület megalapítására. Számára ösztönzést jelentett az a több mint
évszázados múltra visszatekintő törekvés, amely Erdélyben tudományos
intézmény létrehozásáért folyt. Itt csak Bod Péter kezdeményezésére,
az Aranka György-féle Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság, valamint
Döbrentei Gábor akadémiai jellegű kezdeményezését említjük meg.17 Arról már ejtettünk szót, hogy az 1841-ben összehívott erdélyi országgyűlés
múzeumi és színházi bizottságot választott, nyilvánvalóan azért, hogy
előkészítse azok megalapítását, s ebben szervező szerepet szántak Mikó
Imrének, a Gubernium tanácsosának, országgyűlési meghívottnak. Ez a
megbízatás pedig mintegy törvényes alapul szolgált Mikónak az 1850-es
évek közepén arra, hogy fellépjen tervének megvalósítása érdekében.
Erre serkentette a gróf Kemény Józseffel fenntartott kapcsolata s különösen a nagy levéltári s könyvtári gyűjteménnyel rendelkező grófnál
Gerenden tett látogatása. Beszámolt erről az 1855. február 21-i levelében Toldy Ferencnek, a Magyar Tudományos Akadémia titkárának, aki
a legnagyobb mértékben támogatta Mikó tudományszervező igyekezetét.
A levélben olvassuk, hogy gróf Kemény József még 1841-ben felajánlotta
gyűjteményét egy „állandó erdélyi Múzeum számára”, s újabban, „mint
tőle magától értettem”, úgy rendelkezett, hogy azt az erdélyi múzeum létesítéséig a Magyar Akadémia gondozására bízza.18
Mikó ennek hatására, valószínűleg az említett látogatáskor határozta
el egy olyan erdélyi múzeum létrehozását, amely a már felajánlott és más
tudományos gyűjteményeket Erdélyben fogja tartani.19 A tervezett fellépés rövidesen halaszthatatlanná vált, mert 1855. szeptember 12-én meghalt Kemény József, s félő volt, hogy a gyűjteményét kiviszik Erdélyből.
Mikó terve gyorsan ismertté vált, és beszéd, sőt vita tárgya lett, érdekes módon elsősorban Bécsben, mégpedig a Magyar Sajtó című lapban.
A vita már nemcsak az alapításról folyt, hanem arról is, hogy múzeum
vagy akadémia létesüljön-e Erdélyben. Erről a kérdésről sokan kifejtették
17
18
19

Egyed Ákos: i.m. 152–153.
Mikó Imre Toldy Ferencnek. 1855. február 27. Mikó Leveleskönyve. I/1855. 5.
Erről írta Toldynak: „Nem titkolhatom ugyan el, miként lelkem hőbb óhajtásainak
egyike az, hogy egykor mi, erdélyiekül is egy szerényke kis múzeumot bírjunk, hova
mindazon becses ereklyéket és gyűjteményeket, miknek specifikus rendeltetése: Erdély fiai által használtatni, egy csoportba összegyűjthessük, sőt valóban alig várom az
időt, midőn e végre valamicske siker reményével lépéseket tehetek.” Mikó Leveleskönyve. I/1855. 5.
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véleményüket, de legalaposabban Toldy Ferenc, aki azt javasolta, hogy
alapítsanak múzeumot és múzeumi egyesületet.20 Ez a javaslat kétségkívül találkozott Mikó véleményével, aki nem is késlekedett közzétenni az
alapításra vonatkozó felhívását az általa létrehozott Kolozsvári Közlöny
1856. március 31-i és április 10-i számainak Erdélyi Múzeum című mellékletében.
Az életre hívandó intézmény szükségességének és fontosságának általános okait a következőkben határozta meg: „Hogy Erdély magyar népiségének concentrált Múzeuma s azzal egybekötött némi tudományos
tűzhelye legyen: minden jók által érzett szellemi szükség, a magyarság fennmaradásának, további nemzeti irányú fejlődésének, hazai és állami jelentőségének conditio sine qua nonja, az erdélyi magyar értelmiség közös érdeke,
megalkotása közös kötelessége, a legközelebbi idők, sőt éppen e napok feladata.”21
Azért is szükség van a „concentrált” múzeum létrehozására, mert az
erdélyi magyarságnak nincsenek olyan megfelelő intézményei, amelyek
segítenék, hogy a többi nemzetek számbeli túlsúlyát „egyes-egyedül értelmi erővel s bármely fajjal diadalmasan versenyző szellemi képességeinkkel, sőt némely tekintetben általánosan elismert erkölcsi felelősségünkkel
ellensúlyozhatjuk.” Mikó hangsúlyt helyez a létesítendő intézmény átfogó
erejére, amely értelmezése szerint mindazt el fogja végezni, amit Magyarországon az Akadémia és a Nemzeti Múzeum külön-külön végzett.
Mikó szerint az Akadémia maradjon továbbra is az „összes magyarság szellemi központja”, de a múzeumnak kell „Erdélyben is egy szerény
kis társa és testvére legyen”, amely az anyanyelvet használja, segíti, hogy
gyermekeinket, „mikké mi születtünk, magyarokká neveljük”. Ugyanakkor
hangsúlyozza: kell egy „tudományos tűzpont”, amelyben a haza értelmesebbjei dolgoznak és ahova „összegyűjtik nemzeti kincseinket”, amelyben
„nyelvünk tökéletesítésén, a tudomány s főként a hazai történetek és természettudományok mívelésén, népszerű alakban terjesztésén és gyarapításán fognak a hivatottak munkálkodni”.22
Teljesen világos tehát, Mikó gróf olyan intézményben gondolkodott,
amely múzeumi és akadémiai feladatokat egyaránt ellát. A létesítendő új
intézmény a magyar művelődés és tudományosság központja lesz.

20 Toldy Ferenc: Erdélyi nemzeti múzeum és erdélyi tudományos egyesület. Magyar Sajtó.
1856. január 29.
21	Kolozsvári Közlöny 1856. március 31. Újraközlés: Erdélyi Múzeum. Új folyam. II. XXXVI.
köt. 1931. 4–6. sz. 183–200.
22	Uo. 184.

379

HIVATÁS ÉS TUDOMÁNY

A tudományművelés által tökéletesedni fog a nyelv, „rendszere kitisztul”, a tudományos ismeretek gyarapodnak, ez terjed a nép körében is, a
művészetek is nyernek, mert otthonra lelnek. A tervezett intézmény Mikó
elgondolása szerint minden erdélyi magyarnak érdeke: „Ha Múzeumunk
lesz: a tehetséges ifjú, a lelkész, a tanár, a hírlapíró, az irodalom férfia, a
tudomány és művészet valamennyi barátja és mívelője lelend magának
forrást, honnan ismereteit gyarapítsa; eszközöket, mik által tehetségeit
kifejtse, tért, hol magát kitüntesse.”23
Sürgős a Múzeum megalapítása, mert meg kell menteni gróf Kemény
József gyűjteményét – amint már szó volt róla –, s különben is együtt vannak a saját gyűjteményi alapok, van kiinduló tőke, vannak felajánlások.
Mikó az önkényuralmi körülményekre való tekintettel részletesen
foglalkozott az 1841–1843-as erdélyi országgyűlés határozatával, amelyet kezdeményezése törvényes alapjának tekintett: „egy az 1841-3-ik évi
országgyűlési törvénycikkek és mellékletei értelmében alapítandó Erdélyi
Múzeum”-ról beszél és annak alapján 6 pontban foglalja össze a saját nézeteit az országgyűléssel kapcsolatban. Ezek a következők:
1. Az erdélyi magyar és székely nemzet 1841–1843-ban óhajtotta egy országos könyvtárral egybekötött Erdélyi Múzeum megalapítását.
2. Az alapításra kizárólag magyar és székely hazafiak tettek felajánlásokat.
3. A legelső alapítótól, a gróf Keményektől24 kezdve 1842. december 23ig, amikor az ügyletet lezárták, mindenki csak a Kolozsvárt állítandó
Nemzeti Múzeum gondolatát támogatta.
4. Az országgyűlés többsége nem akart terhet rakni a „más ajkú népekre”, még akkor sem, amikor országos múzeumot emlegettek.
5. A szász nemzet képviselői kérték, hogy a létesítendő múzeumot ne nevezzék országosnak, hanem „Magyar Nemzeti Múzeum”-nak.
6. A múzeumi tervezet nem kapott uralkodói megerősítést, de „meg nem
erősítése is ki nem mondván” – fejti ki Mikó –, ezt a törvénycikket az
azóta megváltozott viszonyok ellenére mint történeti alapot kell elfogadni.
Az Erdélyi Múzeum székhelye Kolozsvárt kell hogy legyen. Itt van az
eddigi gyűjteménye: 22 000 könyv, több ezrekre menő oklevélgyűjteménye, ásványgyűjteménye, készpénze, s így „csak hely lévén szükséges és
egybeállíthatási kormányi engedély”.25 Hogy az első kérdést nyomban
megoldottnak tudhassa, nyilvánosan felajánlotta, minden ellenszolgálta23	Uo. 185.
24	Kemény József és Sámuel.
25 Mikó Imre Szózata. I.m. 193.
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tás nélkül, a kolozsvári 10–12 holdas kertjét a rajta levő épületekkel együtt
a létesítendő múzeum számára. Érdemesnek tartjuk hosszasan idézni
Mikó felajánlását: „Hogy a Múzeumnak Kolozsvártt és lehető gyors felállításának ezen szinte legnagyobb akadálya elháríttassék, hazám iránti szent tartozásimnak némi részben ez által is lerovása, féltve szeretett
nemzetiségem s az erdélyi magyarság jövendőjének ez által is inkább biztosítása tekintetéből azon Külső-Szín [!] utcai kertemet, melyet én erdélyi
kormányzó s magyar akadémiai elnök gr. Teleki József dicsőült barátomnak Erdélyből eltávoztakor az ő emléke iránti tiszteletből megvásároltam, az ott általa építni kezdett nem dísztelen, sőt kellemes fekvésűnek is
mondható lakot teljesen elkészíttettem, magát a kertet egy meglehetősen
rendezett kertté alakíttattam, ezennel egész kiterjedésében, úm. magát
az egy előtermet, két emeletben kilenc szobát […] az Erdélyi Múzeumnak
ajánlom és ajándékozom.”26
Hátra volt még annak a kérdésnek az eldöntése, hogy egyén vagy testület kezdeményezze-e a múzeumot.
Állam által létesítendő országos érdekű múzeumról nem lehetett szó
az ismert körülmények miatt, ezért „mi, erdélyi magyarok a mi anyagunkból, a mi költségünkön, a mi kebelünkben és a mi nemzeti és intelligentiális
érdekeinknek megfelelő, de az országos érdekeknek ellenére nem levő, sőt
a közhazának díszére szolgáló, mindenkinek szabad használatára leendő
Múzeumot akarunk állítni”.27 Vagyis az erdélyi magyarság csak önerőre
támaszkodhatott.
Arra vonatkozóan, ki lépjen fel kezdeményezőleg, Mikó válasza határozott volt: „Alakítsunk egy Erdélyi Múzeum-Egyesületet” részvények útján,
amelynek mindenki tagja lehessen.”
Mikó programja tehát: Nemzeti Múzeum s annak működtetésére polgári
társaság Erdélyi Múzeum-Egyesület névvel, amely egyszersmind tudományos intézmény. Azután részletezi elképzelését az intézmény fenntartásáról és vezetéséről. De mindenekelőtt arról, hogy meg kell szerezni az
alapításhoz nélkülözhetetlen engedélyt.
E nagy értékű felajánlás híre gyorsan elterjedt, s egyre gyakrabban
kezdték Mikót Széchenyi Istvánhoz hasonlítani, pontosabban Erdély Széchenyijének nevezni.
Valóban Erdély Széchenyije volt? És ha igen, mennyiben lehetett az?
Széchenyi és Mikó Imre között sok a közös vonás. Szerintünk a legalapvetőbb a gondolkodás, a törekvés, a szándék azonossága: az elmaradott magyarság felemelése Európa fejlett nemzeteinek színvonalára.
Mégpedig elsősorban a civilizációs vívmányok átvételével s azok hazai
26	Uo. 197.
27	Uo. 198.

381

HIVATÁS ÉS TUDOMÁNY

alkalmazásával, de – és ez nagyon lényeges – a magyar kulturális hagyomány megőrzésével, a nemzeti jelleg hangsúlyos védelmével, különösen
az intézményi rendszerben.
Közös volt az is, hogy mindketten a hasznos élet letéteményesei voltak, alkotószellemmel megáldva. Az önerőből, egyesületi úton való alkotás lehetőségét hangsúlyozták, mert a Habsburg-állam nem volt hajlandó
áldozni Magyarország és Erdély fejlesztésére. Ők az építkezést, a nemzet
fejlődését, felemelését nem forradalom, hanem evolúciós békés úton képzelték el. Az intézményalapításban hajlandóak voltak saját vagyonukból
áldozni: koruk mecénásai voltak. Mindkettőjüket a „konzervatív liberálisok”, a „fontolva haladók” közé sorolták a kortársak. A közjó szolgálata, a
műveltség terjesztése is gondolkodásuk közös vonásai közé tartozott.
Gondolkodóként Széchenyi kétségkívül eredetibb és mélyebb volt,
emellett Széchenyi dunántúli buzgó katolikus; Mikó Imre hű református,
nem nélkülözte az eredetiséget, de inkább a szintetikus látásmód, az ös�szegezés volt jellemző rá. Széchenyi könnyen haragvó, gyakran csüggedő, kétségbe eső, önmarcangoló lélek. Mikó optimista, önuralmát mindig
megtartó, szociális jótékonykodásra hajló, segítőkész jellem, olykor szentimentális. Széchenyi kevesebbet törődött a múlttal, mint Mikó Imre, kritikai szemlélete erőteljesebb, kíméletlenebb, mint a Mikóé, aki lehetőleg
kerülte a nyílt vitákat, és stílusa visszafogottabb.
Tovább sorolhatnánk a hasonlóságokat és különbözőségeket, de most
a teljesebb összehasonlító vizsgálatra nem vállalkozhatunk, ez külön tanulmányt igénylő feladat. Inkább arra a kérdésre keressük a választ, hogy
mikortól és miért kezdték Mikó Imrét Erdély Széchenyijének nevezni.
A Bécsben megjelenő Magyar Sajtó 1856. április 15-i számában közölte Perlaky Lászlónak, a kolozsvári római katolikus líceum tanárának
Hidvégi gróf Mikó Imrének című versét, amelyben az egyik versszakasz
kezdő sora így hangzik: „Vezérül állsz, Erdély Széchenyije!”28 Ugyanebben
a számban szerkesztőségi cikk jelent meg Koszorút az érdemnek címmel, s
abban azt írják, hogy Mikó Imrében „Széchenyink őrködő szelleme munkál”.29 Id. Bölöni Sándor Raguzában 1856. november 8-án keltezett levelében pedig arról értesítette Mikó Imrét, hogy amikor a magyar nemzet
második Széchenyijéért emelte poharát, „az egész asztali társaság nem
szűnt éljenezni”.30 Igaz, hogy az említett esetekben az Erdélyi MúzeumEgyesület számára tett felajánlását méltatták a kortársak a megtisztelő
összehasonlítással. Ezután mind gyakrabban szerepelt Mikó Imre neve a
28 Magyar Sajtó 1856. április 15.
29	Uo.
30	Idős gyulafehérvári Bölöni Farkas Sándor Mikó Imrének. 1856. november 8. Mikó Imre
iratai. KvEK Ms 3567/208.
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Széchenyi Istváné mellett. Valószínűleg már korábban is előfordulhatott
a párhuzam.
Írásaiból és munkásságából kitűnik: Mikó Imre gróf Széchenyit példaképének, magát követőjének tartotta. Ezt hangsúlyozva azt is látnunk kell,
hogy Mikó Imre mégis szuverén egyéniség, Széchenyinek alkotó szellemű
követője. Bizonyosan igaza volt Erdélyi Pálnak, az EME tudós könyvtárosának, amikor azt írta, hogy „Mikó gróf érdeme kisebb volna, ha Erdélyben csak Széchenyi utánzója vagy Erdélyben Széchenyinek hű helytartója
lett volna; világosítsuk meg azzal, hogy Erdélynek akkor nem Széchenyire, hanem Mikóra volt nagyobb szüksége. A két vezető és agitáló nagy hazafi szerepe és jelentősége vérmérsékletük különbözőségén kívül,főként
aszerint alakul ki, amint kinek-kinek működését a maga hazája és kora
irányították.”31
Kétségtelen, hogy mások voltak a cselekvés feltételei a reformkori
Magyarországon, amikor Széchenyi nagy alkotásai megszülettek, mint
Erdélyben a szabadságharc leverése utáni években; ott és akkor, a polgárosodás hajnalán viszonylag szabad belpolitikai körülmények között
dolgozhatott a magyar civilizátor, Erdélyben viszont a tomboló ellenforradalmi terror, majd az ostromállapot megszűnte után, a neoabszolutizmus
feltételei között kellett megtalálnia Mikónak és társainak az újrakezdés
és az alkotómunka feltételeit. Mikót különös emberi kvalitásai, kivételes
karizmája segítették a sikeres munkában. Mai világunkban, amikor a 19.
századi nagy magyar személyiségekhez hasonló politikusokat hiába keresünk, majdnem elképzelhetetlen a gróf Mikó Imre típusú politikus.
De térjünk vissza a Múzeum-Egyesület alapításához.
Tettének kedvező fogadtatása újabb ösztönzést jelentett Mikó számára, aki az eddiginél még erőteljesebb akciót indított:
1. hogy Erdélyben tartsa a tervezett múzeum számára a gróf Keményék
felajánlását, valamint a közben előkerült Aranka-féle gyűjteményt;
2. biztosítsa az erdélyi és a magyarországi értő közönség támogatását
úgy, hogy lehetőleg a szász és román vezetők szimpátiáját is elnyerje
és
3. megszerezze Bécs engedélyét az alapításhoz.
A fentiek megvalósítása érdekében először szervezőbizottságot hozott létre, hogy az elfogadja az Egyesület szabályzatát. Ez rövid idő alatt
megtörtént, s 1856. május 1-jén már egy szűkebb értekezlet vitatta meg,
aztán maga Mikó vitte Bécsbe. Erről írta Kubinyi Ágostonnak, a Magyar
Nemzeti Múzeum igazgatójának a következőket. „Miután nekünk, erdélyi magyaroknak egy kisded Múzeum felállítása nagyon érdekünkben áll,
31

Erdélyi Pál: i.m. 9.

383

HIVATÁS ÉS TUDOMÁNY

létesítését csaknem egy szívvel-lélekkel akarjuk, sőt, hogy e szándékunk
valószínűleg a m. kormánynál is ellenzésre találni nem fog, tekintélyes
kormányi egyéniségektől értesíttettünk; és miután egyenesen őfelségéhez folyamodni többek által éppen én vagyok felkérve, mit én a napokban
teendek is...”32
Nem is késlekedett, Bécsbe sietett, ahol sikerült az uralkodónak átadnia az első szabályzattervezetet. Az esemény időpontjáról pontos információval rendelkezünk. A május 27-én dátumozott levelében írta fiának
Kolozsvárra: „Én tennap valék a felségnél kihallgatáson, hol béadtam a
Múzeum felállíthatása iránti kérelmünket – kegyes fogadtatásban és
biztató ígéretben részesültem.”33 Ilyen „biztató ígéretekben” sokszor lesz
még része az alapítónak: júliusban újra Bécsben járt, de vele nem, csak a
megbízottjával, Somlyai János nyugalmazott tanácsossal közölte a bécsi
kormány részéről Matzinger referens az első észrevételeket a beterjesztett
alapszabályzatról.
Röviden ismertetnünk kell az alapszabályt, hogy nyomon követhessük Mikóék tervét, illetve a kért javaslatokat.
Az eredeti szabályzat szerint az intézmény megnevezése: Erdélyi magyar múzeum-egylet.34 (Neve hosszú ideig hol egylet néven fordul elő a
forrásokban, hol egyesületként. Mi az adott forrás szerint írjuk a nevét, de
magunk az egyesületet használjuk.) Ennek célját az első paragrafusban
pontosan meghatározta: az egylet célja Kolozsvárott múzeumot alapítani,
hogy „ezáltal mind Erdély ismertetését, mind pedig benne a komoly tudományok fejlődését elősegítse”. Tehát a Mikó által kijelölt kettős cél – a múzeumi és akadémiai – együtt jelent meg a tervezetben. Az eszközök között
első helyen állt az, hogy az 1841–1843-as erdélyi országgyűlés alkalmával
és azóta is a kolozsvári múzeum céljaira tett ajánlatokat összegyűjti, s az
„egylettagok” alapítványait s kamatjait, valamint a részvényekből összegyűjtött összeget az alapítás érdekében felhasználja. Az egylet tagja lehet
minden önállású és tudománnyal foglalkozó vagy tudományt kedvelő,
önként csatlakozó „osztrák birodalombeli polgár”. A múzeum részei az
alapszabály szerint: könyvtár, régiség-, pénz-, „természetrajzi”, azaz természettudományi gyűjtemények, művészi tárgyak gyűjteménye és egy
„füvészkert”. Ezek meghatározott időben minden polgár számára nyitva állnak. Az egylet által művelendő tudományok köre nem terjed ki a
hittanra és politikára. A tudományok iránti kedv ébresztése érdekében a
32 Mikó Imre Kubinyi Ágostonnak. 1856. április 27. Mikó Leveleskönyve. III/2. 103.
33 Mikó Imre Mikó Ádámhoz. 1856. május 27. Mikó Imre iratai. KvEK Mikó–Rhédey lt. Ms
5970. doboz. 3. sz.
34 „Az erdélyi magyar múzeum-egylet legfelsőbb megerősítés alá terjesztett szabályai
tervezete”. Mikó Imre iratai. KvEK Ms 3567/IV. 197.
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választmányi üléseken tudományos értekezleteket és felolvasásokat tart,
ezeket havi füzetekben vagy évkönyvekben közreadja. A továbbiakban a
tervezet az egylet működését szabályozó előírásokat tartalmaz.
Az egész tervezet visszafogott, nemzeti célokat nem említ, látható,
hogy összeállítói Bécs „vigyázó szemére” tekintettel voltak. De ez semmiképpen sem jelentette azt, hogy a nemzeti célokról lemondtak volna.
A tervezet benyújtásával megkezdődött az 1856 májusától 1859 novemberéig tartó huzavona. Bécs ígérgetett, Mikó módosította a tervezetet, de a hatóságok újra és újra más kifogásokat emeltek. Voltaképpen az
történt, amit az erdélyi vasútépítés engedélyezése ügyében később Mikó
Imre pontosan megfogalmazott: Bécs zsarolni akarta őt és társait, hogy
Erdély ügyeit ne Erdélyben, egy múzeumnak nevezett, voltaképpen nemzeti jellegű egyesületben tárgyalják, hanem Bécsben a Birodalmi Tanácsban.35 De Mikó kitartó volt: miközben járta Bécset s módosított a tervezeten, szervezte az egyesületet, folyt a könyvtári, levéltári, numizmatikai s
természetrajzi anyag begyűjtése, a szervezőbizottság ülésezett, Mikó felhívásokat bocsátott ki.
Bécsben az ügyet az oktatásügyi minisztérium, a rendőri dikasztéria,
a Helytartótanács elé utalták, de maga a miniszterelnök – akit a referens
szerint ez a kérdés nagyon érdekelt – nyomon követte az eseményeket. A
forrásokból világosan kiderül, hogy a bécsi kormányzat kezdettől fogva
gyanút táplált Mikó kezdeményezésével szemben, s a jóváhagyást halogató taktikáját azzal leplezte, hogy az alapítandó intézmény anyagi és
szervezeti feltételeit hosszú ideig vizsgáltatta. De a kifogásait Bécs csak
nehezen csepegtette, s a legtöbbször csak szóval, üzenet formájában hozta Mikó tudomására.
Mikó Imre bécsi megbízottjának, Somlyai János tanácsosnak augusztus 8-án csak annyit sikerült megtudnia, hogy az illetékesek szeretnének
felvilágosítást kapni arról, milyen tudományokkal kíván foglalkozni a múzeum.36 De már két hét múlva, augusztus 27-én sokkal kellemetlenebb hírek érkeztek Bécsből Kolozsvárra. Somlyai Jánossal ugyanis a következőket
közölte – ugyancsak szóban – Matzinger, a bécsi minisztérium referense:
olyan „tudós társaságról, amelyet az alapszabály tartalmaz, „nem lehet
szó”, s a tervezett intézmény nevét is meg kell változtatni: nem nevezhető
Erdélyi Magyar Múzeumnak, hanem csak Erdélyi Országos Múzeumnak.
Ugyanis Erdély „nemzetiségeiről” tudni nem akar, „Magyar Erdélyországot
nem ismer [kiemelés az eredetiben], csak erdélyi Kronlandot”. Az intéz35 Mikó Imre mondotta: „Mi a kormánynak mostohái voltunk. Minket meg akartak puhítani.” Mikó Imre iratai. KvEK Ms 2886. cs.
36 Somlyai János Mikó Imrének. 1856. augusztus 8. Mikó Leveleskönyve. III/2. 120.
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mény nevének megváltoztatását a Helytartótanács is szükségesnek találta.37
A Bécsből érkezett utasítások alapján Schwarzenberg kormányzó értésére adta Mikónak, hogy az alapszabályból egy tulajdonképpeni tudós
társaságra vonatkozó rendelkezéseket hagyják ki, s még csak utalás se
történjék az egylet tagjainak szervezett tudományos munkásságáról az
egylettel kapcsolatban. Továbbá az egyesület neve legyen „Erdélyi Országos Múzeum”, mert ez „minden szándékos nemzeti különállásra vonatkozó gyanút kizár”, s biztosítani kell a más nemzetiségek hatékony részvételét a szervezetben.38
Vagyis Bécs szerint Erdélyben nem lehet magyar tudós társaság, s a
múzeum sem lehet magyar nemzeti jellegű szervezet. Ezzel már két alapvető jellegzetességétől próbálták megfosztani a Mikó által tervezett intézményt. Aztán újabb és újabb kifogásokat találtak. A múzeum célját csak
Erdély ismeretét segítő ún. honismereti tanulmányokra kell korlátozni az
alapszabályban. Ezek elfogadása esetén a minisztérium az uralkodónak
ajánlani fogja a szabályzat megerősítését.39
Ezt a nagyon halvány ígéretet is kihasználta Mikó arra, hogy a szervezés előbbre jusson; a Nemzeti Múzeum igazgatóját, Kubinyi Ágostont sietett értesíteni: Kemény József gyűjteményét nem szükséges elszállítani.
Aztán sikerült megszereznie az előkerült Aranka-gyűjteményt is.
Mindez azt bizonyítja, hogy a szervezőmunka sikeresen haladt. Ezt az is
segítette, hogy a bécsi minisztérium – látszólag – felgyorsította az alapszabályzat megerősítésének előkészítését. Schwarzenberg Károly főherceg,
Erdély kormányzója,40 aki nem viszonyult ellenségesen Mikó tervéhez,
1856. november 6-án arról értesítette az alapítót, hogy a minisztérium
kimutatásokat kér a múzeumszervezés állásáról,41 a tagokról, a felajánlásokról, a pénzügyi alapról. Ez további lépés megtételére serkentette Mikót.
1856. november 16-án felhívást küldött Erdély és Magyarország kiemelkedőbb értelmiségi személyeihez és számos intézményhez tagok és újabb
felajánlások gyűjtésére, s bejelentette, hogy az eredmények visszaérkezése után közgyűlést hirdet, amely vezető bizottságot választ és módosítja
az alapszabályokat.
A felszólításnak hatalmas visszhangja és sikere volt: személyek és intézmények jelentették be belépési szándékukat, valamint felajánlásaikat.
„Felszólításaim már mindkét országban szétküldettek; itt nálunk javában
37 Somlyai János Mikó Imrének. 1856. augusztus 27. Mikó Leveleskönyve. III/2. 141.
38	Karl Schwarzenberg Mikó Imrének. 1856. november 6. Mikó Leveleskönyve. III/2. 198.
39 Somlyai János Mikó Imrének. 1856. október 8. Mikó Leveleskönyve. III/2. 128.
40 Mikó Imre Toldy Ferencnek. 1856. november 19. Mikó Leveleskönyve. IV/3. 201.
41	Karl Schwarzenberg Mikó Imrének. 1856. november 6. Mikó Leveleskönyve. III/2. 198.
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folynak az aláírások: szegény, gazdag, ifjú, öreg siet filléreit a szent ügyre
áldozni. Még eddig minden osztálynál nagy rokonszenvre talált az ügy”
– írta Mikó gr. Eszterházy [!] Lászlónak és gr. Gyulai Lajosnak, arra kérve őket, hogy írásban erősítsék meg újra előbbi felajánlásaikat.42 Hasonló
levelek százait küldte szét, s aligha maradt egy-egy pozitív válasz nélkül.
Mivel nem áll szándékunkban az EME történetének részletezése, az akció
eredményeinek teljesebb számbavételétől eltekintünk, csak a legfontosabb visszajelzésekre térünk ki.
Különös jelentőségű a Magyar Tudományos Akadémia válasza Mikó
felhívására. Nos, ez a lehető legkedvezőbb volt. B. Eötvös József alelnök
és Toldy Ferenc titkár levélben fordult Mikóhoz, amelyben üdvözlik az Erdélyi Múzeum-Egyesület kezdeményezését. Tekintettel a levél rendkívüli
fontosságára, ezt egészében közöljük.
Nagyméltóságú Gróf Úr!
A Magyar Akadémia mai ülésében hallotta olvastatni Kolozsvárt e hó 16án költ felszólalását az Erdélyi Múzeum-egylet ügyében.
Intézetünk valódi hazafiúi örömmel üdvözli Excellentiádat e téren, melyen egyedül van nemzetünknek jövendője, ti. a tudományos emelkedés által
tartalmasított és nemesített nemzetiségen. Excellentiád bölcsen bélátta a kor
legégetőbb szükségeit. Ki kell emelkednünk a szegénységből, mely a szellemi
fejlődésnek legfőbb akadálya; Excellentiád szerencsésen folyamatba hozta a
gazdászat kiképzésére működő egyesületet; egész erővel tűzpontokat kell alkotni a nemzeti művelődésnek, s az Erdélyi Múzeum eszközöket fog erre nyújtani
a testvér hazának, az elszórt erőket egy célra fogja összekötni, azokat kölcsönhatás előidézése által nevelni, a lankadt figyelmet felébreszteni s új korszakot
deríteni fel azon hazára, mely egyszer már a magyar irodalom anyaországa
volt. S az új korszak története magasztaló beszéd lesz Excellentiád nevére. A
Magyar Akadémia elismerése legyen Excellenciádra nézve záloga azon hálás
tiszteletnek, mellyel e nemes munkásságot és áldozatokat Magyarországnak
minden előre látó hű fia tekinteni fogja.
Excellentiád nov. 19-ről költ becses levelében átengedését óhajtja a részünkre, szíves közbenjárása által, kinyert Aranka-gyűjteménynek. Az Akadémia célja annak megszerzésében annak megmentése volt, mikor az Erdélyé
lészen, nem szűnik meg szellemileg a mienk is lenni: s így örömest lemondunk
anyagi birtokáról, első jeléül azon kézfogásnak, mely bennünket a keletkező
társintézettel testvérileg összefűzend.
42 Mikó Imre Eszterházy Lászlónak és Gyulai Lajosnak. 1856. december 18. Mikó Leveleskönyve. IV/3. 247–248.
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Legyen Excellentiád egyszersmind bejelentője azon határozatunknak,
mely szerint az Akadémia minden eddig megjelent s jövendőben készülendő
nyomtatványaiból az Erdélyi Múzeumnak szabad példányokat fog juttatni, s
emellett mindenkor mindennemű eszközeit tudományos használatul atyafiságos készséggel rendelkezése alá állítani.
A Magyarok Istene tetézze a keletkező Intézetet legjobb áldásával: a hazafiak munkás és áldozó részvételével; Excellentiádat pedig úgy szeresse, hogy
annak teljes virágzását, nemes törekvései legszebb jutalmául mielőbb láthatnia engedve legyen.
Költ Pesten, 1856. november 24. öszves akadémiai ülésünkben.
B. Eötvös József m.k. Toldy Ferenc m.k. titoknok43
Toldy Ferenc arról is értesítette Mikót, hogy az Akadémia november
24-i ülésén felolvasta felhívását, s megnyitotta az aláírási ívet, amelyet
nyomban 24 magyar akadémikus írt alá, ezzel juttatva kifejezésre, hogy
az Erdélyi Múzeum-Egyesület tagja kíván lenni.44 Báró Eötvös József és
Kubinyi Ágoston alapító tag kívánt lenni, a többi részvényes tag, köztük
az ismertebbek: Barabás Miklós, Ballagi Mór, Bugát Pál, Czuczor Gergely,
Csengeri Antal, Hunfalvi Pál, Kemény Zsigmond, Pauler Tivadar, Toldy Ferenc, Vencel Gusztáv.
Mikó Imre az Eötvös Józsefnek küldött köszönő levelében azt írta, hogy
csaknem fölbecsülhetetlen állásfoglalásának „erkölcsi hatása alapítandó
intézetünkre nézve”, mert nehéz dolog „tisztán nemzeti irányú ügy mellett sikerrel föllépni”.45
Gondot jelentett az Egyesület nemzeti vagy interetnikus jellegének eldöntése.
Amikor Mikó közzétette felhívását a Múzeum-Egyesület megalapítására, több erdélyi értelmiségi élt külföldön és Magyarországon. Többek
között Brassai Sámuel is, akire Mikó számított mint közismert erdélyi tudósra. Ezért őt is megszólította, s rajta keresztül más erdélyi származású,
külföldön élő értelmiségieket. Többek között a következőket írta Brassai
Sámuelnek: „Nem tudom, helyes-e, de nekem úgy tetszik, hogy az erdélyi
értelmiségnek külön szerepe és feladata van, mi az idevaló szászokkal és
oláhokkal közvetlen érintkezésből és egytestűségből foly, hogy ti. nekünk,
erdélyieknek együtt itt benn a mi hegyeink között kellene továbbra is az
ipari civilizatiói és tudományos verseny csendes és békés harcát megküz43 A Magyar Akadémia Mikó Imrének. 1856. november 24. Mikó Leveleskönyve. IV/3.
206.
44 „Fogadja Excellentiád e lapot tanulságul azon mély tiszteletnek és hazafiúi teljes bizalomnak, mellyel a Mikó név iránt teljes szívemből viseltetünk.” Toldy Ferenc Mikó
Imrének. 1856. november 25. Mikó Leveleskönyve. IV/3. 209.
45 Mikó Imre Eötvös Józsefnek. 1856. december 5. Mikó Leveleskönyve. IV/3. 219.
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deni, s a küzdés terét a magyar elem számára – ha lehet – megtartani.
Ezért is én önöket s minden künn élő honfitársaimat egykor ismét mind
itt benn szeretném látni Erdélyben, velünk, közöttünk, sorainkban, a tanszékeken, egyesületek és múzeumok sat. élén.”46
Brassai egyetértett Mikó szándékával, és sietve jelentkezett az alapítók közé.47
Az erdélyi magyarság nagy többsége magyar nyelvű és jellegű intézményt akart, s csak ennek biztosítása esetén volt hajlandó pénzzel és muzeális adományaival támogatni az alapítót.
Erre Mikó többször is határozottan kifejtette, hogy az ő szándéka is
magyar nyelvű intézmény létrehozása, és ezt a szász és román értelmiségiekkel folytatott levelezésében is igyekezett megindokolni. Végül is több
szász s román politikus és értelmiségi, egyházfő – ha bizonyos fenntartásokkal is – elfogadta Mikó álláspontját, sőt felvételét kérte az Egyesületbe.
Mikót azért is tisztelték, mert nemzetiségi politikai felfogása átlátható,
mindenki számára nyílt volt: „Nemzetiségünk iránti hő érzés nem feltételezi azt, hogy a többiektől idegenkedjünk, azokban elleneinket nézzük – a
magyar legyen magyar, a szász legyen szász, az oláh legyen oláh, ápolja
mindegyik saját nemzetiségét, ezért jól megférhetnek egymás mellett, s ha
a haza közérdekéről van szó, fogjanak kezet annak előmozdítására.”48 Vagy
is az identitás megőrzése, a másság elismerése és együttműködés közös
ügyekben – ez volt Mikó erdélyiségének s nemzeti politikájának lényege.
Mivel nehéz döntéseket kellett hozni, Mikó javasolta, hogy az addigi
tanácsadó testületet a következő tagokkal bővítsék ki: Bedeus József, Kriza János, Nagy Elek, Nagy Péter, Vass József, Zeyk Károly, titkárnak Finály
Henriket választották meg. A bizottság eredményesen működött, elfogadta a Bécs által elengedhetetleneknek nyilvánított változtatásokat az
alapszabályzatban, amelyet háromévi küzdelem után jóváhagytak. Ezért
1859. november 23–26. közt megtarthatták az alakító közgyűlést.
A közgyűlés napját ünnepként élte meg az erdélyi magyar értelmiség.
Úgy érezte, hogy sikerült egy olyan intézményt létrehozni, amely nemcsak a tudományos élet központja lesz, hanem egyféle „parlament” is,
ahol minden olyan kérdést meg lehet vitatni, amely a magyarság számára
felvetődik. Növelte az esemény jelentőségét a Magyar Tudományos Akadémia küldöttségének jelenléte, élén báró Eötvös József alelnökkel; a küldöttség tagja volt Csengery Antal, az Akadémia jegyzője, Kovács Gyula, a
Nemzeti Múzeum őre. A Redout nagytermében ülésező közgyűlésen 383
46 Mikó Leveleskönyve. VI/I.
47 Egyed Ákos: Brassai Sámuel és az Erdélyi Múzeum-Egyesület. Keresztény Magvető 113.
évf. 2007. 3. sz. 294–302.
48 Mikó Imre Bedeus Józsefnek. 1857. március 7. Mikó Leveleskönyve. VI/2. 425.
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tag jelent meg s tanácskozott b. Liechtenstein kormányzó jelenlétében.
Mikó nagyívű beszédben tekintette át a megtett utat s jelölte ki a közelebbi s távolabbi teendőket.
A beszéd kitért arra, hogy a jóváhagyott alapszabály nem éppen
olyan, mint amilyent az alapítók szerettek volna: „Az alapszabályokat akként kellett egybealkotni, hogy rajtok, mint az egyesületi nyílt parancs és
jelenlegi kormányrendszer kívánalmain alapulókon, a m[agas] kormány
is megnyugodjék, s mint a kitűzött célt nem kockáztatóktól, az alapítók is
bizalmukat meg ne vonják, segélyüket meg ne tagadják”.49
Emlékeztetőül: az első alapszabály, amelyet 1856-ban terjesztettek fel,
„Erdélyi Magyar Múzeum-egylet”-ről szólt, a végleges alapszabályban az
intézmény megnevezése viszont „Erdélyi Múzeum-egylet”, vagyis hiányzik a magyar jellegét feltüntető kitétel. De a névben bekövetkezett változásnál fontosabb volt egy másik; ugyanis az eredetiben célként szerepelt
a múzeumalapítás mellett az is, hogy az egylet „a komoly tudományok
fejlődésének” elősegítője lesz. Tehát a múzeumi és az akadémiai cél együtt
volt célként megnevezve a korábbi alapszabályzatban, de az újból az akadémiai jelleg már hiányzott, sőt ki kellett hangsúlyoznia azt, hogy „A Múzeum-egylet magának semmi tudóstársasági rangot vagy tekintélyt” nem
kíván.50
Az akadémiai célról csak a kényszer hatására s bizonyos, hogy csak
formailag volt hajlandó lemondani az alapító, amit a megnyitóbeszédben
a közgyűlés előtt világosan ki is mondott. Szerinte, miután az Egyesület
megszerezte a jóváhagyást, Erdélyben is be kell töltenie azt a célt, amely
„minden országnak és népnek jogosultsága és kötelessége”, amit pontosan kifejez az a kijelentése, hogy „a mi célunk: a tudományosságnak egy új
templomot alkotni egyesületi úton!”51
Hogy mennyire tudományos intézménynek is szánta Mikó az alapítandó egyesületet, az kiderül az 1860-ban tartott első tudományos ülésszakon elhangzott megnyitóbeszédéből, amikor is kifejtette: mind a történeti, mind a természettudományok művelését fel kell karolni. Az arányt
a két tudományág között maguk a tudományművelők döntik majd el. Az
igazgató-választmány „egyenlő rokonszenvvel van mindkettő iránt; meg
van győződve, hogy a hazai míveltség érdekében egyik oly szükséges,
mint a másik, s szívből óhajtja, hogy a tudomány mindkét ágánál számos
és erős képviselői legyenek”.52

49 Mikó Imre beszéde. Mikó–Rhédey lt. KvEK 2886. cs.
50	Lásd Egyed Ákos: i.m. 191–192.
51 Mikó megnyitóbeszéde. Mikó–Rhédey lt. KvEK 2886. cs.
52 Mikó Imre iratai. Uo. 2556. csomó.
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Vagyis Mikó nem volt hajlandó elejteni a tudományművelést mint célt
a Múzeum által.
Természetesen egyesületi úton megszervezni s főleg fenntartani egy
országos múzeumot, amit a legtöbb országban az állam vállalt magára,
hatalmas feladat elé állította az alapítókat. Mikó Imre mint kezdeményező mindenkinél jobban érezte ennek a súlyát és felelősséget. Beszédében
kiemelte, hogy amíg máshol közös pénzügyi alapból fedezik a tudomány
művelésének költségeit, „mi az alapítás és fenntartás minden gondját,
költségeit és felelősségét önvállainkra és lelkiismeretünkre vesszük, s az
intézet jó és balsorsát százak és ezerek önkéntes ajánlatára, adott – de az
idők és emberi sors változásainak alávetett – szavára fektetjük, ahol a kötelességteljesítést egyedül a kötelességérzet és semmi kényszerítő törvény
nem ellenőrzi” – hangsúlyozta.
Látjuk, mennyire tisztában volt Mikó azokkal a nehézségekkel, amelyeket az alapítók önkéntesen vállaltak. Jobban oda kell figyelnünk az alapítónak azokra a kitételeire is, amelyek a múzeumi és akadémiai cél együvé tartozását emelik ki, mert nem kis bátorság kellett szembehelyezkedni
a Bécs által kikötött s leszűkített, csupán honismereti jellegű egyesületi
célkitűzéssel, amikor ő erőteljesen hangsúlyozta a tudományos célt, mert
a tudomány nem „cifrálkodási divatcikk, hatalom az”. Közbevetve, ezért
nem véletlen, hogy a kiegyezés után az Egyesület nem késlekedett új alapszabályt alkotni, amelyből természetesen kihagyták azt a korábbi kitételt,
amely szerint az intézet nem törekszik tudóstársasági státusra, viszont
belefoglalták: „Az Egylet a múzeum által igyekszik a hazai tudományos
törekvéseket elindítani, a tudománykedvelőknek tért nyitni.”53
Mikó törekvéseit teljes mértékben támogatta báró Eötvös József, amikor kijelentette: egy nemzet tudományos kifejlődésének eszközlésére egy
középpont nem elégséges, ezért a Kolozsvárt megalakult új intézmény hiányt pótol.54
Az alakuló gyűlés egyhangúlag elfogadta azt a javaslatot, hogy az
Egyesület nyelve magyar, s megválasztotta vezetőségét, Mikó Imrét pedig
meghatározatlan időre elnökké nyilvánította. Ezzel tulajdonképpen elkezdődött az Erdélyi Múzeum-Egyesület működésének legális időszaka. Azért
hangsúlyozzuk itt a legalitást, mert az Egyesület szervezése és a múzeumi
gyűjtőmunka már 1856-ban elindult. Mikónak sikerült a hatóságoknál
kivívnia azt, hogy szemet hunyjon efölött.

53 Az Erdélyi Múzeum-Egyesület irattára a Nemzeti Levéltár kolozsvári fiókjában. 51. cs.
10–12.
54	Jakab Elek: Az Erdélyi Múzeum-Egylet alakuló gyűlése. Budapesti Szemle 1859. 362.
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Az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalakulását ma már elképzelhetetlen nagy lelkesedéssel fogadta a közvélemény, s olyan támogatási és
adományozási hullámot váltott ki, hogy néhány év alatt a könyv- és kézirattár, a levéltár, a régiség- és éremgyűjtemény, a természettudományi
gyűjtemények hatalmasra növekedtek, s minden jel arra mutatott, hogy
éveken belül létrejön Erdély legnagyobb múzeuma. Látni fogjuk, hogy a
gyűjtemények sorsa mégis másképp alakult.
Mikó Imre, bár az 1860-as évektől, a politikai élet megélénkülésével
idejét és erejét meg kellett osztania a politika és az egyesületi munka között, a Múzeum-Egyesület, az Erdélyi Gazdasági Egyesület és a kolozsvári
Nemzeti Színház élén maradt, és irányította ezek munkáját. Főkurátori
minőségében hozzájárult a képviseleti elv szerint valló egyházkormányzáshoz, valamint a Generalis Sinodus és a Főkonzisztórium összevonása
által létrehozott egyházkerületi közgyűlésnek mint intézménynek megvalósításához. Nagy szerepe volt abban is, hogy létrejött Kolozsvárt a Teológiai Szeminárium.55
Nemkülönben az Erdélyi Református Egyháznak és a nagyenyedi Református Kollégiumnak is gondját viselte, és egy újabb intézmény, a sepsiszentgyörgyi Református Kollégium alapításában is közreműködött, erkölcsileg és anyagilag jelentősen támogatta. Ezért a Kollégium kurátorává
választotta, majd címébe is felvette a nagy alapító nevét. És ne feledjük,
mindenütt jelen volt, ahol anyagi áldozatot kellett vállalni az intézmények
működtetése érdekében.
Az 1867-es kiegyezéssel, amelynek létrehozásában része volt, az 1848as unió-törvény életbe léptetése által Erdély helyzete gyökeresen megváltozott. Az abszolutizmus idején Bécsből kormányozták, s a politika mindent elkövetett, hogy beolvasszák az összmonarchiába, a kiegyezés után
Erdély a történelmi Magyarország részévé vált, s polgári fejlődése felgyorsult.
Mikó szerepe a kiegyezés idején tovább bővült. Az Andrássykormányban neki jutott a közmunka- és közlekedésügyi tárca, s a Magyar
Történelmi Társulat is elnökévé választotta. Azt mondhatjuk, hogy ezekben az években gróf Mikó Imre képviselte Erdélyt a magyar vezető elitben,
miközben Erdélyben is töretlen volt a tekintélye. Új szerepvállalásai segítettek Erdély felzárkózásában a nyugati civilizációhoz. Felgyorsult a vasútépítkezés, s bár nem hosszú ideig maradt miniszter, nem kis része volt
abban, hogy mindössze négy év alatt, 1868–1872 között megépült Erdély
fő vasútvonala Nagyváradtól Brassóig. Az is közismert, hogy Mikónak és
az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek jelentős volt a szerepe Erdély tudomány55 Tonk István: Mikó Imre, az Erdélyi Református Egyház főgondnoka. = Gróf Mikó Imre emlékülés. Kvár, 2006. 61–75.
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egyetemének a megalapításában Kolozsvárt 1872-ben. Erről valamivel
részletesebben kell szólnunk.
Induljunk ki abból, hogy a kiegyezéssel egy időben működni kezdtek
az alkotmányos intézmények, s tömegével alakultak polgári egyesületek, egyletek, társaságok. Mikó rögtön átlátta, hogy az Erdélyi MúzeumEgyesületnek az a hatalmas vonzása, amely eddig fenntartását biztosította, csökkenni fog. Ahogy írta: nem volt többé szükség arra, hogy
„mindnyájan csak a tudomány zászlója alá meneküljünk; a Múzeum-egylet sem pótol többé nekünk megye- és országgyűlést”.56
Következésképpen kérdésessé vált az Egyesület eddigi gyakorlatnak
megfelelő, társadalmi úton történő fenntartása, valamint a nagyra nőtt
gyűjtemények megfelelő elhelyezése, tehát más megoldásról kellett gondoskodni.57 Ennek során próbálkoztak azzal is, hogy államsegélyt kapjon
az intézmény, de az országgyűlés nem támogatta ezt az indítványt.
Viszont megoldást kínált a kormánynak az a terve, hogy az országban
egy újabb, második tudományegyetemet létesít. Az előkészületek közben
Mikó kolozsvári látogatásra hívta meg Eötvös József oktatásügyi minisztert, aki így az Egyesület tudományos gyűjteményeiről közelebbi ismeretséget szerzett, s megismerhette azt a tudományos értelmiségi csoportot is,
amely a Múzeum-Egyesület köré tömörülve fejtette ki a tevékenységét, és
mindebből azt a véleményt alakította ki, hogy Kolozsvár alkalmas helye
lesz a második magyar egyetemnek. S bár az alapítást Eötvös nem érhette meg, utódja, Pauler Tivadar, majd Trefort Ágoston továbbment az előd
által elkezdett úton s az egyetemalapításra 1872-ben tényleg Kolozsvárt
került sor.
A következő lépés az volt, hogy a magyar közoktatásügyi minisztérium és az Erdélyi Múzeum-Egyesület között együttműködési szerződést
hoztak létre, amelynek értelmében az Egyesület átadta gyűjteményeit,
tulajdonjoga és ellenőrzési joga fenntartása mellett, a tudományegyetemnek, meghatározott bérlemény fejében. Mikó „örvendetesnek és nagy
horderejű fordulatnak” tartotta az egyezmény megkötését, mert ezáltal a
gyűjtemények jövőjét biztosítottnak vélte. Szerinte a két intézmény egymásra van utalva, s szövetségük által a tudomány sokat nyer. Ugyanakkor
a szövetség által remélte megvalósíthatónak a tényleges múzeum megszervezését az átadott gyűjteményekből, mert a szerződés által a célnak
megfelelő épületek rendelkezésre állnak majd. A megállapodás érvényben
volt az 1918–1920-i impériumváltozásig, s a kapott bérlemény elegendőnek bizonyult az Erdélyi Múzeum-Egyesület fenntartásához. Ezért joggal
56 Mikó Imre iratai. KvEK Ms 3567/175.
57 Az Erdélyi Múzeum-Egyesület évi tudósítása 1866–1867. Kvár, 1868. 81–85.

393

HIVATÁS ÉS TUDOMÁNY

tartjuk gróf Mikó Imrét a kolozsvári Tudományegyetem (rövidesen Ferenc
József Tudományegyetem) egyik alapítójának.
Amint láttuk, Mikó 1855–56-ban kezdte szervezni az Erdélyi MúzeumEgyesületet; négyévi kitartó küzdelem után sikerült megszereznie Bécs
jóváhagyását működéséhez, s azután még 15 évig vezette elnökként ezt
a kicsiből jelentősre növekedett országos intézményt, amely ugyan nem
vált tulajdonképpeni múzeummá, sem akadémiai testületté, mégis gyakorlatilag múzeumi gyűjtőmunkát és akadémiai jellegű tudományművelést
végzett. Ez volt az ő fő műve. S bár távozása után az EME többször került
válságos helyzetbe, mindig ki tudott emelkedni belőle, mert jól volt megalapozva. Átmeneti visszaesés mégis bekövetkezett, s ahogy Szabó T. Attila írta: a múzeum-egyesületi öntudat gyöngült, hiszen korábban az EME
egyetemet is pótolt, most pedig a kolozsvári tudományegyetem vált az
első számú intézménnyé, amelyet az állam finanszírozott, s gondoskodott
fejlesztéséről. De néhány év múlva, az 1870-es évek végén, az Egyesület
megújult és megerősödött, s az első világháború kitöréséig kiváló eredményeket ért el, mégpedig nem kis mértékben azért, mert a szakosztályok
megszervezésével mégiscsak „tudományos testületként” működött. És ez
összhangban volt az alapító szándékával.
Mikó Imre 1875-ben még elnökölt az EME márciusi, az Erdélyi Egyházkerület májusi közgyűlésén, valamint a Magyar Történelmi Társulat
ugyanazon év szeptemberében, Nyitrán rendezett összejövetelén. És mindenütt figyelemre méltó gondolatokat tartalmazó beszédet mondott, de
1875 végétől a mind jobban elhatalmasodó betegsége miatt visszavonult
a közélettől, és nagyrészt marosújvári kastélyában tartózkodott. Megírta
végrendeletét, amelyben 60 000 forintot a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó
Kollégiumnak, 6000 forintot az Erdélyi Egyházkerületnek s ugyanannyit
a Kolozsvárt felállítandó teológiai fakultás számára hagyományozott.
1876. június 20-án rosszul lett, s július 15-én Kolozsvárra szállították, itt
hunyt el szeptember 16-án. Halálát az epéből kiinduló s elhatalmasodó
májcirózis okozta – amint azt a boncolást végző Genersich Antal orvosprofesszor megállapította.
Temetésére szeptember 19-én került sor, hatalmas részvétel mellett.
Mintegy tíz-tizenkét ezer ember gyűlt össze, több mint száz hatóság és
társulat képviseltette magát a gyászszertartáson. Gyászbeszédet Nagy
Péter református püspök, Mikó Imre egyik legközelebbi munkatársa
tartott. A Házsongárdi temetőben pihen. Vele a többszáz éves hidvégi
Mikó-nemzetség utolsó, ám legnagyobb sarja távozott el. A veszteség
az összmagyarságé volt, aminthogy életműve is összmagyar történelmi
örökség.
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Nyomon követtük gróf Mikó Imre életét a 19. századi Erdély négy, egymástól sok tekintetben különböző történeti korszakában: a reformkorban,
1848–49-ben, az abszolutizmus és végül a kiegyezés kora első évtizedé
ben. Láttuk, hogy fiatal életének alakítója a nagyenyedi Bethlen Kollégium és a nagyszülői család volt. A nagyszülőktől a rendezett, kilengésektől
lehetőleg mentes, szorgalmas, felfelé törekvő élet egyszerű példáját láthatta és látta. Nagyenyeden az általános és szakmai műveltségének szilárd
alapjait szerezte meg, amelyet a marosvásárhelyi jogi tanulmányok tovább mélyítettek. Ezeken az alapokon aztán a következetes és átgondolt
önképzés során alakult ki a keresztény erkölcsiségű, kantiánus filozófiai
alapvetésű szellemisége, mentalitása, amelyből kisarjazott a közösség érdekeit szolgáló hasznos élet missziós tudata.
Bár református neveltetést kapott, ami egész életére kihatott, mégis
távol állt tőle a felekezeti jellegű bezárkózottság, s a görög–római klasszikusok hatását hordozó kantiánus filozófiai műveltsége fogékonnyá tette
az egyetemes emberi értékek iránt. Írásaiban lépten-nyomon találkozunk
a jóra, szépre, békés, meghitt emberi kapcsolatokra, szeretetre utaló gondolatokkal. És ez Mikó Imre grófnál azért lehetett hiteles, mert a gyakorlati
életvitelével hitelesítette.
Mint általában, a Mikó Imre pályáját nemcsak a család és az iskola
alakította, hanem az élet is: a környezet és a történelmi körülmények. A
reformkorban a magyar vezető réteggel és értelmiséggel, református egyházi körökkel állt szorosabb kapcsolatban, ugyanakkor a Habsburg Monarchia vezető rétegéhez is tartozott. Kettős kötődés jellemezte Mikó Imre
helyzetét, és ez a magatartását is meghatározta: tisztségeket vállalt az erdélyi magyar társadalmi intézményrendszerben, miközben magas állami
funkciókat töltött be. Ez a reformkorban nem volt lehetetlen, ezért életútja
nyílegyenesen, törések nélkül ívelt fölfelé.
1848. március 15-én azonban a békés, a kettős kötődést és szolgálatot
lehetővé tevő időnek vége szakadt. Mikó Imrének is állást kellett foglalnia
a magyar nemzet és a Habsburg-hatalom nagy konfliktusaiban. Ő megpróbálta a korábbi gyakorlatot folytatni: mindkét fél szolgálatát vállalva,
de ez kudarchoz vezetett. Alapjában a nemzethez kötődött, s a magyarság
egységét, az unió megvalósítását szerette volna békésen az uralkodó teljes
egyetértésével elérni. Mikó erdélyi mentalitásában helye volt a különböző
erdélyi népek békés együttélésének; a béke megőrzése érdekében vállalta el
1848 őszén a Székely Nemzeti Gyűlés elnökségét, és ennek a feladatnak is
a közös erdélyi érdekek szem előtt tartásával próbált megfelelni, fenntartva
azonban az unió-törvény érvényességének jogát, amelynek megszületésénél maga is bábáskodott. De a birodalmi nagypolitika beleszólt az események alakulásába, s a polgárháborút támogatta inkább, mint a magyar
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önállóság ügyét. Mikó Imre viszont Bécstől kért segítséget a béke helyreállítására, nem látva bele a Habsburg-politika játékrendszerébe, emiatt annak
csapdájába esett. Olmützben, majd Bécsben házi fogságba vetették, s csak a
magyar szabadságharc eltiprása után engedélyezték hazatértét Erdélybe.
Mikó Imre gróf nem vehetett részt a magyar szabadságharcban, és
ki kell mondanunk nyíltan – még ha az előző szerzők megkerülték is ezt
a kérdést –, hogy valószínűleg nem is volt szándékában a fegyveres harcokba egyik fél oldalán sem bekapcsolódni. Ez azonban számára nagy lelki konfliktus forrása lett még akkor is, ha az erdélyi magyar politikusok
többsége tudomásul vette az ő álláspontját. A magyar társadalom azonban s a székelység különösen, amelyből vétetett, és amelyben jövőt látott,
elfordult mindazoktól, akik a szabadságharcban nem álltak ki nyíltan a
magyar oldalon. Mikót ezért nem fogadta Erdély tárt karokkal, amikor hazatért. Ő tudatában volt helyzetének s készült felülvizsgálni eddigi, főleg a
forradalom idején tanúsított magatartását. Két katartikus év után alakította ki a programját a szétzilált erdélyi magyarság mentésére, értékeinek
megőrzésére s a polgárosodás békés körülményeinek biztosítására.
Ez már az abszolutizmus kora, amikor Mikó Imre nagy hatást gyakorol
Erdély történelmének alakulására, ekkor nevezték Erdély Széchenyijének.
Neki jutott az a feladat, hogy a korábbi törvényes funkcióira hivatkozva az
ostromállapot során bezárt vagy működésükben korlátozott magyar intézményeket újraélessze, azoknak mind a jogi, mind az anyagi feltételeit megteremtse. És ő sikeresen eleget tett vállalásának. Aztán új intézmények alakítását kezdeményezte. Ezek közül a legfontosabb az Erdélyi Múzeum-Egyesület
volt. Mindezektől indíttatva, az erdélyi magyarság felsorakozott mögéje, mert
látta, hogy újrakezdheti az abszolutizmus által megbénított társadalmi életét.
Tisztában kell lennünk azzal, hogy a Mikó Imre által kezdeményezett és vezetett küzdelem volt az az eszköz, amely visszaadta a magyarságnak önbizalmát, saját erejébe vetett hitét és reménységét. A Múzeumért folytatott mozgalomba úgyszólván az egész erdélyi magyar értelmiség bekapcsolódott.
Neves szerző elődeink gróf Mikó Imrét kiváló művelődéspolitikusnak
tartották, de alkalmatlannak ítélték a kimondott politikai célú s módszerű
harcra. Mi ennek az ellenkezőjét kíséreltük bizonyítani. Mikó Imre politikus volt, de nem élt machiavellista módszerekkel, hanem a saját maga,
egyébként Széchenyi által már kipróbált úton haladt. Ő Erdély alkotmányos rendjének visszaállításáért, a nemzeti érdekek érvényesítéséért bizony végig politikusként lépett fel, azonban úgy tette ezt, hogy elkerülhető
legyen a konfliktusok kiéleződése a Monarchia vezetésével. Ezért fogadta
el Deák Ferenc kiegyezési koncepcióját, amely Magyarország önállóságát
a Monarchia keretében nem kis mértékben visszaadta. És biztosította a
nemzet egységét az 1848-as unió-törvény jogosságának elismerésével.
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Mikó Imre gróf egyik kultúrpolitikai célja az volt, hogy Kolozsvár Erdély szellemi fővárosa legyen. Ezért vállalta el a Nemzeti Színház elnöki
tisztét, s illesztette tervébe új intézmények létesítését, különösen az EMEre gondolt, amelyet múzeumként és múzeumot fenntartó egyesületként
alapít meg, ugyanakkor akadémiai jellegű tudós társaság szerepét is szánva ennek. Törekvését a kolozsvári tudományegyetem megalapítása s az
EME és a tudományegyetem között létrehozott együttműködési megállapodása sikerre vitte.
Mikó Imrét foglalkoztatta – amint láttuk – a magyarság jövője. Bízott
abban, hogy a magyar nemzet kivívhatja Európában az őt megillető helyet,
ugyanakkor reálisabb önismeretre kérte a magyarságot. Ha van valami
valóságmag abban, amit az idegenek hangoztatnak, ti., hogy a magyarság
szabadságszerető nép, de miután kivívja szabadságát, nem tud mit kezdeni
vele, s egymás ellen, tehát önmaga ellen fordul, akkor tartson önvizsgálatot, mert kis népeknél kisebb hibák is nagy bajok forrásai lehetnek.
Ezt üzenetként is elfogadhatjuk.

Imre Mikó a fost una dintre cele mai cunoscute şi apreciate personalităţi ale intelectualităţii maghiare din istoria Transilvaniei secolului XIX. S-a născut într-o veche familie de
nobili secui la data de 4 septembrie 1805 la Zăbala, în scaunul Treiscaune. Copilăria şi-a
petrecut-o la Ocna Mureş, absolvind Colegiul Bethlen din Aiud şi finalizându-şi studiile de
drept la Târgu Mureş. Cariera sa a urmat tiparul unui funcţionar din cadrul Guvernului
Ardelean (Gubernium) din prima parte a secolului XIX: în 1847 este preşedintele Vistieriei
Ardelean, în 1848 este guvernator. Din decembrie 1848 până în octombrie 1849 a fost reţinut în arest la Olmutz din ordinul Guvernului de la Viena. La întoarcerea în Transilvania, a
găsit o ţară suferind în urma efectelor revoluţiei şi războiului civic. În astfel de condiţii şi-a
început activitatea de organizator cultural, fiind oprit doar de moartea parvenită la data
de 19 septembrie 1876.
Misiunea sa cea mai importantă a fost reorganizarea societăţii maghiare dezintegrate în
urma guvernării absolutiste de la Viena, considerând primordial în acest sens redeschiderea instituţiilor dizolvate cu forţa, urmată de întemeierea unor instituţii noi. Contribuţiile
sale financiare în acest sens sunt impresionante, fiind denumit din aceste considerente şi
„Széchenyi din Transilvania”. Carisma şi personalitatea, precum şi erudiţia sa excepţională au stat la baza alegerii sale în funcţia de preşedinte sau curator general la cinci instituţii
culturale şi ştiinţifice din Transilvania între 1853-1876: Societatea Muzeului Ardelean, Societatea Maghiară de Economie, Teatrul Naţional din Cluj, Episcopia Reformată din Ardeal
şi Colegiul Bethlen din Aiud. Pentru scurt timp, a fost reales guvernator al Transilvaniei
(în 1861); între 1867-1868 a fost ministrul transporturilor al Ungariei, între 1867-1876 a
fost preşedintele ales al Societăţii Maghiare de Istorie, între 1866-1876 a deţinut funcţia de
deputat al Clujului în Parlamentul Ungariei.
În calitatea sa oficială de conducător al instituţiilor amintite, contele Imre Mikó a avut o
vastă corespondenţă şi a ţinut un număr impresionant de discursuri, toate surse istorice
autentice ale istoriei instituţiilor şi ale istoriei Ardealului.
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Înfiinţarea Societăţii Muzeului Ardelean a fost cea mai importantă realizare a contelui
Imre Mikó, sprijinit de comunitatea maghiară din Transilvania. Societatea a îndeplinit sarcini de muzeu şi academice: a fondat patrimonii istorice şi de ştiinţe naturale şi a desfăşurat o activitate ştiinţifică proeminentă.
Cu ocazia aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Societăţii Muzeului Ardelean, dorim să
aducem un omagiu vieţii şi operei contelui Imre Mikó prin acest volum.
Count Imre Mikó was one of the greatest Hungarian public figures of 19th century Transylvania. Born to an old noble family of Szeklers on September 4th, 1805 in Zabola (Zăbala),
Háromszék region, he spent his childhood in Marosújvár (Ocna Mureş), and graduated
later from the Bethlen College in Nagyenyed (Aiud). He completed his university studies in
law in Marosvásárhely (Târgu Mureş).
His early career reflects the typical ascension of a Transylvanian office bearer in the first half
of the 19th century: he was appointed head of the Transylvanian Treasury in 1847, then in 1848
he was for a short time governor of Transylvania.The government authorities from Vienna put
him under arrest in Olmutz between December 1848 and October 1849. Upon his return to
Transylvania to the city of Kolozsvár (Cluj) he encountered the revolution and civil war and
saw its devastating consequences. These were the circumstances that marked the beginning
of his prolific activity, begun in 1853 and carried out until his death (September 19th 1876).
Count Imre Mikó`s main objective was to strengthen a desintegrated Hungarian society
crushed by the absolutistic government from Vienna, by reopening first the closed institutions, and then establishing new ones. For this purpose he offered vast substantial aid from
his own wealth, thus he was called by his contemporaries the “Széchenyi of Transylvania”.
Due to his charisma, his compelling personality, and his great character and unaltered
genius he was elected president to five Hungarian scientific and cultural societies in Transylvania, between 1853 and 1876: the Transylvanian Museum Society, the Transylvanian
Economic Society, the National Theatre of Kolozsvár (Cluj), the Reformed Diocese of Transylvania and the Bethlen College of Nagyenyed (Aiud). Beside his assignment as head of
the abovementioned institutions, count Mikó was in 1861 – even though for only a short
time – as governor of Transylvania; between 1867–1868 he was Ministry of Transportations of Hungary, between 1867–1876 chairman of the Hungarian Society of History, as well
as deputy of Kolozsvár (Cluj) in the Hungarian Parliament.
As a representative of these institutions Imre Mikó had an extensive correspondence and
held an impressive number of public speeches, all of which comprise today authentic sources for the history of different Transylvanian institutions, as well as for the history of Transylvania in general. His greatest achievement was the founding of the Transylvanian Museum
Society, a result of joint efforts made by the Hungarian community of Transylvania. The
Society carried out projects in its capacity as museum and academy, created vast collections
in the field of history and life sciences and conducted outstanding scientific activity.
The present volume wishes to honour the memory of Count Imre Mikó at the 150th foundation anniversary of the Hungarian Museum Society.

Egyed Ákos
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PÓSTA BÉLA
(1862–1919)

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület érem- és régiségtára vezetőinek nem túl
hosszú sora élén két kiemelkedő egyéniség áll. Finály Henriknek – aki múzeumőri megbízatásán túl titkári tisztében négy évtizeden át biztosította
az útja elején járó Egyesület fennakadás nélküli működését – jutott a szervezés, a sajátos arculat kialakításának történelmi érdeme (1862–1899). A
nyomába lépő Pósta Bélának köszönjük, hogy irányításával (1899–1919) a
pusztulás küszöbére jutott kettős tár átlendült a holtponton, országosan
ismert múzeummá, nemzetközi szinten is jegyzett tudományos műhellyé
vált. A Pósta Béla-korszak az érem- és régiségtár történetének fénykora.

I. A felkészülés
Családi örökség és tanulmányok
A családi címer – négyosztatú pajzs két mezejében postakürtöt tartó oroszlán – és írásos források tanúsága szerint az elődök postamesteri hivatalt
viseltek. Az édesapa, Lajos a császár szolgálata helyett a szabadságharc
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ügyére esküdött fel, amiért a bukás után megjárta a josefstadti börtönt,
aztán az egyetlen lehetséges út, a gazdálkodás felé fordult, végül Kalocsán
volt törvényszéki bíró. Magasfokú felelősségérzettel párosult, a megfellebbezhetetlenség köntösébe rejtett szeretetet, meg nem alkuvó Bécs-ellenességet, a jog erejébe vetett meggyőződést hagyományozott fiára.
Pósta Béla 1862. augusztus 22-én született Kecskeméten. Iskoláit Baján kezdte, a jezsuiták kalocsai gimnáziumában folytatta, ahol a szülői
ház meleg szigorában kicsírázott jellemvonásai – kitartással párosult
munkaszeretet, felekezeti kizárólagosságtól mentes mély vallásosság, a
közügyek iránti felelősségérzet – megerősödtek. Természetes volt, hogy
érettségi után a budapesti egyetem jogi karára iratkozzék. Itt következett
be jövendő pályáját meghatározó találkozása a régészettel, és itt érte első,
közvetett Erdély-élménye.
A római jog hazai oktatásában ekkoriban egyre inkább teret nyert
Theodor Mommsen iskolájának befolyása, amely fokozott figyelmet szentelt a római feliratokban rejlő információk hasznosításának. A fiatal joghallgató megismerkedett a német jogász-történész korszakos jelentőségű
feliratgyűjteményével (Corpus inscriptionum latinarum [CIL]. Berlin 1873).
A hatalmas tudományos vállalkozás dáciai anyagának összegyűjtésében,
közlésében úttörő munkát végző Torma Károly, az erdélyi régészeti kutatások elindítója ekkor már a fővárosi egyetemen oktatta a régészetet, ezzel
párhuzamosan pedig Aquincumban megkezdte a nagyarányú feltárásokat. Pósta római jogi tanulmányai során történt találkozása Tormával elmélyítette a tágabb családi körbe tartozó Pulszky Ferenc révén bontakozó
archeológiai érdeklődését. A jogi stúdiumok végeztével beiratkozott a bölcsészkarra. Bölcsész doktorátusát summa cum laude minősítéssel nyerte
el.1 A pályaváltoztatás immár visszafordíthatatlanná vált. A korábban a
jogért lelkesedő ifjú a régészetet választotta élethivatásul.

1

Buday Árpád: Pósta Béla (1863[!]–1919). Dolgozatok a m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Archeológiai Intézetéből. Szeged I(1925). 5–17. Az emlékező írás kéziratban
maradt első változatának töredéke: Pósta Béla élete és működése. MNM Régészeti adattára, Pósta Béla hagyatéka (a továbbiakban: Pósta-hagyaték) 26.12. – Banner János:
Dr. Pósta Béla (1862. augusztus 22.–1919. április 16.) (a továbbiakban: Banner: Pósta).
= Pósta Béla születésének százados ünnepe 1862–1962. Az előszót, életművének méltatását, naplószerű feljegyzéseinek bevezetését írta és a kéziratot sajtó alá rendezte
Banner János. Bp. 1962. (a továbbiakban: Banner: Ünnepe) 1–42.
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A Magyar Nemzeti Múzeum tisztviselője
Archeológusi pályája rövidebb első felének színtere a Magyar Nemzeti Múzeum. Diákkorában az érem- és régiségosztály napidíjas szakdíjnokaként
kezdte (1883), tanulmányai befejeztével írnoki beosztásban az intézmény állandó tisztviselői karába került (1885), a doktori cím elnyerése után előlépett
múzeumi segédőrré (1886), végül elnyerte a múzeumőri beosztást (1895).
Munkahelye kitűnő iskolának bizonyult, hiszen felettesei (Pulszky Ferenc
igazgató, Hampel József érem- és régiségtári igazgatóőr) és munkatársai
(Réthy László numizmatikus, Nagy Géza régész, Kuzsinszky Bálint klasszika-archeológus, Gohl Ödön numizmatikus) tudományszakjuk elismert tekintélyének, illetve ígéretes tehetségének számítottak.2 1886-ban Hampel
országos körútra küldte, amelyen a vidéki múzeumok és gyűjtemények
érmeit és őskori emlékeit tanulmányozta. 1895-ben az ezredéves kiállítás
anyagának összegyűjtésében való részvétele az ország régészeti kincseinek
újabb felleltározására nyújtott módot. Az állami segéllyel tett külföldi tanulmányútjain meglátogatott múzeumokból (1889 – Németország, 1890 – Németország, Csehország, Dánia, 1894 – Svájc, Franciaország) új ismeretekkel
gyarapodva, szélesebb látókörrel tért vissza munkahelyére.3
Nemzeti múzeumi szolgálatát a régészképzés alapiskolájának számító
éremtárban kezdte. A mindennapi lelkiismeretes feladatvégzés jutalmaként sikerült azonosítania az utolsó Árpádoknak a bécsi dénárok nyomán
készült utánvereteit. E felfedezésének szentelt tanulmánya egyben első,
nyomtatásban megjelent szakdolgozata.4 Az éremtárban végzett munka
gyümölcse a magyar pénzverés kilenc évszázados múltjának áttekintésére vállalkozó bölcsészdoktori értekezése, amelyet egyben a numizmatika
iránt érdeklődő nagyközönséghez szóló kézikönyvnek szánt.5
Pár év múlva a régiségtár kezelését kapta feladatul. Mindennapi teendőit (adatlapok készítése, növekedési napló vezetése, beérkező tárgyak
leltározása) kiállítások rendezésében való közreműködés, ásatások vezetése tette színesebbé.
Első önálló ásatásán (Tószeg-Laposhalom 1888) tanújelét adta jó megfigyelő képességének, szakmai felkészültségének: a már ismert tell bronzkori telepe fölött avar művelődési réteget azonosított.6 A rákospalotai fel2
3
4
5
6

A Magyar Nemzeti Múzeum (a továbbiakban: MNM) Történeti Adattára Múzeumtörténeti Irattára (a továbbiakban: MNM TA MI) 5/1893, 397/1895.
Pósta-hagyaték. 29. 4. – Uo. 15. 6.
Hazai érmészetünk és a bécsi dénárok. AÉ V(1885). 109–113. (a továbbiakban: AÉ).
Érmészeti bizonyítékok Magyarország történetéhez. Bp. 1886.
Újabb leletek a tószegi őstelepről. AÉ IX(1889). 144–150.
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tárás (1892) újszerű feladat és hatalmas munka elé állította: az Árpád- és
az Anjou-korba keltezett temető 171 sírját bontotta ki.7 Pestszentlőrincen
vaskori (?) urnatemetőt tárt fel (1893).8 1894-ben Boldog határában, a
hatvani rendező pályaudvar építési munkálatai közben tönkretett sírok
leleteinek vizsgálata alapján megállapította, hogy három korszakban
(szkíta, La Tène, szarmata) folyamatosan használt temető állt e helyen.9
Ugyanazon esztendőben Apc és Zagyvaszántó határában késő bronzkori
temető (vagy telep?) feltárását vezette.10 Eredményét sajnos nem közölte,
a sziráki La Tène-kori és avar temető feltárásáról viszont alapos közleményben számolt be.11 Az 1895-ös év bizonyult a legtermékenyebbnek.
Zalaszentgróton egymás fölé telepedett három temetőt (La Tène, római,
Árpád-kor),12 Gyorokon neolitikus telepet tárt fel,13 a törteli hitelesítő ásatás során pedig honfoglalás kori leleteket azonosított (a nevezetessé vált
szarvasos szíjvéget).14 A lovasberényi bronzkori telep ásatása nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ám a közelében végzett következő évi
feltárás 31 sírból álló bronzkori temető gazdag leletanyagával kárpótolta
a korábbi kudarcot. A közleményt kísérő helyszínrajzot a magyar régészeti irodalom első őskori temetőtérképeként tartjuk számon.15 Az ásatások
sorát a kürtösi feltárás zárja (1896). Megállapítása szerint ezen a helyen –
a szkíta betörés okozta szünet kivételével – az emberi élet folyamatossága
az újkőkortól a római korig nyomon követhető.16
Régiségtári munkája során betekintést nyert a Kárpát-medence addig
feltárt, jóformán teljes régészeti örökségébe. Tanújelét adta annak, hogy
ismeri a részleteket, képes az összefüggések felismerésére, az elemzésekre
épülő általános érvényű következtetések megfogalmazására. E képességét Baranya megye millenniumi monográfiája államalapítás előtti fejezetének megírásával bizonyította be.17 Csupán elszórt régészeti kutatásokra,
egyes korok esetében csak analógiákra, leíró forrásokra hagyatkozhatott,
7

Az ásatás közöletlen eredményeit Pósta 1915. november 12-én kelt levelében ismertette Lenhossék Mihállyal. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Bp. Kézirattár
Ms 4078/5. (a továbbiakban: MTAKK) és Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum, Kvár (a
továbbiakban: KvTM) C1 2408/5–6.
8	Nagy Géza: Budapest és vidéke az őskorban. = Budapest régiségei. VIII(1894). 138–139.
9 A hatvan-boldogi ásatások. AÉ XV(1895). 1–26.
10 MNM TA MI Utalványozási napló 1894. 257.
11 Sziráki ásatások. Archaeologiai Közlemények XIX(1895). 55–86.
12 Zala-szent-gróthi ásatás. AÉ XV(1895). 326–333.
13 Pósta-hagyaték. 26.7.
14 A törteli magyar pogánykori lelet. AÉ XVI(1896). 30–39.
15 A lovasberényi (Fehér m.) urnatemető. AÉ XVII(1897). 304–317. – Banner: Pósta. 31.
16 Kurticsi őstelepek. AÉ XIX(1899). 18–28.
17 Baranya őskora a magyarok bejöveteléig. = Baranya múltja és jelenje. II. Szerk. Várady
Ferenc. Pécs 1897. 7–208.
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mégis eredményesen oldotta meg feladatát. Nem egy alapvető megállapítása szakmai körökben ma is megállja a helyét. A régió szűk területét
átlépő általános érvényű felismerése, hogy a Kárpát-medence „folyton
folyvást egyesíti területén észak, dél, kelet és nyugat mindenkori népességének és kultúrájának töredékeit”. Ez a meglátás jövendő tudományos
munkásságának vezérgondolatává vált.

A Zichy-expedíciók munkatársa
Meglehet, hogy még baranyai kéziratán dolgozott, amikor újszerű kihívással kellett szembesülnie. 1895–1896-ban gróf Zichy Jenő néhány szakember – Bálint Gábor nyelvész, Szádeczky Lajos történész, Wosinsky Mór
régész – társaságában a Nyugat-Kaukázusban és a Turáni-alföldön tett
utazást.18 Az útjain vásárolt vegyes értékű régészeti és néprajzi anyagot
bemutatta a millenniumi kiállításon, majd a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozta. A különböző korú régiségek átvételének és rendezésének kötelessége Póstára hárult. 1896 májusától hónapokon át ideje jó
részét ennek a feladatnak szentelte.19 Megvizsgálta és leírta a gyűjtemény
2191 tárgyát, miközben áttekintette a kapcsolódó orosz, francia, német
szakirodalmat. Az ősmagyarsághoz kapcsolható emlékeket – ezek gyűjtése volt az expedíció legfőbb célja – sajnos alig talált. Ellenben az anyag
tipológiai osztályozása nyomán a térség múltját tarkító fehér foltokat tüntetett el. Megállapította, hogy a Kaukázus vidéke évezredeken át a déli
és keleti civilizációk találkozási pontja volt. Felismerte, hogy e térség és
a Kárpát-medence közti művelődési párhuzamok nem a közvetlen kapcsolat tanúságai, hanem közös ázsiai forrásra utalnak. Megbízható elemzései, következtetései okán a Zichy-gyűjtemény bemutatásának szentelt
köteteket értékelő orosz szakvélemény szerint „az archeológiai rész igen
becses anyag”.20 Az európai régészet művelői egy fiatal magyar archeológus nevével ismerkedtek.

Zichy-expedíció. Kaukázus, Közép-Ázsia, 1895. Szádeczky-Kardoss Lajos útinaplója.
Gyorsírásból megfejtette Schelken Pálma. Szerk. Joó István. Bp 2000.
19 MNM TA MI 199/1896. – Uo. Utalványozási napló 184/1896.
20 Zichy Jenő gróf kaukázusi és közép-ázsiai utazásai. Comte Eugène de Zichy: Voyage
au Caucase et en Asie Centrale. I–II. Bp. 1897. – J. Banner: Pósta und die dritte ZichyExpedition. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 1963. 409–426.
– Vincze Zoltán: Pósta Béla, a keletkutató régész (a továbbiakban: Vincze: Keletkutató).
= Kőrösi Csoma Sándor és a magyar keletkutatás. Szerk. Gazda József és Szabó Etelka.
[Kovászna] 2004. 155–159.
18
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Zichy Jenő rögtön hazaérkezése után újabb vállalkozás tervével állott
elő, amelynek fő céljául az ősmagyarság nyomainak felkutatását jelölte
meg. A harmadik utazás tudományos személyzetében helyet kaptak az
első két útról hozott gyűjtemény feldolgozói, a régész Pósta Béla és a néprajzos Jankó János, továbbá Pápay József nyelvész és Csíki Ernő zoológus.21
Pósta Béla – Rómer Flóris, Hampel József és Wosinsky Mór után – a
negyedik magyar régész, aki a magyarság mai lakóhelyétől keletre eső
területeken az ősmagyarság esetleg fellelhető tárgyi emlékeit, ezek párhuzamait kutatta. Alaposan átgondolt programja szerint az expedíciónak
fel kellett keresnie „azon területeket, melyeken egyrészt a magyarság a
históriai időkben lakott, másrészt ahol a finnugorság a török és tatár népekkel érintkezett”.22 Az expedíció időtartama, útiránya az egyes kutatók
esetében nem volt egyöntetű. Pósta számára az utazás időtartama egy
évre zsugorodott (1897. szeptember 1.–1898. augusztus 15.), és csupán
múzeumok, gyűjtemények megtekintésére, szakirodalmi tájékozódásra
korlátozódott. Ezért a kutatóutat „az archaeologiai rész szempontjából
tisztán és egyedül tanulmányútnak” minősítette.23
Az utazás régészeti élményeit, eredményeit naplószerű feljegyzéseiben
azon melegében megörökítette.24 A jelentősebbeket jelentéseiben Wlassics
Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszterrel, Hampel Józseffel is megosztotta, utóbbi pedig a szaksajtó útján közvetítette őket az érdeklődők felé.25 A nagy összegezés – az utazásról hozott gyűjtemény egészét bemutató tekintélyes kiadvány részeként – 1905-ben került a kutatók asztalára.
A rengeteg rajzzal, fényképpel illusztrált, részletes leírásokat tartalmazó
kétkötetes mű az egykori Kárpát-medencei kultúrák egész sor elemének
keleti ősére, párhuzamára hívja fel a figyelmet.
Pósta a moszkvai múzeumban rábukkant a magyarországi paleol iti
kum létét igazoló „miskolci darab teljes párjára”.26 A szibériai üstök hatalmas családjának számbavétele során felismerte, hogy az úgynevezett
szkíta üstök valójában több kor és műveltség emlékanyagából származnak.27 Az odesszai múzeumban a nevezetes vizesd-pusztai szarmata lelet
„édestestvérére” talált.28 A Fekete-tenger északi mellékén elterjedt gót fi21	Vincze: Keletkutató. 159–161.
22 Dr. Pósta Béla oroszországi tanulmányútján készült naplószerű feljegyzései (1897. szept.
1.–1898. aug. 31.) (a továbbiakban: Pósta: Feljegyzések). = Banner: Ünnepe. 108.
23 Pósta Béla: Régészeti tanulmányok az orosz földön. I–II. Budapest–Leipzig 1905 (a továbbiakban: Pósta: Orosz földön) 7.
24 Pósta: Feljegyzések. 43–148.
25 Archeológiai tanulmányok oroszországi gyűjteményekben. AÉ XVIII(1898). 69–74; Oroszországi tanulmányairól. Uo. 246–253, 334–345.
26 MTAKK ms 284/55, 284/61–64.
27 Pósta: Orosz földön. 523.
28 Pósta: Feljegyzések. 76.
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bula típusainak elemzése előmozdította e népesség szálláshelyeinek feltérképezését.29 A korszak tárgyi emlékeinek elkülönítésével lefektette a
hun régészet alapjait.30 A Minuszinszki-medencében talált kengyelekkel, a
szibériai griffes-indás emlékekkel megjelölte az avarság akkor ismert legkeletibb szállásterületét.31A honfoglaló magyarság régészeti hagyatékának keleti elemei után nyomozva a szablya különböző típusaira bukkant
(Zagrebiny, Szanyiba). A Don medencéjében (Vorobjevo) előkerült lovas sír
mellékleteiről (rombusz alakú nyílhegy, körte alakú kengyel, veretek) elégtétellel jegyezte meg: „valamennyi frappáns analógiái honfoglalás kori
emlékeinknek”. Megfejtette honfoglalás kori emlékanyagunk legszebb darabjainak, a tarsolylemezeknek a vitatott rejtélyét (Zagrebiny).32
Pósta keleti utazása az Urál két oldalán végzett kutatások fontos határköve. Nagy Géza tanulmánynak beillő recenzióban taglalta tanulságait, a honfoglaló magyarok régészeti hagyatékát bemutató újabb kötetében Hampel
hasznosította eredményeit.33 A Régészeti tanulmányok orosz földön az európai régészet új irányokat kijelölő maradandó értéke, a Kelet és Nyugat közti
kulturális kölcsönhatások kutatásának ma is haszonnal forgatott forrása.

Pályamódosítás előtt
Az oroszországi tanulmányút idején idehaza bekövetkezett események
Pósta Béla pályáját nem sejtett irányba terelték.
1898. február 13-án Finály Henrik halálával megüresedett a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem, az ország második egyeteme történelmi segédtudományok tanszékének nyilvános tanári állása. Ezzel együtt
elárvult a gondjaira bízott múzeum-egyesületi érem- és régiségtár. A vallás- és közoktatásügyi miniszter az elhunyt munkatársaira, Szádeczky
Lajosra és Csengeri Jánosra bízta a második félévre maradt előadások
megtartását.34 Az állás végleges betöltésére nem került sor: a tanszéket
átszervezték. A művelődés sorsáért felelős körökben immár nyilvánvalóvá
29 Pósta: Orosz földön. 549. – Pósta: A marosszentannai sírmező. = Az EME vándorgyűlésé
nek Emlékkönyve. Kvár 1906. 102–109. (a továbbiakban: EMEvgyE).
30 Pósta: Orosz földön. 394–405.
31 Pósta: Orosz földön. 332.
32 Pósta: Orosz földön. 75–87, 142–161, 194–219.
33	Nagy Géza: Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai útja. AÉ XXVI(1906). 385–416. – Hampel
József: Újabb tanulmányok a honfoglalási kor emlékeiről. Bp. 1907. 102–114.
34 A Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Igazgatósága, Kvár (a továbbiakban: KmOL)
Ferenc József Tudományegyetem levéltára (a továbbiakban: FJTELt) Bölcsészet-, Nyelvés Történettudományi Kar Iktatókönyve (a továbbiakban: KarIkt) 1897/1898. 449.
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vált, hogy a budapesti egyetem régészeti tanszéke egymagában képtelen
ellátni az egyre terebélyesedő múzeumi hálózat tudományos személyzetének felkészítését. Egyébként is annak a tanárképzés volt az elsődleges
hivatása. A szomorú haláleset napirendre tűzte egy második régészeti katedra felállítását, egy új régészeti iskola megteremtését Kolozsváron.
Az új tanszék betöltésére kiírt pályázat kihirdetésére 1898 júniusában
került sor. A pályázók valamennyien a szaktudomány elismert képviselői
voltak: Finály Gábor, Király Pál, Téglás Gábor – mindhárman gimnáziumi tanárok –, valamint Kuzsinszky Bálint, Pósta múzeumi munkatársa.
Maga Pósta ekkoriban valahol Nyugat-Szibériában kutatott, és pályázata
a minisztérium közvetítésével jutott el a kolozsvári egyetemre.35 A döntés Póstának kedvezett. Igaz ugyan, hogy nem rendelkezett tanári gyakorlattal, és tudományos munkássága sem emelte versenytársai fölé,
ám nyilvánvaló volt, hogy e munkásság eredményeinek egyre emelkedő
színvonala magában hordozza a jövő ígéretét. Mellette szólt múzeumi tapasztalata, a harmadik Zichy-utazás alkalmával tanúsított szervezői rátermettsége, megbízhatósága, előnyös életkora.
1899. április 14-én a király Pósta Bélát kinevezte a kolozsvári Ferenc
József Tudományegyetem frissen szervezett régészeti tanszékének nyilvános rendes egyetemi tanárává.36 Kinevezése egyben az Erdélyi MúzeumEgyesület érem- és régiségtárának igazgatói tisztébe való beiktatását is jelentette. Június 10-én letette a hivatali esküt, július–augusztusban pedig
átvette a tárakat.37 E pillanattól az egyén pályája eggyé forrt a vezetése alá
rendelt intézmények sorsával. Megkezdődött az egyetem régészeti tanszéke, az egyesület érem- és régiségtára életében páratlan fejlődési szakasz
(1899–1919), a Pósta Béla-korszak.

II. A kolozsvári régészeti iskola megteremtése
Az egyetemi tanár
Finály Henrik félévenként meghirdetett előadásai sorában az oklevéltan,
valamint a kapcsolódó kronológia, paleográfia, címertan és pecséttan
voltak túlsúlyban. Tanrendjében a régészet másodrendű szerepet játszott.
Negyedszázad leforgása alatt mindössze kétszer hirdetett meg ősrégészeti
35	Uo. 1897/1898. 561, 564, 570, 1456 – Uo. 1898/1899. 259.
36	KvTM C1 2561/71.
37	KarIkt 1898/1899. 583. KvTM C1 2652/1–2 – EME levéltára a KmOL kezelésében
195/1899, 252/1899 (a továbbiakban: EMELt).
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előadást, az egyik megtartására pedig nem is került sor. Klasszika-archeológiai kollégiumai inkább a római magán- és államélet rajzát adták, és
kevésbé érintették annak régészeti megjelenését.38
Az újonnan szervezett régészeti tanszék élére állított Pósta ezt a hagyományt nem követhette. Az egyetlen jól ismert mintát alma matere, a
budapesti egyetem régészeti katedrája nyújtotta, amelynek gyakorlatában, az európai egyetemek évszázados hagyományát követve, a klasszikus görög–római archeológia, valamint a vele kapcsolatos epigráfia és
numizmatika uralkodott. Rómer, Tompa, Hampel szaktudományuk kiválóságai voltak, de előadásaik tárgykörét többnyire szűken vett kutatási
területükről választották, ezért a régészeti oktatás nem fogta át a szaktudomány teljes kérdéskörét. A magyarországi régészeti kutatások egészében otthonosan mozgó Hampel egyetemi előadásain nem merészkedett
túl a görög–római világ bemutatásán, és mindössze a pannóniai és dáciai
emlékek ismertetésével lépte át a klasszika-archeológia hagyományos kereteit.39
Pósta előadásainak tárgyválasztásában40 is néhány évig tetten érhető
a klasszika-archeológia bizonyos mértékű túlsúlya. Ám rövidesen kialakította a maga egyéni oktatói programját, amely a régészet, valamint a kapcsolódó felirattan és éremtan teljes körét átfogta. A negyven félévre tagolódó húsz tanévben 96 előadást és szemináriumot hirdetett meg, amelyek
közül 76 a régészet, 12 a római felirattan, 8 pedig az érmészet világába
vezette a hallgatókat. Az elosztás nagyjából tükrözte e tudományoknak
a kutatásban elfoglalt helyét. Ez az igényes tantervi keret a nagy európai
egyetemeken meghonosodott rendet próbálta követni, azzal a különbséggel, hogy több tanár ottani munkáját itt egyetlenegynek kellett elvégeznie.
Félévenként két-három új tantárgy anyagát kellett összeállítania, mert
megismétlésükre csak kivételes esetekben kerített sort. A féléves és éves
előadásokat, szemináriumokat több tanévet átfogó tömbökbe szervezte,
így hallgatói valamely tárgykörben a jelenségeket fejlődésükben ábrázoló,
egységes képhez jutottak.
A régészeti oktatás középpontjában – a tantárgyak közel felével (34)
– a klasszika-archeológia állott. Nyolc cím az ókori görög régiségek ismertetését célozta (a mükénéi művelődési kör, a homéroszi kor emlékei,
az agyagművesség, a szobrászat), ugyanannyi a görög és a római világ
38 Márki Sándor: Finály Henrik emlékezete. = Emlékbeszédek a M.T. Akadémia tagjairól. IX.
Bp. 1899. 289–356.
39 Oroszlán Zoltán: Hampel József professzor. Régészeti Dolgozatok 5(1963). 3–15.
40 Az előadások jegyzékét az egyetemi évkönyvek megfelelő kötetei őrizték meg: A kolozsvári magyar királyi Ferencz-József tudomány-egyetem Almanachja és Tanrendje
1899/1900–1909/1910, valamint A kolozsvári magyar királyi Ferenc-József tudományegyetem Tanrendje (a továbbiakban: Tanrend) 1910/1911–1918/1919.
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egységét hangsúlyozta (görög–római építészet, ház, ruházat, testápolás
stb.), többségük (18 előadás és szeminárium) a római élet emlékeit mutatta be (Róma, Pompeji, katonai, vallási, magánrégiségek, a birodalom
határvédelme, a katonai táborok). Sokkal kevesebb tér jutott (13 cím) az
ősrégészetnek (az európai kőkor, bronzkor, a fémek művelődéstörténeti jelentősége, a Földközi-tenger vidékének őskori régiségei). Szembeötlő
a finnugor régiségeknek szentelt előadás, amelynek magyarázata Pósta
korábbi oroszországi tanulmányútjában és jövendő kutatási terveiben
keresendő. A népvándorlás korának régészetét csak pályája legvégén
(1917/1918-as tanév) iktatta oktatói programjába, igaz, kivételesen nagy
(heti 5) óraszámmal. Az előadás gerincét hazai emlékek bemutatása képezte (osztropataki, szilágysomlyói, nagyszentmiklósi kincsek, keszthelyi kultúra, apahidai kincs), de Kárpátokon túli leleteket is ismertetett
(pietroasai kincs). Meglepő, hogy e kollégiumban nem kaptak helyet a
honfoglaló magyarság emlékei, és önálló előadást sem szentelt bemutatásuknak, holott a tárgykör tudományos programja homlokterében állt.
A középkori régiségek ismertetésének, az építészet emlékeire korlátozva,
csupán három előadás jutott. Egyébként a középkori régészet mostoha
sorsa akkoriban általános jelenség volt, és a jelenlegi egyetemi oktatás
sem különbözik sokban a száz évvel ezelőttitől. A régészeti előadások sorát az első és az utolsó tanévekben beiktatott múzeumi gyakorlatok tették
változatosabbá.
Az 1904/1905-ös tanévtől az egyiptomi vallási, halotti és szobrászati
emlékeknek szentelt hat előadás – hatásfokukat Londonból beszerzett 15
gipszmásolat növelte – új színt hozott a tanrendbe. Ettől kezdve bő évtizeden át (az 1915/1916-os tanévig) a tanterv gerincét az ókori Keletnek
szentelt kollégiumok képezték. 1910-től négy éven át Mezopotámia építészeti, szobrászati és temetkezési emlékeinek vetített képekkel kísért ismertetése adta meg a tanrend sajátos jellegét, egy tanévben pedig (1914/1915)
a hallgatók Fönícia régészeti emlékeivel ismerkedtek. Országos viszonylatban Pósta Béla vezette be a keleti régészet rendszeres oktatását, de kezdeményezése feltehetőleg Európa e részében is az úttörők között jelöli ki a
helyét. Vállalkozásának gyökere minden bizonnyal a Keleti Intézet megteremtésének nagyra törő tervében keresendő.
A tanrend a klasszika-archeológiával szerves egységet képező antik epigráfia oktatását is magában foglalta. Az egyetlen tömbbe zárt, kis
megszakítással tizenkét félévet átölelő (1902–1909) tevékenységek zöme
szemináriumi keretek között zajlott. A tanulmányozott feliratok sorában
minden bizonnyal kiemelt helyet foglaltak el a – részben a régiségtárban
őrzött – dáciai római emlékek, de két-két félévben a hallgatók a köztársa-
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ság korának feliratait (Inscriptiones latinae antiquissimae), illetve Augustus
végrendeletét (Res gestae divi Augusti) elemezték.
Az európai egyetemek többségén az éremtan oktatását elhanyagolták.
Kolozsváron már Finály Henrik elindította és Pósta folytatta ezt a célszerű
hagyományt. A budapesti egyetemen való bevezetését is indítványozta,
ám kezdeményezése visszhangtalan maradt.41 A nyolc féléven át (1910–
1914) megszakítás nélkül tartott numizmatikai szemináriumok sorában
az első kettő a görög, a következő négy a római, az utolsó kettő pedig a
középkori éremveréssel ismertette meg a hallgatókat. Ez az elosztás az
érmészet rendszeres, fejlődésében történő bemutatását szolgálta.
1908-tól tíz éven át a tanárképző intézet hallgatói részére meghirdetett előadások a tanterv elmaradhatatlan részei voltak. Pósta már régebb
fontolóra vette bevezetésüket. Szándéka talán az ez év nyarán vidéki múzeumok vezetői – jórészt tanáremberek – részére tartott régészeti tanfolyam nyomán vált elhatározássá. Az előadások tárgyköre a tanár- és
régészképzés kettős célkitűzésére alapozódott. A legelső kollégium már
címében jelezte, hogy régészeti tárgyú, ám tekintettel van a történelemoktatás szempontjaira (Magyarország középkori régiségei, különös tekintettel a történettanításra). A tanrend átfogta az őskor, a görög és a római
antikvitás, valamint a hazai ókor és középkor emlékeinek ismertetését, de
a múzeumi gyakorlat is helyet kapott benne.
Az önképzés, a kutatómunkára nevelés érdekében Pósta élt a kolozsvári egyetemen is meghonosodott – ám a diákság körében kellő népszerűségre nem jutott – pályázati rendszer nyújtotta lehetőségekkel. 1906-tól
kezdődően évente pályázatot hirdetett egy megadott tudományos kérdés
kidolgozására.42 A többször is megismételt témák – szám szerint hét – a
tanterv valamely sarkalatos elemének elmélyítésére irányultak. A hétből
három tárgya a római provinciális régészet egy-egy részletkérdésében
való elmélyülést igényelt (az érem- és régiségtár feliratainak forrásértéke,
a pannóniai és dáciai római ház formái, a római táborok a leíró források
és az ásatások fényében), négy pedig a közel-keleti civilizációk nyugati
kisugárzásának nyomon követésére irányult (a mezopotámiai műveltség
jellegzetes vonásai, földközi-tengeri, Kárpát-medencei, dáciai hatásának
kimutatása).

41	KvTM C1 2491/1.
42 A pályatételek kiírásáról, értékeléséről az egyetemi évkönyveknek az ünnepi beszédeket, a tanárok irodalmi munkásságát tartalmazó kötetei tájékoztatnak: Beszédek,
melyek a kolozsvári Ferencz-József m. k. tudomány-egyetem [..]. rectora és tanácsának
beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából[…]. tartattak (a továbbiakban: Beszédek).
1905/1906–1917/1918.
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Évtizedes oktató-nevelő munka után a tanítványok első nemzedékének legkiválóbbjai elnyerték a magántanári fokozatot, és levették a mester
válláról az előadások terhének egy részét. Elsőként Buday Árpád (1912),
röviddel utána Roska Márton (1914), végül Kovács István (1915) a tanszékvezető tanár kollégiumait kiegészítő, szakterületükbe vágó tárgykörökben
hirdettek előadásokat.43 Buday a provinciális régészet (a Római Birodalom
tartományai, kormányzásuk, a magánélet, a társadalom, a kézműipar,
Magyarország a római uralom korában, a hadseregszervezés Numantia
frissen kiásott táborának bemutatásával), Roska az ősrégészet (a régibb
kőkor, ősrégészeti gyakorlatok), Kovács a numizmatika (ógörög, római
érmészet, ókori pénzrendszerek) aktuális részletkérdéseiről tájékoztatta
az érdeklődő hallgatókat. 1917-ben Buday elnyerte a nyilvános rendkívüli
tanári címet.

A tárigazgató
Pósta beiktatásakor az Erdélyi Múzeum-Egyesület érem- és régiségtára
10 194 régiséget és több mint 20 000 érmét mondhatott magáénak.44 A
tár új igazgatója örömmel állapította meg, hogy a gyűjtemény, amely „az
EME-nek a tulajdonképpeni karakterét megadja”, „sok tekintetben mily
becses”, ugyanakkor keserűen nyugtázta, hogy jelenlegi állapota „végtelenül szomorú”, „reménytelen”. Az előző negyvenévi fejlődés számadatai
a gyarapodás ütemének sajnálatos lanyhulásáról tanúskodtak. Az utolsó
évtizedekben tapasztalható kirívó visszaesés legfőbb okát Pósta az erdélyi társadalom közönyében, az állami támogatás teljes hiányában és az
egyesületi támogatás elégtelenségében látta. Ezek orvoslását, a megfelelő
személyzet kiépítését, az alkalmas helyiségek biztosítását a továbblépés
elengedhetetlen útjaként jelölte meg. Programját az Egyesület igazgatóválasztmányának beterjesztett jelentésében vázolta fel (1899. október).45
Két évtizedes működése, harca közben e tervezetben kijelölt útjáról nem
volt miért letérnie.
Kézenfekvő volt az ajándékozási kedv felélesztésével kezdeni az újraindulást. Közületekhez, testületekhez fordult azzal a kérelemmel, hogy
birtokukban lévő, nélkülözhető régiségeiket adják át megőrzésre a múzeumnak. A legrégibb fennmaradt ilyen tartalmú kérést a Kolozsvár városi
43 Tanrend 1912/1913–1918/1919.
44	KvTM: az 1859 és 1899 közötti beszerzések Pósta és tanítványai által összeállított leltára; EMELt 153–1900.
45	KvTM C1 42: Pósta jelentése a korszak egyik legfontosabb dokumentuma.
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tanácshoz intézte (1899. augusztus 12.), amely nyomban átszállíttatta az
udvarán heverő római szarkofágokat és városcímert, és a későbbi közmunkálatok során előkerült régiségeket is átengedte a múzeumnak. Biró
Béla apát-plébános a régiségtárnak ajándékozta a Szent Mihály-templom
tövében elfeledten heverő, Pósta által megtalált Agnus Dei zárókövet. Más
egyházi és világi hatóságok – Torda városi tanács, Erdélyi Római Katolikus Státus stb. –, a kolozsvári céhek örökségét gondozó kolozsvári ipartestületek hasonlóképpen készséggel válaszoltak a felkérésekre, és egyre
több magánszemély felszólítás nélkül ajánlotta fel a birtokában lévő emlékeket.46
Az ajándékok és letétek spontán gyarapodást biztosító rendszere egymagában nem valósíthatta meg a célirányos fejlesztés igényeit. Ennek
útja a tudományosan megalapozott gyűjtéseken, régészeti feltárásokon,
átgondolt, tervszerű vásárlásokon át vezetett, megvalósításuk pedig megfelelő pénzügyi keretet feltételezett. Csakhogy 1899-ben az érem- és régiségtár a múzeum-egyesülettől csupán jelképesnek nevezhető dotációt
kapott (1400 korona), és „a magyar államtól, amelynek őrálló katonája
itt, egyetlen fillér segélyt, a leghalványabb erkölcsi támogatást, a legcsekélyebb mérvű ajándékot nem kap” – nehezményezte Pósta.47 A gyűjtemények elsorvadásának, szétszóródásának veszélyére figyelmeztető,
nemegyszer a kötelező tisztelet hangját felrúgó kérések, felterjesztések
sokaságával sikerült elérnie, hogy 1905-től az állam évi rendes segéllyel
támogatta az érem- és régiségtárat, és ezt az összeget alkalmanként rendkívüli segéllyel egészítette ki. A múzeum-egyesületi alapokból származó
szerény összegekkel együtt a pénzügyi alap idővel 30–40 000 koronára
emelkedett.48
Az ajándékozások, vásárlások, régészeti feltárások, gyűjtőutak révén a
Pósta Béla-korszak két évtizede alatt az érem- és régiségtár gyűjteményei
számottevően gyarapodtak. 1919-ben a régiségtár állománya többszörösére, mintegy 40 000 tárgyra nőtt, az éremtáré pedig körülbelül 30 000re emelkedett. (A megközelítő adatok nem foglalják magukban a raktárba
került, de még feldolgozatlan szerzeményeket.) A számszerű növekedésnél
is örvendetesebb muzeális és tudományos értékük megsokszorozódása.
Gyarapodtak az egyes csoportok, tárak, gyűjtemények, és a meglévők
mellett újabbak jöttek létre.49

46	KvTM C1 23–25, 32, 35, 394, 572.
47 Erdélyi Múzeum XIX(1902). 302–303. (a továbbiakban: EM).
48	KvTM C1 1162, 2008/1, 2436/5–6.
49 A gyarapodás adatainak forrása: KvTM Beszerzési napló I–V.
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A tudományos érték emelkedése főként a régészethez szorosan kapcsolódó csoportoknál – őskori, római, népvándorlás kori – szembeötlő,
mert ezeknél a gyarapodás elsősorban a rendszeres ásatásoknak volt köszönhető. Roska Márton csoklovinai, körösbarlangi és szentgericei ásatásai az őskori csoporton belül megteremtették a paleolitikus emlékek
gyűjteményét. Pósta Kolozsvárra szállította az addig Szászvároson őrzött,
főképp neolitikus emlékeket tartalmazó Torma Zsófia-gyűjteményt, és hiteles tordosi, erősdi leletekkel emelte az újkőkori gyűjtemény értékét. Kovács István marosdécsei feltárásai, az úgynevezett mojgrádi aranylelet hiteles darabjai a rézkori gyűjtemény érdemleges gyarapodását hozták. Az
érkávási és a papfalvi öntőműhely bronzemlékeinek, a sarmasági aranylelet ékszereinek megszerzése, Roska felsőszőcsi hitelesítő ásatása bronzkori emlékekkel tette teljessé e korszak eddigi emlékanyagát. Az őskori
csoporton belül talán a vaskori gyűjtemény gyarapodása mondható a legjelentősebbnek: az apahidai kelta temető mellékletei, az erdőszentgyörgyi,
felsőújvári, felőri bronzleletek mindmáig a múzeum legnevezetesebb kincsei közé tartoznak.
Nem múlt el év anélkül, hogy a római csoport ne növekedett volna újabb, főképp szórványleletekkel. Többségük az egykori Napoca és
Potaissa területéről jutott a régiségtárba, de Apulum, Ampelum is, ritkábban bár, elküldte a maga római emlékeit (szobortorzók, fogadalmi oltárok,
fibulák, edénytöredékek). Zalatnáról egy Jupiter–Fortuna-szentély fogadalmi oltárai és bronzedényei, Gyulafehérvárról arany ékszerek kerültek
a régiségtár birtokába, melyek számáról Pósta büszkén állította: „ötszörte
nagyobb, mint eddigi összes római arany tárgyainké”.50 A legjelentősebb
leletegyüttes kétségkívül a Csomafáján talált hat fogadalmi oltár.
A népvándorlás kori csoport néhány, esetenként vitatott hovatartozású, ám feltétlenül értékes szórványlelettel lett gazdagabb (Hari, Mojgrád,
Szamosjenő, Szilágysomlyó, Völc). Annál értékesebbek a marosszentannai,
marosvásárhelyi, marosgombási, marosveresmarti, mezőbándi temetők
feltárása alkalmával előkerült leletek, amelyek a gótok, gepidák, avarok
hitelt érdemlő emlékeivel gazdagították a régiségtárat.51 A honfoglalók
Kolozsvár-Zápolya utcai és marosgombási sírmellékletei, az egészében
Árpád-kori, ám korábbi kezdetekre utaló vajdahunyadi és várfalvi temető
leletei a Kárpát-medencébe érkező magyarság hiteles emlékei.52

50 Pósta Béla: Jelentés az Érem- és Régiségtárról. EME Évkönyve 1907. 39. (a továbbiakban:
EMEÉ).
51 Erdély története. Főszerk. Köpeczi Béla. Bp. 1986. I. 115, 133, 145, 155, 158, 175.
52	Uo. 205–206, 217–218.
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A régiségtár legátfogóbb, egyúttal legnagyobb csoportját a közép- és
újkori emlékek alkották, ezért az intézmény száz évvel ezelőtti beosztásában több kisebb gyűjteményre, tárra tagolódott. Az ipartörténeti gyűjteménybe sorolt céhemlékek, Pósta megítélése szerint, a régiségtár „egyik
legszebb gyűjteménycsoportját” képezték. Legtöbbjük a kolozsvári céhes
élet emlékét idézte, de más szász és magyar városok kézműves múltjának
emlékeiből is jutott a polcokra (zászlók, ládák, behívótáblák, pecsétnyomók stb.). A céhemlékek sorát a kézműves szakmák termékeinek gazdag
választéka egészítette ki: megannyi ónedény, néhány harang, habán és
batizi edények, kályhacsempék sorozata, asztalos remekek tanúskodtak
az erdélyi mesterségek egykori színvonaláról.
Az ötvösmunkák az ipartörténeti gyűjteménytől elkülönített ékszertárban kaptak helyet. Kezdeti szerény jelenlétükre utalva Pósta keserűen
jegyezte meg: „az Erdélyi Országos Múzeum régiségtára éppen abban a
legszegényebb, amiben múltunk leggazdagabb volt”.53 Talán egyetlen tár
beszerzéseire sem költött annyit, mint épp az ötvösgyűjteményére. Vásárolt műkereskedőktől (a brassói Adolf Reschtől mintegy tíz alkalommal),
megszerzett kincsleleteket (magyarpalatkai, mocsi, Kolozsvár-Unió utcai),
megvásárolta ferences kolostorok (Mikháza, Vajdahunyad), református
egyházközségek (Avasújváros, Ludvég, Málnás, Páva, Piski stb.) régi klenódiumait. Céltudatos munkájával a középkortól a 19. századig ívelő több évszázados időszak erdélyi ötvösművészetének reprezentatív gyűjteményét
hozta létre. A régiségtári kiállítás egyik szekrénye „az erdélyi kelyheknek
fejlődését a 14. század végétől a 18. század végéig nemcsak hogy szinte
hiány nélkül feltünteti, de az egyes stílusperiódusok körén belül fellépett
egészen sajátos helyi változatokra is nagyon tanulságos felvilágosításokat
nyújt” – jelentette nem titkolt elégtétellel a közgyűlésnek.54
Az építészeti és szobrászati gyűjtemény román kori részlege alig gyarapodott (a marosszentkirályi templom részletei). Annál örvendetesebb
volt a gótikus emlékek szaporodása. Elsőként a kolozsvári Szent Mihálytemplom, a kolozsmonostori egykori bencés kolostor faragott kövei, majd
a csobotfalvi és szamosfalvi templom keresztelőmedencéje, a csobotfalvi
és székelyzsombori szárnyas oltár részletei kerültek a régiségtár őrzésébe. Kolozsvári polgárházak ajtó- és ablakkeretei, vidéki templomok megmentett síremlékei (Nagyteremi: Sükösd György, Fehéregyháza: Haller–
Bocskai, Küküllővár: Patócsy Zsófia) a reneszánsz hangulatát hozták a
kiállítási termekbe. „...hazánkban egyetlen gyűjtemény sem rendelkezik

53 Pósta Béla: Jelentés az Érem- és Régiségtárról. EM 1903. 347.
54 Pósta Béla: Jelentés az Érem- és Régiségtárról. EMEÉ 1910. 37.
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e téren hasonló gazdagsággal”55 – állította Pósta az építészeti-szobrászati
gyűjtemény egészéről.
A képtár fejlesztésének igénye szerencsésen találkozott a művelődés
országos fórumainak szándékával. A szakminiszter rendeletéből a Szépművészeti Múzeum 1910-ben tíz, 1913-ban pedig további félszáz festményét adta át letétképpen a régiségtárnak. Az előző század mesterei
(Madarász, id. Markó, Munkácsy és mások) bevonultak a Bástya utcai
képtárba, és a kortárs magyar művészek (Ferenczy Károly, Mednyánszky
László, Rudnay Gyula stb.) egy-egy alkotásának megszerzésével a születő
kolozsvári képtár – a rendező Merész Gyula szavaival – „a legkomolyabban számba vehető vidéki múzeumok közé” emelkedett.56
Szintén a Bástya utcában nyílt meg a régiségtár közép- és újkori csoportjának teljesen új gyűjteménye, a Magyar Gyógyszerészeti Múzeum.
Megteremtője, Orient Gyula egyetemi tanársegéd Magyarország egész
területén szétszórt mintegy 40 patika régi anyagát gyűjtötte itt össze. A
kapualjból nyíló kiállítási helyiségekben gondosan elrendezett berendezési tárgyak, állványedények, laboratóriumi kellékek, szakkönyvek egy 18.
századi gyógyszertár képzetét keltették.57
A számszerűségében nagynak nem mondható kegyeleti csoport fejedelmi ereklyékkel, az Apafi család néhány emlékével lett gazdagabb
(az egykori ebesfalvi kastélyból származó tárgyak, az almakeréki és a
Kolozsvár-Farkas utcai kripta testereklyéi). Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
nagy jótevői, Mikó Imre, Kuun Géza és Wass Otília számszerűen is tekintélyes hagyatéka (300, 800, illetve 1200 tárgy) révén a régiségtár jelentős
történelmi értékek birtokába jutott.
A tárak átvételekor a néprajzi gyűjtemény mindössze egy vegyes csoport jelentéktelen része volt, ám Pósta céltudatos munkájával néhány év
múltán önálló csoporttá fejlődött, mindenekelőtt beosztottjai, Sztripszky
Hiador és Roska Márton háromszéki, mezőségi, Szamos menti gyűjtései
révén, de széles körű gyűjtőmozgalom kezdeményezésével, vásárlásokkal
egyre inkább közelített kitűzött távlati célja felé, hogy az érem- és régiségtár „Erdélynek központi néprajzi gyűjteményévé váljék”58, amely tükörképe az országrész nemzetiségi valóságának.

55 Pósta Béla: Az érem- és régiségtár jelentése. EMEÉ 1914. 29.
56 Rózsaffy Dezső–Merész Gyula: Útmutató az Erdélyi Nemzeti Múzeum képtárában. [Kvár]
1913. 4.
57 Orient Gyula: Az Erdélyi Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárának gyógyszerészeti gyűjteménye. Dolgozatok az ENM érem- és régiségtárából IX(1918). 217–300. (a továbbiakban: Dolg.).
58 Pósta Béla: Jelentés az Érem- és Régiségtárról. EMEÉ 1908. 47.
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1902-ben Pósta kiharcolta az éremtár mennyiségi növekedésének előnyös forrását: az intézmény elnyerte az ország egész területén előkerülő
éremleletek kiválasztási jogát. Ezután már a gyűjtemény összetételének
megjavítására törekedett. Sokat áldozott a „nyomorúságos állapotban”
lévő ógörög csoport gyarapítására, amelyről azt tartotta: „alapjául kell
hogy szolgáljon minden értelmesen fejlesztett éremtárnak”. A céltudatos
fejlesztés kiemelt iránya volt a magyar és erdélyi éremgyűjtemény gyarapítása. Az elsőt szolgálta Kovács Ede 1445 darabból álló gyűjteményének
megvásárlása. Az erdélyi érmék korabeli nagy kereslete okozta áremelkedés miatt ezek számbeli növekedése nem elégítette ki a tár gazdáját.59
Pósta kitartóan küzdött az érem- és régiségtár állandó otthona megteremtéséért, hiszen átvételekor méltatlan raktári állapotok között találta. Sikerült elérnie, hogy az egyetem új központi épületében elfogadható
raktári és kiállítási feltételek közé kerüljön, és 1903-ban megnyithatta
a közönségnek szánt kiállítást. A gyarapodás befogadására – átmeneti
bérhelyiségek után – 1911-ben megkapta a Bástya utca 2. szám alatti ingatlant, amelyet szintén ideiglenes raktározási és kiállítási megoldásnak
tekintett.60 A részleges költözés véglegesnek bizonyult: a sok átszervezést
megélt kolozsvári történelmi múzeum máig itt székel.

Tudományos műhely élén
A kolozsvári egyetem tanszékei és a kapcsolódó múzeum-egyesületi tárak
önálló költségvetéssel, személyzettel rendelkező, értékes kutatómunkát
végző tudományos intézetek magjául szolgáltak. A 19. század végi források
az egyetemi intézetek sorában olykor az Érmészeti és Régészeti Intézetről
is említést tesznek, ám ez az intézet valójában nem létezett. Pósta szavaival: „Intézetünk, mely több mint egy negyedszázadon át csak papiroson
létezett, de sem dotációval, sem fölszereléssel, sem személyzettel nem rendelkezvén, ezen egész idő alatt egyáltalán nem funkcionált”.61 Kiépítése
Pósta érdeme. Ő teremtette meg a szükséges feltételeket, és a kolozsvári
régészeti iskola az ő irányításával vált a hazai és az európai szakkörökben
számon tartott tudományos fórummá. Szakkönyvtárat és laboratóriumot
létesített, megteremtette a nélkülözhetetlen pénzügyi keretet (az 1914–

59 Pósta Béla: Az érem- és régiségtár 1905. évi állapotáról. EM XXIII(1906). 64–65. – Uő: Az
érem- és régiségtár jelentése. EMEÉ 1912. 36.
60	KvTM C1 1783/1–15, 1895/1, 2017/3, 2296/35.
61	Uo. C1 300.
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1915-ös költségvetési évben 30 540 korona az előirányzat62), és kiépítette
a személyzetet.
Munkatársait tanítványai közül válogatta ki, akikből az évek során kitűnő szakembereket nevelt. Első beosztottként, szakdíjnoki minőségben,
1899. október 1-jei kezdettel a másodéves Buday Árpádot vette maga mellé 25 forint havi díjazással, aki fél évvel később előlépett első gyakornokká.
1900-ban az első és másodgyakornokok köre Kovács Istvánnal, Sztripszky
Hiadorral, majd Roska Mártonnal bővült.63 1903-tól a gyakornokok helyét
három korona napidíjjal honorált tudományos segédmunkások – a köznyelvben segédarcheológusok – foglalták el. Ezt a beosztást a tanulmányait épp hogy befejező Roska M. és Sztripszky H. nyerte el elsőként,64 s a
helyükre rendre egyetemi hallgatók – Magoss Irén, Létay Balázs, Schneller
Vilmos, Ferenczi Sándor, Herepei János és mások – léptek.
A hallgatók intézeti munkája kitűnő iskolának, ugyanakkor a jövendő
szakemberek, az állandó munkatársak kiválasztását szolgáló alkalmas
útnak bizonyult. 1901-ben Pósta elérte egy tanársegédi állás rendszeresítését a régészeti tanszéken. A megbízást az akkor még negyedéves egyetemista Buday kapta meg, akinek a helyébe a következő években Kovács,
majd Roska lépett.65 Utóbbi 1906-ban kezdte egyetemi oktatói pályáját,
amelyen a korszak végéig megmaradt. Pósta ígéretet kapott a hazai őskori, ókori, középkori régészet, az éremtan és a keleti régészet körébe tartozó
intézeti kutatásokat szolgáló öt osztályarcheológusi állás rendszeresítésére. 1905-ben Buday, 1906-ban pedig Kovács meg is kapta a beosztott
középiskolai tanári minőséggel egyenértékű osztályarcheológusi kinevezést. A folytatás – pénzügyi avagy politikai meggondolásokból? – sajnos
elmaradt.66 Az intézeti személyzet torzóban maradt kiépítése hátrányosan érintette a további kutatómunkát. Mintegy kárpótlásképpen 1910ben segédőri állás létesült, amelybe Magosst nevezték ki, akit 1914-ben
Schneller váltott fel.
A tudományos személyzetre hárult az anyagrendezés, törzskönyvezés, leltározás látványosnak semmiképp sem nevezhető munkája, amely
megelőzte a tárgyaknak az egyetemi oktatásban való hasznosítását, valamint a nagyközönségnek szóló kiállítások szervezését. Felelősségteljes
hivatásuk megkoronázását az ásatások vezetése és a feldolgozás igényes
munkája képezte.
62	Uo. C1 2340.
63	Uo. C1 20, 26, 166, 167.
64	KmOL FJTELt Tanács Iktatókönyve (a továbbiakban: TanácsIkt). 1902/1903. 1382,
1952, 2248.
65	KvTM C1 197, 213, 214, 367, 436.
66	Uo. C1 1784/8.
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A konzerválás, restaurálás halaszthatatlan feladatának elvégzésére Pósta már 1899-ben sürgette egy laboránsi állás rendszeresítését.
Lehóczky András alkalmazásával (1901) az intézet olyan avatott szakemberhez jutott, aki értett a gipszöntvények készítéséhez, és szakavatott
fényképésznek bizonyult67 A hozzáértését meghaladó feladatok elvégzésére Pósta külső munkatársakhoz folyamodott. A régi ötvösmunkák ellenében kért cseretárgyakat Sárga János ékszerésznél rendelte meg, akit
maga látott el a szükséges művészettörténeti vonatkozású útbaigazítá
sokkal. Az ásatások során előkerült régészeti leletek rajzát, a közlemények
illusztrációit Förstner Tivadar állami szakiskolai tanárral, majd Manz
Alberttel készíttette el, akit hetidíjasként alkalmazott. A képzőművészeti alkotások karbantartása, igényes restaurálása képzett szakemberekre
várt, ám alkalmazásukhoz hiányzott a megfelelő személyzeti és pénzügyi
keret. Pósta ötletes megoldáshoz folyamodott. 1910-ben a képtár díjtalan
őreként alkalmazta a fiatal Merész (Müller) Gyulát, akinek ellenszolgáltatásképpen a képtárban kialakított restauráló műhely saját célú ingyenes
használatát ajánlotta fel. Az építészeti és szobrászati emlékek karbantartását, restaurálását, díjtalan gyakornoki minőségben, az ismert szobrász,
Kolozsvári Szeszák Ferenc vállalta, cserében díjmentesen használhatta a
Bástya utcai telken kialakított műtermet.68
1899-ben Pósta Béla egymaga alkotta a rábízott intézmények (tanszék, intézet, tár) személyzetét. Az évek múltával az állandó alkalmazottak köre kilenc szakemberre és szolgára nőtt, akiket félannyi díjtalan vagy
külső munkatárs segített. Ennyi ember nem volt elégséges a sokirányú
feladatok elvégzésére. Ám egy nemes közös cél, az intézményteremtés és
a becsületes munka jegyében összeforrt közösségként értékteremtő, maradandó munkát végzett. Póstát magát az intézményszervezés, a nevelőmunka gondjai olyannyira lefoglalták, hogy tudományos kutatásokra,
ásatások vezetésére alig maradt ideje. Ám a kutató szem a tanítványok, az
intézet tudományos eredményeinek hátterében mindegyre felfedezheti a
Mester irányító szellemét.
A régészeti kutatások, ásatások az ország egész keleti felére kiterjedtek, és a régészeti korszakok csaknem mindegyikét érintették.
Miután Herman Ottó érvelése és Kadić Ottokár kutatásai nyomán bizonyossá vált a paleolitikum emberének Kárpát-medencei jelenléte, az új
felfogás hívévé szegődött Pósta az ilyen irányú kutatások felé irányította
Roska Márton érdeklődését. A csoklovinai (1911),69 körösbarlangi (1913),
67	Uo. C1 2205/2a, 2605.
68	Uo. C1 1617, 1788, 1937/1.
69 Roska Márton: A diluvialis ember nyomai a csoklovinai Cholnoky-barlangban. Dolg
III(1912). 201–237.
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szentgericei (1914) ásatások igazolták, hogy Erdély legkülönbözőbb tájegységein az őskőkorban volt emberi élet. Tájaink ismert történelmének
kezdete több évezreddel kitolódott.
Az Akadémia megbízta Póstát az európai szakkörökben nagy érdeklődést kiváltó Torma Zsófia-gyűjtemény feldolgozásával. Az anyag hitelesítése céljából végzett tordosi (Roska, 1910) és nándorvályai (Pósta és
Roska, 1911) ásatások eredményeinek értékelésére Póstának nem maradt
ideje. A világháború után közölt tanulmányaiban Roska a tordosi telepet
és társait az alföldi eredetű újkőkori tiszai kultúra erdélyi kisugárzásaiként határozta meg. A valójában dél felől benyomult újkőkori régészeti
műveltséget a szakirodalom ma Tordos-Vinča kultúra néven ismeri.70
Kolozskorpádi ásatásán (1901) Kovács az eneolitikumba sorolt telepet
tárt fel. Az anyag későbbi átvizsgálása alkalmával Roska tisztázta, hogy a
valójában kétrétegű telep élete átnyúlt a bronzkorba, és a Kolozskorpád I.
és Kolozskorpád II. műveltség fogalmának bevezetését javasolta. Az ilyenképpen azonosított régészeti kultúrákat a szakirodalom ma Coţofeni és
Wietenberg műveltség néven tartja számon. A marosdécsei eneolitikus
temető népét Kovács a helyi újkőkori műveltség folytatójának vélte. Az
Erdélyben társtalan temetőt ma a szakemberek egyhangúan egy keletről
érkezett népcsoport emlékének tartják.71
Roska néhány ásatása jelentősen bővítette a bronzkorral kapcsolatos ismereteinket. Az Alföld keleti peremén, Perjámos (1909, 1910, 1911,
1913, 1921), valamint Pécska és Szemlak közös határában (1910) a korai
bronzkorba keltezett, többrétegű telepeket tárt fel. A példás feltárásoknak
szánt, mintaszerű jelentések a tell-telepek első magyar nyelvű leírását tartalmazzák. Felsőszőcsi hitelesítő ásatásán (1913) késő bronzkori temetőt
azonosított. Az első feltárások helyéről elnevezett régészeti kultúrák létét
későbbi kutatások megerősítették.72
A vaskori népességek, kultúrák közti kapcsolatok kérdésköre máig
szakmai viták tárgya. Az 1909–1910-ben Kovács által feltárt marosvásárhelyi nekropolisz az Erdélyben elsőként megásott és közölt szkíta temető,
amelyet felsőújvári, marosgombási társainak feltárása követett. A mellék70 Pósta Béla tordosi ásatásairól: AÉ XXX(1910). 435–436.
71	Kovács István: A korpádi őskori telep. Dolg IV(1913). 1–12. – Uő: A marosdécsei rézkori
temető. Közlemények az ENM Érem- és Régiségtárából IV(1944). 3–21. (a továbbiakban:
Közl).
72 Roska Márton: Ásatás a perjámosi Sánc-halmon. Földrajzi Közlemények XXXIX(1911).
16–43. – A további ásatási beszámolók közlési helye: Múzeumi és Könyvtári Értesítő VII(1913). 81–122. (a továbbiakban: MKÉ), VIII(1914). 73–104; Gemina I(1923). 9–15,
51–56, 78–93, 128–137. – Roska Márton: Ásatás a pécska-szemlaki határban levő Nagy
Sánczon. Dolg III(1912). 1–58. – KvTM C1 2246/2: Roska jelentése a felsőszőcsi ásatásról, részletes kivonata MKÉ VIII(1914). 143–144.
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letek, a hamvasztásos és csontvázas temetkezések együttes előfordulása
alapján az ásatók, Kovács és Roska felvetették a trák és a szkíta népesség
együttélésének lehetőségét.73 A korábbról ismert erdélyi kelta szórványleletek mindegyike a Maros mentén került elő. A Pósta-korszak első jelentős
ásatásán (1900) Kovács a Kis-Szamos menti Apahidán feltárta az első ismert erdélyi (hamvasztásos) kelta temetőt, Roska pedig Balsán ugyanennek az északi kelta csoportnak másik temetkezési helyét – szekértemetkezést – ásta meg (1903).74
A római korral kapcsolatban központi feladatul Pósta a dáciai limeskutatás Torma Károlytól elindított fonalának folytatását jelölte meg. A
megoldás Buday Árpádra hárult, aki bejárta a meszesi határt, elkezdte
az északnyugat-dáciai védelmi rendszer kulcsa, Porolissum feltárását,
megkísérelte a dél-alföldi töltésvonulatok rendeltetésének tisztázását.75
Közben egymaga 30–40 feliratot és mintegy 80 más emléket (szobrok,
építészeti elemek) ismertetett. Buday, Roska, Kőváry villa rusticákat tártak
fel (Ajton, Csákigorbó, Dezmér, Kolozsvár-Filléres, Kolozsvár–Kistarcsa,
Mogyorósd).76
Kovács jánosszállási feltárása a római civilizáció befolyása alá
került jazig szarmaták ismert régészeti hagyatékát gazdagította.77
Marosszentannai ásatása viszont tudománytörténeti jelentőségű, hiszen itt – Pósta korábbi oroszországi észleletei alapján – mester és tanítvány a gótok első erdélyi temetőjét azonosította. Megszületett az – utóbb
Csernyahov–Marosszentanna néven ismert – Fekete-tenger környéki gót
kultúra fogalma.78 A hatalmas mezőbándi temető feltárásával Kovács
meghatározta a gepidáknak a rokon gótokétól elütő régészeti hagyatékát. A mindmáig legnagyobb feltárt és közölt gepida temető alapján
megfogalmazott következtetéseit a marosvásárhelyi és a Roska vezette
marosveresmarti ásatások megerősítették. Az ásatók véleménye szerint a
mezőbándi és marosveresmarti gepida közösségek túlélték az avar hódí73	Kovács István: A marosvásárhelyi őskori telep, skytha- és népvándorláskori temető. Dolg
VI(1915). 226–299.
74	Kovács István: Az apahidai őskori telep és La-Tène temető. Dolg II(1911). 1–56. – Roska
Márton: Kelta sírok s egyéb emlékek Balsáról. Dolg VI(1915). 18–45.
75 Buday Árpád: Porolissumból. EM XXV(1908). 337–348. – A további ásatási jelentések a
Dolg II–VI(1911–1915). számaiban – Uő: Vannak-e limes-maradványok a Meszesen? Dolg
III(1912). 99–119. – Uő: A Bácsbodrog vármegyei római sáncok. Dolg IV(1913). 18–78.
76 Buday Árpád: Római villák Erdélyben. Dolg IV(1913). 109–054. – Uő: Római ház maradványai Csákigorbón. Dolg V(1914). 45–62. – Roska Márton: Rómaikori villa Dezmér határában. Dolg II(1911). 106–108. – Uő: Római kori villa Ajton (Kolozs vm.) határában. Dolg
VI(1915). 48–50.
77	Kovács István: A jánosszállási jazyg temető (Szeged határában). Dolg V(1914). 109–117.
78 Pósta Béla: A marosszentannai sírmező; Kovács István: A marosszentannai
népvándorláskori temető. Dolg III(1912). 250–342.
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tást.79 A Maros középső folyása mentén kialakult avar szállásterület térképét Roska marosgombási feltárásai újabb lelőhellyel bővítették.
A honfoglalás kutatásának a Kolozsvár-Zápolya utcai temető feltárása adta meg a régen várt lendületet. Etelközi analógiák alapján az ásató
Kovács a kis temetőt „a honfoglalás első szakaszára, a tényleges foglalás
korába” keltezte, és egy középrétegbeli nagycsalád temetkezési helyének
tekintette. A mai kutatás úgy véli, hogy Kolozsvár jelenlegi területén „a
honfoglalás kori Kárpát-medence jelentős magyar fegyveres központjával lehet számolni”. Barátja-munkatársa és saját feltárásai (Vajdahunyad,
Várfalva, Marosgombás) alapján Roska elsőként fogalmazta meg a honfoglalás erdélyi eseményeinek régészeti fogantatású lefolyását. Szerinte a
honfoglaló magyarság a Vereckei-, Gyimesi-, Ojtozi-szorosokon át, a Szamos és Maros völgyén egyidejűleg nyomult be Erdélybe. Az Árpád-kor derekáig használt temetők tanúsága szerint ez a benyomulás nem volt egyszerű portyázás: „itten csakis a szó igazi értelmében vett honfoglalásról
beszélhetünk”.80
A honfoglalás koráig visszavezethető vajdahunyadi és várfalvi temetők feltárásának eredményeit mindenekelőtt a mostohán kezelt középkori
régészet kamatoztatta. Mindkét temetőt nagyobbrészt a kora Árpád-korban használták, kétségtelen, hogy a szomszédságukban emelkedő ispáni
várak népének hagyatékát képezik. Részben kortársuk volt a 12–14. századi meszesi Szent Margit-kolostor, amelyről addig csak oklevelekből tudtunk, és amelynek Buday bukkant a nyomaira. Kőváry Ernő, a kolozsvári
régészek lelkes munkatársa a Hunyadiaktól alapított vajdahunyadi egykori ferences kolostor falainak kiásásával gótikus építészetünk ismeretlen
emlékét hozta vissza a köztudatba.81
A kolozsvári régészeti iskola bekapcsolódott a Műemlékek Országos
Bizottsága restaurálási programjába. A munkálatok folyamán előkerülő
sírok, kripták feltárását kapta feladatul. A gyulafehérvári székesegyház
éveken át tartó helyreállítása alatt Pósta, Roska és Kovács tíz alkalommal
szállt ki a helyszínre, és összesen 33 sírt bontott ki; az Árpádok, a fejedelemség és a katolikus restauráció idejéből származtak. A leletek – S végű
hajkarika, Anjou-kori sarkantyú, barokk ornátus – bő fél évezred ipar79	Kovács István: A mezőbándi ásatások. Őskori telepnyomok és temető, La Tène ízlésű temetkezés, népvándorlás kori temető. Dolg IV(1913). 265–389. – Martin von Roska: Das
gepidische Grabfeld von Vereşmort–Marosveresmart (Turda–Tordaaranyos, Siebenbürgen).
Germania 18(1934). 123–130.
80	Kovács István: A Kolozsvár Zápolya-utcai magyar honfoglalás kori temető. Közl II(1942).
1. sz. 85–115. – Roska Márton: Árpád-kori temető Vajdahunyadon. IV(1913). 166–190. –
Uő: Árpád-kori sírok Várfalván. Dolg V(1914). 121–168.
81 Buday Árpád: Porolissumból. Dolg VI(1915). 90–94. (a meszesi kolostorról). – Kőváry
Ernő: A vajdahunyadi róm. kath. templom középkori szentélye. Dolg V(1914). 450–454.
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művészetébe, viseletébe engedtek betekintést.82 A kolozsvári Farkas utcai
templom restaurálása alkalmából Pósta irányításával Kovács, Roska és
Létay által végzett feltárások 16–18. századi főúri és polgári temetkezések megmaradt mellékleteit mentették meg.83 A gernyeszegi református
templomnak a Teleki családtól kezdeményezett és Pósta vezette feltárása
azonosította az egykori birtokos családok tagjainak, köztük Teleki Mihály
kancellárnak a testereklyéit.84 A bácsi török fürdő egyedülálló vállalkozásnak minősülő feltárásán (1909) Pósta a hódoltság első fél évszázadában
emelt épület falaiban újrahasznosított román és gótikus faragványokat
talált, meghatározta az egykori létesítmény szerkezetét, az egyes helyiségek rendeltetését.85
A régészeti kutatások futólagos áttekintése nyomán a Pósta egyéni
kutatói programjában bekövetkezett irányváltásról beszélhetünk: a budapesti korszakában uralkodó őskori és római régészet után Kolozsváron
a közép- és a kora újkori vizsgálódások kerültek túlsúlyba. Ezzel együtt
érdeklődése e fiatalabb történelmi korszakok művészettörténete felé tájékozódott.
Első ilyen irányú írásai társadalmi igényre adott válaszok voltak, de
az érem- és régiségtár népszerűsítését is szolgálták. Kolozsvári működése első esztendejében a múzeum Mátyás-kori emlékeinek bemutatásával
jelentkezett.86 Miután a régiségtár megkapta a Kolozsvári testvérek Szent
György-szobrának gipszmásolatát, illetve éppen Pósta tevőleges hozzájárulásával a városban felállították bronzmásolatát, beható vizsgálatnak
vetette alá a műalkotást. A stíluselemzés során kimutatta az érett francia
gótikának és a születő itáliai reneszánsznak a hazai hagyományokkal vegyülő elemeit. Negyedszázad múltán Balogh Jolán kiemelendőnek tartotta a „bölcs mérsékletet’ és a „nagy éleslátást”, amellyel Pósta „igyekezett
egymással kiegyenlíteni” a hadakozó ellentétes felfogásokat, miközben
felállította „a magyar sajátságok módszertani kutatásának ma is egyedül
helyes elvét”.87

82 Pósta Béla: A gyulafehérvári székesegyház sírleletei. Dolg VIII(1917). 1–155.
83	KvTM C1 2665/1–10.
84 [Pósta Béla]: Teleki Mihály sírja. Dolg IV(1913). I. pótfüzet 3–35; Ugyanaz EM XXX(1913).
162–194.
85	KvTM C1 1235: A bácsi török fürdő ásatása alkalmával előkerült leletek összegező kimutatása. – G.K.: Tudományos kutatás Bácsban. Bácska 1909. augusztus 31. – Gubitza
Kálmán: A bácsi régészeti ásatások. Bácsmegye 1909. szeptember 7.
86 Mátyás kori emlékek az „Erdélyi Múzeum-Egylet” érem- és régiségtárában. = Mátyás király Emlékkönyv. Szerk. Márki Sándor. Bp. 1902. 280–301.
87 Kolozsvári Márton és György Szent György-szobra. EMEvgyE Kv 1908. 61–73. – Balogh
Jolán: Márton és György kolozsvári szobrászok. EM XXXIX(1934). 115, 314.
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Művészettörténeti dolgozatai jórészt a világháború kitörése után születtek, amikor a csapatmunkában végzett régiségtári anyagrendezés és
régészeti kutatás – munkatársai többségének hadba vonulása miatt – lehetetlenné vált. A régiségtár ekkoriban egész sor egyházi rendeltetésű
tárgy birtokába jutott, és átvételük, leírásuk jórészt Póstára hárult. Néhány
fennmaradt részletes leírás eltervezett dolgozat magjaként értelmezhető,
a megjelentek mindegyike valóságos stílustörténeti tanulmány. Díszítőművészeti tárgya miatt a pókafalvi egyház régi hímzéseinek elemzése elszigetelt jelenségnek tekinthető, bár részben társítható a gernyeszegi és a
gyulafehérvári templom sírjaiból származó textíliák leírásával.88 Az ötvösmunkák tanulmányozása közben különös figyelemmel kísérte az aranymetszés szabályának a tárgyak szerkesztése, díszítőelemeik megtervezése
közben történő érvényesítését. A vizaknai református egyház kelyhének, a
ludvégi református egyház kegyszereinek szentelt tanulmányok kiadását
maga gondozta.89 A királydaróci pecsétről írt dolgozat megjelenéséről negyedszázad múltán tanítványai gondoskodtak.90 A gyalakuti kehely leírását tartalmazó, ekkoriban még meglévő kéziratnak utólag nyoma veszett,
tervezett kiadása elmaradt. Nyomdafestékre áhítozik viszont a piski református egyház talpas poharának kiadásra előkészített kézirata, valamint
az abrudbányai református egyház fedeles ezüst boroskancsójának, a
vajdahunyadi református egyház három kegyszerének leírását tartalmazó kézirat.91 A díszítőművészeti, iparművészeti emlékek elemzése közben
a helyi, a nyugati és a keleti motívumok pontos elhatárolására törekedett,
nem feledkezve meg az évezredek során közöttük kialakult, sokszor megtévesztő összefüggésekről. Különös, egyre fokozódó figyelemmel fordult a
keleti világból érkező hatások kutatása felé.92 A kiemelt érdeklődés minden bizonnyal a Keleti Intézet tervével kapcsolatos.
Már a Nemzeti Múzeum kutatójaként felfigyelt az európai és a magyar
kultúra azon jelenségeire, amelyek megfelelői fölfedezhetők Kelet civilizációiban. Már ekkor felderengett benne e jelenségek keleti gyökérzete, a
feléjük vezető utak, hajszálerek felkutatásának a gondolata. A harmadik
Zichy-utazás idején, az ekkor gyűjtött anyag feldolgozása közben az elgondolás szándékká, elhatározássá érett. Zichy gróf 100 000 forint alaptőkével kívánta elősegíteni a terv megvalósítását, egyedüli feltételül szabva,
88 A pókafalvi egyház régi hímzései. Dolg V(1914). 194–216.
89 A vizaknai kehely. Dolg VI(1915). 141–191; A ludvégi református egyház edényei. Uo. 120–
157.
90 Királydaróc pecsétnyomója. Közl I(1941). 11–19.
91	KvTM C1 1517, 1555, 1940/8–10.
92 A kiscsűri bronz díszítmények. DolgVII(1916). 1–50; A moszlim művészet hatása Erdélyben. Turán I(1917). 192–234.
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hogy a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium hasonló összeget áldozzon egy Keleti Intézet felállítására.93
Pósta kolozsvári működésének nyomon követése rendjén felfedezhető,
hogy annak egyik vezérfonalát épp a Keleti Intézet megteremtésére irányuló törekvés képezte. Számításai szerint a jövendő intézetre több évtizedes
munka vár, személyzetében több tudós nemzedék fogja váltani egymást.
Az egykori Mezopotámia területére álmodott kutatóintézet felkészítését
legfontosabb feladatai között tartotta számon. 1904-től előadásai között
elmaradhatatlan volt a keleti téma, a hallgatók részére kiírt pályatételek
tárgyválasztásakor előnyben részesítette a keleti kultúrák, illetve nyugati
hatásuk nyomon követését. Tanítványai felkészítésében természetesen a
hazai régészeti jelenségekre esett a hangsúly, ám mindig kiemelte „ezen
csoportoknak szoros összefüggését a keleti művelődési centrumok csoportjaival”.94 A klasszika-archeológiára szakosodott Buday érdeklődését
főképp Kis-Ázsia, a numizmatikus Kovács figyelmét az egyiptomi és babilóniai pénzrendszerek felé irányította, Ferenczi Sándort a folyamközi kultúrák északi kisugárzásának kutatására ösztönözte. A teológiai végzettségű, ám a sumerológia irányában elkötelezett Varga Zsigmondban látta az
intézet ékírásszakértőjét. A kulcsszerepet alapos felkészültségű, hatalmas
munkabírású fiatal tanítványának, Létay Balázsnak szánta.
Létay 1911-ben Londonban és Oxfordban szünidei tanfolyamon tökéletesítette angol nyelvtudását. Tanári szakdolgozata tárgyát jövendő kutatási területéről merítette (A sumer szobrászat jelentősége, 1912).
1913 végétől ösztöndíjasként, Párizs érintésével, Londonban mélyítette el
asszírológiai ismereteit. A Louvre-ban, a British Museumban eredetiben
tanulmányozhatta a mezopotámiai emlékeket, a kapcsolatos szakirodalmat, ismerkedett az ékírással. Elkészítette az addigi mezopotámiai kutatások eredményeinek leltárát, összeállította a jövendő kutatások tervét.
Beszámolónak, de egyúttal programnak is beillő levele a Keleti Intézet
tervének egyik legfontosabb dokumentuma.95

93 Pallag Zoltán: Pósta Béla és a magyar keleti archaeológiai intézet terve. A debreceni
Déri Múzeum évkönyve 2002–2003. 117–132. – Vincze Zoltán: A Keleti Intézet Pósta
Béla-i terve. = Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kvár
2003. 640–657. Függelékben Pósta emlékirata Cholnoky Jenőhöz. Kvár 1914. május 14.
(KvTM C1 2349).
94	KvTM C1 2349.
95	Vincze Zoltán: Létay Balázs – derékba tört régészpálya. Keresztény Magvető 110(2004).
1. sz. 35–58. – Uő: Létay Balázs, a magyar asszirológia legszebb reménye. = Aranyos-vidék
magyarsága. Aranyosszék, Torda és vidéke a változó időben. Szerk. Keszeg Vilmos és Szabó Zsolt. Kvár [2006]. 306–317. – Mindkét dolgozat függelékében Létay levele Póstának,
London 1914. február 22. (KvTM C1 2284/3).
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Időközben itthon, a szakemberképzést megoldottnak tudva, Pósta
a támogatók felkutatásán, az anyagi források előteremtésén dolgozott.
Megnyerte az ügynek nagy tekintélyű tanártársát, Cholnoky Jenőt, a Magyar Földrajzi Társaság elnökét. Emlékiratnak beillő levele a Keleti Intézet
tervének másik alapvető forrása.96 Cholnoky a társaság főtitkárával, gróf
Teleki Pállal együtt memorandumban sürgette az ügyet támogató Keleti
Bizottság megalakítását. Kettejük révén a Turáni Társaság, illetve az átszervezése nyomán létrehívott Magyar–Keleti Kultúrközpont is támogatta
az elgondolást. Konstantinápolyi tárgyalásai során Teleki bizalmas megbeszéléseket folytatott az ügyben (1917). Az eredetileg a folyamközi kultúrák klasszikus dél-mezopotámiai területére álmodott helyszín időközben
átkerült az északi peremvidékre, az egykori Niszibisz városba.
A megvalósulás küszöbéhez közeledő előkészületek közben bekövetkezett a világpolitika nagy fordulata: kitört az első világháború. A határok
lezárásának előestéjén Létay Balázs hazaszökött, és jelentkezett ezredénél.
A magyar asszirológia nagy ígérete egyike lett az első világégés legelső értelmetlen áldozatainak. Pósta letört, de nem adta meg magát: folytatta a
tárgyalásokat, az előkészületeket. A Létay elvesztése nyomán támadt űrt
a Nemzeti Múzeum fiatal kutatójával, Supka Gézával remélte betölteni.
1918-ban még hitte, hogy a háború befejeztével útnak indulhat a Keleti Intézet alapjait lefektető első expedíció. Reményeiben csalatkoznia kellett. A
Keleti Intézet hosszú éveken át céltudatosan épített terve a Pósta-korszak
mérlegén a hiányok közé került. Nem a megálmodója hibájából.
Pósta és munkatársai tudományos munkásságuk termését, dolgozataikat, többnyire az Archaeologiai Értesítőben és az Erdélyi Múzeumban
közölték. Ám idővel ezek hasábjai elégteleneknek bizonyultak. 1910-ben
Pósta elindította az intézeteiben folyó munka tükrének szánt saját folyóiratot: Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából –
Travaux de la Section Numismatique et Archéologique du Musée National
de Transylvanie. Elsősorban közvetlen munkatársai számára teremtett
megmérettetési lehetőséget, de másoknak az érem- és régiségtárhoz
kapcsolódó dolgozatai is helyet kaptak a kiadványban. A magyar nyelvű
közleményekhez francia kivonat, indokolt esetben teljes fordítás társult. A
Dolgozatok a magyar archeológia első kétnyelvű fóruma, amellyel a kolozsvári régészeti iskola bekapcsolódott a tudományos értékek hazai és
nemzetközi cseréjébe.97
96	KvTM C1 2349.
97 Csorba Csaba: Pósta Béla kolozsvári régészeti iskolája és a „Dolgozatok”. A debreceni
Déri Múzeum évkönyve 1969–970. 117–146. – Pósta jelen emlékezésben nem említett,
a Dolgozatokban közölt egyéb írásai: A benei bronz hydria. Dolg V(1914). 17–37; Kilényi
Hugó régiséggyűjteménye. Dolg IX(1918). 109–164.
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A kulturális örökségvédelem
országos ügyének munkása
Pósta Béla erdélyi értékmentő, értékteremtő munkássága nem kerülhette
el a kulturális örökségünk jövőjéért felelős országos fórumok figyelmét.
Szakértelmére, energikus szervezőkészségére igényt tartottak.
A Magyarország épített örökségének védelmére hivatott Műemlékek
Országos Bizottsága levelező tagjai sorába választotta. A századforduló
építkezési láza, a szakszerűtlen helyreállítások számos műemléképületet
hoztak végveszélybe, nem egy helyrehozhatatlanul elpusztult. Pósta megbízatása helyi kezdeményezésből történt helyreállítások, átépítések megtekintésére, művészettörténeti értékükkel, az állagmegóvással kapcsolatos véleménynyilvánításra irányult. Magyarvalkói kiszállása alkalmával
(1904) sajnálattal állapította meg, hogy a református templom helyreállítása során előkerült faragványokat – néhány érdekes, értékes darab kivételével – újból építőkövekként használták fel.98 A helyreállítás alatt álló
bonchidai református templomról – írásos források hiányában, csupán az
építészeti részletekre támaszkodva – megállapította, hogy „kétségtelenül
a román építő stylus alkotása”, és érdemes a MOB védelmére (1908).99 A
csombordi református templomról leszögezte, hogy nyilvánvalóan a 15.
századi gótika szülötte, de a 18. század elején alaposan átépítették, ezért
szükségessé vált bővítése során tekintettel kell lenni erre a kettős örökségre (1910).100 Felhívta a bizottság figyelmét a besztercei evangélikus
templom reneszánsz tornyánál megkezdett avatatlan restaurálás kockázatára (1905).101 Kolozsváron a városi tanáccsal és az országos bizottsággal egyetértve küzdött a műemlékek (Szabók tornya, Fogoly utcai városfal,
Püspöki-ház) helyreállításáért, illetve régiségtárba menekítéséért.102
A Műemlékek Országos Bizottságával fenntartott kapcsolat esetleges jellegével szemben a közművelődési intézmények állami irányítását
ellátó Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségével kialakított,
alkalminak induló együttműködés állandó munkaviszonnyá szélesedett.
Miután Fraknói Vilmos főfelügyelő felkérésére kidolgozta a könyvtárak és
98 A Műemlékek Országos Bizottsága Levéltára a budapesti Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal – KÖH – kezelésében 683/1904. (a továbbiakban: KÖH MOBLt); KvTM C1 946a.
99 Pósta-hagyaték. 8.3.
100	KvTM C1 1559.
101	KÖH MOBLt 319/1905.
102	Uo. 536/1910. – KvTM C1 2304.
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múzeumok működését egységes alapokra fektető szabályzatmintákat103,
1907-ben kinevezték a főfelügyelőség hatáskörébe tartozó erdélyi, alföldi
és délvidéki múzeumok régészeti teendőinek ellátásával megbízott országos felügyelő tisztébe. Kecskeméttől Sepsiszentgyörgyig, Nyíregyházától
Versecig mintegy harminc helység múzeumának régészeti gyűjteményét
felügyelte.104 Megbízatását 1912-ben és 1918-ban meghosszabbították.
Járta a múzeumokat, taulmányozta jelentéseiket, véleményezte terveiket. Bíráló megjegyzéseket tett, tanácsokat adott, és a tapasztaltak fényében javaslatot tett – a döntés joga a miniszteré volt – a következő évi állami
segély összegére, irányára. „Múzeumhoz és könyvtárhoz három lényeges
előföltétel szükséges: épület, javadalom és szakember” – vallotta.105 Felügyelői útjain ezek meglétét ellenőrizte, itt póbált segíteni. A véges anyagi
alapokkal felelősen gazdálkodott. Ha a jószándék, a határozott cél hiányát
észlelte, hanyagságot tapasztalt, kertelés nélkül adta a kérelmező tudtára: „A Főfelügyelőségnek nem az a feladata, hogy múzeumot csináljon ott,
ahol a hatóságok és a társadalom nem csinál; hanem az, hogy a meglevő
múzeumot támogassa, irányítsa és segélyezze.”106 Korábbi eredményekkel
alátámasztott, világos tervek láttán viszont a segély összegének emelésével, rendkívüli (építési, ásatási, tanulmányi) segélyek indítványozásával
próbálkozott.
Az épület biztosítása, a javadalom előteremtése meghaladta egyéni lehetőségeit. A szakemberhiányból fakadó bajokat viszont saját eszközeivel
és hatáskörében próbálta orvosolni. Segített az anyag tudományos rendezésében, és ebbe a munkába tanítványait is bekapcsolta. Roska rendet
teremtett a dévai múzeumban, Létay heteket töltött a nyíregyházi múzem
régiségtárában, Kovács több hónapi munkával rendezte a Székely Nemzeti Múzeum éremtárát.107 Néhány vidéki múzeumőr (Banner János, Jánó
Béla, Szabó Kálmán) a kolozsvári érem- és régiségtárban végzett gyakorlaton sajátította el vagy egészítette ki muzeográfusi ismereteit. A jászberényi Banner János és a szegedi Móra Ferenc Roska körösbarlangi, illetve perjámosi ásatásán mélyedt el a régészet gyakorlatában.108 A hasonló
alkalmi, egyéni régészképzés azonban csak kiegészítője volt a szervezett
tanfolyamoknak.
A főfelügyelőség első alkalommal 1899-ben szervezett régészeti
tanfolyamot vidéki múzeumok tisztviselői részére, amelyet 1903-ban
néprajzi-őstörténeti kiképzés követett. Hosszú szünet után 1908. július
103	KvTM C1 909; – Szabályzatminták múzeumok és könyvtárak részére. I–VII. Bp. 1908.
104 Magyar Országos Levéltár K 736–976/1907. (a továbbiakban: MOL).
105	KvTM C1 2399/25.
106 MOL K 736–816/1909.
107	KvTM C1 825, 840, 1472, 2015/9.
108	Uo. C1 1711/5, 1887/5.
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15.–augusztus 1-jére, Kolozsvárra hirdetett újabb régészeti tanfolyamot,
és megszervezésére Pósta Bélát kérte fel. A 26 résztvevővel folyó foglalkozások helyszínéül az érem- és régiségtár termei szolgáltak. A tanfolyam
tárgyköre a régészet egészét átfogta, sőt a kapcsolódó tudományokat is
érintette. Az előadók valamennyien a kolozsvári egyetem tanárai, tisztviselői, részben Pósta egykori tanítványai voltak. Cholnoky Jenő a régészeti
korszakok geológiai és földrajzi hátterével ismertette meg a hallgatókat,
Pósta a hazai ősrégészet és a művészettörténet köréből választotta előadásai tárgyát, Buday az ókori római életet, Kovács az ókor és a középkor
külföldi, magyar és erdélyi éremverését ismertette. Az elméleti ismereteket közvetítő előadásokat numizmatikai, laboratóriumi gyakorlatok, a tószegi, apulumi ásatásoknál, bonchidai, gyulafehérvári műemlékeknél tett
tanulmányi kirándulások követték.109
Az egészében sikeres, hasznos rendezvény tanulságait összegező
Pósta javaslatára a harmadik régészeti tanfolyam a szaktudomány egy
szűk szeletét, a római provinciális archeológiát választotta tárgyául. Időpontja 1911. július 3–július 23. A szervezés gondját ezúttal is Pósta vállalta
magára. A vendégek elszállásolását, az előadások helyszínét az Egyetemi
Diákasztal ekkorra elkészült épülete biztosította. Az egyedüli meghívott
előadó Pósta egykori munkatársa, az aquincumi feltárások irányítója, Kuzsinszky Bálint volt, aki a római epigráfiába vezette be hallgatóit,
majd vázolta a provinciák meghódításának történetét, közigazgatását,
életét. Buday a hadsereg felépítését, a határvédelem rendszerét mutatta
be, Kovács numizmatikai gyakorlattal egybekapcsolt előadása a római
pénzverés sajátosságait ismertette, Pósta előadássorozata a gazdaság és
magánélet területére kalauzolta el hallgatóságát. Az apulumi feltárások
megtekintése és a sebesvári castrumnál, a meszesi limesen tett kirándulás
zárta a tanfolyamot.110
A főfelügyelőségnek címzett beszámolójában Pósta indítványozta,
hogy a soron következő tanfolyamot Magyarország középkori emlékeinek
szenteljék. A történelem nem hagyott rá időt. Pósta felügyelői működésének a háborús években bekövetkezett kényszerű visszaesése nem halványítja el évtizedes munkássága egészének hasznát. Útjukat kereső múzeumokat segített hivatásuk megtalálásában, élethivatásukat értő és szerető
szakembereket nevelt a múzeumügy, a régészet számára. Érdemei a magyar múzeumi mozgalom és archeológia előrevitelében elévülhetetlenek.

109 Pósta Béla: Régészeti tanfolyam az Erdélyi Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárában. EM
XXV(1908). 228–237.
110 Alapi Gyula: A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének harmadik
archaeológiai tanfolyama. V(1911). 239–265.
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A közéleti ember
Az 1903–1904-es tanévben az egyetemi tanács Póstára bízta az Egyetemi
Diákasztal (Mensa Academica) felügyelőbizottságának elnöki tisztét. A diákegyesület a szétszórtan étkező hallgatók egyesítésére, jó és olcsó étkeztetésének megoldására alakult. Sajnos az előző években a (2000 korona
állami segélyt élvező) szociális fogantatású intézmény gátlástatan vállalkozók meggazdagodási forrásául szolgált: a piszkos helyiségekben a diákok élvezhetetlen ételeket fogyasztottak, durva bánásmódban részesültek.
Az új elnök szakított a káros rendszerrel. 1904. január 1-jei kezdettel házi
kezelésbe vette, bérelt helyiségben (Deák Ferenc utca 32., Bánffy-ház), saját alkalmazottakkal oldotta meg a diákok étkeztetését. Alapelvként tűzte
ki a szolgáltatás díjemelés nélküli javítását. Gyűjtéseket szervezett, könyvterjesztő vállalatot indított, elérte az állami segély emelését (6000 korona),
megbízható szállítóktól szerezte be a jobb (bár drágább) nyersanyagokat.
Az eredmény: a korábbi 150 étkező helyett néhány év múlva több mint
300 diák vette igénybe a szolgáltatást, és bővült a kedvezményezettek
köre.111 A Petőfi és az Egyetem utca sarkán telket szerzett a várostól, az
1909–1911-ben emelt saját épületben oldotta meg az étkeztetést, kulturált
elszállásolási feltételeket biztosított 44 diák részére, könyvtárat rendezett
be. 1914-ben a szomszédos ház (Petőfi utca 9.) átalakítása révén a létesítmény további lakószobákkal, társalgóval, olvasóteremmel bővült.112 Pósta
Béla szociális érzékenységének, szervezőkészségének, küzdőszellemének
köszönhetően az egyetem hallgatói korszerű diákjóléti intézményhez jutottak, amely anyagi javakon túl erkölcsi útravalóval is felruházta azokat,
akik áldásaiban részesültek. Erre adott válaszként született meg a diákok
körében a legkényesebb erkölcsi igényeknek megfelelő „Mensa-becsület”,
„Mensa-felfogás” fogalma.
A gondjaira bízott intézményekért folytatott előszobázás, küzdelem
vezette el Póstát a politikához, bár döntésében bizonyára ott bujkált a
családi hagyomány. Csatlakozott Bánffy Dezső ellenzéki zászlóbontásához. Nagy szerepe volt a közös vámterület ellen fellépő Új Párt 1905-ös
választási sikerében (13 parlamenti mandátumból 5 Kolozsvárról). Állásfoglalása mellett a pártvezér visszavonulása mellett is kitartott. Minden
politikai párttól független napilapot indított (Erdélyi Hírlap, 1906. október 28.–1907. augusztus 31.), melynek programja kiállt az erdélyi gyáripar
111	Beszédek 1904/1905. fasc. I. 131–143; Uo. 1909/1910. fasc. I. 151–155; Uo. 1911/1912.
fasc. I. 146–150.
112	Uo. 1911/1912. fasc. I. 159–163. Uo. 1915/1916. fasc. I. 280–294.
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mellett, hangsúlyozva, hogy „az erdélyi részek érdeke nem külön érdek,
hanem az egységes és osztatlan magyar hazának legsajátabb érdeke”.113
Támogatta a magyar ipart, kultúrát pártoló törekvéseket. Elnöke volt az
Országos Ifjúsági Sorompó Szövetség erdélyi tagszövetségének, amely a
középiskolai és egyetemi diákság körében népszerűsítette az ilyen irányú
kezdeményezéseket.114
Az Új Párt felbomlása után a Függetlenségi Párt tagja lett, amely mellett – pártszakadások és -egyesülések között – végig kitartott. A radikális
szárnyhoz csatlakozott, amely a magyar függetlenség, a magyar államnyelv következetes harcosa volt. A kolozsvári szervezet – Apáthy István
elnök oldalán – első társelnökeként a párt helyi sikereinek egyik meghatározó kovácsa, következetes képviselője volt annak a gyakorlatnak, amely a
Klausenburgba címzett leveleket felbontatlanul visszaküldte a feladónak.
A német Ausztria bekebelező politikája elleni tiltakozás vezette, amikor a
franciát, a diplomácia nyelvét választotta a Dolgozatok második nyelvéül.115 Sajnos politikai következetessége – legközelebbi környezetének megítélése szerint – hátrányosan befolyásolta a gondjaira bízott intézmények
sorsát.

III. Az út vége
A világháború kitörése napján Póstát hihetőleg a tanévnyitás előkészületei foglalták le. Legközelebbi munkatársai közül csupán a soros ügyeletes
Kovács volt a közelében. Budayt és Roskát a porolissumi és a szentgericei
ásatáson érte a hazatérésre felszólító utasítás. Létay a határzárlat kihirdetése előtt otthagyta a British Museumot, hazaszökött, és jelentkezett ezredénél. A hadba hívó parancs és a hazafias kötelesség parancsa néhány
nap alatt jóformán kiürítette az intézetet. Pósta – az „intézet legelkerülhetetlenebb szükségleteinek ellátása” végett – kérte a két tárért felelős Buday
és Kovács felmentését. Közbelépése csak az előbbi számára járt eredmén�nyel, Kovács behívása csupán elhalasztódott.116 Beosztottjai többsége a
frontra került, ahonnan egyesek már nem tértek vissza, másokra sebesülés, fogság, egész életüket végigkísérő testi-lelki gyötrelem várt.

113 Erdélyi Hírlap 1906. október 28. – Pósta Béla dr. halála. Ellenzék 1919. április 18.
114 Pósta-hagyaték. 15.10.
115	Uo. 15.9. – KvTM C1 2468/6. – Ellenzék 1913. január 5.
116	KvTM C1 2367/5, 2494/2.
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Személyzet hiányában az intézeti munka a háborús esztendőkben
úgyszólván szünetelt: a pénzügyi források érezhető elapadása eleve erre
ítélte. „Mihelyt a mozgósításról értesültünk, azonnal beszüntettünk minden külső munkát és minden olyan beszerzést, mely csak némileg is halaszthatónak látszik” – jelentette Pósta a legmesszebbmenő takarékosságra felszólító miniszteri rendelet vételekor.117 Vásárlásokat alig eszközölt, az
ásatásokat teljesen szüneteltette. Egykor lelkiismeretesen végzett felügyelői útjai elmaradtak.
Annál nagyobb volt az intézetre bízott kincsek őrzési, védelmi, biztonságba helyezési kötelezettségének aktualitása. Pósta már 1914 októberében felhívta a rektor figyelmét az esetleges elszállítás feltételeinek
halaszthatatlan megoldására. Az 1916. augusztusi román betörést követően rögtön intézkedett az intézet kezelésében lévő legféltettebb anyag
menekítéséről. Elsőbbséget élveztek az állami letétek, valamint a kölcsönzött értékek. A saját gyűjteményből az éremtár, a kincstár, a fegyvertár,
az ókori csoport, a majolika- és a hímzésgyűjtemény nagyobb, egyúttal
értékesebb részét készítették elő a menekítésre. Az elszállításra csak a közvetlen veszély elmúlta, a román hadsereg visszavonulása után került sor.
1916 októberétől 1918 májusáig a kolozsvári múzeum kincseit a fővárosban, a Magyar Nemzeti Múzeum egy helyiségében őrizték. Az állomány
különösebb károsodás nélkül vészelte át a kétszeri utaztatás viszontagságait. Pósta csupán azt kifogásolta, hogy annak idején a minisztériumtól
nem kaptak értesítést a fenyegető veszedelemről, s ezért „lehetetlen volt
pl. az elcsomagolt tárgyak rendszeres, részletes és pontos leltározása”, ez
pedig akadályokat gördített a visszatérés utáni számbavétel elé.118
Pósta Béla a háborús kudarcok, a tudományt ért veszteségek, az emberi tragédiák közepette sem vált hitevesztetté: „Ez a nemzet elpusztíthatatlan. Nagyobb nyomorúságokon is estünk már túl, és mindig megerősödve
kerültünk ki belőle” – vélte 1918 szeptemberében.119 Októberben pedig: „a
közelgő béke megteremtése után azonnal hozzáfoghatunk az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtára Keleti Intézetének megalkotásához” –
tűzte ki a legközelebbi tudományos célt.120 Szilárd hite nem engedte, hogy
érzékelje a világban bekövetkezett hatalmas változásokat, a küszöbönálló
fordulatot. Rövidesen tapasztalnia kellett annak jelen lévő valóságát.
A padovai fegyverszüneti egyezmény előírásainak megfelelően karácsonykor Kolozsvárra bevonult a román hadsereg. Januárban a semleges
zónában történt incidens értelmi szerzőjének kikiáltott Apáthy Istvánt, Ke117	Uo. C1 2240/7.
118	Uo. C1 2442/5, 2445/8, 2512/6, 2555/7.
119 Országos Széchényi Könyvtár, Bp. Kézirattár, Levelestár, Pósta Béla K. Lippich Eleknek. 17.
120	KvTM C1 2584/1–2.
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let-Magyarország főkormányzóját a román katonai hatóságok internálták,
Kolozsvár városát pedig két napon belül kifizetendő 900 000 korona hadisarccal sújtották. Az Apáthy legközelebbi elvbarátjaként ismert Pósta Bélára
kirótt összeg (30 000 korona) a legnagyobbak között volt.121 Az új hatalom
számára Pósta persona non gratának számított. Ennek tudatában az Erdélyi
Múzeum-Egyesület vezetősége felhatalmazta: „ha a helyzet és szükség úgy
kívánja”, gondoskodjék helyetteséről. A fölhatalmazással egy időben (1919.
január 17.) felkérték: amennyiben sor kerülne a magyar állami egyetem
részét képező Érmészeti és Régészeti Intézet átvételére, félreérthetetlenül
hozza az illetékesek tudomására: „az Erdélyi Múzeum-Egyesület tulajdonát
képező gyűjteményi anyag nem államvagyon, hanem egyesületi tulajdon.”122
Január végén a térparancsnokság felszólította a lakosságot a fegyverek átadására, majd megkezdődtek az összegyűjtésüket célzó házkutatá
sok. Egy bizottság többször is megfordult az érem- és régiségtárban, és a
fegyverek eltitkolásával vádolta meg az igazgatót. Pósta azzal indokolta a
bejelentés elmulasztását, hogy a gondjaira bízott fegyverek többsége teljesen használhatatlan, csupán tudományos értékkel bíró múzeumi tárgy.
Végül is két részletben, március 28-án és április 10-én összesen 76 fegyvert, a csendőrség felszereléséből kivont, illetve orvvadászoktól elkobzott
pisztolyokat, vadászpuskákat, át kellett adnia.123
A megbolydult világ, a zaklatás eredménye: „Az utóbbi időkben elcsitult, megcsendesedett ez a lelkes munkájú tudós. Az események pihenésre
késztették nagyszerű energiáját. Hónapok óta alig lehetett az utcán látni.
Az utóbbi idők eseményei megviselték idegzetét, mélyen lesújtotta Apáthy
István sorsa is, – könnyű munkája volt a halálnak.”124 1919. április 16-án az
út végére ért. A város kinevezett új polgármestere díszsírhelyet jelölt ki számára. A sors kegyes volt vele: nem érte meg május 15-ét, amikor szívéhez
nőtt gyermeke, az Érmészeti és Régészeti Intézet idegen kezekbe jutott.125
Megérték a tanítványok, akik számára a Mester elvesztése az apostolok nagypénteki veszteségével volt mérhető. „1919. április 16-án leesett a mi
fejünknek koronája” – fogalmazta meg évtizedek múltán Roska egykori kedélyállapotukat.126 Elárvultan, megfogyatkozva, a történelem viharai, vargabetűi közepette mégis sikerült átmenteniük az utódok számára a szakmai igényesség és emberi elkötelezettség Pósta Béla-i szellemét. Az egykori
kolozsvári mag mára életerős erdélyi magyar régészeti iskolává terebélye121 Ellenzék 1919. január 17.
122	KvTM C1 2597/1.
123	Uo. C1 2597/2, 2681/1–4, 2692/1–2.
124 Pósta Béla dr. halála. Ellenzék 1919. április 18.
125	KvTM C1 2597/3.
126 A szerkesztő [Roska Márton]: Elöljáróba. Közl I(1941). 3.
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sedett, és a Pósta Béla Egyesületbe tömörülő tagjai a feltámadt Dolgozatok
névjegyével, a Mester által kijelölt nyomvonalon járják a maguk útját.127

Béla Pósta (1862-1919) a fost una dintre personalităţile marcante ale arheologiei maghiare
de la începutul secolului al XX-lea. În formarea sa profesională a beneficiat de îndrumarea
celor mai de seamă specialişti ai epocii: profesorul Károly Torma în timpul studiilor universitare din Budapesta şi József Hampel în perioada în care a fost custode la primul său loc de
muncă, colecţia de numismatică şi arheologie a Muzeului Naţional Maghiar. Ca specialist
în arheologie în a treia expediţii a contelui Jenő Zichy (1897-1898) a cercetat rădăcinile orientale ale culturii europene şi maghiare, iar mai târziu a planificat fondarea unui Institut
Oriental pe teritoriul vechii Mesopotamii. Din anul 1899 a condus proaspăt înfiinţata catedră de arheologie a universităţii clujene, dezvoltând-o într-un institut ştiinţific cu buget şi
personal propriu. Cei mai însemnaţi discipoli ai săi – Árpád Buday, István Kovács, Márton
Roska – au devenit autorităţi ai arheologiei din Ungaria şi România. Paralel cu activitatea
de profesor, a condus, în calitate de director, colecţia de numismatică şi arheologie a Societăţii Muzeului Ardelean, primită de universitate spre folosire. Sub conducerea sa colecţia
ameninţată de pieire, a devenit un muzeu cunoscut în întreaga ţară. Béla Pósta este fondatorul şcolii clujene de arheologie.
Béla Pósta (1862–1919) was one of the leading figures in Hungaria n archaeology at the beginning of the 20th century. Being a disciple of Károly Torma at the University of Budapest,
he initially worked under the direction of József Hampel at the antiquities and coins collection of the Hungarian National Museum. He inquired into the eastern roots of Hungarian
and European culture as the specialist in archaeology of the Zichy expedition (1897–1898),
and drew up plans to organize an Eastern Institute for research on Mesopotamia. From
1899 onwards, he led the recently established faculty of archaeology at the University of
Kolozsvár, gradually expanding the one-man department into a genuine scientific institute with an own budget and personnel. His preeminent students (Árpád Buday, István
Kovács, Márton Roska) became defining scholarly personalities in the following decades of
Hungarian and Romanian research. Next to his teaching activity, Pósta administered the
antiquities and coins collection of the Transylvanian Museum Society, curated by the university, and managed to expand this collection meant for destruction into a museum of national renown. We honour him as the founder of the archaeological school from Kolozsvár.

Vincze Zoltán

127 A Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából új sorozata – indító száma:
I(XI). 2006 – az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadványaként határozza meg önmagát,
útra bocsátója pedig az erdélyi művészettörténészeket, illetve régészeket tömörítő
Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány és a Pósta Béla Egyesület.
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A 19. század közepe tájáig Erdélyben kevés volt a hivatásos orvos. A nagyobb szász városokban már a 15–16. században „fizikust” alkalmaztak.
Kolozsvár első hivatalos orvosa 1673-tól a Padovában végzett Pétsi András
volt. Később megyei főorvosi állást is létesítettek. Magánpraxisból azonban
nem tudtak az orvosok megélni, mert kevesen igényelték és tudták megfizetni szolgálataikat. Úgyhogy az orvosdoktorok többsége a felekezetek
által külföldi tanulmányokra küldöttek sorából került ki, akik hazatérve
inkább tanári munkát végeztek, s mellesleg gyógyítottak is. Csak ha már
hírük elterjedt, akkor váltottak át a gyógyászatra. Magyarországon a nagyszombati, majd budai egyetemen 1770-től indult meg az orvosképzés, bécsi
mintára, de hosszú idő kellett, amíg ez rangban is felzárkózott a bécsi mögé.
Minthogy a Királyi Egyetem katolikus jellegű volt, a protestáns fiatalok inkább a német és holland egyetemekre jártak, s ott szereztek néha doktori
diplomát. A gyógyászat ebben az időben nagyrészt a „polgári sebészekre”
vagy kirurgusokra és a bábákra hárult. A fővárosi egyetem orvosi karán kívül 1775-től Kolozsvárt is képeztek sebészeket és bábákat. Az előbbieket két,
majd három év alatt, az utóbbiakat mindössze pár hónapnyi tanfolyammal.
Az orvosdoktorok akkoriban még csak megvizsgálták a beteget, gyógyszert
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írtak fel, s esetleg valamilyen kezelést, sebészi beavatkozást is javalltak. A
végrehajtó azonban a sebész volt, aki a gyakorlati beavatkozásokat művelte1. Az orvosdoktorok csak a 19. századtól sebészkedtek.
Erdélyben Kolozsvár számított orvosi központnak, miután itt székelt
a Főkormányszék melletti Orvosi Tanács és az Orvos-sebészi Tanintézet.
Ennek az intézetnek a rangjára utal, hogy tanári karából öten nyertek
professzori kinevezést a pesti egyetemre, s az utolsó tanári kar nyolc tagja
a megnyíló kolozsvári egyetemen jutott tanszékhez. Olyan személyiségek
fémjelzik ezt a főiskolát, mint az anatómus Lenhossék József, Török Aurél,
a zoológus Margó Tivadar, a fiziológus Jendrassik Jenő, a farmakológus
Balogh Kálmán, a patológus Genersich Antal, a sebész Brandt József, a
szemész Schulek Vilmos, akiknek a neve fogalom a magyar tudománytörténetben. Az intézet utolsó igazgatója, Csíkszeredai Szabó József nem
annyira tudományos közleményeivel, hanem kiterjedt praxisával, szervezőmunkájával, a kolozsvári egyetemért folytatott küzdelmével szerzett
hírnevet magának. Pályáját a nekrológokat követően egyetlen dolgozatban sem méltatták eddig2, Kolozsvárt csak a Házsongárdi temetőben még
álló tekintélyes sírköve3 emlékeztet rá.

Szabó József származása a homályba vész…
Nagy Iván alapvető családtörténeti munkája4 is vele kezdi a leszármaztatást. Pálmay József egyik kötetében sem fordul elő csíkszeredai előnevű
Szabó család, úgyhogy minden valószínűség szerint csak felvett megküPataki Jenő: Orvoslás a régi Erdélyben. Különlenyomat az EME Orvostudományi Szakosztályának Értesítőjéből (1940–1941). Kolozsvár 1942. 12–21.
2	Vö. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIII. köt. Budapest 1909. 223. h. (A
szócikk átveszi Takács Lajosnak a Vasárnapi Újság 1872. febr. 25-i számában közölt
arcképes nekrológja hibás adatait.) Pár sort írt róla még Pataki Jenő (p.j.): A kolozsvári
Orvos-sebészi Tanintézet tanári kara. Revista Medicală–Orvosi Szemle 1930. jan. 15. 5–6.
3
A sírkő felirata: „† / Csík-Szeredai / Dr. SZABÓ JÓZSEF /szül. 1805. márcz. 1-én / megh.
1872. febr. 16-án / és / Édes anyja / Csík-Szeredai / özv. SZABÓ IGNÁCNÉ / szül. 1788ban
megh. 1852ben / úgyszintén / nagybátyja / Csík-Szeredai / SZABÓ LAJOS / bölcsészettanár
/ szül. 1794ben megh. 1838ban / Áldás poraikra! / Csík-Szeredai / SZABÓ JÓZSEFNÉ / szül.
BRENNERBERG JÚLIA /szül. 1824, megh. 1900 / Áldás emlékére!” Mellette állott lányának és vejének egy húsz éve elpusztított kisebb márványoszlopa e szöveggel: „Vargyasi /
Groisz Gusztávné / Csík-Szeredai / Szabó Claudine / 1845–1892 / Vargyasi / Dr. Groisz
Gusztáv / 1840–1899 / Béke poraikra!” Szabó Claudine gyászjelentése szerint „élete
45., házassága 28. évében” hunyt el Budapesten, úgyhogy valószínűbb a családtörténeti munkákban szereplő 1846-os születési évszáma.
1

4	Nagy Iván: Magyarország családai címerekkel és nemzedéki táblákkal. X. Pest 1863. 424.
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lönböztető jelzőről van szó. Apja, Szabó Ignác származhatott a székelyföldi
városból, róla is csak annyi sejthető, hogy katonatiszt volt.5 Édesapjának
legkisebb öccse, Szabó Lajos pályája viszont kirajzolódik: a kolozsvári Királyi Líceumban 1814-ben végezte a gimnáziumot, majd talán Gyulafehérváron a bölcseletet és a teológiát. Egy ideig Kolozsvárt hitszónok, 1821-től
1828-ig a fehérvári Püspöki Líceum filozófiatanára s a Papnevelde egyik
prefektusa. Egyben szentszéki ülnök. Pályája hanyatló: 1830–1836 között
a marosvásárhelyi katolikus gimnáziumban osztálytanító.6 Kolozsvári temetéséről az Erdélyi Híradó (1838. dec. 6.) is beszámol. Alighanem ő volt
hatással unokaöccsére, aki egyetlen fiát is Lajosnak keresztelte.
Szabó József az Udvarhely megyei Véckén (utóbb Székelyvécke) született. Talán anyja lehetett odavaló. A székelyudvarhelyi katolikus tanintézetben végezte az öt gimnáziumi osztályt, majd az 1820-as évek elején Kolozsvárra került bölcseletet tanulni. Szülei kívánságára 1824-ben
átment Gyulafehérvárra a Megtestesült Bölcsességről elnevezett papneveldébe, ahol nagybátyja is tanított. Aligha érezhette ott jól magát, mert
1827-ben elbocsátását kérte, s visszatért Kolozsvárra.7 Itt még két évet a
líceum kötelékében tölt, főleg nyelveket tanul (német, francia). Egy ideig
a főkormányzó feleségét, báró Jósika Jánosné Csáky Rozáliát kíséri, segíti
növénygyűjtő útjain. Négy hónapon át egy szebeni gyógyszerésznél segédkezik, hogy tökéletesítse német tudását. Megérlelődik elhatározása,
hogy orvos lesz.
1829 őszén beiratkozik a pesti egyetem Orvosi Karára, de a jórészt
teoretikus oktatás nem elégíti ki, úgyhogy másodévre már átiratkozik a
bécsi egyetemre, ahol kitűnik szorgalmával.8 1834 augusztusában védi
meg Vindiciae hominis nascentis (A születő ember veleszületett jogai)
című 72 lapos doktori disszertációját.9 Ebben a nemzés, terhesség, szülés
lefolyásával és kórtanával foglalkozik. Megszerzi az orvos- és sebésztudori
5
6
7
8
9

Szögi László: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein. I. 1790–1850. Bp.–
Szeged 1994. 114. 2764. sz. – Szabó Miklós–Szögi László: Erdélyi peregrinusok. Marosvásárhely 1998. 442. 3846. sz. (Spielmann Józsefre hivatkozva hibás életrajzi adatokkal.)
Schematismus dicasteriorum et officialium Magni Principatus Transsilvaniae pro Anno
1821. Clerus Romano Catholicus (és a következő kötetek 1836-ig).
Finály Henrik: Dr. Szabó József. Emlékbeszéd. Az Erdélyi Múzeum-Egylet évkönyvei.
VII(1871–1873). 93–103. (Különnyomat: h.n., é.n, 33 l.)
–h–n [Balogh Kálmán]: = Csíkszeredai Szabó József. Orvosi Hetilap XXVI(1872). 134–
135.
Vindiciae hominis nascentis. Specimen inaugurale sistens necessitatem et momenta in
negotio generationis voci naturae suam restituendi auctoritatem... publicae disquistioni
submisit Szabó Josephus, Transsilvano–Siculus. Vindobonae, 1834. [Beiktató értekezés,
mely az utódnemzés folyamatában a természet rendje visszaállításának szükségességéről
és jelentőségéről szól... a nyilvános vitának aláveti Szabó József erdélyi székely. Bécs
1834.]
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cím mellett a szemész- és szülészmesteri diplomát is. Tudásszomja tovább
hajtja a párizsi egyetemre. Ott François Magendie-nek, a híres fiziológusnak és Gabriel Andralnak, a kórbonctanon alapuló belgyógyászat apostolának válik követőjévé. Tanárai annyira bizalmukba fogadják, hogy vele
küldik el néhány berlini és bécsi orvostanárnak a megtisztelő oklevelet.10
Mert 1835-ben már Berlinben és Göttingenben is több hónapot tölt, főleg
a szülészetet tanulmányozza.11 Aztán visszatér Bécsbe, és feleségül veszi
szerelmét, Riesshauer Adélt. Bécsből azonban nem csak tudást és élettársat hoz magával, hanem a kor betegségét is, a tüdőbajt, mely egész további
életét beárnyékolja.
Mikor 1835 végén vagy 1836 elején Szabó József Kolozsvárt letelepedik,
a város talán legképzettebb, európai tudásszintű orvosa. Kissé nyers modora ellenére hamar kialakul pacientúrája, képes versenyre kelni az akkor
pályája csúcsán levő Szőts József megyei és Barra Imre városi főorvosokkal. Már 1836-ban a Főkormányszék melletti Orvosi Tanács tagja, jegyzője. Ennek elnöke a mindenkori erdélyi főorvos, ekkoriban csíkmadéfalvi
Ferentzi József, tagja nyolc tekintélyes orvos, sebész, köztük az Orvos-sebészi Tanintézet professzorai. Ferentzi halálát követően ikafalvi Baricz János az elnök, Szabó a forradalomig megőrzi jegyzői tisztségét.
Kolozsvárt a katolikus Lyceum keretében – egy tervezett egyetem részeként – még Mária Terézia alapított 1774-ben jogi, 1775-ben pedig orvosi
kart. Az utóbbi egy, majd két tanárral működött, s csak 1794-ben növekedett oktatóinak száma négyre. Ekkoriban már kétéves a tanfolyam. Sebész- és szülészmestereket, bábákat képez. Valamelyes önállósulásrautal,
hogy 1817–18-tól intézeti jelleget (Institutum Medico-chirurgicum) kap a
kar. De továbbra is a líceum része, s így főigazgatója az erdélyi római katolikus püspök. Az intézetet elnökként az erdélyi főorvos vezeti. A tanulmányi idő 1832-ben háromévesre emelkedik, úgyhogy a tanári kar bővítésre
szorul. 1837-ben három rendes tanára és egy adjunktusa van az intézetnek, de közülük csak kettő orvosdoktor (Judenhoffer Mihály, Szőts József),
kettő pedig sebész- és szülészmester (Bruszt Elek, Pfenningsdorf Adolf).12
1837. január 10-én három tanszékre hirdetnek versenyvizsgát, ami lényegében a tantárgyak átcsoportosítását is jelenti. 1838 augusztusára
érkeznek meg a császári-királyi kinevezések, s október 5-én Kovács Miklós római katolikus püspök ünnepség keretében latin és magyar nyelvű
beszéddel iktatja be a „teljesen és tökéletesen reorganizált” intézet három
10	Vö. Finály Henrik: i.m.
11 122. országos gyűlés. Szabó József [felszólalása]. Az 1869-dik évi ápril 20-dikára hirdetett
Országgyűlés Képviselőházának naplója. V. Pest 1870. 385–388.
12 Maizner János: A kolozsvári Orvos-sebészi Tanintézet történeti vázlata 1775–1872. Kvár
1890.
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régi és három új tanárát. A legidősebb, Judenhoffer Mihály magyarul válaszol.13 Ő a gyakorlati sebészet és szemészet tanára 1815 óta, Szőts József
dr. a különös kór- és gyógytant adja elő, Bruszt Elek pedig az állatgyógyászatot (kiegészítő tárgyként pedig a törvényszéki orvostant). Az új tanárok: dr. Székely Miklós (élettan, általános kór- és gyógytan, gyógyszertan),
dr. Szabó József (bonctan és szülészet), dr. Joó István (természet-, vegy- és
nyövénytan). Az adjunktus továbbra is Pfenningsdorf Adolf sebész- és szülészmester, Szabó mellé beosztva. Ettől fogva 34 éven át Szabó professzor
sorsa összefonódik az intézetével. Ennek történetét már megírta Maizner
János, itt csak a Szabóra vonatkozó eseményeket emeljük ki.
Szabó József intézeti munkásságának első korszaka 1858-ig számítható. Az első évfolyamon az első szemeszterben adta elő a bonctant, a
második évfolyamon második szemeszterben a szülészetet. Eleinte ez alig
jelentett többet mint heti 2-2 óra elméleti előadást. Évfolyamonként tíztíz hallgatója volt. Mint későbbi tanártársa, Balogh Kálmán feljegyzi,14 ő
kezdte el a bonctant gyakorlatban is tanítani, nehézségekbe ütközött a
hullák beszerzése.
A forradalom idején – talán betegsége miatt is – távol marad az eseményektől. Egyetlen megnyilatkozása a kolozsvári egyetem felállítására tett
javaslata: Tudományos egyetem (univerzitás) Kolozsvártt.15 Rámutat, hogy
Kolozsvárt három felekezet tart fenn főiskolát. Mindegyik akadémia akarna lenni, de egyik színvonala sem kielégítő. A felekezetek „értelmesebbjeihez” szól, s javasolja, hogy a három tanintézetet egyesítve létesítsenek
egyetemet: „mi nem akarunk három rossz főiskolát, hanem inkább egy jó
univerzitást”. Így az államot sem terhelnék meg annyira. „Akkora területű
és annyi népességű földnek, mint az eggyé lett Magyarhon, egy univerzitás nem elég; kell annak kettő, sőt idővel három, négy is” – írja az unió
kimondása után egy hónappal. Baj lehetett az Orvos-sebészi Intézetben is
a színvonallal, mert a „líceumi összes ifjúság” Nyilatkozata16 azt követelte,
hogy csak olyanokat vegyenek fel a kurzusra, akik elvégezték a gimnáziumot, s ott első osztályú bizonyítványt kaptak.
Minthogy az eseményekben nem „kompromittálta” magát, 1850-ben
Szabót Nagyszebenbe vitték a Hadi és Polgári Kormányzóság Közoktatásügyi Osztályára ideiglenes előadónak. Ő felelt a magyar tanügyért. Több
magyar kollégium megmentése fűződik a nevéhez. Különösen sokat tett
tanintézetéért, ahol tanszéki helyettese ekkoriban dr. Werzár György volt.
13 Erdély és Magyarország. Erdélyi Híradó 1838. okt. 8.
14	Balogh Kálmán: i. m.
15 Szabó József: Tudományos egyetem (universitas) Kolozsvártt. Kolozsvári Híradó 1848.
jún. 29.
16 Nyilatkozat. Erdélyi Híradó 1848. ápr. 6.
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A Királyi Lyceum mint intézmény megszűnt, úgyhogy az orvosi intézetet
teljesen önállósította, élére egy, a tanárok közül kiemelt igazgatót állított;
elsőként Szőts József töltötte be e tisztséget. Másik kezdeményezése egy
kolozsvári szülőintézet felállítása volt, kapcsolatban az ott működő Országos Karolina Kórházzal. Ezt 1851. május 1-jén maga Kovács Miklós püspök nyitotta meg. Ezután itt a hallgatók gyakorlatban is elsajátíthatták a
szülészetet. Neki is köszönhető, hogy az orvostanárok fizetését 1851 márciusában 600-ról 900 forintra emelték. Az ő kezdeményezésére terjesztették ki a bonctan tanítási idejét 1851-52-től két szemeszterre (I. évfolyam).
1852 júniusában ért véget szebeni szolgálata. 1853 őszén Szabó elérte,
hogy tanszékét szétválasszák. Ő az elméleti és gyakorlati szülészetet tartotta meg. A bonctant a törvényszéki orvostannal társítva meghirdették.
1854 augusztusában dr. Lenhossék József lett a tanára, Pfenningsdorf ezután csak a szülészetnek a (megváltozott elnevezés szerinti) tanársegéde.
1856-tól Szőts József betegeskedik, ismételten Szabó helyettesíti a tanintézet igazgatásában, utóbb belgyógyászati tanszékén és az Országos Karolina Kórház főorvosi állásában is, míg a szülészet gondja Pfenningsdorfra
hárul. Szőts 1858 februárjában bekövetkező halálát követően Szabó kéri
áthelyezését a belgyógyászati tanszékre. Miután a minisztérium ragaszkodik a pályázat kiírásához, meghirdetik az állást, hatan jelentkeznek;
1858 őszén Szabót nevezik ki. A következő ősztől szülészdoktor lesz dr.
Maizner János. Szabó megkapja a kórházigazgatói kinevezést is, s a tanintézet ideiglenes vezetését. 1860-ban a tanintézet rendes igazgatója lesz, s
mint kórházigazgatót 1860. szeptember 3-án császári és királyi tanácsosi
címmel tüntetik ki.
Az Országos Karolina Kórház felállításáról 1811-ben hozott határozatot az erdélyi országgyűlés.17 Mivel I. Ferenc császár-király és felesége,
Karolina Auguszta 1817-es kolozsvári látogatásakor a császárné felkereste és adománnyal támogatta az intézményt, ez 1820-ban – az udvar engedélyével – címébe iktatta Karolina nevét. Az 1820-as évektől a kórház
az Óvárban, a Ferenc-rendi kolostorral szemben lévő egykori apácazárda
épületében működik. Rendre hozzá csatolják a Mikes grófok két nyugatra
eső szomszédos épületét. Mikor Szabó a kórház élére kerül, az eredeti saroképületben található a belgyógyászat két férfi és egy női kórteremmel,
24 ággyal. Ezeken kívül van az osztálynak egy tanársegédi szobája, melyben a segéd lakik, s az iratokat, kórlapokat tárolja, valamint egy vizsgálódolgozószobája, ahol a kurzust is tartják. Összesen öt helyiség.18 A Mikes17	Izsák Sámuel: 185 évvel ezelőtt alapították a kolozsvári Országos Karolina Kórházat. Szabadság 1996. szept. 9.
18 Engel Rudolf: A M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Belgyógyászati Klinikájának és tanszékének története 1872–1930. Szeged 1931.
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házban volt a sebészet és a szemészet. Az utóbbi 1868-ban külön épületbe
költözött. A Szülőintézet is a Mikes-házban indult be. Ugyanott helyezkedett el egy közel félszáz ágyas „bujasenyves” osztály, amit a belgyógyász
igazgató irányított. Pataky Dániel erdélyi főorvos 1862-es kimutatása
szerint19 a Szabó József vezetése alá tartozó kórháznak a központi részleg
mellett három intézete volt egy-egy „első orvos” alá rendelve (Szemgyógyintézet, Szülőház, Tébolyda), s összesen 253 ággyal rendelkezett. Évi betegforgalma 638-ra rúgott, kezeltjeiből 50 halt meg.
Már 1844 óta foglalkoztatta a Főkormányszéket a kórház „kiépítése”.
Többször bizottságot is létesítettek megfelelő telek kiválasztására. 1863ban Szabó egy háromoldalas emlékiratot tett közzé Hová építsük az országos új kórházat Kolozsvártt?20 címmel. A kiküldött bizottság két telket vélt
alkalmasnak: a Kőkertet (ahova a századfordulón a klinikák épültek) és a
Wesselényi-kertet (hova utóbb a tanítónőképző, ma N. Bălcescu Líceum
tömbjét emelték). Ő egyiket sem ajánlja, számos negatívumukat sorolja fel.
Velük szemben a Külső-Monostor utcai Teleki–Zeyk-házat és Malomárokra rúgó kertjét véli alkalmas helynek. Az építkezésekkel – tudjuk – még
közel négy évtizedet kellett várni. Szabó csak annyit ért el, hogy az akkoriban Brandt József sebészprofesszor vezette Szemészeti Intézet részére
kibérelték az ún. Engel-féle sarokházat, ahol 18 betegágyat biztosítottak.21
Az 1857 óta működő elmegyógyászati részleg (a Majális utcai Bogdánfiházban) 1863-ban megszűnik, kezeltjeit áthelyezik a Szebenben megnyíló
országos tébolydába.
Az 1850-es évek végén Szabó József a város és környéke legkeresettebb orvosa. Rendre átveszi Barra Imre, majd Szőts József pacientúráját,
főleg az arisztokráciát. Élethivatásának, fő tevékenységének tartotta a
gyógyítást. „E szakban Szabónak zsenialitás, rengeteg fiziológiai és gyakorlati emberismeret, igaz humanitás és legtisztább szívjósággal egyesült
természetes egyenesség voltak jellegei; ahol veszélyt vagy valódi szenvedést látott, kész volt a segélyre, a kórt hamar megismerte, s egyszerű
szerekkel vette elejét, de a képzelt betegségeknek és tettetésnek nem volt
gyámolítója” – írta Jakab Elek.22 Minden válságos esethez őt hívták. Finály
Henrik rámutat, hogy pályatársaival szemben is figyelmes volt: előzetes
beleegyezésüket kérte betegeik megvizsgálásához. Csak a türelmetlenkedő vagy kuruzsláshoz folyamodó betegek mellett vesztette el néha híres
önuralmát, s fakadt ki. Társadalmi tekintélyét bizonyítja, hogy már az
Pataky Dániel: Erdélyország kórházainak rövid leírása. Erdély Nagyfejedelemség hivatali tiszti névtára 1863-ik évre. Kvár 1863. 103–110.
20 Emlékirat a kórház igazgató orvosától. Kolozsvártt, április 8-án, 1863.
21	Vö. Gaal György: A kolozsvári egyetem orvosi karának épületei és építkezései. Orvostudományi Értesítő, 71(1998). 273–279.
22 A-a [Agricola = Jakab Elek]: Dr. Szabó József. Kolozsvári Közlöny 1872. febr. 21.
19
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1850-es évek elején Kovács püspök őt nevezi ki a Szent Erzsébet Aggmenház igazgatójául. Vezetése idején készült el a Szentpéteri templom mellett
máig álló pompás épületegyüttes.
A reformkor szellemének hatására szervezték meg a „magyar orvosok
és természetvizsgálók” évente más-más városban sorra kerülő nagygyűléseiket. Ezek alkalmat adtak a személyes megismerkedésre, az új felfedezések ismertetésére és a tapasztalatcserére. Az 1841-ben tartott két pesti
gyűlés után Besztercebánya és Temesvár szolgált színhelyül, az ötödik
találkozót pedig 1844. szeptember 2–6. között Kolozsvárt tartották 324
résztvevővel. Ezen az Orvos-sebészi Szakosztály jegyzői tisztségét töltötte
be Szabó, két alkalommal is részt vett a vitákban, s beválasztották az erdélyi „vízboncoló” bizottságba.23 A forradalom után 15 évig szünetelnek a
nagygyűlések, majd az 1863-as felújítást követően megszervezett tizedik
találkozóra ismét Erdélyben kerül sor: 1864. augusztus 24. és szeptember 2. között Marosvásárhelyen. Elnökéül Haynald Lajos római katolikus
püspököt választják, aki azonban nem tud részt venni. Helyette az egyik
alelnök, gróf Teleki Domokos végzi a protokolláris teendőket, a másik,
szakmabeli alelnök pedig a kolozsvári orvostanár, Szabó József. A vártemplomban tartott augusztus 27-i közgyűlésen emlékbeszédet mond a
pesti egyetem gyakorlati orvostan professzora, Sauer Ignác (1801–1863)
felett.24 Nem kétséges, hogy Sauer nézeteként saját hitvallását is megfogalmazza: „Ma, barátaim, csak bebizonyított tényeket ismer el a medicína,
nem hódol semmi ábrándnak és arra épített rendszernek, legyen annak
neve allopátia vagy homeopátia, hidropátia vagy állati magnetizmus, átlátva, hogy a legcifrább miszticizmus sem ér többet, mint bármely ronda
cigánynőnek otromba kuruzslása. A mai medicína egyet sem lép addig,
míg az összes természettudományok segedelmével tisztába nem jött azzal, ami az egészség zavart állapotát teszi, és csak azután keres ellene
szert, amelyről ismét nem kérdezi, vajon allopátiai vagy homeopátiai elv
szerint működik-e, hanem arról igyekszik meggyőződni: vajon a természettudományok elvei szerint kell-e szükségképpen azt a hatást tenni,
»melyre szükségünk van«.”25
23 A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Kolozsvártt tartott ötödik nagygyűlésének munkálatai. Kolozsvártt 1845.
24 Szabó József: Visszaemlékezés néhai Sauer Ignác tanárra. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1864. augusztus 24-től szeptember 2-ig Maros-Vásárhelytt tartott X. nagygyűlésé
nek vázlata és munkálatai. Pest 1865. 172–176.
25 „Szabó József országos főorvos alelnök lépett szószékre emlékbeszédet tartandó Sauer
Ignác egyetemi tanár felett. Kik a nagyérdemű főorvosnak a tágas egyházban elhangzó előadását figyelmükkel kísérhették, el voltak ragadtatva a népszerű beszédbe szőtt
nagyszámú igazságok és tanulságok által.” A X. nagygyűlés augusztus 27-én lefolyt első
közgyűlése. Napi Közlöny 3. sz. 1864. aug. 30. 14.
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A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1872 szeptemberében
Herkulesfürdőn tartott nagygyűlése alkalmából Rózsa József alelnök nem
csak felidézte Csíkszeredai Szabó József emlékét,26 hanem a munkálatokról kiadott kötet címképéül is az ő portréját választották.
Szabó tagja volt még 1847-től az 1860-as évekig a Magyar Természettudományi Társulatnak, továbbá a budapesti Orvosi Egyesületnek, valamint a bécsi Állat- és Növénytani Egyletnek. Ezekben nem sokat tevékenykedett. Annál inkább szívügyének vallotta az Erdélyi Múzeum-Egyesület
megalapítását és működtetését. Mint Mikó Imre orvosa, 1857-től részt vállal a szervezőmunkában, az 1859-es alakuló közgyűlést előkészítő „szűkebb bizottság” egyik tagja (Brassaival, Nagy Péterrel és Finály Henrikkel
együtt). E gyűlésen ellenőrként kerül be a választmányba. Mikor 1861-ben
gróf Lázár Miklós lemond az alelnöki tisztségről, Szabó doktort választják helyébe. Így a hatvanas évek végén tartott közgyűlések jó részén – a
fővárosban miniszterkedő Mikó Imre helyett – ő elnököl és mond megnyitóbeszédet. Ezekben ismételten hangsúlyozza, hogy „nemzeti létünk
és szellemi haladásunk elválaszthatatlan”, tudomány és művészet nélkül
nem tekintenek egyenrangú félnek a jelenkor civilizált népei.27 Szintén rá
hárult a – nyarat kivéve – havonta megtartott tudományos ülések többségének a levezetése.28 Az EME 1872. augusztusi közgyűlésén Finály Henrik
mondott méltó emlékbeszédet Szabó fölött, mely a legtöbb adatot tartalmazza életéről.29
A kitartó orvoskodás, a sokoldalú munka maga után vonta Szabó
anyagi jólétét. Az 1840-es években még a katolikusok plébánia melletti
sarokházában lakott, az 1860-as évek folyamán már a Főtér és BelsőTorda utca sarkán (a mai egyetemi könyvesbolt helyén) álló saját házában. Bécsből hozott első felesége két lánnyal (Paulina 1835–1905 – Groisz
Nándorné, utóbb Gyarmathy Miklósné; Kamilla – Sebestyén Mihályné)
ajándékozta meg, majd 1845-ben elhunyt. Még abban az évben nőül vette Brennerberg Sámuel főkormányszéki titkár Júlia lányát, aki két leányt
(Claudine 1846–1892 – ifj. Groisz Gusztávné; Mária 1849–1904 – dr. Szőts
Emilné) és egy fiút (Lajos 1851–1879) szült neki. Az utóbbi orvos lett, hamar elvitte a tüdővész. Lányos házuk lévén, a kolozsvári értelmiség rend26 Rózsa József: Megemlékezés az elhunytakról. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1872.
september 16-tól september 21-ig Herkules fürdőben tartott XVI. nagygyűlésének történeti
vázlata és munkálatai. Bp. 1873. 109–111.
27 Az Erdélyi Múzeum-Egylet évi tudósítása 1866–1867. 4–8, 49–51; 1868. 3–6. – Szabó az
1867. februári, 1868. februári és az 1869. februári rendes közgyűléseket vezette elnökként.
28 Vö. Az Erdélyi Múzeum-Egylet évkönyvei. I–III. (1859–1865). A IV. kötettől nem közlik az
ülések jegyzőkönyveit.
29 Finály Henrik: i. m.
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szeresen eljárt estélyeikre, itt gyakran vitattak meg politikai, társadalmi,
tudományos kérdéseket. Lányai révén rokonságba került Szabó két vezető
kolozsvári polgárcsaláddal, a jogász Groiszokkal és az orvos Szőtsökkel.
Pénzintézetek vezetőségébe, a katolikus egyházmegye tanácsába, a városi képviselőtestületbe választották. Mindenütt helytállt.
Mikor a Deák-pártnak második képviselőjelöltre volt szüksége gróf
Mikó Imre mellé, akkor népszerűsége és feddhetetlensége miatt Szabóra
esett a választás. És Szabó részt vett a kortesgyűléseken, kitűnő szónokként hatásos beszédeket mondott. Programbeszédében tíz pontban ös�szegezi célkitűzéseit.30 Az elsők bizonyára a pártprogramból adódnak. A
hetediket érdemes idéznünk, mert szívügye volt: „Kívánom, hogy felsőbb
tudományokból szakférfiaink legyenek, minthogy ezek nélkül Európa
civilizált népeivel soha versenyt nem futhatunk. Ennek folytán kívánok
hazánk területén még egy második – ha lehetne, még egy harmadik –
tudományegyetemet, univerzitást, de olyant, mely képes legyen a már
meglevővel nemcsak versenyezni, hanem azt versenyzésre kényszeríteni
is. Hogy ennek a második univerzitásnak székhelye Kolozsvár legyen, azt
megkívánja Kolozsvárnak geográfiai helyzete, múltja s azok a nem megvetendő kellékek, melyekkel az univerzitás fölállítását lényegesen kön�nyítheti.” Szabó nekrológjai is kiemelik, hogy fáradhatatlan harcosa volt
az egyetem létesítésének. Ebben az ügyben „egész csomagokra, mondhatni kötetekre terjednek azok a felfejtések, felvilágosítások, javaslatok, emlékiratok és figyelmeztetések, amelyekkel folytonosan ostromolta a közoktatási minisztert és hivatalnokait” – írja Finály emlékbeszédében.
És megválasztották Szabót: az 1699 szavazásra jogosultból 987-en
Mikóra, 961-en Szabóra voksoltak. Az ellenpárt, a baloldal legtöbb szavazatot (721) szerzett jelöltje, báró Orbán Balázs csak a harmadik, nem
befutó helyre került. Szabó súlyos betegsége ellenére vállalta az áldozatot:
itthagyva pácienseit, tanintézetét és kórházát családjával együtt Pestre
költözött. Igaz, ott is tett ezekért. Utóbb „hallgató követnek” gúnyolták,
mert nem szólalt fel elég gyakran.
Két és fél éves képviselőházi tevékenysége alatt Szabót az igazoló, valamint az egyetemi és középtanodai törvényjavaslatokat véleményező
bizottságba választották be.31 Előterjesztette a kolozsvári Iparegylet folyamodványát az új ipartörvény tárgyában (1869. júl. 2.) és az EME kérvényét,
melyben a múzeum számára országos segélyt szorgalmaz (1871. máj. 31.).
1870. február 28-án beszéd kíséretében a költségvetés tárgyában nyújtott
30 Választási mozgalmak. Kolozsvári Közlöny 1869. márc. 2., márc. 18.
31 Az 1869-dik évi ápril 20-dikára hirdetett Országgyűlés Képviselőházának jegyzőkönyve. Pest
1869–1873. 41. ülés 426. sz., 132. ülés 1428. sz., 172. ülés 1910. sz., 352. ülés 3972. sz., 438.
ülés 5260. sz.
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be határozati javaslatot, ennek lényege, hogy a két erdélyi jogakadémia
és az Orvos-sebészi Tanintézet oktatói ugyanolyan képzettséggel rendelkeznek, s ugyanolyan munkát végeznek, mint az egyetemi tanárok, ezért
emeljék fel fizetésüket a 1050 Ft-ról 1500-ra. A fizetésemelésre 1871-től
valóban sor került. Ugyancsak az 1870-es költségvetési vita során kétszer kért szót. Február 16-án arra mutat rá, hogy szét kell választani a
katolikus egyház tanulmányi alapja és az állam vagyonát, mert már az
előbbinek nincs államvallás jellege. Az állam egyformán kell hogy viszonyuljon minden felekezethez. A tanügyi költségvetés növelését helyesli:
„Én részemről lefolyt életemnek hosszú számos éveire tekinthetek vissza.
Éveimet részint külföldi, részint belföldi iskolákban töltöttem és láttam
egyfelől nagy előmenetelt amott, hogy annál jobban láthassam a nagy
hátramaradást itt.” Márpedig közoktatás nélkül nem érvényesülhet a tudomány hatalma.32 Február 26-i beszédében ahhoz a vitához szól hozzá,
hogy szükség van-e a pesti egyetemen homeopátiai tanszékre. Elveti a homeopátiát, s leszögezi: „Az orvostudományban ma csak az a kérdés, mit
látsz, mit foghatsz meg kezeddel, mit mutathatsz ki, hogy tudsz minden
lépésről számot adni; mert az áll: amit ma nem tudunk, az ránk nézve
még nem létezik, nem mondom, hogy sohasem fog létezni, de ránk nézve
az, mit nem tudunk, ma legalább nem létezik.”33 Ezek a beszédek számos
kérdéssel, felkiáltással, hasonlattal mindig megteszik a hatást. Zárójelben
is jelzik a képviselők magatartását: derültség, helyeslés, zajos nevetés stb.
Szolgálati időben, Pesten 1872. február 16-án du. 5 órakor Magyar
utca 4. sz. alatti szállásán végez vele a „tüdőszélhűdés”. Másnap Perczel
Béla üléselnök jelenti be a képviselőházban a halálesetet, röviden jellemzi
munkásságát: „A boldogult tudománya, munkássága és emberszeretete által úgy kar-, mint kortársainak kivívta szeretetét és tiszteletét.”34 A részvétet
jegyzőkönyvileg megörökítik, s másnap részt vesznek a beszentelésen. Ott
volt Pauler Ákos miniszter is s a pesti egyetem tanárainak jó része. Hétfőn
érkezik a koporsó Kolozsvárra. A Széchenyi téren sorakozik fel a tanodák ifjúsága és a város vezetősége, értelmisége. Harangzúgástól kísérve a Főtéren
át kanyarog a gyászmenet a Házsongárdi temetőig. Keserű Mózes címzetes
püspök, a líceum egykori igazgatója végzi a gyászszertartást, a kolozsvári
Dalkör énekel. Külön méltató beszéd nem hangzik el. De minden hírlap
megemlékezik róla. „A közelebbről felállítandó kolozsvári egyetem ügyében
bizonyára senki sem fáradott többet, mint a boldogult” – írja a Kolozsvári
32	Idézet Szabó parlamenti beszédéből. Vö. a 11. jegyzettel.
33 Szabó József [beszéde]. Az 1869-dik évi ápril 20-dikára hirdetett Országgyűlés Képviselőházának naplója. Hatodik kötet. Pest 1870. 160.
34 438. ülés 5260. sz. (1872. febr. 17.) Az 1869-dik évi ápril 20-dikára hirdetett Országgyűlés
Képviselőházának jegyzőkönyve. IV. 272.
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Közlöny tudósítója35. Az Orvos-sebészi Intézet utolsó igazgatóját gyászolta
benne; helyettese, Maizner János az intézet történetében Szabó sorsát a
Mózeséhez hasonlítja: ő sem jutott el az ígéret földjére, nem érhette meg az
egyetem felállítását.36

După studii la Viena, Paris şi Berlin în 1838 doctorul Szabó József a devenit profesor de
anatomie şi obstetrică la Institutul Medico-Chirurgical din Cluj. In 1858 trece la catedra de
medicină internă şi devine directorul institutului precum şi al Spitalului Carolina din Cluj.
Este cel mai căutat medic din oraş. Joacă rol în infiinţarea Societăţii Muzeului Ardelean
şi în 1861 este ales vicepreşedinte. În 1869 este ales ca deputat in parlamentul Ungariei.
Luptă pentru infiinţarea universităţii din Cluj (1872).
Following medical studies in Vienna, Paris and Berlin Szabó becomes professor of anatomy
and obstetrics at te Medical-Surgical Institute from Kolozsvár/Cluj. In 1858 he is transferred to the Internal Medicine Department. At the same time he is appointed director of
the Institute and head of the Carolina Hospital. At that time he is the most popular physician of the town. Then he takes part in the founding of the Transylvanian Museum Society,
in 1861 he is elected vice-president. In 1869 he is elected member of the Hungarian Parliament. There he activates for the founding of the Kolozsvár University (1872).

Gaal György

35	Vö. a Kelet, Kolozsvári Közlöny, Magyar Polgár 1872. febr. 18.–febr. 21. közti beszámolóival a halálról és temetésről.
36 Maizner János: i. m. 50. – Vö. Gaal György: Csíkszeredai Szabó József élete a gyógyítás és
közművelődés szolgálatában. Szabadság 2001. márc. 24.
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Szabó Károly
(1824–1890)

Neve ma leginkább a könyves műveltséggel foglalkozók körében ismert, a
könyvtár szakos hallgatók már első éves korukban megtanulják, hogy a
régi magyarországi nyomtatványok első ma is használható retrospektív
bibliográfiáját ő állította össze. De a székelység múltjával foglalkozók is
méltányolhatják tevékenységét, amikor például a Székely Oklevéltár általa
sajtó alá rendezett köteteit forgatják. Könyvtárosi és történetírói munkássága életének Kolozsváron töltött utolsó három évtizedében teljesedett ki,
amikor az Erdélyi Múzeum-Egyesület könyvtárát vezette és az egyetemen
tartott előadásokat a középkori magyar történelemből. Méltatása már az
Egyesület félszázados jubileumi kötetében is szerepelt Márki Sándor tollából,1 az újabb 75 év eltelte azonban arra kötelez, hogy Márki személyes
hangvételű írása mellé a friss szövegközlések és kutatások eredményeit
összefoglaló tanulmányt illesszünk.
A magyar historiográfia a 19. század húszas éveiben született történészgeneráció (Ipolyi Arnold, Pesty Frigyes, Nagy Iván, Salamon Ferenc,
Szilágyi Sándor) nemzedéktársaként tartja nyilván Szabó Károlyt. E tudósok ifjúsága az 1840-es évekre, a 48-as forradalmat megelőző nagy nem1

Márki Sándor: Szabó Károly (1824–1890). = Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület
félszázados ünnepére 1859–1909. Szerk. Erdélyi Pál. Kvár 1909–1942. 187–190.
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zeti útkeresés és megújulás időszakára esett, amikor a magyar szellemi
élet nagyjai eltérő felfogásokkal, de azonos lendülettel munkálkodtak a
társadalom, a közfelfogás korszerűsítésén. Társadalmi tudatukat már a
készülő új Magyarország alakította – állapítja meg R. Várkonyi Ágnes –,
kiváló képzettségük révén szellemi munkájukból kívántak megélni, a polgáriasodó magyar társadalom lehetőségeiben reménykedve.2
Több nemzedéktársához hasonlóan Szabó Károly is a rendi keretekben élő magyar társadalom feltörekvő rétegéből jött, mai szóval élve harmadik generációs értelmiséginek számított. Nagyapja jobbágysorban élt
a Somogy megyei Visontán, apja szolgadiákként tanult a debreceni kollégiumban, majd tanulmányai után lelkészi pályára lépett, Köröstarcsán
szolgált évtizedekig.3
Szabó Mihály tarcsai tiszteletes parókiáján két fiú nevelkedett, mindketten jól kamatoztatták a szülői ház művelődési indíttatásait. Mihály, az
idősebb, később hódmezővásárhelyi polgármester lett, és Goethe fordítójaként ismerték kortársai. Faust-magyarítása két kiadást is megért (1888,
1894), de a modern irodalomtörténet már nem tartja jelentős teljesítménynek.4
Károly, a fiatalabb fiú 1824. december 14-én született, elemi iskoláit
szülőfalujában végezte, szorgalmával és értelmével kitűnt osztálytársai
közül. 1833-ban kezdte meg gimnáziumi tanulmányait Debrecenben, tanulását anyagi gondok nem korlátozták, mint annak idején édesapjáét.
A latin és a görög nyelv, irodalom érdekeltek elsősorban, de a történelem
is nagyon vonzotta. Ezekben az években alapozta meg kiváló klasszikafilológiai és történeti tudását kedvenc tanára, ifj. Péczely József irányításával.5 Péczely korszerűsítette a kollégiumi történelemoktatást, a magyar
múltról szóló előadásai elbűvölték hallgatóságát; ezeket korszerű művelődéstörténeti szemlélet hatotta át. Sokat tett az ifjúság nemzeti szellemű
nevelése érdekében, felfogásában a görög–római társadalmi szervezet, az
ókori demokrácia bemutatása is ezt a célt szolgálta. Vezető szerepet játszott a magyar nyelvű diákirodalom föllendítésében is, reformpárti magatartásával ő volt az ifjúság bálványa.6 Olyan hatást gyakorolt a cívis város
R. Várkonyi Ágnes: A pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban. Bp. 1973. II.
17, 19–21. (A továbbiakban: R. Várkonyi 1973.)
3
Schilling Lajos: Szabó Károly emlékezete. Erdélyi Múzeum 1892. 1–3. (A továbbiakban:
Schilling 1892.)
4
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIII. Bp. 1909. 253–254. – Erényi Gusztáv:
Faust doktor magyar földön. Nyugat 1937. 5. sz.
5
Szádeczky Lajos: Szabó Károly emlékezete. Századok 1894. 197. (A továbbiakban
Szádeczky: 1894.)
6	Barcza József (szerk.): A debreceni református kollégium története. Bp. 1988. 169–171. –
R. Várkonyi 1973. 79.
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diáktársadalmára, mint amilyent Szász Károly az enyedi kollégiumban.
Szabó Károly 1839–1842 között végzett felsőbb tanulmányai során kerülhetett erősebben Péczely József hatása alá; ekkor már működött a lelkes
tanár által patronált önképzőkör, az Olvasó Társaság. Sejthető, hogy a humaniórák iránt fokozottan érdeklődő ifjú a kollégium gazdag könyvtárát
is alaposan kihasználta tudása gyarapítására.
Utolsó éves korában, 1842 húsvétján Mihály bátyjával együtt tanulmányutat tett Erdélyben, diák módra elgyalogoltak Kolozsvárra, hogy az
akkor ülésező országgyűlés munkálatait megfigyelve tapasztalatokat szerezzenek. Jó alkalmat nyújtott a gyalogos utazás a népélettel való közvetlen kapcsolatteremtésre, Erdély fővárosa pedig sajátos történelmi hangulatával foghatta meg az alföldi fiatalembereket.
Egy fél év múlva kitűnő minősítésű végbizonyítványt szerzett a debreceni kollégiumban, de pályaválasztása felől még nem döntött véglegesen. Láthatólag nem vonzotta az egyházi pálya, és a másik hagyományos
megoldást választotta, a késmárki evangélikus líceum felsőbb évfolyamá
ra iratkozott be, hogy jogtudományból szerezzen képesítést.
Ugyanekkor foglalta el a líceum jogi tanszékét Hunfalvy Pál, aki jogtudományi előadásaiban részletesen kitért a társadalomismereti vonatkozásokra is. Montesquieu, Rousseau, Adam Smith, Fichte filozófiai és
társadalomtudományi eszméit méltatta tanítványainak, és hangsúlyozta
a hazai társadalmi viszonyok feltárásának és ismeretének meghatározó fontosságát.7 Arisztotelész munkáinak fordítása közben tudatosodott
benne a társadalomtudomány fontossága. R. Várkonyi Ágnes megállapítása szerint Hunfalvy „egyenesen a társadalomtudomány jelentőségének
felismeréséből jut el a történettudományhoz”.8
Hunfalvy mind az ókori görög tudomány és irodalom ismerete, mind
a történelem korszerű felfogása tekintetében nagy hatást gyakorolt kiváló
tanítványára, a jogásznak készülő fiatal Szabó Károly nagyobb lendülettel foglalkozott görög szövegek fordításával, mint a jogtudományokkal.
Késmárki tanulását Szabó a német nyelv elsajátítására is kihasználta,
emellett azonban a szintén Hunfalvy vezette Magyar Nyelvgyakorló Társaságnak is munkás tagja volt. Kitűnő eredménnyel tette le jogi vizsgáit
1843-ban, egy évet még a felvidéki városban töltött mint joggyakornok,
majd Pozsonyban a királyi tábla hites jegyzőjeként szerzett joggyakorlati
tapasztalatokat. 1845-ben köz- és váltóügyvédi diplomát szerzett.
Az ügyvédi pálya mindennapi gyakorlata azonban nem felelt meg a
lelkialkatának, csakhamar abbahagyta, és gyermekkori álmát megvalósítandó 1846 májusában a fiumei tengerészeti akadémiára iratkozott be.
7
8

Schilling 1892. 7.
R. Várkonyi 1973. 47.
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E romantikus pályamódosításban természetesen közrejátszott Kossuth
nevezetes felszólítása is: „Tengerre, magyar!” Fiumei naplója azt tanúsítja,
hogy igen komolyan vette erre a hazája felvirágzását szolgáló gyakorlati pályára való felkészülést, olasz nyelvi nehézségeit leküzdve és hiányos
matematikai tudását pótolva az első tanulók közé emelkedett. Magyar
nemzetiségű kollégáinak fölvetette egy magyar olvasótársaság tervét, de
ők, gyakorlatiasabb felfogással, inkább az olasz nyelv elsajátítására koncentráltak.9 Sikeresen elvégezte az első rövid tanfolyamot, de pár hónap
múlva, 1846 júliusában megbetegedett, orvosa alkalmatlannak ítélte a
tengerészéletre. Augusztusban hazatért Köröstarcsára, egy szőlőkúra
meggyógyította, szellemi foglalkozásként pedig görög szerzőket, főként
Thuküdidészt fordított.10 Fiumei és tarcsai tartózkodása alatt is rendszeresen levelezett egykori tanárával, Hunfalvy Pállal, nemrég szerzett idősebb barátjával, Toldy Ferenccel és Csengery Antallal.11
1847 tavaszán az igazából tudományos munkára felkészült ifjú ügyvéd és félbemaradt tengerész keserűen panaszkodott Toldy Ferencnek
életpályája kilátástalanságáról, tudatában annak, hogy sok száz fiatal
értelmiségivel osztozik e sorsban.12 Toldy, az Akadémia titkára és a pesti Egyetemi Könyvtár igazgatója képzettségének megfelelő munkát ajánlott a számára, a Magyar tudósok tára címmel tervezett irodalmi lexikon
munkatársául hívta meg Pestre. Szabó Károly nyáron fel is költözött, és
Toldynál lakva 1848 őszéig nyolc kötetnyi életrajzot írt, a kiadvány előkészítése azonban a H betűnél abbamaradt. Pesten a tudományos életbe
bekapcsolódva klasszika-filológiai témákkal foglalkozott. Szophoklész- és
Euripidész-fordításait a Kisfaludy Társasághoz nyújtotta be, két fordítása
meg is jelent a társaság Hellén Könyvtárában.
1848 tavaszán újságíróskodott, majd a szabadságharc idején nemzetőrként szolgált. Részt vett Szenttamás ostromában, és 1849 júliusában
nyert bizonyítványa szerint a bánsági hadjáratban többek között „a dandár hivatalos irományai és levelezései szerkesztésében és kezelésében” is
jeleskedett. Bajtársai kis Thuküdidésznek hívták, mivel szabad idejében
mindig e görög történetírót olvasta. „Értelmiségi a háborúban” címet
viselhetné a magyarkanizsai jellemző eset: a Szerviczky-kastély, miután
gazdája a szerb táborba menekült, a nemzetőrök és honvédek kezére került, és Szabó főhadnagy akadályozta meg a kastélykönyvtár kirablását,

9	Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 3642. f. 4, 13. (A továbbiakban: KvEKvt.)
A naplóbejegyzések nagyobb részét környékbeli kirándulásainak leírására szánta.
10 Schilling 1892. 8–10. – Szádeczky 1894. 198–199.
11	Levelezési jegyzéke a Napló végén. KvEKvt. Ms. 3642.
12 R. Várkonyi 1973. 21.
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„hadizsákmányul” pedig néhány szép kiadású görög klasszikust vitt magával.
Világos után a köröstarcsai parókiára vonult vissza, Hérodotoszt és
Thuküdidészt fordította. 1850 tavaszán könyvtárosi állásra pályázott, és
áprilisban, kitűnő nyelvismeretére, vagyis a görög, latin, német, olasz,
francia nyelvekben való jártasságára tekintettel kinevezést kapott az
Egyetemi Könyvtárba, egyelőre fizetés nélküli gyakornoki minőségben.13
Pártfogója, Toldy Ferenc azonban sokkal alkalmasabb foglalkozást talált az ifjú tudósjelöltnek: ajánlatára gr. Teleki József, az Akadémia elnöke
hívta meg titkárául, hogy nagyszabású történeti munkája, A Hunyadiak
kora Magyarországon sajtó alá rendezésében segédkezzék. Szabó Károly öt
évet töltött Teleki mellett a Nógrád megyei sziráki kastélyban vagy a pesti
palotában, a 12 kötetre tervezett munkából együtt adtak ki ötöt (1–4, 10.).
Teleki halála (1855. február 15.) után az örökösök Szabót bízták meg még
három, sajtókészen álló kötet (5, 11, 12.) megjelentetésével; ez a következő
két évben meg is történt. Az Akadémia megbízásából a 6. kötet kéziratát is
ugyanő rendezte sajtó alá és 1863-ban közreadta, de a Magyarország középkori történeti statisztikájára szánt további három kötet (7–9.) kiadása
végképp elmaradt.
Ebben az időszakban vált igazi történésszé a korábban inkább a klasz
szika-filológia iránt érdeklődő Szabó Károly. Teleki mellett a mindennapi munka során ismerkedett meg alaposabban azzal az új történetírói
módszerrel, amelynek alapelemeit már Hunfalvytól elsajátította: a magyar múlt rekonstruálásakor a régi dicsőség keresése helyett a társadalom változásait, az iparosodás, a kereskedelem fejlődését, a polgárosulás
előzményeit kell feltárni alapos forráskutatás révén.14 Történetírói szemlélete is ekkoriban vált korszerűvé; 1848 júniusában még a Horvát István
iskolájának hatása alatt értekezett az Akadémián az ógörög és a magyar
nyelv „némely rokon szavairól”, későbbi közleményeiben azonban a szigorú forráskritika segítségével megismerhető történeti igazság hívévé
szegődött.15 Így szögezte le A X. századi besenyőkről című, Jerney János délibábos etimologizálását részletes forrástanulmányok alapján megcáfoló
értekezésében, hogy „az ős-régiségek szelleméből […] csak annyit tudunk
és hiszünk, amennyit hiteles forrásokból meríthetünk”.16
Schilling 1892. 11–14. – Szádeczky 1894. 200–201.
R. Várkonyi Ágnes: Szabó Károly történetírása és a nagykőrösi műhely. = Nemzeti és társadalmi átalakulás a XIX. században Magyarországon. Tanulmányok Szabad György 70.
születésnapjára. Szerk. Orosz István – Pölöskei Ferenc. Bp. 1994. 346–347. (A továbbiakban: R. Várkonyi 1994.)
15 Szádeczky 1894. 203–204.
16	Uo. 206.
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Görög nyelvismerete révén a magyar őstörténelem bizánci forrásai
érdekelték elsősorban. 1850-ben az akkoriban egyedül megjelenő tudományos folyóirat, az Új Magyar Múzeum hasábjain az Attila udvarában
követségben járt Priszkosz rétor munkájának fordítását közölte jegyzetekkel ellátva. Bölcs Leó és Bíborbanszületett Konstantin bizánci császárok
eredetiben olvasott művei alapján írta meg A magyar hadszerkezet Árpád
korában és A bolgár–magyar háborúról c. tanulmányait.
Hazai és európai kortársaihoz hasonlóan ő is a történelem addig feltáratlan forrásanyagát remélte megtalálni a néphagyományban. Arra volt
kíváncsi, hogy a társadalomtörténet vonatkozásában milyen emlékeket
őrzött meg a parasztság múltjából a népi emlékezet. Mindent gyűjtött a
néphagyomány köréből, népdalokat és történeti mondákat csakúgy, mint
helyneveket; átgondoltan, tervszerűen dolgozott. Szirák környékén járta
először a palóc falvakat, 1851 nyarán már nagyobb ívű kutatóutat tervezett a Tisza menti vármegyékben. Helynévgyűjtéséről, a határ- és dűlőnevek történeti forrásértékéről tanulmányt is közreadott az Új Magyar
Múzeumban, hangsúlyozva, hogy a szakszerű helyszíni gyűjtést érdemes
az írott forrásokban megőrzött történeti helynevekkel egybevetni. Egyébként ebben írta le a hamisan tanúskodó öreg Márkusról szóló népmondát,
Arany János feltételezhetően innen vette A hamis tanú c. balladájának témáját.17
Különös érdeklődéssel kutatta a pogánykori magyarság emlékeit a
népmondákban, ez iránti érdeklődése révén került kapcsolatba az Attilamondák gyűjtésével és feldolgozásával foglalkozó, európai hírű Amédée
Thierryvel. A Revue des deux Mondes 1852-es évfolyamában megjelent
Attila-mondák tanulmányozása után levelezésbe kezdett a francia szerzővel, és kiegészítő adatokat küldött neki, a magyar közönséggel pedig fordításban ismertette meg a hun uralkodóról szóló Thierry-műveket.18
Amikor őstörténeti lelkesültsége nem párosult a különben nála megszokott szigorú forráskritikával, mint például a székelyek eredetének kérdésében, kutatásaival tévútra került. 1854-ben gr. Kemény József elítélően
nyilatkozott a nevezetes Csíki székely krónika hitelességéről, Szabó Károly
válaszul terjedelmes tanulmányban próbálta bebizonyítani, hogy a kései
másolatban fennmaradt szöveg eredetije a 16. század elején keletkezhetett, és adatai megfelelő kritikával használhatók. Későbbi tanulmányaiban is (pl. Erdély a vezérek korában) fenntartotta a krónika alaptételét,
mely szerint a székelyek Attila hunjainak Erdélyben menedéket talált le-

17 R. Várkonyi 1994. 347–348.
18	Uo. 355.
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származottjai lennének, és elvetette az államalapítás utáni királyi telepítés elméletét.19
Sziráki tartózkodásához fűződik családalapítása, itt ismerkedett meg
Meskó István ügyvéd leányával, Idával, házasságkötésükre azonban már
Nagykőrösön került sor.20 Teleki József halála után ugyanis elfogadta az
ottani református főiskola meghívását, és 1855 őszétől a görög nyelvet és
irodalmat tanította. Két másik gimnázium is hívta tanárul, a fiatal tudóst
azonban a sziráki elzártság után az a szellemi műhely vonzotta, amit a
páratlan nagykőrösi tanári kar jelentett. Arany János tanította itt a magyar irodalmat, Mentovich Ferenc a német nyelvet, Szilágyi Sándor pedig történelmet adott elő, mellettük Szász Károly és Jánosi Ferenc oktatott
matematikát, illetőleg kémiát és gazdaságtant. Szabót Szilágyi ajánlására
hívták meg a görög tanszékre, Arany is örömmel fogadta „Békés megyei
patriótáját”.21 Mindnyájuk életművén érezhető a kölcsönhatás, amivel e
szerteágazó érdeklődésű tudós férfiak beszélgetéseik során egymás tudományos tevékenységét gazdagabbá tették. Arany tudományos kritikáiban
például ugyanaz a történelemfelfogás tapasztalható, amelyet Szabó Károly
is képviselt. A Hunyadiak kora VI. kötetének ismertetésében érezhető, hogy
Aranynak közvetlen információi voltak a munka megírásának műhelytitkairól, méltányolja a sikeresen alkalmazott összehasonlító módszert.22
A nagykőrösi történészek szoros kapcsolatban álltak pesti kollégáikkal, levelezésük és személyes beszélgetéseik révén mértékadó tudományos közvéleményt alakítottak ki, amely a forrásokkal alátámasztható,
valósághű történeti rekonstrukció igényének hangoztatásával meghatározta a magyar történetírás programját. Ebbe illeszkedett be Szabó Károly
és Szilágyi Sándor közösen indított forráskiadvány-sorozata, a Történeti
emlékek a magyar nép községi és magánéletéről. Az első kötetben Balla Gergely Nagykőrösi krónika c. művét tették közzé 1856-ban a cíviscsaládból
származó városi jegyző, majd bíró 18. századi naplószerű följegyzései a
helyi közösség mindennapi életére vetnek fényt. Programjuk láthatólag a
történelemben eddig nem jegyzett személyiségek, önkormányzatok forrásanyagát kívánta megismertetni a közönséggel.

19 Szádeczky 1894. 209–210.
20 Schilling 1892. 20.
21 Tompa Mihálynak 1855 novemberében írt levelében olvashatjuk az új kolléga jellemzését: „Excellens gyerek, igénytelen, de talpig becsületes, amellett mulatságos fiú, akivel öröm együtt lenni.” Erdei Tamás Ferenc: Szabó Károly pályaképe, különös tekintettel
a nagykőrösi évekre (Szakdolgozat, ELTE 2001. Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár). 15–16. (A továbbiakban: Erdei 2001.)
22 R. Várkonyi 1994. 350–351. – Szilágyi Sándor: Szabó Károly. Századok 1890. 677–678. (A
továbbiakban Szilágyi 1890a.)
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Az 1850-es évek második felében érezhetően megnőtt a magyar olvasóközönség érdeklődése a magyar történelmet tárgyaló művek iránt,
nyilvánvalóan érzelmi alapon: az olvasók vigasztalást kerestek a történelemben a mindennapi elnyomatás elviseléséhez. Ilyen igények közepette
a történetírók többségének sikerült elkerülnie a mesés túlzások csapdáit;
ahogyan Szabó Károly saját személyére vetítve összegezte felfogásuk lényegét: „Én a szépért à la Jókai az igazat föl nem áldozhatom, de még csak
el sem hallgathatom.”23
Persze a pesti kiadók gyorsan elkészülő olvasmányos munkákkal kívánták kielégíteni a sürgető piaci igényt, komolyabb történelmi könyvek
megjelentetésétől húzódoztak. Szabó Károly is panaszkodott emiatt egyik
levelében: „Ezek a pesti kiadók úgy félnek a kiadástól, mintha a tatár a
nyakukon volna, azt hiszik, hogy a hírlapokon kívül a magyar közönség
már mást nem is igen fog olvasni.”24 E balvélekedés cáfolatául a Szabó
Károly ízes magyar nyelven 1859-ben megjelent Anonymus-fordítása (A
magyarok tettei) akkora közönségsikert aratott, hogy csakhamar második
kiadásról kellett gondoskodni. Lefordította és megjelentette később a magyar középkor más nevezetes forrásait, Rogerius váradi kanonok Siralmas
énekét a tatárjárásról, Kézai krónikáját, a magyar szentek legendáit a Magyarország történetének forrásai c. sorozat négy kötetében. Anonymus
regényes elbeszéléséről tanulmányt is írt, bebizonyítva, hogy a Gesta kellő
kritikával használva a honfoglalás történetének értékes forrása. Azt a véleményét azonban, hogy a szerző I. Béla király jegyzője lett volna, már kortársai is vitatták. Fordításai tulajdonképpen A magyar vezérek kora címmel
készülő – majd 1869-ben megjelenő – nagy munkájának előtanulmányai,
ebből ekkoriban közölte az Árpádról és Zsoltról szóló fejezeteket.
Történetkutató munkájának elismeréseképpen a Magyar Tudományos Akadémia 1858-ban, az abszolutizmus idején tartott első nyilvános ülésén levelező tagjává választotta az egyre szélesebb körben ismert
nagykőrösi tanárt. Később, 1871-ben került be az Akadémia rendes tagjai
közé.
Székely tárgyú tanulmányai hívhatták fel rá gr. Mikó Imre figyelmét,
aki 1858 őszétől azon munkálkodott, hogy Erdélybe édesgesse az alföldi
születésű tudóst. Vele szándékozott megíratni a székely nemzet történetét.
Mikó a nagyenyedi Bethlen Kollégium főgondnokaként az ott megürült
klasszika-filológiai tanszéket ajánlotta fel Szabó Károlynak, aki a meghívást elvileg el is fogadta, nem utolsósorban az 500 forinttal nagyobb fizetés reményében.25 Egyházkerületi főgondnoki minőségében Mikó gróf
23 R. Várkonyi 1994. 352.
24	Uo. 353.
25 Szabó Károly 1858. dec. 27-én kelt levele bátyjához. Erdei 2001. Melléklet.
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erőteljes propagandát fejthetett ki, ugyanis a testvérintézmények tanári
karai többségben Szabót ajánlották az állásra. 1859. február 13-án az Erdélyi Református Főkonzisztórium meg is választotta a tanszékre, felkérve, hogy állását a jövő tanév elején foglalja el.26 Mikó főgondnok levélben
fejezte ki biztatását: „Kérem is önt, legyen jövője iránt bizalommal. Más
kör nyújthat az ön talentumának fényesebb tért, de több s őszintébb rokonszenvet tanúsítni bizonnyal nem fog.”27 Szabó válaszában a végleges
elfogadásra nézve húsvét utánig haladékot kért, amíg Enyeden közvetlenül tájékozódhat a körülményekről. Júliusban azonban „a mind inkább
bizonytalanabb jövővel fenyegető viszonyok miatt” nem merte családjával együtt vállalni az Erdélybe költözést, ezért enyedi állásáról egyelőre
lemondott.28 Mikó azonban továbbra is fontosnak tartotta „egy ilyen kitűnő egyéniségnek, mint a nevezett tanár úr, vallásunk s nevelésügyünk
részére lehető megnyerhetését”, és egyévnyi haladékot eszközölt ki az
Egyházfőtanácsnál.29
1859 őszén, az Erdélyi Múzeum-Egyesület alakuló közgyűlésének előkészítése során változtathatta meg Mikó a Szabó Károllyal kapcsolatos
elképzeléseit, más munkateret szánva neki a tervezett tudományos intézményben: a létesítendő múzeumi könyvtár élére kívánta állítani. Ekkoriban Szabó – más nagykőrösi tanártársaihoz hasonlóan – már szívesen
választott volna más munkahelyet, és igen örvendett, hogy két erdélyi városban is mutatkozott számára megfelelő állás. 1859. szeptember 15-én
írta bátyjának: „Jövő augusztusban vagy Enyeden mint tanár, vagy Kolozsvárt leszek mint múzeumi könyvtárnok. Ez utóbbi állást hasonlíthatatlanul jobban szeretném; amaz máris bizonyos, emez a tavasszal nézne
reám, ha ugyan a többség elválasztana, mire némely előleges tudósítások
szerint jó kilátásom lehet. Ott egészen megnyugodva egyedül annak élnék, amire hivatva vagyok, s megmutatnám, mennyit és hogyan bírnék
dolgozni.”30
November 25-én az EME alakuló közgyűlése az előzetes várakozásoknak megfelelően könyvtárosává választotta a tudós tanárt. Szabó december 5-én köszönettel elfogadta a választást, avval a reménnyel, hogy „a
bizalmat, melyet a nemzet eddigi munkásságáért oly igen lekötelező mél26 Szádeczky 1894. 213. – Szabó Károly 33 jelölést kapott, az utána következő Fekete Mihály 16-ot. Az egyházfőtanácsi gyűlésen jelen levő 20 tag közül 17 szavazott Szabóra.
Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár, a Református Főkonzisztórium levéltára,
63/1859, az 1859. febr. 13-i ülés jegyzőkönyve. (A továbbiakban: FőkonzLvt.)
27 Mikó Imre levele Szabó Károlyhoz. Kolozsvár, 1859. febr. 13. KvEKvt. Ms. 3576.
28	Szabó Károly 1859. márc. 8-án és júl. 23-án kelt levelei az Egyházfőtanácshoz,
FőkonzLvt. 129, 371/1859.
29 Mikó 1859. aug. 23-án kelt levele a Főkonzisztóriumhoz, uo. 418/1859.
30 Erdei 2001. Melléklet.
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tánylással s jövőre nézve mintegy buzdításul iránta nyilvánított, hivatalos tiszte és irodalmi munkássága hű folytatásával teljesen megérdemelni és meghálálni szerencsés és képes lesz”.31 Könyvtárosi tapasztalatokat
egyébként már Nagykőrösön is szerzett, könyvtárfelelős tanárként újrarendezte a főiskola gyűjteményét, amikor Szilassy Ferenc koronaőr értékes könyv- és kéziratadományát be kellett osztani a törzsállományba.32
Bár a nagykőrösi presbitérium már január 22-én „érdemei elismerése mellett” elbocsátotta a közkedvelt tanárt, kolozsvári állását csak 1860.
május elsején foglalta el. Családi helyzete is hozzájárult a késedelemhez:
március elején született harmadik gyermekük. Évi jövedelme 1000 forintból és természetesen lakásból állt,33 ettől fogva négytagú családja eltartásában nem kellett olyan erősen támaszkodnia szerzői honoráriumaira.
Kolozsvárott már egy létező könyvtárat talált, Mikó Imre ugyanis gr.
Kemény Józsefnek a Múzeum-Egyesület számára felajánlott gazdag könyvés kéziratgyűjteményét az adományozó halála után, 1857 augusztusában
Aranyosgerendről Kolozsvárra szállíttatta, és Mike Sándor guberniumi
levéltáros gondjaira bízta. Az alakuló közgyűlés idején tehát az Egyesületnek már volt tudományos gyűjteménye, amely a Farkas utcai Bethlen (később Nemes)-palota földszintjén kapott helyet. Szabó Károly Mikétől vette
át a könyvtárat, nagy lendülettel folytatta a rendezési munkákat, és 1860.
július 15-én az olvasóterem is megnyílt. Tevékenységét a közgyűlés által
jóváhagyott, 50 cikkelyből álló könyvtári szabályzat alapján végezte, az
olvasószoba használatát és a könyvkölcsönzést Gyulai Pál ref. kollégiumi
tanár és Finály Henrik által összeállított házirend szabályozta.34
Ekkor 15 439 könyvből és 1083 kéziratból állt a könyvtár, folyamatos és tetemes gyarapítása elsősorban az adományozó nagyközönségnek
köszönhető, a sikerhez Szabó könyvtáros szervezőmunkája és hírverése
jelentősen hozzájárult. Ő vett részt például a választmány megbízásából
1860 szeptemberében a neves műgyűjtő és literátor, ifj. Cserey Farkas
krasznai könyvtárának árverezésén, ahol több régi magyar nyomtatványt és könyvészeti ritkaságot (köztük az első erdélyi magyar folyóirat, a
Szádeczky 1894. 214. – Az Erdélyi Múzeum-Egyesület irattára a Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságának őrizetében (A továbbiakban: EMEIr.), prot. nr. 6, az
alakuló közgyűlés jegyzőkönyve, p. 56; prot. nr. 7, ülésjegyzőkönyv 1859–60, p. 28.
32 Szilágyi Sándor: Szabó Károly. Magyar Könyvszemle 1890. 3–4. sz. 295–296. (A továbbiakban: Szilágyi 1890b.)
33	Újvári Mária: Szabó Károly, az EME kiemelkedő könyvtárosa. = Az erdélyi magyar tudomány történetéből. Szerk. Ilyés Szilárd – Tamásné Szabó Csilla. Kvár 2006. (A továbbiakban: Újvári 2006.) – Jövedelme később 1200 forintra emelkedett. Erdei 2001. Melléklet, Szabó Károly 1860. febr. 3-án kelt levele szüleihez.
34 György Lajos: Az erdélyi könyvtárügy és a kolozsvári Egyetemi Könyvtár. = Erdély magyar
egyeteme. Szerk. Bisztray Gyula – Szabó T. Attila – Tamás Lajos. Kvár 1941. 222–224. (A
továbbiakban: György 1941.)
31
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Hírvivő néhány számát) szerzett meg a könyvtár számára.35 1869 végén
az állomány 28 134 kötetből állt, tehát tíz év alatt szinte a kétszeresére növekedett. Kemény Sámuel 10 000 kötetes könyvtára, Mikó Imre ősnyomtatványokból, régi magyar könyvekből és kéziratokból álló gyűjteménye,
Radákné gr. Rhédey Klára és gr. Tholdalagi Viktor könyvadományai járultak hozzá jelentősen a gyarapodáshoz.36 A következő két évtizedben is az
adományozás maradt az állománygyarapítás legfontosabb útja, intézmények és magánszemélyek mellett Szabó könyvtáros is szerepel az ajándékozók névsorában, elsősorban régi magyar nyomtatványokkal.37
Emellett Szabó Károly gyorsan megszervezte a fölöspéldányok cseréjét is (két ízben adta ki a duplumok jegyzékét), elsősorban a kolozsvári
három kollégiummal, az erdélyi felekezeti tanintézetekkel, az egri püspöki
könyvtárral és természetesen az Akadémiával meg a Széchényi Könyvtárral került cserekapcsolatba a fiatal kolozsvári könyvtár.38 Kiterjedt levelezést folytatott a beszerzés érdekében, személyesen is fölkeresett sok
olyan könyvtárat, ahol egy-egy az EME-nél hiányzó munka megszerzését
remélhette.
György Lajos megállapítása szerint „Szabó Károlynak köszönhető –
benne igazán a gyűjtő könyvtárnok típusát kell emlékezetben tartanunk
–, hogy nemzeti műveltségünk igen becses emlékeit múzeumi megőrzésre kiragadta az elkallódásból és a pusztulásból. Így fejlődött a múzeumi
könyvtár közművelődési jellege mellett olyan erdélyi magyar nemzeti gyűjteménnyé, amilyent az alapítók legszebb álmaikban elképzeltek, s amelynek párját sem pénzzel, sem a legbuzgóbb utánajárással összehozni még
egyszer nem lehetne.”39 Az ő idejében körvonalazódott a könyvtár hármas
feladata: 1. az erdélyi múlt írásos emlékeinek, tehát a transzilvanikáknak
a lehető legteljesebb gyűjtése; 2. a tudományok műveléséhez szükséges
szakkönyvek beszerzése; 3. a gyűjtemények sajátos feladatainak ellátásához szükséges szakirodalom (folyóiratok, kézikönyvek stb.) beszerzése.
Ebben az irányban fejlődött a múzeumi könyvtár Szabó Károly vezetésével három évtizeden át. 1872 után, a kolozsvári egyetemmel kialakított
együtműködés során sem kellett változtatni e programon, az új felsőfokú
35 EMEIr prot. 7. p. 114, 120.
36 Az Erdélyi Múzeum-Egylet évi tudósításai 1866–1867. Szerk. Finály Henrik. Kvár 1868.
30–31, 68–69. – Az Erdélyi Múzeum-Egylet évi tudósításai 1869. 20–21.
37 1875-ben például az 1645-ös nagyváradi énekeskönyvet (akkoriban csak két példányát ismerték) és Dudith Andrásnak az üstökösökről szóló, 1619-ben kiadott könyvét
adta a múzeumi könyvtárnak. Erdélyi Múzeum 1875. 10. sz. 168. – Az adományozók
névsorát kezdetben az EME évi tudósításaiban, később az Erdélyi Múzeum hasábjain
tették közzé.
38 1879-ben például 39 régi magyar könyvet szerzett a Széchényi Könyvtártól erdélyi országgyűlési végzések duplumaiért cserébe. Erdélyi Múzeum 1880. 4–5. sz. 144.
39 György 1941. 225.
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tanintézet a mindennapi munkához szükséges könyv- és folyóiratanyagot, a testvéregyetemek kiadványait gyűjtötte, harmonikusan kiegészítve
a múzeumi könyvtár immár hagyományos gyűjtőkörét.
Mivel a könyvtárban az igazgató mellett csak egy alkalmazott dolgozott, és csupán 1880-ban tervezték a harmadik munkatárs felvételét, Szabó Károly mindenféle munkából kivette a részét; ma is őrzi a kolozsvári
Egyetemi Könyvtár az általa írt katalóguscédulákat, könyvjegyzékeket.40
Az 1890-ben 50 000 kötetre gyarapodott múzeumi könyvtár alapcímtárának naprakész állapotáról folyamatosan gondoskodott, a szakcímtár
felvétele már lassabban haladt. Igen nagy feladatot jelentett a múzeumi
és az egyetemi könyvtár összeköltöztetése 1874-ben a régi guberniumi
épület Király utcára néző földszintjére, Szabó igazgató három segéderővel
egész télen fűtetlen helyiségekben dolgozott, amíg a 45 ezres állományt
elrendezte. A múzeumi könyvanyagot nagyság szerint rakták polcra, az
egyetemiben viszont szakrendszeri felállítással kísérleteztek.41
Harmincévi kolozsvári könyvtárossága idején bontakozott ki Szabó
Károly bibliográfiai munkássága. Életrajzírói a régi magyarországi nyomtatványok iránti érdeklődésének kezdetét a torzóban maradt Magyar tudósok tára anyaggyűjtéséhez kapcsolják, hangsúlyozva, hogy igazából a
nagykőrösi gimnázium könyvtárában nyílt lehetősége arra, hogy a rendezés során különválassza a 16–17. századi magyarországi kiadványokat.
E különgyűjtemény, ahogyan ő nevezte, a „magyar ősnyomtatványok”
együttesének záró évéül 1711-et választotta.42 Kolozsvárott a kezelésére
bízott könyvanyagban is kialakította a különgyűjteményt, és a múzeumi
könyvtár három évtizedes intenzív fejlesztése során hangsúlyozottan figyelt a régi magyar könyvek beszerzésére, a hiányok pótlására, a csonka
példányok meghatározására. Mindegyik kiadvány adatait külön hosszúkó
lapra, ahogy ő nevezte, „bankócédulára” írta, a múzeumi anyagon kívül
feltárta a három kolozsvári kollégiumi könyvtárban meg más erdélyi bibliotékákban található régi magyar nyomtatványokat is.
Kutatásaiban nagy segítséget jelentett a Magyar Történelmi Társulat,
amelynek első vidéki bizottságát ő szervezte meg Kolozsvárott. A társulat minden évben vándorgyűléseket szervezett, amelyekről Szabó sohasem hiányzott, és mindig a „szekerező bizottságba” osztatta be magát,
ez ugyanis a vasúttól távoli, eldugottabb kastélyokba, kolostorokba, parókiákra is eljutott. Céduláit mindig magával vitte, és a helyszínen átfésült gyűjtemények alapján kiegészítette őket. Nyilvántartást vezetett az
40 Újvári 2006. 48.
41 György 1941. 227–228.
42 Szilágyi 1890b. 295–296. – Fülöp Géza: Szabó Károly pályaképe. Nagykőrös 1990. Pedagógiai Füzetek 22. 19–20. (A továbbiakban: Fülöp 1990.) – Szilágyi 1890a. 678.
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addigi szakirodalomból ismert, de általa példányban még nem látott kiadványokról, és ha kutatásai során fölbukkant egy-egy ilyen relikvia, új
cédula gazdagította a bibliográfiát.43 Készülő összeállítása mutatványául
több mint 350 nyomtatvány leírását közölte folytatásokban Az erdélyi közkönyvtárak régi magyar könyveiről címmel, némelyiket kis tanulmánnyá
bővítve.44 Az 1876-ban megindult Magyar Könyvszemle, a hazai könyvkultúra első szakfolyóirata állandó munkatársának számított, már az első
évfolyamban közzétette annak a csupán említésekből ismert 50 nyomtatványnak a jegyzékét, amelynek példányát sehol sem látta,45 abban a
reményben, hogy kollégáitól kiegészítéseket kaphat. Hagyatékában fönnmaradtak gyűjtőmunkájának emlékei, például a Jegyzéke a csíki Szt. Ferenc
rendi zárda könyvtárában általam látott régi magyar könyveknek című, 40
tételt tartalmazó lista, amelyben a szerző, cím, megjelenési hely, év, példányszám mellett a kötetek állapotát is feltüntette, a megjegyzések rovatban pedig a másutt fennmaradt példányokat vette számba.46
Több mint másfél évtizednyi szorgalmas gyűjtőmunka eredményeképpen összeállt a Régi magyar könyvtár, az 1531–1711. megjelent magyar
nyomtatványok könyvészeti kézikönyve kézirata. Az Akadémia vállalkozott
a kiadására, a két évig tartó előkészületek alatt Szabó tovább bővítette
bibliográfiáját, amíg aztán 1879 elején kikerült a nyomdából az 1793 tételt tartalmazó kötet. Nagy izgalommal várta a könyves szakma a művet,
Fraknói Vilmos már a Könyvszemle 1878. évi utolsó számában ismertette,
nyilván a kefelevonat alapján, és az előszavát is közzétette.47 Megjelenésével maga a szerző sem érezte befejezettnek a munkát, jellemző módon
ugyanebben a számban közölte azokat az új adalékokat, amelyeket már
nem illeszthetett be a nyomtatás alatt lévő munkába. Bibliográfiája nyomán sok közkönyvtárban alakították ki a régi magyarországi nyomtatványok különgyűjteményét. Ugyanakkor a Magyar Könyvszemle hasábjain sorra jelentek meg a kiegészítő közlemények, ezek nyomán pedig vita
bontakozott ki arról, hogy például a néhány magyar szót tartalmazó 16.
43 Így kutatta át 1870-ben a szombathelyi, csornai, pannonhalmi, 1871-ben a miskolci, sztárai, kassai, leleszi, jászói, 1872-ben a késmárki, podolini, lőcsei, szepesváraljai
könyvtárakat. Szilágyi 1890b. 296–297.
44 Az Erdélyi Múzeum-Egylet Évkönyvei. V. 1868–1870. 33–72, 113–146; VI. 1871–1873.
76–92.
45 Szabó Károly: XV. és XVI. századbeli magyar nyomtatványok, melyeknek jelenleg egy példánya sem ismeretes. Magyar Könyvszemle 1876. 2. sz. 168–183.
46	KvEKvt. Ms. 3638/1. f. 17.
47 Fülöp 1990. 22–23. – Szilágyi 1890b. 297–298. – Hagyatékában fönnmaradt az I. kötet
cédulaanyaga, mindegyiken szerepel a „láttam” vagy „nem láttam” megjegyzés. Ha
utóbb sikerült kézbe vennie a kötetet, a „nem”-et áthúzta. Az Erdélyi Múzeum könyvtárában is meglévő köteteknél feltüntette az adományozó nevét vagy a beszerzés módját. KvEKvt. Ms. 3735.
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századi szótárak beletartoznak-e a magyar nyomtatványok körébe. Ennek során kristályosodott ki a vélemény, hogy a kora újkori magyarországi
nyomdák termékeit egységesen kell föltárni, a nem magyar nyelvű régi
nyomtatványok bibliográfiájának összeállítására pedig nyilvánvalóan a
kolozsvári könyvtárigazgató a legalkalmasabb.
Kis húzódozás után Szabó neki is fogott a munkának, gyűjtésében
nagy segítséget jelentett a budapesti Iparművészeti Múzeumban 1882ben rendezett könyvkiállítás, ahol leírhatta a sokfelől összekerült latin,
német, román nyelvű kiadványokat. Eredményeit nyomtatott jegyzékben
foglalta össze, ezt megküldte a nagyobb könyvtáraknak kiegészítés végett;
negyven kollégától kapott választ. Helyszíni kiszállásokkal is kiegészített
kutatásai nyomán egybeállt és 1885-ben meg is jelent az RMK második,
2452 tételt tartalmazó kötete, Az 1473-tól 1711-ig megjelent nem magyar
nyelvű hazai nyomtatványok könyvészeti kézikönyve, ugyancsak az Akadémia kiadásában.
Már az előszóban jelezte: „...óhajtandónak tartom a Régi Magyar
Könyvtár harmadik kiegészító kötetének, a magyarok által külföldön kiadott nem magyar nyelvű nyomtatványok könyvészeti kézikönyvének
megjelenését is.” E nagy feladatra azonban – mint kifejtette – csak egy
munkaközösség vállalkozhatna. Mégis egyedül indította el a gyűjtőmunkát az Akadémia megbízásából, és haláláig 2000 címmásolatot készített
el. A gyűjtést Hellebrant Árpád fejezte be, és 1896-ban nyomdafestéket
látott a bibliográfiai kézikönyv harmadik kötete, összesen 4831 tételt tartalmazó két részben. Fülöp Géza értékelése szerint „Szabó Károly ezen
hatalmas, reprezentatív alkotása életművének a betetőzése és legmaradandóbb része. Mint a magyar nemzeti bibliográfia első nagy ciklusa forrásmű a magyar múlt minden egyes kutatója számára megjelenése óta
napjainkig, s az lesz a jövőben is.”48
Könyvtárosi és bibliográfusi tevékenysége mellett Szabó oktatói munkát is vállalt, az 1860-as években a Református Kollégiumban görög nyelvet
tanított segédtanárként. 1871 szeptemberében az elhunyt Fekete Mihály
tanszékének latin irodalmi részét vele töltötte be a tanintézet elöljárósága,
és évi 360 forintos fizetését 600 forintra emelte.49 Egy év múlva azonban
már tudásának megfelelőbb állásba került, az 1872 novemberében megnyílt kolozsvári tudományegyetem bölcsészkarának magyar történelmi
tanszékre került.50 Előadásait mindig pontosan megtartotta, hallgatói
is nagyon szerették. Alaposan előkészített előadásaiban nem annyira a
kész kutatási eredményeket ismertette, hanem mintegy feltárva a kuta48 Fülöp 1990. 25.
49 A kollégium 1871. szeptember 21-én kelt jelentése. FőkonzLvt. 653/1871.
50 Gaal György: Egyetem a Farkas utcában. Kvár 2001. 48, 54.
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tás folyamatát, sorra vette a tárgyra vonatkozó forrásokat, összevetette és
bírálta őket, majd levonta a következtetéseket. Ezt tanúsítja A nemzeti királyok kora 1299–1526 c. 803 lapnyi kéziratos jegyzete, amelyben például
Károly Róbert uralkodásának kezdetét az Anjou-kori Okmánytárban közzétett oklevelek alapján mutatta be, kiegészítve ezekkel a krónikák tudósításait.51 Előadásairól kedves életképet őrzött meg Szádeczky Lajos: „Egyszer Erdély történetéből Báthory Zsigmondról beszélt, s elmondta, hogy a
jezsuiták mily rossz hatással voltak rá, s mennyi bajt okoztak Erdélynek.
Egyszer csak észreveszi, hogy sok pap hallgatója van, s kezdi enyhíteni
ítéletét, hogy mások is voltak akkor az idők, viszonyok stb. De mintha csak
elrestellné magát, hogy ő most mentegetőzik: megáll, gondolkozik, majd a
katedrára üt, s azt mondja, hogy »de azért amit mondtam, megmondtam,
biz azok nagy gazemberek voltak«.”52
1875 őszén, az egyetem negyedik tanévének elején történelmi előadásainak kezdetéül kis értékelő beszédet tartott, amelyben jogos büszkeséggel fejtette ki, hogy az első három éves tanulmányi ciklus befejeztével nemcsak ő, de bárki pártatlan szemlélő is meg lehet elégedve az új
felsőoktatási intézmény teljesítményével. A kolozsvári egyetem, százados
hagyományok híján, épp most vetheti meg a korszerű tradíciók alapját,
ebben viszont nagy felelősség hárul az ifjúságra mind tudományos, mind
erkölcsi tekintetben.53 Kolozsvári egyetemi tanári mivoltára mindig büszke volt, sohasem cserélte volna el előkelőbbel, bár többször hívták Pestre.54 Tanártársai is megbecsülték, a bölcsészkar előbb dékánhelyettessé,
majd dékánná választotta, az egyetemnek pedig az 1882/83-as tanévben
rektora volt.55
Szirákon és Nagykőrösön indult történetkutatói pályája a kolozsvári három évtized alatt teljesedett ki. Először forráskiadó tevékenységét
számba véve az Erdélyi Történelmi Adatokkal kell kezdenünk; amikor
Mikó Imre a Múzeum-Egyesületre bízta az általa 1855-ben elkezdett kiadványsorozat szerkesztését, a IV. kötet sajtó alá rendezésére ő kapott
felkérést. Az Akadémia nagy forráskiadvány-sorozatában, a Monumenta
Hungariae Historicában Kritobulosznak a II. Mahomed szultán életéről
51	KvEKvt. Ms. 3719, f. 5–7.
52 Szádeczky Lajos: Szabó Károly emlékezete. Székely Oklevéltár. IV. Kvár 1895. XXXIV–
XXXV.
53	Uo. Ms. 3718. f. 1–3.
54 Harmincéves erdélyi működése alatt többször is kapott ilyen megtisztelő felkérést.
1870 körül írta: „Kolozsvárhoz, illetőleg az Erdélyi Múzeumhoz engem igen sok köt.
Én Erdélynek meg akarom köszönni, illetőleg szolgálni bennem helyezett bizalmát s
irántam tíz év óta folyvást bizonyított jóindulatát, s úgy hiszem, aligha többet nem
tehetek itt az ügyért, melyet szolgálok, mint ha a pesti zajos életbe dobnám magamat.”
R Várkonyi 1994. 356–357.
55 Schilling 1892. 24.
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szóló munkáját fordította le görög nyelvből, illetőleg Gyulafi Lestár följegyzéseit tette közzé. Régi tervének, a székelyek történetének a megírása
felé szintén jelentős szövegkiadó sorozattal tett fontos lépéseket, a Magyar
Történelmi Társulat kolozsvári bizottsága megbízásából 1868 után kezdte gyűjteni a Székely Oklevéltár anyagát. Az 1520-ig terjedő I. kötet (1872)
forrásait túlnyomó részben maga másolta a múzeumi levéltárba bekerült
családi archívumok középkori anyagából. Négy év múlva ugyancsak az
ő szerkesztésében jelent meg a 16. századi okleveleket, lustrákat, adóös�szeírásokat tartalmazó II. kötet. Kiegészítésképpen rendezte sajtó alá az
1270–1571 között kelt iratokat közlő III. kötetet 1889 decemberében; anyagát erdélyi hiteleshelyi, városi és családi levéltárakból gyűjtötte össze. A
további, részben szintén az ő gyűjtésére alapozó kötetek már tanítványa,
Szádeczky Lajos gondozásában láttak nyomdafestéket.
A Történelmi Tárban 1878–1890 között 35 kisebb-nagyobb szövegközlése jelent meg, közülük néhány több folytatásban, például Az Erdélyi
Múzeum eredeti okleveleinek kivonata 1232–1540 különnyomatban is megjelent regesztakiadványa négy számba fért bele.56 1871-ben indult meg
Kolozsváron az Erdélyi Protestáns Közlöny című református hetilap, Szabó Károly már az első évfolyamban jelentkezett forrásközléssel a múzeumi kézirattárban őrzött Kemény József-gyűjtemény anyagát használva,57
és a következő két évtizedben rendszeres munkatársa maradt az egyháztörténeti írásoknak fenntartott tárcarovatnak.
Kolozsvári munkássága idején fejezte be A magyar vezérek kora c. művét (1869), kiadta Péter és Aba c. akadémiai székfoglaló értekezését (1872),
Kisebb történelmi munkák címmel pedig összegyűjtött tanulmányait jelentette meg két kötetben (1873). A Magyar Történeti Életrajzok sorozatban
Kun László király életrajzát írta meg.58
Régóta dédelgetett témája, a székelyek története kérdésében a
Hunfalvy Pál 1876-ban megjelent vélekedése szította fel a vitakedvét. Egykori késmárki tanára főként nyelvészeti vizsgálódásokra alapozva tagadta
a hun–székely rokonságot, és a székelyeket Szent László korában határvédelmi céllal letelepített magyaroknak tartotta.59 Szabó több értekezést is
szánt a kérdésnek, pl. A székely nemzeti névről (1880), Királyi telepítvényesek-e a székelyek? (1884), A székelyek régi törvényei és szokásai (1887), megcáfolva Hunfalvynak a népnév szóeredeztetésére vonatkozó tételét (szé56 Történelmi Tár. www.kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt04111201/index.html
57 Adalékok régi protestáns nyomdáink történetéhez. Erdélyi Protestáns Közlöny 1871. 5–6,
16–17, 24–25.
58 Publikációinak több saját kezű jegyzéke is fennmaradt hagyatékában az 1870–1885
közötti időszakból. KvEKvt. Ms. 3724.
59	Kordé Zoltán: A székelykérdés története. Székelyudvarhely 1991. http://mek.niif.
hu/02200/02254/02254.htm#10
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kely = szék-elv, szék mögötti) és hangsúlyozva, hogy a székely jogszokások
államalapítás előtti eredete önmagában cáfolja a telepítés elméletét.60 E
tárgyban írott tanulmányait 1890-ben külön kötetbe foglalva jelentette
meg (A régi székelység. Székely történelmi és jogi tanulmányok). Nyugdíjaztatása után szerette volna megírni a székely múlt összefoglalását, de betegsége meghiúsította ezt a tervet.
Már a nyolcvanas évek végén betegeskedett, vese- és gyomorbaj kínozta, de titokban kezeltette magát, mert kímélni szerette volna családját.
1890 nyarán a parádi fürdőben keresett gyógyulást, de hiába, hazatérve
még rosszabbul érezte magát. Hatvanhat éves korában, 1890. augusztus
31-én hunyt el; honvédtiszti köpenyében ravatalozták fel, és a Házsongárdi
temetőben korán meghalt leánya mellé temették.61
E gesztus is jelzi Szabó Károly egyéniségének, gondolkodásmódjának
egyik alapvető jellemvonását, a nem türelmetlen, de mély és erős hazafiságot. Töretlenül őrizte reformkori és negyvennyolcas eszményeit, önérzetesen utasította vissza a kiegyezés utáni kormányzat szándékát, hogy
kitüntetésben részesítse. Élete vége felé ugyanolyan lelkesedéssel készült a
honfoglalás ezeréves évfordulójának megünneplésére, mint amilyen lendülettel vágott bele huszonéves fejjel a tengerészéletbe. A millenniumot
egyébként nem Pesten kívánta megülni, hanem Munkácson, szűk baráti
körben iszogatva az erre a célra rég eltett bort s elmélkedve a honszerző
párducos ősök dicső tettein.
Egyéb szeretetre méltó emberi tulajdonságait fiatalabb munkatársa,
Szádeczky Lajos örökítette meg: „Amilyen sokoldalú volt tudása és írói
működése, éppoly sokféle emberi vonás tette őt közkedveltté. Maga írta,
hogy »az egyoldalúságot, a német tudósok ezen jellemző privilégiumát
soha életemben nem szerettem. Ki nem állhattam azt, aki csak tudós, csak
bölcs, csak nagy hazafi, csak víg cimbora stb. akart és tudott lenni; ahhoz vonzódtam, akiben az emberi természet sokoldalúságát minél szebb
harmóniában láttam megtestesülni.« És Szabó Károlyban az emberi természet sokoldalúsága valóban ilyen szép harmóniában olvadt össze.” Ha
ma főként a tudós bibliográfust és a pontos adatközlő történészt becsüljük
benne, életművéhez elválaszthatatlanul hozzátartoznak az általa páratlan gazdagságúvá fejlesztett múzeumi könyvtár, a nagykőrösi és kolozsvári tanári pálya, a szakszerűségben és szép magyar stílusban egyaránt
példamutató egyetemi előadások.

60 Szádeczky 1894. 215–217.
61	Uo. 222.
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Károly Szabó, primul bibliotecar al Societăţii Muzeului Ardelean, prin activitatea sa de colecţionare şi de organizare susţinută timp de trei decenii (1860-1890), a pus bazele unui
fond unic până astăzi, ce cuprinde cărţi vechi maghiare, manuscrise, hărţi şi diferite publicaţii referitoare îndeosebi la Transilvania. Sprijinindu-se, parţial, pe această activitate,
dar cu extinderea colecţionării asupra întregii ţări, a întocmit bibliografia retrosprectivă
a tipăriturilor apărute în Ungaria înainte de 1711, cu titlul Régi magyar könyvtár [Vechea
bibliotecă maghiară], mult folosită până astăzi.
În urma studiilor de filologie clasică, istorice şi juridice din Debrecen şi Késmárk, şi-a obţinut licenţa în avocatură, dar ulterior a cultivat ştiinţele umaniste. L-a asistat pe preşedintele Academiei, istoricul József Teleki, în îngrijirea editării marii lucrări a acestuia, apoi
a predat limba elină la gimnaziul reformat de la Nagykőrös. În această perioadă, în anii
1850, i-au apărut studiile inovatoare ca perspectivă despre Evul Mediu maghiar timpuriu şi despre epoca descălecatului. Într-o reuşită traducere, a publicat cronicile medievale
maghiare, ediţie ce păstrează interes până în prezent. Congresul de înfiinţare a Societăţii
Muzeului l-a ales bibliotecar în 1859.
La Cluj, istoria secuilor a ajuns una dintre temele principale ale cercetării sale istorice.
Contribuţia sa cea mai importantă în acest domeniu rămâne iniţierea seriei Székely Oklevéltár [Diplomatariu secuiesc], a cărei primele trei volume au apărut sub coordonarea sa.
După 1872, pe lângă păstrarea funcţiei de bibliotecar, a devenit şi profesor al facultăţii de
istorie maghiară a universităţii clujene. Drept recunoaştere a operei sale istoriografice, a
fost primit în rândul membrilor Academiei.
Károly Szabó, the first librarian of the Transylvanian Museum Society provided through
his assiduous work as a collector and organizer during three decades (1860–1890) the basis
for the Society’s library funds comprising old Hungarian books, manuscripts, maps, and
other publications especially on topics related to Transylvania. Partially building on this
activity, but expanding the collecting of materials to the whole country, he compiled a useful retrospective bibliography of the prints published in Hungary before 1711, the so-titled
Régi magyar könyvtár [Old Hungarian Library].
After attending classical, historical, and legal studies in the cities of Debrecen and Késmárk, he graduated as an attorney, but later cultivated the humanities. He assisted the
president of the Academy, the historian József Teleki, in editing his work, and then taught
Greek language at the reformed gymnasium of Nagykőrös. Moreover, in the same period,
the 1850s, he began to publish his innovative studies on the Hungarian Middle Ages and
the Settlement of the Magyars in Hungary. Szabó also had printed out the chronicle sources
for the period in a neat Hungarian translation in an edition still in use today. He was appointed as a librarian in 1859 at the statutory meeting of the Museum Society.
Once in Kolozsvár, the history of the Székelys became the main topic of his scholarly interest. His most enduring work in this area remains the initiation of the Székely Oklevéltár
[Székely Chartulary] series, the first three volumes of which appeared under his editing. After 1872, while maintaining his position as a librarian, he additionally held the chair of the
department for Hungarian history at the university. As an acknowledgment of his merits as
a historian, the Academy of Science accepted him among its ordinary members.

Sipos Gábor
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(1906–1987)
A régi és a megújult Erdélyi Múzeum-Egyesületet
összekötő életmű

Abból a 150 évből, amelynek kerek évfordulója megemlékezésre és tárgyilagos értékelésre kötelez bennünket, több mint fél évszázad kiesett a
20. századnak a magyar közösség szempontjából kedvezőtlen történelmi
fordulatai következtében. Ezt a kiesést leginkább az intézmények szenvedték meg: az autonóm intézmények betiltása és megszüntetése a legelső
lépés volt a kisebbségi közösség háttérbe szorításában, szétszórásában és
megalázásában. Különösen az olyan központi tudományos intézmények
váltak célponttá, mint amilyen az Erdélyi Múzeum-Egyesület, amely a
szellemi erőket fogja össze a legmagasabb szinten, a történelmi hagyományok folytonosságát biztosítja, és a nyelvhasználat tekintetében is a
nyelv legigényesebb társadalmi, szellemi, intellektuális funkcióját igényli
és működteti.
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Szabó T. Attila szakmai pályájának mintegy hat évtizedéből két évtized, a század harmadik és negyedik évtizede esett egybe az intézmény
történetével. Ez a két évtized az intézménynek a teljesen megváltozott történelmi helyzetben való újraindulásához kapcsolódik, egy olyan időszakhoz, amikor egyetem hiányában nagyobb teher és felelősség hárult rá, mint
korábban bármikor. A tudós pályáján ez az indulás időszaka volt, és ebben
jelentős szerepe van az intézménynek, az intézmény néhány kimagasló személyiségének, a levéltári gyűjteménynek, a publikációs lehetőségeknek. Paradox módon ennek az időszaknak az intézmény történetében és Szabó T.
Attila pályájában kedvező fordulatot hozó eseménye a háborúval esik egybe. Éppen ezért nem lehetett hosszú távú. Az Erdélyi Múzeum-Egyesületet
megszüntetik, Szabó T. Attila megalapozott hírneve és egyetemi pozíciója
azonban továbbra is biztosítja szakmai pályájának folytatását, munkatársak nevelését és munkaközösségek szervezését, az életmű kiteljesítését.
A tanulmány azt kívánja bemutatni a rendelkezésre álló források feldolgozásával és elemzésével: milyen szerepe volt Szabó T. Attilának az
Erdélyi Múzeum-Egyesület két évtizedében; milyen mértékben folytatta
és erősítette az intézmény korábbi hagyományait; szakmailag milyen témákkal, milyen szervezői, szerkesztői közreműködéssel segítette elő az
intézménynek a változó történelmi feltételekhez való alkalmazkodását.
Ez a szerep a tárgyalt időszak második felében vált igazán jelentőssé. Az
első felében, a harmincas években, az önálló egyetem nélküli időszakban
az Erdélyi Múzeum-Egyesület szerepe volt döntő Szabó T. Attila szakmai
pályájának indulásában és a nyelvészet kolozsvári iskolájának megteremtésében. A század utolsó évtizedében pedig, már Szabó T. Attila halála
után, szintén az újraindult Erdélyi Múzeum-Egyesület intézményesítette
az Erdélyi magyar szótörténeti tár szerkesztését és kiadását, biztosítva ezzel a 20. századi erdélyi magyar tudományosság legjelentősebb művének
megvalósulását.1
1

2006-ban, születésének 100. évfordulóján az emlékező rendezvények sorozata idézte
föl életének és életművének lokális kötődéseit, a pályáját meghatározó személyiségeket és intézményeket, szerteágazó munkásságát és máig tartó hatását. Január 12-én
Kolozsváron az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek és a Szabó T. Attila Nyelvi Intézetnek
volt közös emlékkonferenciája, szintén január 12-én Budapesten a Károli Gáspár Református Egyetem és az ELTE szaktanszékei emlékeztek; a konferencia anyaga külön
kötetben jelent meg: Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 100. évfordulójára. Szerk.
Bárth M. János. Bp. 2006 (a továbbiakban: Emlékkönyv), január 27-én Debrecenben a
Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Munkabizottsága, a Nyelvtudományi
Társaság Debreceni Csoportja és az egyetemi tanszék (az előadások a Magyar Nyelvjárások 44. évfolyamában jelentek meg), április 27-én az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya és a Magyar Nyelvtudományi Társaság az Akadémia székházában
tartott centenáriumi emlékülést (az előadások a Magyar Nyelv 102. évfolyamának 3.
számában jelentek meg).
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Képzés, beavatás – intézmény nélkül
1919-et megelőzően a nyelvtudomány művelésének fő intézménye az
egyetem volt: Brassai Sámuel, Szinnyei József, Bálint Gábor, Zolnai Gyula, Gombocz Zoltán. (Brassai Sámuel az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek is
igazgatója volt.) Mind kimagasló tudósok: Szinnyei, Zolnai és Gombocz
ígéretes pályájuk kezdetén, Bálint Gábor már túl élete delén, de rendkívüli tudásával, nemzetközi ismertségével és tájékozottságával még mindig fogékony az újra, és kész újabb vitákra a budapesti nyelvészekkel, az
Akadémiával.2 Szabó T. Attilának azonban hozzájuk nem volt szerencséje,
amikor ő érettségizett a kolozsvári Református Kollégiumban, 1924-ben,
mindez már a múlté volt.
Az említettek közül egyik sem volt tanár a szó megszokott értelmében,
hanem a beavatás mesterei voltak, ahogyan Hamvas Béla ír erről: „Beavatni annyi, mint az embert a korszerű történeti magatartásról letépni,
és az emberi alapállásra visszahelyezni. A beavatás az a generálművelet,
amely az emberi létet a zavaros és rendetlen és homályos és tisztátalan
légkörből kirántja, és tökéletesen megtisztítja és átvilágítja. A beavatás
eszköze csak harmadsorban ismeret, másodsorban önmegtagadás, elsősorban pedig valami elmondhatatlan, aminek tudása fölött csak a beavató mester rendelkezik.”3
A Szabó T. Attila első beavatója édesanyja volt, későbbi beavatói és
pártfogói pedig Csűry Bálint, Tavaszy Sándor, Kelemen Lajos és György
Lajos. Édesanyjáról így emlékezik: „Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy édesanyám, Bartók Ida tanítónő volt. […] Nem kell külön hangsúlyoznom, hogy a tanítónő édesanya milyen előnyt jelentett számomra
nyelvi indulásomban, nevelésemben is. Édesanyám mintaszerűen tiszta,
idegenszerűségektől mentes magyar nyelvet beszélt, s ezt kötelességként
oltotta bele gyermekeibe is. [...] Ha nyelvi purizmus jellemez engem, akkor
ezt a szülői házból hoztam magammal örökölt és örökös nyelvi igényként,
az anyanyelv szépségének és erejének tudatosításával együtt.”4
A kolozsvári Református Kollégiumban tanára volt Csűry Bálint.
1924-ben érettségizik, ezt követően a Református Teológiára iratkozik be,
ott figyel föl rá Tavaszy Sándor (1888–1951), a filozófia, az egyháztörté2
3
4

Róla lásd Borcsa János szerk.: Szentkatolnai Bálint Gábor. Kvár 1994. Erdélyi Tudományos Füzetek 220.
Püthagorasz. Kortárs XLVII(2003). 2. sz. 5.
A szerző válaszol Beke György kérdéseire. = Sz. T. A.: Nyelv és irodalom. Válogatott tanulmányok, cikkek. V. Buk. 1981. 562–563. (A továbbiakban: Nyelv és irodalom).
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net tudósa, alelnöke az EME-nek és az Erdélyi Irodalmi Társaságnak. Az
ő pártfogásának köszönheti, hogy az 1927–28-as tanévben ösztöndíjas lehet Skóciában, az Edinburgh és St. Andrews egyetemen.
1928-ban teológiai tanulmányai után a tudományegyetemen magyar
irodalmat, angol nyelvet és egyetemes történelmet tanul, és tanári képesítést szerez. A nyelvtudomány nem szerepelt sem a korábbi teológiai, sem
az egyetemi tanulmányai tanrendjében, a magyarnak ugyanis csak irodalomtörténész professzora volt Kristóf György személyében. A későbbiekben
aztán ezt folyamatos önképzéssel kénytelen pótolni: „…mivel különleges
helyzetemben magam rendszeres magyar nyelvtudományi képzésben az
egyetemen nem részesültem, önképzéssel, ha úgy tetszik: műkedvelő módon
magamnak kellett nagyon kemény munkával magamévá tennem már […] az
elemi magyar és általános nyelvtudományi ismereteket is…”5 Ezzel az önképzéssel járó bizonytalanságérzéssel magyarázza tanulmányainak adatbőségét is: az adatok jelentették számára a biztos fogódzót, a nyelvi valóság tényeit,6 és erre hivatkozik akkor is, amikor munkásságának szerteágazó, „sokfelé
kalandozó csapongása” miatt mentegetőzik.7 Ez utóbbiban valóban benne
van az indulás bizonytalansága, de benne van az a több más tudós munkásságában is erdélyi sajátosságként érzékelt „kényszerű polihisztorkodás”,
amelynek valódi oka a szakmai kör mindenkori szűkössége Erdélyben. A
polihisztorkodás és az „egyszemélyes intézmény” elsősorban nem alkat és
szándék kérdése, hanem a helyzet kényszerének következménye.
Ha időrendben nem is, emberi és szinte családias közelsége miatt elsőként Kelemen Lajost kell említenünk elindítói közül. Többször vallott róla,
hogy Kelemen Lajos eszményképe volt levéltárosként, tudósként, emberként.
„…legkedvesebb tanárom, Tavaszy Sándor […] erkölcsileg kötelezte a Rockefeller-ösztöndíjas hallgatókat […], hogy az Erdélyi Múzeum Levéltárában –
Kelemen Lajos vezetésével – történeti vonatkozású iratokat másoljanak. Ez
1925-ben történt. Ekkor kerültem kapcsolatba Kelemen Lajossal. Ez a kapcsolat életemben döntő fontosságú volt. […] Apa nélkül nőttem fel. Csak mostanában tudatosítottam magamban, hogy én Kelemen Lajosban tulajdonképpen
nemcsak a tudományos vezetőt, nemcsak egy rendkívüli, nemcsak puritán
emberi egyéniséget, hanem valósággal az édesapámat tisztelhettem.”8
Sikertelen magyar tanárképzési és egyetemszervezési próbálkozások
után a magyar egyházi vezetők 1928-ban létrehozták a Kolozsvári Magyar
Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Tanulmányi Felügyelő Bizottságát, és en5
6
7
8

Elöljáró beszéd. = Sz. T. A.: Anyanyelvünk életéből. Válogatott tanulmányok, cikkek. I. Buk.
1970. 13. (A továbbiakban: Anyanyelvünk életéből.)
I. m. i. h.
I. m. 14.
Szabó T. Attila: A szerző válaszol Beke György kérdéseire. = Nyelv és irodalom. 562.
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nek tanulmányi igazgatójává György Lajost nevezték ki.9 Azzal a feladattal
bízták meg, hogy az egyetemmel párhuzamosan, a tanrendből hiányzó,
főként magyarságtudományi ismeretek pótlására mai szóval „alternatívnak” nevezhető tanulmányi formát szervezzen. Ennek a képzési formának
az egyetemihez hasonló programja volt. Egyetemi hallgatóként Szabó T.
Attila is részt vett ebben a képzésben, elsősorban a Református Kollégiumból már ismert tanára, Csűry Bálint nyelvészeti, valamint a levéltárból már
szintén közelről ismert Kelemen Lajos művelődés- és művészettörténeti előadásait hallgatta. Ő volt az a hallgató, akit Csűry Moldvába is magával vitt
nyelvészeti és néprajzi terepkutatásra. Az EME 1933. évi közgyűlésén jelentik be Csűry Bálint rendes tag eltávozását (1933/73).10 Távozását követően
Szabó T. Attila vette át korábbi mesterétől a nyelvészeti szemináriumok
vezetését. Kapcsolata Csűryvel később sem szakadt meg: őt kereste meg
Debrecenben, amikor a doktori fokozat megszerzésére került sor, György
Lajossal és Kelemen Lajossal pedig az Erdélyi Múzeum-Egyesületben és a
levéltárban válik mindennapossá, életre szólóvá a kapcsolatuk.
Joggal mondhatta Pais Dezső 1939-ben a Szily-jutalom indoklásaként a Magyar Nyelvtudományi Társaságban: „Szabó T. Attila a magyar
nyelvtudomány művelőjének, a magyar népnyelv és nyelvhagyományok
legelsőrangú búvárának, Csűry Bálintnak a tanítványa. És tanítványa,
munkatársa a magyar műveltség egyik túlzott szerénységben rejtőzködő
ismerőjének és őrzőjének, Kelemen Lajosnak.”11

Útkeresés, elindulás a pályán
Az említett skóciai tanulmányi évet nem számítva Szabó T. Attila életének
színtere Erdély: a szülőhelyeként számon tartott Dés, aztán Nagyenyed,
amelynek nagy hírű kollégiumában 1930-ban és 1931-ben tanárkodott,
majd 1933–1936 között Zilah, a maga nem kevésbé híres gimnáziumával,
és mondhatni folyamatosan Kolozsvár.

9	György Lajosról, az EME-hez kapcsolódó munkásságáról, Szabó T. Attilához való viszonyáról lásd Antal Árpád: György Lajos életműve. Kvár 1992. Erdélyi Tudományos
Füzetek 210.
10	Itt és a továbbiakban az ilyen jellegű jelzetek az EME levéltári irataira vonatkoznak, az
évszám utáni szám a hivatkozott forrás iktatószáma a levéltári anyagban. – 1986-ban
Debrecenben Csűry Bálint centenáriumi emlékkonferenciát tartottak. Az előadások
szövege négy év múlva jelent meg: Magyar Nyelvjárások XXVIII–XXIX(1990). 3–70.
11 Pais Dezső: EM XLV(1940). 176.
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Elvben egy település, valamely táj lehet pusztán az élet vagy a születés
színtere, jelentheti a tisztán szellemi kapcsolatot, ha valaki a régió múltját
vagy jelenét vizsgálja, a tanár számára tanítványokat jelenthet, akik magukkal viszik azt a tudást és szellemet, azokat az értékeket, amelyekkel az
iskola, az egyetem ellátta őket. Szabó T. Attila nem az a fajta tudós volt,
aki a külső körülményektől elvonatkoztatva, saját világában él, témái sem
olyanok voltak, amelyek tértől és időtől függetlenek. 1968-ban írta később
megjelent tanulmánykötetének Elöljáró beszédében: „…egész munkásságom folyamán szinte kirekesztőleg csak olyan kérdések foglalkoztattak,
amelyeknek megoldása egyben szűkebb földrajzi-nyelvi környezetem népi-társadalmi múltjának és jelenének felderítése felé is újabb meg újabb
lépések megtételét jelentette. Innen van az, hogy […] főként a két neveltetési hely: Dés és Kolozsvár meg tanári működésem kezdeti szakaszának két
állomása, Nagyenyed és Zilah, valamint e pontok környéke, később a kutatási térül választott Kalotaszeg, Közép-Erdély, a székelység és a moldvai
csángóság nyelvi-népi, néprajzi és történeti jelenségei állottak munkásságomnak egész folyamán érdeklődésem középpontjában…”12 Ezért van az,
hogy mindezek a színterek folyamatosan témát is szolgáltattak számára.13
Helyettes tanár Nagyenyeden, amikor 1931-ben az EME úgy dönt,
hogy ide szervezi meg vándorgyűlését. Amikor a vándorgyűlés előadásai
nak programját a választmány összeállítja, György Lajos főtitkár egyik
„szakosztályi szakelőadásnak” Szabó T. Attila előadását javasolja: Adalékok a magyar diákéneklés történetéhez (1931/198). Erre augusztus 29-e
délutánján kerül sor, Szabó T. Attila előadóként magát a kollégiumot, a
kollégium tanári karát képviseli. Ebben az időben gyűjti össze a város hely
névanyagának élő és történeti adatait, és jelenteti meg Adatok Nagyenyed
XVI–XX. századi helyneveinek történetéhez című dolgozatát.14
1933 és 1936 között a zilahi Református Kollégium tanára volt. Szakmai pályáján ez az alapozás és az első szintézisek időszaka: folytatja levéltári kutatásait, Zilahra és környékére is kiterjeszti névtani, helynévtörténeti vizsgálatait (és mintegy előkészíti a modern magyar helynévkutatás
módszertani megalapozását), az 1934-ben Zilahon kiadott Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI–XIX. században című munkájával
egy szintén korábban megkezdett témáját zárja le. „A 472 tételt és alapos
elemzést tartalmazó könyv lett Szabó T. Attila doktori disszertációja 1935ben a debreceni Tisza István Tudományegyetemen, ahol azt Csűry Bálint
12 Szabó T. Attila: Elöljáró beszéd. = Anyanyelvünk életéből. 12–13.
13	Lásd erről és Szabó T. Attila életének más vonatkozásairól Benkő Samu: Szabó T. Attila
műhelyei. = Erdélyi csillagok. Újabb arcok Erdély szellemi múltjából. Szerk. Kántor Lajos.
Bp. 1990. 154–175.
14	Kvár. 1933. Erdélyi Tudományos Füzetek 58.

468

Szabó T. Attila

készítette elő, s a bizottság tagjai rajta kívül: Pap Károly (irodalomtörténet) és Szabó Dezső (történelem). A magyar irodalomból, nyelvészetből
és történelemből megszerzett doktorátus volt az első lépcsőfok, melyen a
nagy ívű tudományos pálya hivatalosan elindult.”15
Az inkább irodalomtörténetinek tekinthető doktori értekezés lezárásával párhuzamosan mélyül el Szabó T. Attilának a névtan, közelebbről
a helynévgyűjtés iránti érdeklődése. Ezt jelzi a Magyar Nyelvtudományi
Társaság folyóiratában, a Magyar Nyelvben 1934-ben megjelentetett A
helynévgyűjtés jelentősége és módszere című tanulmánya, konkrét példaként pedig éppen a Zilah helynévtörténeti adatai a XIV–XX. században
1936-ból.16 Ez a tanulmány a későbbi kutatások módszertanát és témáit is
előre vetíti: „Az itt vizsgált anyagnak mintegy fele jelenleg is élő helynév, a
másik fele oklevelekből, írott forrásokból és térképekről gyűjtött történeti
helynévanyag. […] A helynévanyagban figyelemre méltóak azok a helynevek, amelyek régi, de ma már köznévi jelentésükben kihalt közneveket őriznek meg. Az 1411-ből átírásban ismert Ály (olv. Áj) helynév pl. egy kihalt,
völgy jelentésű szavunkat őrizte meg. Kisebb talajmélyedésre vonatkozik
a város helynévanyagában három adattal (Bencéné vápája, Pendzsóné vápája, Perzsiné vápája) szereplő vápa ’talajmélyedés, gödör’ köznevünk […]
A köznyelvből is, de a város nyelvjárásából is kiveszett ’róka’ jelentésében
az a szó, amelyet a Ravaszmál helynév előtagja őrzött meg. A helynév jelentéstanilag pontos mása, a Rókamál a város határán szintén előfordul.
Mindkét helynév utótagjából ki kell emelnünk a szintén kihalt mál szót […]
Városunk határán aránylag sok mál fordul elő. Ezek a következők: Hagymás-, Kávás-, Kecske-, Kukuk-, Laska-, Nagy-, Pulicka-, Ravasz-, Róka-, Tó- és
Veresmál. E hegyoldalnevek egytől egyig szőlőtermelésre használt hegyoldalakra vonatkoznak. A kihalt köznevet őrző helynevek közé tartozik a
Szódoggödör (Szoldok+gödör) helynév is. Ennek előtagjában a ’hársfa’ jelentésű régi száldob, a székely népnyelvi száldok, szádok, szoldok, szódok
köznevünk maradt fenn.”17 Említésre méltó még helyi vonatkozásai miatt
Szabó T. Attilának egy 1938-as közleménye az Erdélyi Múzeumban: Zilah
és Magyaregregy összeírása 1658-ból.18
1936-ban Szabó T. Attila Zilahról visszatért Kolozsvárra, levéltári
kutatója lesz az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek. Bizonyára nem véletlen,
hogy már a következő évben, amikor kolozsvári diákokkal falukutató tábort szervez és vezet, a tábor színhelyéül a Szilágyság és Kalotaszeg határán fekvő kis falut, Bábonyt választja. Az ekkor és itt induló mozgalom15	Balassa Iván: Szabó T. Attila (1906–1987). Erdély nagy nyelvtudósa. Bp. 1996. 28.
16 Erdélyi Tudományos Füzetek 86.
17 Szabó T. Attila: i. m. 4–5.
18 EM XLIII. 299–310.
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nak jelentős története van a következő években, Szabó T. Attila publikációi
között pedig olyan eredményeit találjuk a továbbiakban, mint a Bábony
története és települése, valamint A bábonyi népnyelv igealakjai.
Zilahi tanári működésének is volt folytatása. A kollégium diákjaként
ismerte meg Márton Gyulát, és ennek az ismeretségnek is szerepe volt
abban, hogy az egyetem elvégzése után a hajdani kollégiumi diák fiatal
munkatársa lett Szabó T. Attilának az Erdélyi Tudományos Intézetben folyó nyelvföldrajzi munkálatokban, később pedig, szakmai pályájuk jelentős részében, együtt voltak vezető professzorai az egyetemi tanszéknek.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület „kötelékében”
Az EME létrejötte 1859-ben, az önkényuralom idején Erdélyben első biztató jele volt a lehetséges szellemi, nyelvi ocsúdásnak. Vele a reményt nyerte
vissza az erdélyi magyarság. És a hozzá fűzött remény nem volt alaptalan:
előkészítője lehetett a tudományegyetemnek, egyéb szakmai és művelődési intézmények létrejöttének. Amikor már működött az egyetem, az egyetem oktatóinak nem volt felhőtlen a viszonyuk az Egyesülethez. Fontosak
voltak számukra az EME gyűjteményei, de már kevésbé maga az Egyesület.
A 20. században, az egyetem elvesztése után, a harmincas évektől újra az
EME vált fontossá. És ekkor volt igazán jelentős szerepe abban is, hogy a
magyar nyelvészet művelése erőteljes irányzatként erőre kaphatott. Kivétel
ebben – és éppen Szabó T. Attilának köszönhetően – az 1940 és 1948 közötti időszak, amikor az újraindult egyetem és egyéb intézmények mellett is
fontosnak bizonyult az EME, és fontosak voltak a kiadványai.
A húszas évek bénultsága után, 1929. február 2-án az EME közgyűlésén
mint legidősebb választmányi tag dr. Boros György unitárius püspök elnökölt. Elnöki beszédében a megváltozott, nehéz, szinte reménytelen helyzetben arra figyelmeztet: „nekünk a jelent ismerve többet kell a jövőbe, mint
a múltba tekinteni” (1929/17). Ezen a tisztújító közgyűlésen választják meg
György Lajost a főtitkári tisztségbe.19 A következő évben, a marosvásárhelyi
vándorgyűlésen szintén dr. Boros György Mikó Imre eredeti célkitűzését az
akkor helyzetre alkalmazva abban látja az EME feladatát, hogy „Erdélynek
Múzeuma, műveltséget kereső népének Egyesülete legyen” (1930/97). Ez az
év – 1930 – már a rendszeresebb egyesületi élet megindulásának kezdete.20
19

Az Egyesület húszas évekbeli bénultságáról és az 1930-as tisztújításról lásd Antal Árpád: i. m. 25–28. – Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története és feladatai.
Kvár 1942. 43–50.
20 Szabó T. Attila: i. m. 51–52.
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Ezekben az években Szabó T. Attila már nem csupán a levéltár búváraként és Csűry tanítványaként, de előadóként és szerzőként is az Erdélyi Múzeum-Egyesület fiatal munkatársának számít. 1930. december
13-án például dr. Tavaszy Sándor szakosztályi elnökként bejelenti a soron következő szakosztályi szakelőadásokat, köztük az övét is: Az Erdélyi
Múzeum Vadadi Hegedűs-kódexe (1930/176). És a munkatársat a mentorai
hamarosan arra is méltónak tartják, hogy „hivatalosan” is taggá válas�szák. 1935. április 20-án, Désről keltezett levelezőlapon köszöni meg taggá
választását: „…míg nem voltam tagja az EME-nek, addig is, a lehetőségekhez képest, szolgáltam az Egyesület céljait, de most, hogy tagja lettem,
tudományos munkásságom közben – és egyébkor is – sohasem szűnök
meg hálásan gondolni arra az Egyesületre, amelynek kézirat- és levéltárában kezdtem el munkámat. Kérem a Titkár urat, tekintsenek úgy mint
akire bármikor és bármilyen körülmények között számíthatnak. Hálám
külső jeleképen [!] még e hónapban eljuttatom a Titkár úrhoz a napokban
megjelent »Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI–XVII.
században« c. nagyobb tanulmányomat, melyben az Erdélyi Múzeum
kéziratanyagát is feldolgoztam; két példányt küldök belőle. Egyet a könyvtárnak, egyet pedig a kézirattár kézikönyvtára számára” (1935/208). Majd
1941-ben választják alapító taggá (1941/109).
Nagyenyedi és zilahi tanárkodása után 1936-ban – mint már említettem – az Erdélyi Múzeum-Egyesület levéltári kutatója lesz Kelemen Lajos
mellett. Itthoni és magyarországi publikációival, frissen megszerzett tudományos fokozatával, a Nyelvtudományi Társaságban Pais Dezső által előterjesztett díjával szakmai rangot vív ki magának. És az EME is egyre több
megtisztelő, ám sok munkával és felelősséggel járó tisztséggel halmozza el.
Az 1939. január 25-i szakosztályi tisztújító közgyűlésen a Bölcsészet-,
Nyelv- és Történettudományi Szakosztály titkárának választják meg. Ő
azonban „elfoglaltságára való tekintettel a titkárságot csak »ideiglenes
megbízott titkár« minőségében vállalja” (1939/76).

A történelem és az életpálya fordulata
Az 1941. évi munkáról 1942-ben előterjesztett szakosztályi titkári jelentésében visszaesésről számol be. Ennek két okát jelöli meg: 1. a szakosztály
tagjai és vezetői új „hivatásköröket” és új feladatokat kaptak, 2. a népszerűsítő előadásokat a visszatért egyetem Barátainak Egyesülete vette át.
A szakosztály keretében a „román folytonosság” kérdéséről négy előadás
hangzott el, a Roska Mártoné, a Kniezsa Istváné, a Tamás Lajosé és a Mé-
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szöly Gedeoné, és három szakelőadás: a Márton Gyuláé, a Balassa Iváné
és a László Gyuláé (1942/154). Az 1942. évre szóló szakosztályi számadást
1943. január 18-án titkárként dr. Juhász István írja alá (1943/80), aki már
az előző év októberében betölti ezt a tisztséget. Ekkor György Lajos a szakosztályi elnök (1942/458).
Kétségtelenül ritka szerencsés egybeesése ez az életpályának és a történelem akkor kedvezőnek és hosszú távúnak tűnő fordulatának. Ereje
teljében lévő, ismert szakemberként, érett felelősségtudatú férfiként fontos
feladatok és tisztségek várnak reá az akkori Erdély három legfontosabb intézményében: az Egyesületben, amely újra tulajdonába vehette gyűjteményeit, és jelentős állami támogatáshoz is hozzájutott, a Kolozsvárra vis�szatért egyetemen és az akkor alapított Erdélyi Tudományos Intézetben.
Mindez azonban a háborús években történt, és a kedvező változások nem
lehettek hosszú életűek.
1940-ben szegedi, pécsi, budapesti egyetemi tanárokkal indul újra
a kolozsvári magyar egyetem. Elenyésző számban vannak közöttük kolozsváriak is. Szabó T. Attila a ritka kivételek közé tartozik, és ennek meghatározó jelentősége van a későbbiekre nézve. Az Ő professzori státusza
nélkül nem alakulhatott volna ki sem a további nemzedékekre kiterjedő
folytonosság, sem a névtani, nyelvföldrajzi, nyelvtörténeti, kontaktológiai
kutatásoknak az a távlata, amely iskolává fogja majd össze az erdélyi
nyelvészeket. Ekkor lett tehát Szabó T. Attila a Ferenc József Tudományegyetem nyilvános rendkívüli tanára, a Magyar Nyelvtudományi Intézet
Igazgatója. Ugyancsak Ő kap megbízatást az Erdélyi Tudományos Intézet
Magyar Nyelvészeti Osztályának vezetésére. Ettől kezdve aktív egyetemi
oktató 1971-ig, nyugalomba vonulásáig, azzal a kényszerű szünettel, amit
az 1952–1954 közötti „eltávolítása” jelentett.
Mivel mindhárom intézményben vezető tisztséget töltött be, elsősorban rá hárulhatott a folyamatos közvetítés kényes feladata is, és bizonyára
nem csupán az intézmények között, hanem a Magyarországról érkezettek
és az erdélyiek között is, valamint a legidősebbek és a fiatalok között. A
három intézménynek tisztáznia kellett egymáshoz való viszonyát, az egymás közötti pontos munkamegosztást. 1941 januárjában Tamás Lajos, az
ETI igazgatója, átiratban kéri bizottság felállítását. Mint írja: „…kívánatos
volna, hogy a nevezett intézet munkásságának kezdetén a két tudományos
intézmény [ti. az EME és az ETI] munkaterülete pontosan elhatároltassék
abból a célból, hogy az Erdélyre vonatkozó tudományos kutatómunka
harmonikusan és összeütközés nélkül folytatható s az azonos feladatokra
való céltalan kettős erőfecsérlés elkerülhető legyen” (1941/20). Az EME 82
éves múltjára és 22 évi „keserű tapasztalatára”, valamint alapszabályára
hivatkozva a megállapodást attól teszi függővé, hogy milyen támogatást
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fog kapni az államtól (1941/24). 1941. június 10-én keltezett az a jegyzőkönyv, amely az EME és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Barátainak Egyesülete együttműködését, illetve munkájuk elhatárolását rögzíti
a tudománynépszerűsítés területén (1941/49).
A munkamegosztást a képzés és a szakmai beavatás szempontjából
Szabó T. Attila később ideálisként értékelte, és így látták ezt akkori tanítványai, munkatársai is: „Az egyetemi tanszék a kutatónevelés lehetőségét
nyújtotta, az 1940 őszén megalakított Erdélyi Tudományos Intézet viszont
lehetőséget teremtett nagy tudományos tervmunkálatok végzésére, illetőleg végeztetésére is.”21
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület mellett is hűségesen kitart. És ekkor
már arra is lehetősége nyílik, hogy jelképesen viszonozza mindazt, amit
az Egyesülettől kapott: 1941-ben gazdag néprajzi anyagot, könyveket, régészeti anyagot ajándékoz a Múzeum gyűjteményének (1941/16–18, 157).
1942. június 11-én „Roska Márton tárigazgató javasolja dr. Szabó T. Attila
professzor úrnak igazgató taggá választását 1100 P-nél nagyobb értékű
adományára való tekintettel”. Július 22-én értesítik igazgató tagságáról
(1942/232, 313). 1944. június 16-án kelt adománylevele a 241 darabból
álló „Szabó T. Attila népművészeti gyűjteményé”-ről, amelyet az Erdélyi
Nemzeti Múzeumnak adományoz.
Ilyen viszonzásnak, az Egyesület iránti hűség megnyilvánulásának
lehet tekinteni azt is, hogy 1942-ben megírja és kiadja Az Erdélyi MúzeumEgyesület története és feladatai című munkáját. A feladatokról a következőket olvashatjuk: „…az EME-nek elsődleges múzeumi célkitűzései mellett
ezután is ki kell vennie részét Erdély tudományos megismeréséből, megismertetéséből és általában a tudományok magyar nyelven való műveléséből”.22
A további felelős tisztségek, megbízatások sem maradnak el: 1942.
január 16-án felkérik a módosított Alapszabály szövegező bizottságába
(1942/23). 1944. május 27-én kelt jelentés arról, hogy levéltári igazgatói kinevezését felterjesztették a minisztériumba (1944/318). Július 30-án bejelenti, hogy csak szeptemberben veheti át a Levéltár igazgatását (1944/478).
1944. július 28-án kelt EME-levél arról, hogy „dr. Szabó T. Attila igazgató
tagnak szerencsekívánatainkat fejezzük ki az ETI igazgatójává történt kinevezése alkalmából” (1944/467). Ezek az újabb tisztségek azonban már a
vészes helyzet következményei: a vezetők közül egyre többen menekülnek
el, az ő helyüket is át kell venni.

21	Új Erdélyi Múzeum 1990. 1–2. sz. 248–249.
22 I. m. 57.
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1944. október 3-án a bölcsészkari tanácsteremben és a tudományegyetem légoltalmi óvóhelyén tartják az EME igazgató-választmányi ülését: a háborús mentésről, az esetleges kiürítésről kell dönteni. „Jelen vannak: dr. Balogh Ernő, dr. vitéz Boga Alajos, dr. Boga Lajos, Dóczy Ferenc,
dr. Imre Lajos, dr. Kristóf György, dr. György Lajos, Nagy Géza, dr. Sándor
Imre, dr. Szabó T. Attila, dr. Tavaszy Sándor, dr. Török Zoltán és Zsakó Zoltán” (1944/565).
A front átvonulása után kialakult helyzetben, 1945 augusztusában
tagja annak a bizottságnak, amely előkészítette a tárgyalást az EME és
a kolozsvári tudományegyetemek közötti jogviszony rendezéséről. Szabó
T. Attilán kívül tagja még ennek a bizottságnak: Kelemen Lajos, Monoki
István, dr. Tavaszy Sándor, dr. Roska Márton, dr. Venczel József, dr. Boga
Lajos, dr. Török Zoltán, dr. Balogh Ernő (1945/141).

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadványainak
szerkesztője
Az Erdélyi Múzeumot, az Egyesület folyóiratát a harmincas években
György Lajos főtitkár szerkeszti. És szintén ő az, aki az eredetileg az Erdélyi
Irodalmi Szemle kiadásában elindított Erdélyi Tudományos Füzetek sorozatot az Erdélyi Múzeum égisze alá vonja. Ezeknek és az Egyesület egyéb
kiadványainak szerkesztése, illetve gondozása, pénzügyi adminisztrálása
1941-től szintén Szabó T. Attilára hárul.
1942. március 3-án kelt szerkesztői jelentése az 1941. évi kiadványokról. Ebből megtudjuk, hogy az 1941. évi közgyűlés bízta meg „azzal a megtisztelő, de nehéz feladattal, hogy az Egyesületnek akkor egyetlen folyóiratát, az Erdélyi Múzeumot szerkesszem, és az egyesületi kiadványok ügyét
gondozzam”. A lemondott szerkesztőtől alig egy-két használható kéziratot
vett át, gyakorlatilag kéziratok nélkül kellett 1941 nyarán hozzálátnia a
szerkesztéshez, a szeptember végére beérkezett kéziratokból, november
elején jelent meg az 1–2. szám, majd január végén a 3–4. szintén összevont
szám (1942/153). Később is hivatkozik rá, hogy nem a szakosztály jelölte az Erdélyi Múzeum szerkesztőjének, hanem a választmány határozata
bízta meg a szerkesztéssel azok után, hogy György Lajos lemondott.23 Ezzel kapcsolatos Jelentésében azt is hangsúlyozza, hogy az „Erdélyi Múzeumot fokozott mértékben és elsősorban az Erdélyre vonatkozó kutatások
23 EM XLIX(1944). 263.
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tudományos folyóiratává igyekszem tenni”, és már tanítványait is a fiatal
szerzők között említi.24
Az Erdélyi Tudományos Füzeteknek 1941-ben tíz száma jelent meg,
ezek különnyomatok a folyóiratból. Javaslatot tesz arra, hogy a sorozat önállósuljon, önálló tanulmányokat közöljön. „Ez tehermentesítené
ugyanakkor az Erdélyi Múzeumot, melynek eddig ezeket a nagyon terjedelmes, több íves tanulmányokat kellett folytatásokban közölni. Ez pedig
a folyóirat terjedelmét növelte, a közlési lehetőségeket viszont csökkentette” (1942/153).
Az EME-re vonatkozó levéltári anyagban 1941-től mindennaposak a
szerkesztői munkával kapcsolatos ügyintézés dokumentumai (pénzkiutalás igénylése nyomdai munkára, tiszteletdíjakra).
Az 1944. október 3-i igazgató-választmányi ülésen „az Egyesület folyóiratával kapcsolatban dr. Szabó T. Attila igazgató tag és a titkár jelentik,
hogy a folyóiratok ez évi évfolyamainak hátralevő számai rövidesen megjelennek” (1944/565). Az 1945-ös szerkesztői jelentés az előző évről még
mindig gazdag termésről számolhat be, de már jelzi az 1945-ben várható
nehézségeket (1945/56). És az év végi beszámoló már valóban nagy vis�szaesést mutat (1945/164).
Az 1945. május 3-i szakosztályi rendes közgyűlés három évre meghosszabbítja dr. György Lajos elnök és dr. Szabó T. Attila szerkesztő megbízatását. (A szakosztályi titkár ekkor már Jakó Zsigmond [1946/31].)
1946-ban megvonják a Közlemények és a Múzeumi Füzetek megjelenésének engedélyét (1946/16), de továbbra is engedélyezik az Erdélyi Múzeum megjelenését (1946/20). 1946-ban az EM-nek csak egy összevont száma jelenhetett meg, az ETF-nek két száma (1947/151), az utolsó 1947-ben.

Az iskolateremtő Szabó T. Attila
Szabó T. Attila az iskolához, az egyetemhez nem mint hivatalos intézményhez kötődött. Tanítani és nevelni elsősorban a saját példájával tanított és nevelt, és ebben hatása halála után sem szűnt meg. Neki magának,
miután teológiai és tanári oklevelét megszerezte, rövid középiskolai tanárkodása idején ilyesmire nem volt lehetősége. Annál inkább fiatal kutatóként a terepen, nála fiatalabbak körében: Bábonyban, Kidében, Moldvában. A Ferenc József Tudományegyetem, az Erdélyi Tudományos Intézet,
a Bolyai, majd a Babeş–Bolyai Tudományegyetem nem hivatalos oktatási
24 I. m. 265.
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intézményként voltak számára fontosak – ilyen értelemben a tanári munkát nem is szerette –, hanem a beavatás lehetséges helyszíneiként.
Az iskola mint irányzat olyan szakmai műhelyt feltételez, amelyre új
kutatási irányok kezdeményezése, új paradigmák bevezetése és ezek határozott követése jellemző. Szintén jellemző rá a tematikában, módszerben,
szemléletben megnyilvánuló sajátos karakter, amely nem jelent föltétlen
egységet és egysíkúságot, s főképpen nem jelenthet belterjességet, hiszen
ez éppen az új irányba való kibontakozást akadályozná.
Mindez időben úgy érvényesül, hogy több, egymást követő nemzedék
folytatja az elődök által megkezdett nagyobb távlatú munkálatokat, de
az egyes nemzedékeket nem csupán a követett paradigma folytonossága
kapcsolja össze, hanem a tanítómester és tanítvány viszonya is. Az iskola így egyben a tudományos képzés, a beavatás virtuális intézménye is.
Noha mindebben a meghatározó kezdeményező és összefogó, példamutató személyiségnek döntő szerepe van, a tudományos iskola csak olyan intézményi keretben valósulhat meg, amelyben egyszerre van meg a képzés
és a kutatás lehetősége. Sem az egyszemélyes intézmény, sem a polihisztor nem válhat iskolateremtővé. Az egyedül működő tudósnak lehetnek
ugyan követői, akárcsak az íróknak, művészeknek, de ez működésüket
még nem teszi iskolává. Az intézményességhez hozzátartozik a publikációs fórum(ok) megléte is: a publikáció, a publicitás, a szakmai viták nyilvánossága és a kutatási eredmények folyamatos közzététele.
Sok kedvező körülménynek kell tehát egyszerre közrejátszania ahhoz,
hogy valamely területen a szakmai törekvések iskolaszerűen érvényesüljenek. Kisebbségi helyzetben igen ritka a körülmények ilyen szerencsés
összejátszása. Kolozsváron a 20. század harmincas éveitől legalább egy
fél évszázadon át a magyar nyelvészet ilyen kivételes helyzetbe került. Talán egyetemesen is ennek a kornak a jellegzetessége a paradigmákon való
osztozkodás, az új paradigmák bevezetése.
A korábbi évszázadokban a nyelvvel való tudatos foglalkozást – a
nyelvi kodifikációt, a szaktudományok terminológiájának kialakítását, a
tudományos igényű nyelvleírást, a nyelv eredetének és történetének vizsgálatát, a nyelvújítás hullámait stb. – Erdélyben is magányos nagy tudósok sora fémjelzi: Heltai, Geleji, Apáczai, Misztótfalusi, Pápai Páriz, Benkő
József, Gyarmathi Sámuel, Aranka, Baróti Szabó Dávid, Kőrösi Csoma Sándor. De még az EME és a tudományegyetem megalakulása után is a saját
útjukat járó, nemzetközileg is úttörő Brassai Sámuelen és Bálint Gáboron, valamint a néprajztudományt szervező és elsőként oktató Hermann
Antalon kívül a többi jelentős személyiség túlságosan is a centrumhoz,
Budapesthez és a budapesti iskolához kapcsolódott. Jellemző egyébként,
hogy amikor Szabó T. Attila a kolozsvári egyetem első korszakának nyel-

476

Szabó T. Attila

vészprofesszorairól ír, munkásságuk megítélésének fő szempontja az,
hogy miként ismerték föl a helyzetükből fakadó „táji feladatokat” és hogy
ez miként tükröződik munkásságukban. És ebben a Magyar tájszótárt
szerkesztő Szinnyei József kolozsvári működése a legfontosabb.25
A helyzet Csűry Bálint fellépésével változik meg, az ő kolozsvári, majd
debreceni működésével. Kolozsváron ő éppen az intézményhiány miatt
nem válhatott iskolateremtővé, de az lett Debrecenben. Kolozsváron az
igazi alapozás, a határozottabb kezdeményezés és föllépés Szabó T. Attilára várt, aki előbb az EME-be kapaszkodva, majd – az EME-ben vállalt
feladataival párhuzamosan – a Ferenc József Tudományegyetemen és az
Erdélyi Tudományos Intézetben jelentős szakmai vállalkozásokat indított
el. Az ETI tudvalévőleg erdélyi tagintézete volt a Teleki Pál Tudományos
Intézetnek. Ezt már a kortársak is pontosan tudták, és ilyen értelemben
értékelték. Csűry Bálintnak Erdélyből való távozása után „a harmincas
évek végén egyik tanítványa körül kialakult egy kis nyelvészgárda, mely
[...] az uralomváltozást s az ETI megalakulását nagy munkakedvvel s elég
terjedelmes összegyűjtött anyaggal érte meg. Akkor már nem sok munka
kellett, hogy ebből az anyagból kész dolgozatokat, sőt monográfiákat lehessen rövid idő alatt kiadásra készen összeállítani.”26
Az iskolára, mint az előbbiekben megállapítottuk, jellemző, hogy új
kutatási irányokat kezdeményez, és hogy sajátos karaktert képvisel tematikában, módszerben és szemléletben. A kutatási irány újdonsága persze
lehet viszonylagos: nem föltétlenül egyetemesen új, de abban a szakmai
környezetben igen, amelyben a kutató működik. A magyar nyelvészetben föltétlenül ilyen a harmincas években a történeti és az élő helynevek
gyűjtése és vizsgálata. Ennek kezdeményezője és példamutató képviselője
Szabó T. Attila volt. 1933-ban előbb a Nyelvtudományi Társaságban mutatta be, majd a Magyar Nyelvben jelentette meg A helynévgyűjtés jelentősége és módszere című tanulmányát,27 amelyet az MTA Sámuel Köblerjutalommal tüntetett ki, négy évvel később az önkéntes gyűjtők számára
is használható népszerű módszertani útmutatóját az Erdélyi Iskolában:
Miért és hogyan gyűjtsük a helyneveket?28, 1943-ban pedig az Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyvében ennek 19. századi előzményeit foglalta
össze.29 Közben már folyamatosan gyűjtötte a levéltárból a történeti adatokat, tanítványaival elkezdte egyes erdélyi kisrégiókban az élő helynevek
25 Szabó T. Attila: Az erdélyi magyar nyelvtudomány kérdései. = Sz. T. A.: Nép és nyelv. Válogatott tanulmányok, cikkek. IV. Buk. 1980. 50. (A továbbiakban: Nép és nyelv.)
26 Mikecs László: Új erdélyi tudomány. Jegyzetek az Erdélyi Tudományos Intézet működéséhez. EM LIX(1944). 1–4. sz. 504.
27 MNy XXX. 160–180.
28	V. 1–8. sz., különnyomatként is.
29 A magyar helynévkutatás a XIX. században. I. 181–264.
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monografikus gyűjtését és feldolgozását, és egyre-másra közölte főképpen
elhomályosult motivációjú nevek szótörténeti és etimológiai megvilágítását. Ez egyben olyan módszertan gyakorlati kidolgozását is feltételezte,
amelyhez a későbbiekben más kutatók is igazodhattak. Elsősorban ezt értékelte Pais Dezső is az 1939. évi, Szabó T. Attilának ítélt Szily-jutalomról
írott jelentésében: „Helynévközléseinek igen nagy – mostanáig szinte
egyedülálló – érdeme ez a századokon át húzódó folytonosság, a különböző időből való alakváltozatoknak egymásba kapcsolódó láncolata.”30
Szabó T. Attila kezdeményezésének és szakmai sikerének a hatását
láthatjuk abban is, hogy 1938-ban a Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. helynévgyűjtő pályázatot hirdet, és az Erdélyi Múzeum szerkesztőségére (György Lajosra) ruházta a pályatétel ügyét. A pályázat díjazottja
többek között Márton Gyula, Vigh Károly (1940/185). 1940. február 1-jén
dr. Ferenczi Sándornak és dr. Szabó T. Attilának nyilvánítanak hivatalosan köszönetet a helynévgyűjtő pályamunkák bírálatáért (1940/121).
1938-ban a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály pályadíját Gálffy Mózes és Márton Gyula egyetemi hallgatónak ítélte oda.31
Szintén Szabó T. Attila kezdeményezte az első, módszertani kísérletnek szánt magyar nyelvföldrajzi kutatást az Erdélyi Tudományos Intézetben. „Lényegesen megváltozott a helyzet, mikor az ETI Magyar Nyelvészeti Osztályának megalakulása után az osztály munkatervének egyik
lényeges pontjaként egy erdélyi nyelvtérkép megvalósítása már nemcsak
délibábos ködkép gyanánt lebeghetett előttünk kitűzött célként.”32 A háborús körülmények nem tették lehetővé a Kolozsvár környéki régió teljes nyelvföldrajzi fölvételezését, feldolgozását és kiadását. Mutatványnak
szánt eredménye az Erdélyi Múzeum 49. évfolyamában és az ETF 181. számaként jelent meg: Huszonöt lap „Kolozsvár és vidéke népnyelvi térképé”ből, Szabó T. Attila, Gálffy Mózes és Márton Gyula munkájaként. Később
e kezdeményezés tapasztalataiból, kérdőívéből kiindulva lehetett megtervezni több hullámban és egyre pontosabb felbontásban az egész Erdélyre
kiterjedő nyelvföldrajzi munkálatokat. Módszertani tanulságait a Budapesten elkészült A magyar nyelvjárások atlasza anyagának gyűjtésében is
hasznosították.33

30 EM XLV(1940). 177.
31	Névtani munkásságának értékelésére lásd Hajdú Mihály: A névkutató Szabó T. Attila.
MNy CII(2006). 3. sz. 284–287. – B. Gergely Piroska: Szabó T. Attila, a személynévkutató.
= Emlékkönyv. 54–59. – Hajdú Mihály: Szabó T. Attila, a helynévkutató. = I. m. 60–62.
32 Szabó T. Attila: Jegyzetek Kolozsvár és vidéke tájnyelvi térképének előszavához. = Anyanyelvünk életéből. 480.
33 Minderről lásd N. Fodor János: Szabó T. Attila, a nyelvjáráskutató. = Emlékkönyv. 46–53.
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A harmadik téma a magyar nyelvészetben Csűry Bálint által képviselt „szavak és dolgok” módszere, amely a dialektológia és a néprajz interdiszciplináris érvényesítését vezette be a népi kultúra meghatározott
jelenségeinek, tárgyegyütteseinek vizsgálatában. Szabó T. Attila ezt a
szemléletet inkább szótörténeti vizsgálataiban érvényesítette, Nagy Jenő,
aki közvetlenül Csűry tanítványa volt, Márton Gyula és a nyomukba
lépő következő nemzedék viszont az erdélyi hagyományos foglalkozások és az élő népi kultúra etnolingvisztikai kutatásaiban alkalmazta. Az
interdiszciplinaritásnak ez az erdélyi hagyománya különösen az ötvenes évektől vált fontossá, amikor megszűnt a néprajz egyetemi oktatása,
a diszciplína művelői – a Csűry- és Gunda-tanítványok – pedig jelentős
részben kiszorultak az intézményekből. Maga a dialektológiai kutatás,
amelynek speciális területe a nyelvföldrajz és az említett népiszókincsvizsgálat, a vizsgált jelenségek és a vizsgálati terep miatt tekinthető csak
sajátosan erdélyinek, szemléletében és módszertanában nem különbözik
az általános európaitól.
Erdély sajátos helyzetéből adódóan már a 18. század végétől, majd az
induló egyetemen és az Erdélyi Múzeum-Egyesületben is különös figyelem
kísérte a magyar–román–szász nyelv- és művelődéstörténeti kapcsolatokat. Ez a hagyomány tovább élt a kolozsvári iskola 20. századi működésében is, némi egyoldalúsággal vált intenzívvé a háború utáni időszakban
főképpen a magyar nyelv román elemeinek, kontaktusjelenségeinek történeti és jelenkori vizsgálata.
Szintén a kisebbségi helyzettel és a magyar szempontjából kedvezőtlen nyelvi folyamatok érzékelésével függ össze a nyelvművelés, a nyelvművelő mozgalom előtérbe kerülése a húszas-harmincas években. 1927–28ban az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának
ülésein dr. Császár Károly adott elő A jelenkori nyelvújítás címmel. Csűry
Bálint előadásának címe: A társadalmi közszellem hatása nyelvünkre,
majd a következő szakosztályi évben szintén ő A magyar nyelv sérthetetlen alaptörvényei címmel tart előadást. 1928-ban az Erdélyi Irodalmi
Társaságban ad elő a nyelvújítás kérdéseiről. Az EME 1930-as marosvásárhelyi vándorgyűlése Csűry Bálint előadásával: Gondolatok nyelvünk
épsége körül (1930/97) hagyományt teremtett: „…úgyszólván ő adott jelt
a magyarországi nyelvművelő mozgalommal azonos szellemben induló
romániai magyar nyelvművelő munkálkodásra.”34 Ettől kezdve minden
vándorgyűlésnek volt olyan előadása, amely a nyelvápolás, nyelvvédelem
kérdésével foglalkozott.35
34 Szabó T. Attila: Az erdélyi magyar nyelvtudomány kérdései. = Nép és nyelv. 53.
35 Az EME további nyelvművelő előadásainak 1939-ig teljes bibliográfiája: EM XLVII(1942).
574.
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A György Lajos szerkesztésében megjelenő Erdélyi Múzeumban 1935től külön rovata indult a nyelvművelésnek. A Mit akar ez a rovat? című
bemutatkozásban a következőket írja a szerkesztő: „A háborút követő
években arra ébredt a magyar közvélemény, hogy nyelvünk romlásnak
indult, eredetisége, szépsége és tisztasága veszedelembe került. A bajok
láttára és a panaszok hatása alatt nagyarányú mozgalmat indított a Magyar Tudományos Akadémia […] Folyóiratunknak ez az új rovata közölni
fogja a nyelvművelés eredményeit, hogy róluk a mi közönségünk is tudomást szerezhessen, majd följegyzi az erdélyi magyar nyelvről tett megfigyeléseit, hogy a hibák kerülésére intsen s a magyar beszéd ellenőrzésére
szoktasson.”36 Visszhangja volt a rovatnak, kedvezően fogadták, a példa
a többi folyóiratra, lapra is ösztönzőleg hatott. Hasonló rovatot indított a
Pásztortűzben Császár Károly, a Keleti Újságban Dsida Jenő, a Brassói Lapokban Kacsó Sándor, az Erdélyi Iskolában György Lajos és Márton Áron.
Noha a rovat megindításával a szerkesztő célja elsősorban az volt,
hogy az erdélyi olvasóknak közvetítse a magyarországi nyelvművelő mozgalom eseményeit, eredményeit, a hazai nyelvhasználat megváltozott
helyzetével kapcsolatos jelenségekre is felfigyel. Foglalkozik a románból
átvett nevekkel, majd a hivatalos úton terjedő román szavakkal, amelyekről ezt írja: „Természetes, bár nem megbocsátható következménye ez a
kétnyelvűségnek, a román nyelvvel való folytonos és mellőzhetetlen érintkezésünknek.”37 Már akkor elhangzik a vád, hogy a magyarok nem tudnak románul és nem is akarnak megtanulni.38 1935 februárjától hatósági
rendelet tiltotta a nyomdáknak a magyar helységnevek kinyomtatását, és
az intézkedés a tudományos közleményekre is kiterjed.39 A Nyelvművelés
rovatban e tényre reagálva hivatkozik a szerkesztő arra, hogy a helységnevek használatának joga a nemzeti kisebbségek XI. genfi kongresszusán
is hangot kapott.40 Azt is jelzi a rovat, hogy magyarországi könyvbírála
tokban „bántó leckéztetéseket” kap az erdélyi magyar nyelv.41
1941-ben és az 1942-es évfolyam első számaiban Szabó T. Attila szerkesztésében is még megjelenik a rovat. 1942-ben közli például Márton
Gyulának a Román szavak a magyar egyetemi hallgatók nyelvén című cikkét,42 amelyet a szerkesztő megjegyzése szerint még 1938-ban írt meg a
szerző, de publikálni akkor nem lehetett. Nem az új szerkesztő érdektelensége okozza, hogy az EM 1942-es évfolyamában Szabó T. Attila bejelenti a
36
37
38
39
40
41
42

EM XL(1935). 74.
I. m. 173.
I. m. 290.
I. m. 78.
I. m. 379.
I. m. 293.
EM XLVII (1942). 381–385.
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Nyelvművelés rovat megszüntetését.43 Ebben a szerkesztői bejelentésben
összefoglalja a rovat korábbi éveinek termését: a szerzőket és az általuk
közölt dolgozatok számát (a legtermékenyebb György Lajos szerkesztőként
52 cikket írt, Szabó T. Attila 45-öt, Brüll Emánuel 44-et, mások ennél jóval kevesebbet). A rovat megszüntetését részben takarékossági, részben
szerkesztéstechnikai okokkal indokolja, de hivatkozik arra is, hogy gyökeresen megváltozott a magyar nyelv erdélyi helyzete, és a magyarországi
nyelvészeti, nyelvművelő szakirodalom is, elsősorban a Magyarosan és a
Magyar Nyelv, hozzáférhetővé vált mindenki számára. Azt is fontosnak
tartja jelezni, hogy „…a külön rovat megszüntetése nem jelenti azt, hogy a
folyóirat munkatársai ezután nem kísérik figyelemmel nyelvünket, vagy
nem követik azokat a nyelvművelő elveket, amelyeket az előbbi szerkesztő
és a jelenlegi vallott és vall”.44
A magyar helységnevek kinyomtatásának tilalma megnehezítette, sőt
szinte lehetetlenné tette az Erdélyi Múzeum megjelentetését is. Ezért 1936
novemberében György Lajos főtitkárként hivatalosan kéri Kántor Lajost,
az EME titkárát, hogy Gyárfás Elemér szenátor javaslatára és pártfogó
támogatására számítva szerkesszenek hivatalos beadványt a belügyminiszterhez és a volt miniszterelnök, történész N. Iorgához. A beadvány
elkészül, és meg is lesz az eredménye: a Belügyminisztérium Államigazgatási Főosztálya 1937. január 17-i leiratában értesíti a prefektust, hogy az
Erdélyi Múzeumban engedélyezik a magyar földrajzi nevek használatát a
románnal együtt (1936/431, 435; 1937/87).
Szabó T. Attila munkásságát a háború utáni évtizedekben is végigkísérte a nyelvhasználat kérdéseivel való foglalkozás. Nem lehet véletlen,
hogy tanulmányai, dolgozatai gyűjteményes köteteiben mindig első helyre sorolta nyelvművelő írásait. Bizonyára a magyar nyelv sajátos erdélyi
helyzete befolyásolta őt és kolozsvári munkatársait abban, hogy a háború
utáni évtizedekben a magyarországi nyelvművelőknél szigorúbbak voltak
az idegen szavak és az új jelenségek megítélésében.45
Az életét napi rendszerességgel végigkísérő levéltári adatgyűjtés, az
erre alapozó nyelvtörténeti, főképpen szótörténeti kutatások, amelyek
végül elvezettek az Erdélyi magyar szótörténeti tár megszerkesztéséhez,
elméleti és módszertani tekintetben az újgrammatikusként ismert irányzathoz, közelebbről a budapesti iskolához kapcsolódnak.

43 Zárószó a Nyelvművelés rovathoz. EM XLVII(1942). 573–575.
44 I. m. 575.
45 Nyelvművelő munkásságáról lásd Posgay Ildikó: Szabó T. Attila, a nyelvművelő. = Emlékkönyv. 37–41.
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Folytonosság és változás: egyetemi pálya
a megváltozott világban
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület működését, folyóiratának megjelenését
1950-ben betiltják. Megváltozott és változó intézményi keretek között tovább él viszont az egyetem, az egyetemi tanszék, egy-két magyar nyelvészeti téma kutatása pedig a Román Akadémia kolozsvári intézetében is
helyet kap. Ezekben az intézményekben Szabó T. Attila továbbra is meghatározó személyisége a kolozsvári, az erdélyi magyar nyelvészeti kutatásoknak. Az a szellemiség, azok a kutatási témák és az a módszeresség,
amelyet ő alakított ki, ő határozott meg a harmincas-negyvenes években
jórészt az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az akkori társintézmények keretében, éppen a kolozsvári nyelvészeti iskola működésében vált folytonossá,
amely átélte az intézményi változásokat, túlélte a személyek és az intézmények életének tragédiáit, traumatikus fordulatait.
A háború után, gyakorlatilag már 1946-tól a kolozsvári egyetemi tanszéket lehet a nyelvészeti kutatások központi műhelyének tekinteni, Szabó T. Attila számára pedig egyetemi tanári státusza válik folytonossá és
meghatározóvá a korábbi státuszok és tisztségek közül. A hely és a történelem néha kiszámíthatatlan fordulata alapvetően határozta meg tanári
és szakmai pályáját és azt is, hogy egyetemi pályafutása merőben szokatlan. Legalább három egyetem professzora volt, miközben a „kolozsvári
egyetemen” tanított. Egyetemi karrierje azzal kezdődött, hogy fiatalon,
harmincnégy éves korában intézetvezető professzor lesz a Ferenc József
Tudományegyetemen és osztályvezető az Erdélyi Tudományos Intézetben, majd egy kényszerű cezúra, a történelem cezúrája után a csak a kutatásainak élő, az egyetemmel, talán a tanszékkel is kissé meghasonlott
vezető professzor. A „vezetőt” nem adminisztratív értelemben használom:
erre ebben a korban bizonyára nem is vágyott, és az akkori politikai, ideológiai elvárások szerint ilyen tisztséget nem is láthatott volna el. De vezető
volt folyamatosan tekintélyénél fogva. Ezt a tekintélyt nem vonta senki
kétségbe: sem a tanszék hivatalos vezetője, Márton Gyula, sem a Bolyai,
majd a Babeş–Bolyai vezetése, sem az akadémiai intézet és az egyetem
román nyelvészei.
1945-ben és azt követően részt vesz a Bolyai Tudományegyetem megszervezésében, és ezen a régi-új egyetemen a tanszéket is vezeti 1952-ig.
Az 1948-ban bekövetkezett újabb átszervezés legalább olyan traumatikus
volt, mint a közvetlenül a háború utáni: ennek az évnek a nyarán következett be az oktatási intézmények államosítása, már 1947-től a magyar
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állampolgárságú professzorok kényszerű eltávozása a Bolyairól, a tanári
kar cseréje, a felsőoktatás átszervezése szovjet modell szerint. Az eltávozott oktatók pótlásáról gyorsan kellett gondoskodni. Ez a feladat a nyelvészeti tanszéken Szabó T. Attilára hárult. Ekkor került a tanszékre az Erdélyi Tudományos Intézet korábbi fiatal munkatársai közül a fogságból
hazatért Márton Gyula és Gálffy Mózes. Az új tanárokat 1948. december
15-én nevezték ki, 1949 januárjában kezdődött meg az oktatás. A tanszéken pedig azonnal elkezdődött előbb a Fekete-Körös völgyi, majd a moldvai nyelvföldrajzi kutatások megtervezése. Mindkettő közös munkaként
indult a kolozsvári akadémiai intézettel, részben az intézet néhány román
kutatójával. 1949-ben, 1950-ben Szabó T. Attila már román nyelvű beszámolót publikál a Fekete-Körös völgyi és a moldvai kutatásról. 1953-ban a
Magyar Nyelvben számol be a tanszék moldvai kutatásairól.46
1952-ben következett be a már említett cezúra tanári pályáján. Márton Gyula írja kéziratos visszaemlékezésében: „1952 őszén Szabó T. Attilát váratlanul elbocsátották az egyetemről. Az új tanévet nélküle kezdtük
meg. // Ő, amint később megtudtam, fontos szerepet tulajdonított nekem
elbocsátásában, erről azonban szó sem volt. Olyan súlyos egyéniségeket
bocsájtottak el vele együtt, mint pl. Al. Rosetti, Iorgu Iordan és Al. Graur.
Mivel kiderült, hogy túlkapás volt, hamarosan vissza is vették őket (1954
őszén). // A tárgyát szét kellett osztani: Szabédi László47 kapta a történeti mondattant, nekem kellett előadnom a történeti hangtant és alaktant,
valamint a szókincs történetét. // 1952 őszén engem neveztek ki tanszékvezetőnek, így a tudományos munka további szervezésének és irányításának feladata rám hárult.” Nem lehet semmi okunk annak feltételezésére,
hogy ebben a kétéves mellőzésben bármilyen személyes indíttatásnak, kicsinyes bosszúnak szerepe lett volna.48 Szabó T. Attila a kényszerű szünet
két esztendeje alatt az Akadémia Nyelvtudományi Intézetében dolgozott
az éppen soros szótári munkálatokban, valamint az intézettel közös témákon, a Fekete-Körös völgyi és a moldvai kutatáson, és közben végezte
megszokott levéltári kutatásait. Visszakerülése után egészen nyugdíjazásáig a magyar nyelvtörténeti előadásokat tartotta magyar főszakosoknak,
speciális kollégiumokat nyelvjárástörténetből, helyesírás-történetből és
névtanból. Sokszorosított egyetemi jegyzetét 1962-ben publikálta Magyar
46 Ezeknek és más publikációinak a pontos bibliográfiai adatait lásd Sz. Csáti Éva összeállításában. = Szabó T. Attila Nyelv és múlt. Válogatott tanulmányok, cikkek. III. Buk. 1972.
547–562.
47	Szabédi Lászlóról, a Bolyai Tudományegyetem mártír professzoráról meg kell jegyeznem, hogy 1947-ben került az egyetemre az esztétika és a világirodalom oktatására,
1956-ig az irodalomtörténeti tanszék tanára, vezetője is volt.
48 Hasonlóképpen ítéli ezt meg Benkő Samu is: i. m. 168.
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történeti nyelvtan címmel, három részben: I–II. Történeti hang- és alaktan.
III. A magyar szókincs története.
1956-ban jelent meg A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 1945–1955
című jubileumi tanulmánykötet az Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó kiadásában. Szabó T. Attila ebben már terjedelmes tanulmánnyal
van jelen, A kicsinyítő-becéző képzők a moldvai csángó nyelvjárásban cíművel,49 és ez a rehabilitáció jelének is tekinthető. Szabédi László – aki ekkor
már „gyanússá válik” – nem szerepel a kötetben, Csendes Zoltán, a másik
későbbi mártír professzor, igen. Márton Gyula A zilahi fazekasmesterség
szakszókincse című munkájának szótári részét közli a kötetben. Az érzékelhető, hogy a romló és egyre veszélyesebbé váló politikai légkörben ő
is, Szabó T. Attila is „semleges téma” mellett döntött, amikor tanulmányt
kértek tőlük, holott az egyetemi évfordulóra indokolt lett volna a kutatási
beszámoló vagy új kutatási program bemutatása. Szabó T. Attila ilyeneket
publikált aztán 1958-ban és 1965-ben a Iorgu Iordan, illetve az Al. Rosetti
Emlékkönyvben. A két egyetem Közleményeiben Gálffy Mózes és Márton
Gyula közös beszámolója pedig éppen 1956-ban jelent meg ezzel a címmel: A Bolyai-Egyetem magyar nyelvészeti tanszékének nyelvjáráskutató tevékenysége a magyar autonóm tartományban.50 A kor ellentmondásos, hol
tudomány- és magyarellenes, hol kedvező politikai döntéseire jellemző,
hogy 1957-től megjelenik a Román Akadémia magyar nyelvű folyóirata,
a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, amely ma már 50. évfolyamán is túl van.
Az ötvenes évek második felében, 1956 októberében és az azt követő
megtorlás idején a tanszék és az egyetem újabb válságba kerül: fiatal oktatók és hallgatók kerülnek börtönbe. A megtorlás legfőbb, máig nem rehabilitált áldozata pedig maga a Bolyai Egyetem, amelynek a román egyetembe való beolvasztását rendeli el a politikai vezetés. Szabédi Lászlót ez
kergette öngyilkosságba. Szabó T. Attilát már az egyetemről való korábbi
eltávolítása annyira megviselte, és ezt csak tetézték az újabb feszültségek
és izgalmak, hogy egészségi állapota vészesen megromlott. „A létbizonytalanság évei idegrendszerét annyira próbára tették, hogy 1956 izgalmakban bővelkedő őszén súlyos depresszióval kórházba került, s csak hosszas
ápolás, halmozott elektrosokk kezelés után, hónapok elteltével kezd pislákolni benne az életkedv, és indul meg a lassú javulás. [...] A betegséggel
és kezeléssel járó szellemi munkaképtelenségből és érzelmi sivárságból a
lassan újrakezdett kutatás és írás emeli ki.”51
49 I. m. 445–492.
50 Társadalomtudományi sorozat I(1956). 1–2. sz. 253–280+11 térképmelléklet.
51 Benkő Samu: i. m. 168–169.
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A kor veszélyes, kiszámíthatatlan fordulatai közepette Márton Gyula tanszékvezetőként a Szabó T. Attilával való viszonyában, mint maga is
érezte, gyanússá vált. Két erős egyéniség volt együtt a létszámában ekkor
még gyarapodó tanszéken: Szabó T. Attila tíz évvel idősebbként, Márton
Gyula hajdani tanáraként és főnökeként, Márton Gyula fiatal tanszékvezetőként, aki adminisztrálta, a külső támadásokkal szemben védte és
fejlesztette a tanszéket. Csendben, de nem feszültségek nélkül kialakult
aztán közöttük egy olyan munkamegosztás, hogy egyikük szakmai súlyát és tekintélyét vetette latba a tanszék érdekében, másikuk szervezési
képességét és politikai befolyását. Ez előnyére vált a tanszéknek, hiszen
mindkettőre szükség volt. Az elhatárolódásnak ritkán voltak szakmai
következményei. Ilyennek tekinthető az, hogy a hatvanas évek elején
két munkaközösség alakult a román hatás vizsgálatára. Szabó T. Attila
a feudalizmus kori román kölcsönzések tervmunkájáról számol be ekkor,
Márton Gyula a mai magyar nyelv román elemeinek vizsgálatáról. Szakmailag az lett volna indokoltabb és célravezetőbb, ha együtt dolgozik a két
munkaközösség.
Hogy milyen volt ekkor tanárként? Milyennek látták hallgatói? Mindannyian tudjuk saját tapasztalatunkból is, hogy az életkor, a hallgatói létszám, a külső körülmények is meghatározzák a tanár és hallgatói viszonyát. Egészen fiatalon: közvetlenebb a kapcsolat. Az ötvenes években az
akkori hallgatók visszaemlékezése szerint a professzor szigorú és emberséges volt a vizsgáztatásban, lelkiismeretes a szakdolgozatok irányításában, javításában. Varró Ilona írja, aki 1948–1952 között volt hallgatója és
már kismama, amikor nyelvtörténetből vizsgára jelentkezett: „…nagyon
féltünk tőle. Különösen egy hírhedt mozdulatát rettegtük: azt, amikor
vizsga közben hátulról előrefelé a hajába túr. Köztudomásúlag ez jelentette nála az elbukást, s a felelő, aki a hajmeresztésnek ezt az önkéntelen
gesztusát kiváltotta: akár ne is folytatta légyen mondókáját. Érthető hát,
hogy még álmomban is ez a vészmozdulat kísértett, amikor a negyedév
legnehezebb anyagából: történeti nyelvtanból vizsgára készültem. Se holt,
se eleven nem voltam, amikor… sorra kerültem.” A vizsga úgy zárult, hogy
a professzor meg is dicsérte: „A leckekönyvemben – nem hittem a szememnek – … életem »legigazságtalanabb« kitűnője ékeskedett, legszigorúbb és
legigazságosabb professzorunk, Szabó T. Attila aláírásával.”52

52	Igaz Szó 1970. 4. sz. 630–631.
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A Szótörténeti Tár szerkesztése: a szerkesztő
és munkatársai
Szabó T. Attila 1971-ben vonult nyugalomba, hatvanöt éves korában. Nem
szakította meg kapcsolatát a tanszékkel, folytatta a doktori témák irányítását, noha több írásából, interjújából érzékelhető, hogy nem volt jó vélemén�nyel a tanszékről, a tanszék tagjairól. A következő évben egy országos átszervezés keretében a nyelvészeti tanszéket egyesítették a magyar irodalom
tanszékkel. Az egyesített tanszéket irodalomtörténész professzorok vezették
1985-ig. Ekkor már egyre nyilvánvalóbbá válik a leépítés szándéka. Márton
Gyula 1976-ban bekövetkezett korai halála után Szabó T. Attila kilátástalannak látta a tanszék jövőjét. Hangot adott annak a véleményének, hogy senki
nincs, aki folytassa a tanszéki munkálatokat. A helyzet valóban kilátástalan volt, ennek azonban nem a tanszéki közösség tehetetlensége volt az oka,
sokkal inkább az, hogy egyre szűkebbé válik a tere a magyarságtudomány
oktatásának és kutatásának, a szakmai eredmények publikálásának.
A levéltárba továbbra is naponta bejárt, és bizonyára nem csupán a források izgalmas tartalma, a nyelvi anyag gyönyörűsége vonzotta ide: ez jelentette számára azt a csöndet és biztonságot, amely még Kelemen Lajos mellett
válhatott számára létszükségletté. 1925-ben elkezdett és utána is folyamatosan végzett levéltári kutatásai a cédulákra kijegyzett történeti nyelvi adatok óriási tömegét, korpuszát eredményezték. Ebben a korpuszban egyaránt
benne volt egy helynévtörténeti és egy szótörténeti tezaurusz megszerkesztésének lehetősége, és ez a lehetőség az évek teltével egyre inkább kényszerítő felelősséggé és paranccsá vált: el kellett kezdeni a feldolgozást.
Már nyugdíjba vonulása előtt, a hatvanas évek második felében megkezdte az Erdélyi magyar szótörténeti tár szerkesztését. Megalkotásának és
megjelenésének fordulatokban bővelkedő története jól ismert a szakmabeliek körében. Másfél milliót meghaladó adatát, a szótár nyersanyagát
levéltári búvárkodásainak kezdetétől gyűjtötte Szabó T. Attila. Mintegy
négy évtizeddel később válik számára határozottá, tudatossá magának
a szótárnak a terve, egyéni és részben családi vállalkozásként elkészült
aztán harminc évvel ezelőtt az 1. kötet, és meg is jelent 1975-ben a kor
legjelentősebb misszióját felvállaló Kriterion Könyvkiadónál, kiadói szerkesztője Szilágyi N. Sándor volt.53
53 A hetvenes-nyolcvanas években a Kriterion Könyvkiadó jelentette meg Szabó T. Attila
válogatott tanulmányainak, cikkeinek sorozatát. Mint a kor legfontosabb „nemzetiségi” intézménye, az erdélyi magyar tudományosság, a kolozsvári nyelvészeti műhely
minden ekkoriban elkészült munkájának kiadója is volt.
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Az indulás meglepő szakmai és közönségsikerével kötelezővé, sőt sürgetővé vált a folytatás. A szerkesztő belátta: az addigi heroikus egyéni
munka és személyes vállalás, az Erdélyben nem szokatlan egyszemélyes
intézmény önmagában képtelen lesz megbirkózni az elkezdett szellemi piramis megépítésével. Tanszéki munkatársaiból, barátaiból, tanítványaiból, családja tagjaiból intézmény nélküli intézményt szervezett, olyan szótárszerkesztő szabadcsapatot, amilyen soha nem volt, és bizonyára nem is
lesz a magyar tudomány történetében. A helyzet és a kor kényszerének is
szerepe volt abban, hogy idős munkatársak bármily szerény honorárium
reménye nélkül ebben a munkában találták meg életük értelmét, hogy
fiatalabb nyelvtörténészek ideális szakmai műhelyre találtak a munkaközösségben, és hogy többen más területen elkezdett szakmai karrierjüket
módosították, adták föl önzetlenül.
A 2. kötettől a munkatársaknak ez az elszánt, önfeláldozó csapata veszi át a szócikkek szerkesztésének nehéz munkáját. A munkaközösség létszáma közben bővül, kötetenként változik. A 4. kötet 1984-es megjelenése
után, amely rossz ómenként a kolozsvári temető, a Házsongárd nevével
zárul, az addig sem biztató körülmények rosszra fordulnak: a politikai,
ideológiai tiltások nyomán a szótár további köteteinek kiadása megszakad. A munkaközösség bizonytalan, kilátástalan helyzetbe kerül. Ezt tetézi a gyűjtő és főszerkesztő Szabó T. Attila hirtelen halála 1987-ben.
A munka ebben a lehangoló légkörben is tovább folyik. Nyilvánvalóvá
válik az is, hogy a Tár monumentalitásánál fogva túlhaladja az egyes emberi életeket, súlyos örökségként és felelősségként hagyományozódik az újabb
nemzedékekre. A modern építőáldozat szomorú példájaként a Tár tizenegy
volt munkatársa nincs már az élők sorában, köztük három volt főszerkesztő, Szabó T. Attila, az őt követő Vámszer Márta és Zsemlyei János. 1993-tól
kezdődően gyorsabb ütemben jelennek meg az újabb kötetek. Az 1989-es
kedvező változásokkal a budapesti megjelenés az Akadémiai Kiadó és az
Erdélyi Múzeum-Egyesület közös kiadásaként, az Akadémia, az Oktatási
Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának folyamatos
támogatása a legnemesebb eszme jegyében megvalósuló nemzeti integrációt bizonyítja. Az Erdélyi magyar szótörténeti tárnak eddig 12 kötete jelent
meg, megszerkesztve kiadásra vár a 13., és belátható időn belül elkészül az
utolsó, a 14. is. Kétségtelenül az EME százötven éves ünnepének az lehetett
volna a koronája, ha 2009-ben az utolsó kötet megjelenését is ünnepelni
lehetett volna. De ünnepi ajándék lehet az is, ha a 13. kötet megjelenhetik,
és ha meglesz a kellő biztosítéka az utolsó kötet kiadásának.
A történelem elégtétele, hogy Szabó T. Attila halála után az őt elindító
intézmény, az Erdélyi Múzeum-Egyesület feltámadhatott, és újra szerepet
vállalhatott az életmű kiteljesítésében: a Tár szerkesztésében és kiadásá-
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ban. A Szótörténeti tár igazi értelme és legfőbb szakmai értéke nem az,
hogy mintegy felleltározza, megörökíti Erdély gazdag nyelvi múltját, nem
a lezárás és a betakarítás a fő funkciója. Kétségtelenül rendkívül jelentős,
hogy általa Erdély méltó helyre és méltó fénybe kerül a magyar nyelv és a
magyar művelődés történetében. Ezt az eddig megjelent, több száz szakmai méltatás is igazolja. Fontosabb ennél az, hogy a feltárt, feldolgozott
források hozzáférhetőkké váltak a magyarságtudomány művelői számára. Már 2000-ben több mint félszáz olyan nyelvészeti, névtani, néprajzi,
művelődéstörténeti monográfiát, tanulmányt lehetett számba venni,
amelyeknek a Tár volt a fő forrásuk.54 Az is megnyugtató fordulat, hogy a
munkatársak legfiatalabb nemzedéke nemcsak a szerkesztői munka terhét érezheti, hanem annak előnyét is, hogy ebben a műhelyben szerzi meg
szakmai ismereteit, tapasztalatait. A 12. kötetnek Fazakas Emese a főszerkesztője, aki a legfiatalabbakat, a harmadik nemzedéket képviseli. A szótár anyagából már négy nyelvtörténeti doktori dolgozat készült Kolozsváron, közöttük a főszerkesztőé, és ezek mind az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Erdélyi Tudományos Füzetek sorozatában jelentek meg.

Folytonosság és megújulás az intézményekben
és a szakmai feladatokban
A háború utáni évtizedekben továbbra is közös vonás a kolozsváriak kezdeményezéseiben, és ezt programszerűen – elsősorban a maga számára –
szintén Szabó T. Attila fogalmazta meg, hogy a feltárt nyelvi anyag, a vizsgált
jelenségek elsődlegesen Erdély múltjából és jelenéből valók: „...engem korakezdettől tudatos, célkitűzésszerű határozottsággal elsősorban a szülőföld
és közelebbről a mindenkori közvetlen földrajzi-társadalmi környezet jelenségei érdekeltek és érdekelnek szenvedélyesen ma is”.55 A magyar szempontjából
kedvezőtlen nyelvi folyamatok érzékeléséből fakad a tudományon túlmutató
missziós szerep és elkötelezettség a halványuló múlt hiteles nyelvi adatainak
feltárására és feldolgozására, a múlékony jelen nyelvi állapotának rögzítésére, lehetőség szerint a nyelvhasználat és nyelvmegtartás bátorítására. A
módszerek a kutatási céloknak megfelelően változatosak, általában adataikban pozitivista módon bőségesek és hitelesek, a rokon területek irányában
nyitottak. Közismert, hogyan alakítható az adatok és az elmélet viszonya a
54	Lásd erről Lőrinczy Réka: Az Erdélyi magyar szótörténeti tár első négy kötetének sajtófogadtatásához kapcsolódó észrevételek. = Emlékkönyv. 28–36.
55 Szabó T. Attila: Elöljáró beszéd. = Anyanyelvünk életéből. 12.
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kutatásban: vagy az adatok szerint alakul az elmélet, vagy az elmélethez igazodnak az adatok. Szabó T. Attila következetesen az előbbi híve volt.
Valamely iskola működésére az jellemző, hogy a kutatási területek,
új paradigmák kezdeményezésében a személyiségnek van kulcsszerepe,
a megvalósításban tanítványok, munkatársak népes csapatának és több
nemzedék kitartó munkájának. Erdélyben a második nemzedéket azok
a fiatalok alkották, akik a háború idején és azt követően indultak el tudományos pályájukon: Árvay József, Gálffy Mózes, Márton Gyula, rövid
ideig Imre Samu, Nagy Jenő, majd Vámszer Márta, Szabó Zoltán, Janitsek
Jenő, Murádin László, B. Gergely Piroska, J. Nagy Mária, Balogh Dezső,
Bura László, aztán az ötvenes-hatvanas években Kósa Ferenc, Vöő István,
Zsemlyei János, Péntek János, P. Dombi Erzsébet, még későbben Szilágyi N.
Sándor és a legfiatalabbak már a fordulat után: Benő Attila, Csomortáni
Magdolna, Máthé Dénes, Pethő Ágnes, Fazakas Emese, Kádár Edit.
Az iskolákat korábban a viszonylagos elszigeteltség is erősítette karakterben. Napjainkban a tudományos iskola lassan értelmét veszti, mivel a
kommunikáció új technikája révén megváltozott a tudományszervezés és a
nemzetközi tudományos kapcsolatok rendszere. A mobilitás, a teljes nyitás, a
személyes és az intézményes kapcsolatok és kapcsolódások új lehetősége más
távlatokat nyitott a tudományos kutatásban. Ezért is óvakodnunk kell annak
megítélésétől, tovább él-e napjainkban a kolozsvári nyelvészeti iskola.
A harmincas években kezdeményezett kutatási irányok és témák napjainkra sem zárultak le teljes egészében.56 A kezdeti nekilendülés után az
ötvenes évektől jóval szerényebb tér és lehetőség nyílott a névtani, főképpen pedig a helynévkutatásra. Folyamatosan voltak és vannak ilyen jellegű kutatások, viszonylag sok a publikáció is, Budapesten Hajdú Mihály
vezetésével folyik a még Szabó T. Attila által gyűjtött történeti helynévanyag kiadása is.57 Ennek ellenére még mindig távol állunk attól, hogy Erdély történeti és néprajzi tájai szerint teljessé váljon a kép. Ehhez föltétlenül
szükséges az eddigi kutatások régiónkénti kiegészítése, az adatok korszerű
feldolgozása, azoknak az új, társadalmi és kognitív szempontoknak az érvényesítése, amelyeket az ilyen jellegű kutatásoktól ma joggal várnak el.
A nyelvföldrajzi munkák tekintetében a helyzet szerencsére ellentéte
az előbbinek. A romániai magyar nyelvjárások atlasza kezdeményezője és
megtervezője szintén Szabó T. Attila volt, kivitelezője a terepmunkában
Murádin László, a kiadásban Juhász Dezső. Közelebbről várható az utolsó,
56 Az 1990 utáni időszakra vonatkozó részletes összefoglalás: Péntek János: Örökség és
kihívás. Az erdélyi magyar nyelvtudomány a század- és ezredfordulón. = Tizenkét év. Ös�szefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti
eredményeiről. I. Szerk. Tánczos Vilmos – Tőkés Gyöngyvér. Kvár 2002. 15–50.
57	Lásd Bárth M. János: Szabó T. Attila Erdélyi Helynévtörténeti Adattára. = Emlékkönyv.
63–65.
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a 11. kötet megjelenése. Az atlasz átfogóan mutatja be a keleti régió nyelvföldrajzát, és mivel kiadása számítógépes feldolgozással történt, lehetőség
lesz a rendkívül gazdag anyag további elemzésére is. A moldvai csángó, a
hétfalusi és a Szilágyság nyelvatlasza szintén megjelent, publikálásra vár
viszont a székely, esetleg a későbbiekben a Teiszler Pál által összegyűjtött
Szamoshát nyelvtérképe.
A nyelvi és kulturális kapcsolatok, kölcsönhatások vizsgálata szemléletileg és módszertanilag is átalakult az elmúlt két-három évtizedben.
A korábbi összefoglaló munkákat jól hasznosítja, de jelentős mértékben
korrigálja és pontosítja a mai szociolingvisztikai kutatás. A kolozsvári műhelynek anyagban és tapasztalatban is előnyt jelent az előző nemzedék
munkája – az a történeti anyag is, amelynek feldolgozását legalább két évtizeden át Szabó T. Attila irányította –, megkönnyíti azt, hogy részt vegyen
az egész Kárpát-medencére kiterjedő kétnyelvűség-vizsgálatokban. Nem
véletlen, hogy a Magyar Tudományos Akadémia által kezdeményezett és
2001-ben létrehozott nyelvi kutatóállomás-hálózat erdélyi műhelye az Ő
nevét vette föl. Ez is jelképes kifejezése annak, hogy az örökség nem csupán a folytatás felelősségét rója a mai nemzedékre, de Szabó T. Attila szakmai és emberi példájával is tovább él.
A Csűry által meghonosított „szavak és dolgok” módszere általánosabb
etnolingvisztikai keretben úgy módosult, hogy a képzésben és kutatásban
újra intézményesült néprajzi, folklorisztikai kutatások kiterjednek a nyelvi
vonatkozásokra is, a nyelvjárási terminológiai vizsgálatok pedig a népi kultúrára. Megszűnt tehát az a kényszerhelyzet, amely a tárgyi néprajz több
vonatkozását a szókincsvizsgálat körébe utalta. Erre legjobb példa éppen
az elmúlt évtizedek többféle megközelítésű etnobotanikai kutatása.
A szociolingvisztikát, az élőnyelvi vizsgálatokat néha szembeállítják a
nyelvműveléssel, fölöslegesnek, sőt károsnak minősítve ez utóbbit. Magam
fontosnak tartom a megalapozott véleménynyilvánítást a mindennapi
nyelvhasználat kérdéseiben, a nyelvi tanácsadást, a nyelvi ismeretek és a
nyelvi műveltség terjesztését. Az anyanyelvi mozgalmat is, amelynek legfőbb törekvése, hogy bátorítsa az anyanyelv használatát a fiatalok körében,
hogy igényességre neveljen az iskolában és az iskolán kívül, hogy tudatosítsa azokat a tényezőket, amelyek erősítik a nyelvmegtartást a nyelvcsere
ellenében. Ebben mindenkinek szerepe lehet, az EME-nek is mint központi
tudományos intézménynek. Az egyik legaggasztóbb tünet, hogy miközben
kiterjed a közéleti és néha még a hivatali nyelvhasználat is, és a média révén
fokozottabban érvényesülhetnek az egységesítő nyelvi minták, botrányosan
romlik az írásbeliség színvonala. Ennek is megvannak az okai. Sok szó esik
mostanában a szociolingvisztikában arról, mennyire káros egyik vagy másik nyelvhasználati forma megbélyegzése, stigmatizálása. Ezt én is annak
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tartom, amikor a beszélő emberről van szó. De véleményem szerint igenis el
kell marasztalni a nyelvileg provinciális, gondozatlan kiadványokat, különösen a botrányos nyelvezetű tankönyveket, amelyek – amellett, hogy megnehezítik vagy éppen lehetetlenné teszik a szöveg megértését – megzavarják,
fertőzik a tanulók nyelvérzékét, nyelvhasználatát. Ezért is kívánatos volna,
térjen vissza az EME ahhoz a régi gyakorlathoz, hogy a vándorgyűléseken
kerüljön mindig szóba a magyar nyelv erdélyi helyzete, a nyelvhasználat valamilyen aktuális vonatkozása, az egyes szaknyelvek kérdései.
Most mintha hasonló tapasztalatokat élnénk át, mint száz évvel ezelőtt:
az intézmények bőségében, sőt inflációjában sokak számára az EME inkább zavaró kövület, holott központi szakmai intézményként iránymutató
lehet a közéletben és a tudományban egyaránt: fontosak azok a kutatások,
amelyeket munkatársai folytatnak; jelentős szolgálatot tesz könyvtárával;
több szaktudomány eredményeinek hasznosulásához járul hozzá kiadványaival. És újra fontos szerepet tölt be a nyelvészet számára is folyóiratával,
az Erdélyi Múzeummal és egyéb kiadványaival. Az Erdélyi Tudományos
Füzetek sorozatában jelent meg több konferenciaanyag (Az Erdélyi Magyar
Nyelvmívelő Társaság kétszáz éve – 1793–1993. 218. sz. 1994; Szentkatolnai
Bálint Gábor. 220. sz. 1994; A nyelvész Brassai élő öröksége. 256. sz. 2005), és
ez a sorozat vált az újabb nyelvészeti doktori disszertációk publikálásának
keretévé is (T. Szabó Csilla: A deverbális igeképzés a XVI–XVIII. században az
Erdélyi magyar szótörténeti tár adatanyaga alapján. 240. sz. 2003; Szilágyi
N. Sándor: Elmélet és módszer a nyelvészetben. 245. sz. 2004; Benő Attila:
A kölcsönszó jelentésvilága. 246. sz. 2004; Fóris-Ferenczi Rita: A visszahatás
kifejezése a magyar nyelvben történeti megközelítésben. 251. sz. 2005; Máthé
Dénes: A költői kép szemiotikai és irányzati vizsgálata a két világháború közti
magyar költészetben. 252. sz. 2005; Fazakas Emese: A fel, le és alá igekötők
használati köre a kései ómagyar kortól napjainkig. 260. sz. 2007).

În baza prelucrării şi analizei surselor disponibile, studiul prezintă rolul lui Attila Szabó T.
pe parcursul a două decenii ale Societăţii Muzeului Ardelean, măsura în care a continuat şi
a întărit tradiţiile anterioare ale instituţiei, temele şi concursul lui organizatoric şi editorial
prin care a facilitat adaptarea instituţiei la condiţiile istorice schimbătoare. Deceniile al
treilea şi al patrulea ale secolului XX reprezintă perioada de reluare a activităţii Muzeului
într-o situaţie istorică profund modificată. În cariera savantului, aceştia sunt şi anii de început la care au adus o contribuţie importantă instituţia, unele personalităţi proeminente
din jurul ei, arhivele şi posibilităţile de publicare de care savantul s-a putut bucura. În mod
paradoxal, evenimentul care aduce o întorsătură favorabilă în acest răstimp coincide cu
războiul. Tocmai de aceea, perioada respectivă nu a putut fi de lungă durată. Societatea va
fi desfiinţată, renumele şi poziţia universitară consolidată a lui Szabó T. vor asigura însă
posibilitatea de continuare a carierei ştiinţifice, de formare profesională a unor colegi şi de
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organizare a echipelor de lucru, precum şi pentru desăvârşirea operei. În sfârşit, în ultimul
deceniu al secolului, după moartea sa, aceeaşi Societate a Muzeului Ardelean, devenită din
nou activă, a putut fi instituţia care a asigurat, în colaborare cu Akadémiai Kiadó [Editura Academiei], publicarea volumelor aferente Dicţionarului istoric al lexicului maghiar din
Transilvania.
Based on a review and analysis of the available sources, the study focuses on the role of
Attila Szabó T. through two decades of the Transylvanian Museum Society, on the ways
in which he fortified and furthered the traditions of this institution, and on those topics
of research as well as on his organisatorical and editorial contribution by ways of which
he aided the Society to adapt itself to the changing historical circumstances. The third
and the fourth decades of the 20th century represent the restoration period of institution’s
functioning under radically altered historical conditions. These were also the years of the
first steps in the scholarly career of Szabó T., during which the institution itself, next to
many outstanding personalities, the archives, and possibilities for publishing have offered
him great support. Oddly enough, the favourable turn of events in this period has been
brought about by the war – and for this very reason, its effects could not last very long.
Albeit the Museum Society is dissolved, Attila Szabó T.’s academic reputation and his position at the university will further insure the opportunity to carry on his vocation, while instructing future colleagues and establishing scientific workgroups, and perfecting his life’s
work. Eventually, in the last decade of the century, following his death, the re-established
Transylvanian Museum Society would be the institution to publish, in collaboration with
the Hungarian Academy of Sciences, further volumes of the Transylvanian Hungarian Lexicological Dictionary.

Péntek János
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TAVASZY SÁNDOR
(1888–1952)
Nemzet, közösség, szolgálat.
Tavaszy Sándor szellemi öröksége

Lassan tizenöt éve, hogy akkor még filozófia szakos egyetemi hallgatóként
Tavaszy Sándor életművének, tudományos-közéleti pályájának az elemzéséhez fogtam, s pontosan hét éve annak, hogy 2002 őszén a róla szóló
monográfiámat megjelentettem.1 E másfél évtizednek a során több írásban és előadásban dolgoztam fel filozófusi és teológusi munkásságát, közéleti szerepvállalását, az egyetemes magyar tudományosságban betöltött
jelentőségét, minden esetben kínosan törekedve az eszme- és filozófiatörténész számára mérvadó tudományos módszertan betartására, ezen belül pedig elsősorban a történetírói objektivitás hiánytalan alkalmazására.
Nem volt könnyű feladat, hisz atyai dédnagyapám írásait, betűit, gondolatait és személyiségét kellett az érzelemmentes, rigorózus elemzés tárgyává tenni. Most viszont – amidőn az ókori görögök szellemében is elértem
1

Tonk Márton: Idealizmus és egzisztenciafilozófia Tavaszy Sándor gondolkodásában.
Kvár–Szeged 2002.
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életem „akméját”, s túl vagyok már egy egész sor, mindennemű szubjektivitást és érték-preferenciát kizáró Tavaszy-tanulmányon – talán eljött
az ideje annak, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület jeles személyiségeinek
emléket állító kötetben megkíséreljek – legalább egy rövid felvezető erejéig – valóban emléket állítani személyiségének, lényének, szellemiségének:
mindannak, ami földi pályafutása óta belengi utódainak életét, mindennapjait, gondolkodását, világnézetét.
Az Erdélyi tetők első eredeti, Szépmíves Céh által kiadott példánya2
2002. november 11-én, Márton-nap alkalmával került a birtokomba. Néhai édesapám, dr. Tonk Sándor ajándéka volt – nevének felemlegetését a
fiúi „önzés” mellett az EME keretén belül kifejtett munkája is indokolja –,
s a következő mondatok szerepelnek belső címlapján: „Fogadd névnapodra Dédnagyapa könyvét, azzal a kívánsággal, hogy soha ne feledkezzetek
meg az itt írottakról.” Így, nagy „D”-vel és többes számban – mintha csak
egy örökség került volna átadásra a közeli utódokon keresztül a távolabbiak számára. És személyes szinten valóban ezt jelenti számomra Tavaszy
Sándor: egy örökséget, melyet részben akarva, részben pedig akaratlanul,
készen kaptam; egy örökséget, melyet sok tekintetben követendőnek és
követhetőnek, néhány tekintetben viszont már „idejétmúltnak” és követhetetlennek tartok. Függetlenül azonban attól, hogy az önmagamra való
rákérdezés során a szellemi hagyatékából származó identitás-elemek negatív vagy pozitív jelentéssel bírnak, ez az örökség kétségtelenül benne
van életvilágomban, szűkebb-tágabb családom mindennapjaiban, értékrendemben és identitásomban.
Hogyan is lehetne tehát körülírni ezt az örökséget e rövid emlékállítás
keretében? Mi is jellemezte szellemi hagyatékát s egyszersmind Tavaszy
Sándort, az embert?
Kiegyensúlyozott, nyugodt, alázatos ember volt, aki maradéktalanul
hitt abban, hogy van nálunk magasabb hatalom, mely életünket megszabja, irányítja, s hogy vannak egyéni ambícióinkat, személyiségünket,
akaratunkat háttérbe szorító, ezeknél jóval fontosabb ügyek és feladatok.
Sokszor gondolkodom el azon, hogyan tudott ennyire őszintén hinni a
szolgálat, a feladatvállalás imperatívuszában, az egyént minden vonatkozásban, végletesen háttérbe szorító közügyek végzésének a fontosságában, a hívő és tudó ember küldetésének gondolatában. Családi „krónikák”
is feljegyzik, hogy majdhogynem zavarba ejtő volt küldetéstudatának
intenzitása és őszintesége, s a környezetében élők sokszor azért érezték
feszélyezve magukat, mert – hozzá képest – alkalmatlanok voltak erre
az „elemi erejű” közösségi gondolkodásra. Személyes feljegyzéseiben viszonylag fiatalon, 39 évesen, maga Tavaszy írja, hogy „elmélkedve elmúlt
2

Tavaszy Sándor: Erdélyi tetők. Úti élmények és természeti képek. Kvár 1938.
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éveim története fölött, azt állapíthatom meg [...], hogy amióta öntudatos
életfelfogással rendelkezem, mindig – a világ szerint – ama »bolondok«
közé tartoztam, akik ismertek maguknál és saját ügyüknél valami nagyobbat, aminek szolgálatába rendelték erejüket, képességeiket, idejüket,
egész életüket. Mindig nagyobb ügy volt számomra: a kultúra, a nemzet,
az emberiség érdeke.”3
Örökségének legalább ennyire fontos eleme a haza, az erdélyi tájak és
emberek, a szűkebb és tágabb értelemben vett szülőföld szeretete. Itthon
érezte jól magát, ott, ahol a természet, a föld, a hegyek, a völgyek és az emberek külön jelentést tudtak hordozni számára. Soha meg nem fordult a
fejében – számos kortársától eltérően – a szülőföldtől való megválás gondolata. Nem volt olyan utazása, kirándulása, ahol ne adott volna hangot
ennek a szülőföld iránt ragaszkodásnak, utódaiként – jelentős mértékben
neki köszönhetően – szinte automatizmusként tanultuk meg szeretni a
Kolozsvár környéki tájakat, a Bükk dombjait, az Árpád-csúcsot, a Bácsitorok kis völgyét vagy a kissé távolabb fekvő Vigyázót.
Mai fogalomhasználattal élve egy jobbára konzervatív szellemiséget
testált az utána következőkre. A küldetés, a szolgálat, a szülőföld fontossága mellett gondolkodásában legalább ekkora súllyal voltak jelen a hit, a
család, az egyházi és nemzeti közösség értékei is. Mélyen hívő ember volt,
magánemberként, közéleti személyiségként, de akár tudósként is fenntartások nélkül vallotta a transzcendencia valóságosságát, az emberi élet
Isten igéjének alávetett természetét. Otthonának, családi életének természetes velejárója volt a közös áhítat, imádság, a saját és a közeli barátok,
tanártársak gyerekeinek tartott rendszeres bibliaórák. László Dezső írja
róla, hogy „a nemzeti, társadalmi és közéletben a konzervatív felfogásúak
közé tartozott. Ez a konzervativizmus azonban nem jelentett maradiságot. A nagy erdélyi hagyományokat akarta élővé tenni a mai nemzedékben. Úgy akart élni a mában, ahogyan az erdélyi élet egykori legnagyobb
képviselői a maguk korában élték a maguk életét. Nehezen jutott el odáig,
hogy egyik előadásában Adyt modern költőnek nevezte, és jelentőségét
egyik-másik viszonylatban elismerte.”4
Legvégül pedig e rövid személyes emlékállításban nem hagyhatom
említés nélkül azt az örökséget, melyet a tudományművelés, a szellemi
munka, a kutatótevékenység mindenkori természetére nézve testált szűkebb-tágabb környezetére, utódaira. Azt, hogy nincs öncélúan, kizárólag az önmagában vett tudományért művelt tudomány; hogy a szellemi
tevékenység, a kutatómunka mindig valamely általánosabb értelemben
Tavaszy Sándor: Az én utam. Élmények, gondolatok, törekvések (1922–1932). Kézirat [hagyaték], 1927. február 27-i bejegyzés.
4	László Dezső: Tavaszy Sándor 1888–1952. Kézirat 1952-ből [hagyaték], 21.
3
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vett gyakorlati érdek s valamely egyetemesebb cél beteljesítésének szolgálatában áll; egyszóval, hogy a tudományosságnak – bármilyen magas
minőségi szinten is legyen művelve – csak akkor van igazán értelme és
jelentése, ha valamely egész, valamely kulturális, társadalmi, közösségi
és szellemi totalitás adja annak végső értelmezési és értékelési felületét.
Talán az utóbbi meggyőződés volt Tavaszy Sándor voltaképpeni ars poeticája.
A személyiségére olyannyira jellemző, lényétől olyannyira elválaszthatatlan szolgálat- és küldetéstudat, a töretlen tenni akarás, a szűkebb és
tágabb értelemben vett nemzeti közösségvállalás, az erdélyi magyar kultúra és tudományosság ügyével való azonosulás határozta meg az Erdélyi
Múzeum-Egyesülethez fűződő viszonyát s – ezen belül – az Egyesület életében betöltött szerepét is. Nem a tisztségek és a renomé, hanem az egész
életét meghatározó nemzet- és tudománypolitikai feladatok elvégzésének
egyik legfontosabb színterét látta ebben intézményben. A mai avatatlan
olvasó vagy monográfus számára már-már a demagógia határait feszegetőnek tűnhet az a küldetéstudat és alázat, amellyel Tavaszy Sándor az
EME keretében betöltött egyes tisztségeihez is viszonyult. Eszközt látott
bennük és nem célt: annak az eszközét, hogy túllépjünk saját érdekeinken, egyedi egzisztenciánkon, hogy átlépjünk individuális mivoltunkból
közösségi identitásunkba. Felfogásának tisztaságát, feladatvállalásának
őszinteségét igen szépen érzékeltetik a kolozsvári református kollégiumban egykoron elhangzott mondatai: „Milyen könnyű átvándorolni a földi
lét árnyékos völgyein annak, aki nem hordoz küldetést a lelkében, milyen
könnyű megalkudni, kitérni nehézségek elől annak, aki csak a saját kis
érdekeit szolgálja [...]. Milyen könnyű dicsőséget, hírnevet szerezni annak,
aki nem néz fennebb és nem lát magasabbat saját dicsőségénél. [...] Milyen
könnyű annak, aki csak saját nevében szól, s csak a saját nevéért, csak a
saját létéért és jövendőjéért hordoz felelősséget a lelkében. Milyen kön�nyű annak, aki Káin lelkét hordozza csupán: avagy őrizője vagyok az én
atyámfiának?”5
Tavaszy Sándor valóban őrizője próbált lenni atyafiainak: apaként,
lelkipásztorként, teológiai professzorként, filozófusként, pedagógusként,
egyházi elöljáróként és EME-tisztségviselőként egyaránt. S talán nem is
a legkönnyebb időkben próbált meg – sok más társával együtt – az erdélyi magyar közállapotok, az erdélyi magyar kultúra és tudományosság
„őrizője”, a kurrens nemzet- és tudománypolitikai stratégiák kidolgozója, megfogalmazója lenni. Az 1918-as főhatalomváltást követő időszakról
5

Tavaszy Sándor: Isten akaratának erdélyi magyar prófétája. Istentiszteleti beszéd a kolozsvári kollégium Apáczai-emlékünnepélyén, 1926. január hó 8-án, a kolozsvári kollégium oratóriumában. Kézirat [hagyaték], 3.
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ugyanis joggal írja Szabó T. Attila, hogy ez volt az EME életének a „hőskorszaka”, amikor – bár nem minden tekintetben születtek időtálló, a kor
legmagasabb színvonalán álló szakmai eredmények – az erdélyi tudományos élet folytonosságát döntő részben ez az intézmény biztosította.6 Tagjai, tisztségviselői sokszor lehetetlen körülmények között, az új főhatalom
minden természetű zaklatása, az Egyesület vagyonának lépésről lépésre
történő kisajátítása, a gyanakvás és a rosszindulat s amúgy pedig az általában szilárdnak egyáltalán nem nevezhető politikai viszonyok közepette
végezték – paradox módon, ámde hitet és kérlelhetetlenséget sugallva –
közép- és hosszú távú perspektívákat igénylő tudományos és tudományszervező munkájukat. Sikerrel, mondhatnánk, hisz az Egyesületet néhány
esetben csupán hajszálak választották el a teljes feloszlatástól. Az EME
1918–1940 közötti „hőskorszakának” a diagnózisát egyébként László Dezső is megerősíti, aki szerint „különösen 1940 előtt volt döntő jelentősége [...] a szellemi irányítás terén, s hogy akkori hivatását egyre nagyobb
öntudatossággal és lendülettel végezhesse, abban döntő jelentősége volt
Tavaszynak is”.7
Tavaszy Sándor 1920-tól volt választmányi tagja az Erdélyi MúzeumEgyesületnek, 1929. október 8-án pedig megválasztják a Bölcsészet-,
Nyelv- és Történettudományi Szakosztály elnökévé, mely funkciót 11 éven
keresztül, 1940-ig tölti be. 1930-tól az EME egyik alelnöke, egy ideig az
elnöki tisztséget is ellátja. Aktív szereplője az intézmény életének, az éves
vándorgyűlések, a szakosztály fáradhatatlan előadója és résztvevője, az
egyesületi kiadványok rendszeres szerzője és szerkesztője. Rendezvényekben, eseményekben, publikációkban nem mérhető, ám legalább ilyen
súlyú rendszeres ténykedése a Múzeum érdekében kifejtett „háttérmunkája” vagy – ahogyan ezt ma neveznénk – lobbitevékenysége. Személyes
feljegyzéseiből, naplóiból tudjuk, hogy a kolozsvári közéletben fontos szerepet betöltő, Majális utcai Társadalom nevű kaszinóban Tavaszy és korának meghatározó személyiségei között komoly beszélgetések folytak az
Egyesület jövőjéről, az erdélyi magyar tudományos élet stratégiájáról – s
ahogyan az lenni szokott, néhány fontos kérdésben nem a közgyűlésen
vagy szakosztályi üléseken, hanem a kaszinóban született a voltaképpeni
döntés.
Ha végigolvassuk mindazokat az írásokat, cikkeket, sajtónyilatkozatokat, melyekben Tavaszy az Erdélyi Múzeum-Egyesület által felvállalandó és elvégzendő tudománypolitikai feladatokat nevesíti, szinte lehetetlen, hogy ne kerítsen hatalmába bennünket a „déjà vu” érzése. Hogy itt
és most, a 21. század elejének Erdélyében ezek a célok jobbára ismerősen
6	Vö. Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története és feladatai. Kvár 1942.
7	László Dezső: i.m. Kézirat 1952-ből [hagyaték], 20–21.
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hangzanak. Mert miben is látja az EME korabeli tisztségviselője az egyesület kiemelt feladatait? A koncepciójában, törekvéseiben és intézményeiben
(!) egységes tudománypolitika kidolgozásában és vállalásában; az egységes magyar tudományosság megvalósítására való törekvésben; a közösségi összefogás biztosításában az intézmény nemzetpolitikai céljai elérése
során; az Egyesület kisebbségi közösség által való eltartására, gazdasági
önállóságára irányuló társadalmi-gazdasági összefogás megvalósításában; a sajátosan erdélyi szaktudományos feladatok elvégzésében – íme
az Erdélyi Múzeum-Egyesület stratégiai célkitűzéseinek régi-új megfogalmazása. A napjaink tudománypolitikájában gyakorta megfogalmazódó
elváráshoz hasonlóan Tavaszy Sándor is úgy véli, hogy az erdélyi magyar
tudósoknak elsősorban azokat a tudományos célkitűzéseket, feladatokat
kell vállalniuk, melyeket más nem végez el helyettük, melyeknek a megvalósítása főleg az itthoni tudományos közösség felelőssége. Ezek lennének egyszersmind azok a kutatási területek, melyek közvetlenül érintik
a kisebbségi magyar közösséget, s amelyek – ahogyan ő maga gyakorta
fogalmaz – belevágnak nemzeti egzisztenciánkba. A magyar írótársadalom fontos részét tömörítő Erdélyi Helikon egyik találkozóján Tavaszy
Sándor igen pontosan és precízen felsorolja az erdélyi magyar közösséget
közvetlenül érintő tudományos feladatokat, a következő kiemelt kutatási
területeket jelölve meg előadásában: 1. Erdély geológiája, botanikája és zoológiája (pl. a Hargita geológiai vizsgálata vagy a mezőségi tavak feltérképezése); régészeti tevékenységek (a népvándorlás kori, középkori és újkori
magyarságra vonatkozó kutatások); néprajz (tárgyi néprajz, helynévkutatás); nyelvészet (pl. nyelvjáráskutatás); történettudomány és művészettörténet (erdélyi levéltárak, az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Székely Nemzeti
Múzeum, az egyházi levéltárak kutatása és az eredmények mihamarabbi
kiadása; Erdély történetének megírása; templomok és kúriák stílustörténetének megírása); irodalom- és egyháztörténeti kutatások; népességszociológiai búvárlatok és a nemzeti oktatáspolitika kidolgozása; az erdélyi
világnézet filozófiai vizsgálata.8
Persze egy ilyen típusú, átfogó kutatási program nem nélkülözheti az
egységes szemléletmódot, a tudományos közösség tagjai által egyformán
elfogadott és képviselt kutatáspolitikát, a legszélesebb körű társadalmigazdasági összefogást a kiemelt kutatási tevékenységek elvégzése terén.
E tekintetben sincs új a nap alatt: amint azt sokan napjaink erdélyi tudományosságának felróják, Tavaszy is keserűen állapítja meg, hogy „a közéleti kérdések megítélésénél éppen a koncepció hiányzik. [...] Művészi és
8	Vö. Tavaszy Sándor: Az erdélyi írók munkaközössége a tudományos élet szolgálatában.
Kézirat [hagyaték]. Előadás, melyet valószínűleg az 1936. július 2–4-én megtartott
marosvécsi Helikon-találkozón mutatott be.
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tudományos irodalmunk nem sokáig nélkülözheti a helyes irodalom- és
tudománypolitikát. Ennek pedig célja, hogy közös szellemi munkával az
írók és a tudománnyal foglalkozó tudósok egymástól folytonosan indítást
nyerjenek. Indítások elfogadására azonban csak azok alkalmasak, kik
magáért az »ügy«-ért: a nemzeti szellemiség ügyéért élnek és dolgoznak. [...]
Fórumot kell teremtenünk úgy a magyar tudomány, mint a szépirodalom
részére. Ezt a fórumot azok között a keretek között kell keresnünk, amelyeket a történelmi múltból örököltünk. Rendbe kell hoznunk, meg kell újítanunk az Erdélyi Irodalmi Társaságot és az Erdélyi Múzeum-Egyesületet.”9
A Helikon írói közössége számára egyenesen követelményként fogalmazza meg, hogy támogatnia kell az egységes magyar tudományosság kialakítását, nem csupán szellemi, hanem intézményi szinten is: „Mit tehet
az erdélyi írók munkaközössége az erdélyi tudományosság érdekében?
Mindenekelőtt fejezze ki ünnepélyesen, hogy szükségesnek tartja, hogy
a tudományos kutatásokkal foglalkozók, főképpen azok, akik a tudományos irodalomnak is aktív munkásai, sürgősen alkossanak a szépírókéhoz
hasonló tudományos munkaközösséget vagy önállóan, vagy pedig – s ez
volna különösen kívánatos – az Erdélyi Múzeum-Egyesületen belül. Ennek
érdekében ajánlja fel a helikoni írói közösség, hogy az általános szellemi
műveltség színvonala érdekében készséggel támogatja a tudományos irodalom munkásait ennek a tervnek a megvalósításában.”10 Tavaszynak az
egységes tudomány- és kutatáspolitikai koncepció hiánya miatt érzett keserűségét fejezi ki 1932-ből származó naplóbejegyzése is: „Nincs is szomorúbb helyzetben semmi, mint a magyar tudományosság. [...] Erdélyben,
a magyar életben van minden, csak egy nincsen: tudománypolitika. [...]
Sokat foglalkoztam azzal a kérdéssel, mit kellene az erdélyi magyar tudományosság fellendítéséért tenni. Hogyan lehetne ifjú erőket bevonni az
Erdélyi Múzeum-Egyesület munkájába?”11 Egy másik helyen pedig a mostanában is oly sokat emlegetett, intézményeink fenntartása szempontjából
döntő jelentőségű társadalmi-politikai összefogásnak a hiányát állapítja
meg: „Minden munkánk eredményét lehetne fokozni, ha magyarságunk
illetékes vezetői méltányolni tudnák és készek lennének támogatni azt.
De mi még mindig ott tartunk, hogy közöttünk a politikus csak politikus,
9

10
11

Erdélyi műhely. Erdélyi magyar írók nyilatkoznak készülő műveikről, olvasmányaikról és a
helyes irodalompolitikáról (Körkérdés). Keleti Újság 1933. december 24. 36–37. – Ezeket
a gondolatokat egyébként Tavaszy a készülő, ám végül csonkán, kéziratban maradt Keresztyén Etika című munkája kapcsán fogalmazza meg, s úgy nyilatkozik, hogy a teológiai-tudományos célkitűzések mellett a tervezett mű megírására készteti a „zilált”, minden egységes koncepciót, stratégiát, tudománypolitikát nélkülöző kisebbségi élet is.
Tavaszy Sándor: Az erdélyi írók munkaközössége a tudományos élet szolgálatában. Kézirat [hagyaték], 5–6.
Tavaszy Sándor Naplója. 1932. október 26–27-i bejegyzések. Kézirat [hagyaték].

499

HIVATÁS ÉS TUDOMÁNY

a gazdasági szakember csak gazdasági szakember, a bankos csak bankos,
az ügyvéd csak ügyvéd, az orvos csak orvos, de nem abban az értelemben,
hogy aztán egész lélekkel, hanem abban az értelemben, hogy minden kérdést csak a saját elszűkítő ellenzőjének határai között néz.”12 Mindezeket
a belső problémákat, kihívásokat pedig csak tetézték a külső tényezőkkel
kapcsolatos, nem kevésbé nehéz viszonyok: az Egyesület táraiért, gyűjteményeiért, könyvtáráért, általában véve a tulajdonosi és bérbeadói jogaiért folytatott szüntelen küzdelem, a kolozsvári egyetemhez fűződő jogiszellemi kapcsolatok rendezésére irányuló folytonos próbálkozások.13
Nem voltak tehát könnyű idők ezek az Erdélyi Múzeum-Egyesület
életében, s nem kis feladatokat vállaltak azok, akik – Tavaszy Sándorral
együtt – megpróbáltak az erdélyi magyar kultúra és tudományosság „őrizői” lenni. S mindezzel együtt egy igen gazdag időszaka volt ez az intézmény életének. Rendszeresek voltak a szakosztályi előadássorozatok és az
éves vándorgyűlések, megszakítások nélkül került kiadásra az Egyesület
folyóirata, s az Erdélyi Tudományos Füzetek oldalain számos kutatási
eredmény bemutatására nyílt lehetőség. A különböző kiadványokon, illetve kihelyezett ülésszakokon keresztül igen intenzív tudománynépszerűsítő munkát folytattak az Egyesület tagjai és tisztségviselői, s talán sohasem
volt ilyen hangsúlyos a vidékkel, az erdélyi magyarság legszélesebb értelemben vett társadalmi rétegeivel való kapcsolattartás igénye és ténye.
Ez volt az az időszak, amikor az Egyesület minden évben téli népszerűsítő
előadássorozatot rendezett, s 1930-tól kezdve csak a Bölcsészet-, Nyelv- és
Történettudományi szakosztály 54 szak- és 120 tudományismertető előadást tartott. A nyári vándorgyűlések keretében az intézmény képviselői,
tudósai az erdélyi városok egész sorát keresték fel a magyar tudományosság terjesztése, megismertetése, népszerűsítése érdekében (Marosvásárhely 1930, Nagyenyed 1931, Nagybánya 1932, Sepsiszentgyörgy 1933,
Brassó 1934, Székelyudvarhely 1937, Torda 1938, Gyergyószentmiklós
1939). S nem utolsósorban ekkor lett igazán hangsúlyos az EME koordinatív szerepe az erdélyi magyar tudománypolitikában és -stratégiában, s

12 Szemtől szemben Tavaszy Sándor dr. ref. teológiai tanárral. Hét kérdés – hét válasz (Interjú). Ellenzék LVII/297. 1936. december 23. 2.
13 „A legnagyobb erdélyi magyar közvagyon az Erdélyi Múzeum-Egyesület tulajdonában
van. A tulajdonjog megvan, de ez a jog nem hasznos jog, mert az Egyesület nem kapja
azt a bérleti összeget, amely szerződései után megilletné. Amíg ehhez a jövedelemhez
nem jut hozzá, addig nem tud tervszerű, helyesebben, irányított tudományos munkát
végezni. Nem tud programot adni, mert nem tudja végrehajtani. Meg kell elégednie azzal, hogy keretet és formát ad az egyéni készültség, hajlam szerinti tudományos megnyilatkozásoknak.” Beszélgetés dr. Tavaszy Sándor püspökhelyettessel az erdélyi magyar
élet nagy problémáiról (Interjú). Független Újság 1937. december 23–30.
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vált összekötő kapoccsá az itthoni és a külföldi kutatómunka képviselői és
intézményei között.14
Tavaszy Sándor tudományos, közéleti, „őrizői”-vezetői szerepvállalása
azonban nem csupán az Erdélyi Múzeum-Egyesületre terjedt ki. 1924-től
az Erdélyi Irodalmi Társaság tagja, s nemsokára a társaság folyóiratának, a
Pásztortűznek társszerkesztője. Hamarosan a Reményik köré csoportosuló
ún. Pásztortűz-kör oszlopos tagjává válik, s egyikévé azoknak a publicistáknak, íróknak, akik a korábban már említett másik írócsoporttal, a Helikonnal is keresték a kapcsolatot. Hogy végül a két szellemi kör egyezségre
jutott, egymás között szorosabb együttműködést létesített, abban nagy szerepe volt magának Tavaszy Sándornak is, akitől egyáltalán nem volt idegen
az a törekvés, amelyet Pomogáts Béla a nagy „irodalompolitikai koalíció”
létrehozására törekvésnek nevez. A Helikon ugyanis alapjában egy „erősen
heterogén társulás volt, amelyben, ha nem is mindig békésen, megfért a
konzervatív Bánffy Miklós, Reményik Sándor, Kovács Dezső, a reformkonzervativizmust képviselő Makkai Sándor, Tavaszy Sándor, a liberális Kuncz
Aladár, Áprily Lajos, Molter Károly, Tabéry Géza, a polgári radikális Szántó
György, Ligeti Ernő, Kádár Imre, a népi-radikális Kós Károly, Szentimrei Jenő,
Tamási Áron, Kacsó Sándor. [...] A tömörülés a polgári humanizmus jegyében jött létre, megértésre törekedett a többségi nemzettel és a többi kisebbséggel, az európai műveltség igényének adott hangot.”15 Ennek a polgári humanizmusnak a szellemében lesz tehát Tavaszy alapító tagja az 1926-ban
Kemény János kezdeményezésére Marosvécsen megalakult Helikonnak, s
így válik az írói tömörülés lapja, az Erdélyi Helikon rendszeres szerzőjévé
is. Teológiai tanártársaival, Makkai Sándorral és Imre Lajossal együtt az Út
című lelkipásztori és nevelői folyóirat, Maksay Albert és később Nagy Géza
mellett pedig a Kálvinista Világ című református egyháztársadalmi folyóirat szerkesztője. 1934-ben ez utóbbiból jön létre a Kiáltó Szó című folyóirat,
melynek szintén szerkesztője, s ugyanakkor – 1925-től – jelentős részt vállal a Református Szemle kiadásában is. Fáradságot nem kímélve működött
közre az Erdélyi Közművelődési Egyesület újraszervezésében is, s egy ideig
az egyesület alelnöki tisztségét is ő töltötte be. „Hivatásos” természetjáróként az Erdélyi Kárpát Egyesület is tagjai közé fogadja, 1937–1945 között
az elnöki tisztséget is betölti. Ha egyéb tudományos-közéleti teendői nem
szólították el, szombatonként – családja, barátai, munkatársai, tanítványai
társaságában – szinte törvényszerűen járta a Kolozsvár környéki dombo14	Vö. Szabó T. Attila: i.m. és Jakó Zsigmond: Elnöki megnyitóbeszéd. Az 1990. október 27-i
közgyűlés iratai. Erdélyi Múzeum LIII(1991). Beszédében Jakó – László Dezsőhöz hasonlóan – szintén az 1920–1940 közötti „hét szűk esztendőt” tartja az Egyesület igazi fénykorának.
15 Pomogáts Béla: A transzilvanizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája. Bp. 1983. 72–73.

501

HIVATÁS ÉS TUDOMÁNY

kat, hegyeket, erdőket, s valami csodálatos összefüggést tudott létrehozni
a teológia, a filozófia, a nemzetpolitika, valamint az erdélyi tájak számára
sajátos esztétikuma, kifejezőereje között. Ilyen irányú gondolatait összegzi
az 1938-ban megjelentetett Erdélyi tetőkben, és olykor talán még szebben,
még személyesebben az 1932–1942 közötti időszakban vezetett naplójában.
Távolabbi tájakra vezető, hosszabb kirándulásait mindig alapos előkészületek előzték meg, tapasztalatait, gondolatait, megfigyeléseit pedig külön kis
jegyzetfüzetekbe jegyezte fel.16 A természetjárás tájon, vidéken túlmutató
összefüggéseit olvashatjuk egy 1942-ben született rövid kis írásában is,
ahol a következőképpen fogalmaz: „Hogy a természetjárás a nemzetnevelés
szolgálatában elérje célját, s hogy igazán honismeretté váljék, ennek további követelménye, hogy a természetnek gyönyörködő megfigyelői tudjunk
lenni. [Ez] azzal kezdődik, hogy olyan ismeretekkel felszerelten indulunk
útnak, mely[ek] a vidék flórájának és faunájának, a helytörténet és a nép további ismeretéhez nyújtanak kapcsolódópontot. Éppen ezért nem győzöm
hangsúlyozni, hogy minden [...] kirándulást éppen a honismeret szempontjából elő kell készíteni. Egy-egy ilyen alkalomra fel kell kérni egy-egy tudós
szakembert, aki lelkületénél fogva erre alkalmas, hogy ott a helyszínen, a
természet által felkínált szemléltető anyag felhasználásával, ismeretkincsünket bővítse és elmélyítse. [...] A természetjárónak az a nagy kiváltsága,
hogy a természetközelség és a népközelség folytán a hazaszeretete minden
ízében valós és gyökeres, megbízható és igaz lesz, és sosem illan el az ünnepi hangulatokkal, s nem válik jelszavassá és üressé.”17 A természetjárás, a
hazai tájak ismerete tehát a nemzet nevelésének, a nemzeti művelődésnek
egyik fontos útja, s önmagában vett szépsége, „öncélúsága” mellett – a filozófiához, teológiához, szépirodalomhoz hasonlóan – fontosabb feladatok
és célok szolgálatába állítandó. Így aztán, Tavaszy eme meggyőződésének
ismeretében, a felfogását és szellemiségét jól ismerők számára nem tűnik
furcsának vagy komikusnak, ha a neves teológia- és filozófiaprofesszort, az
egyházat képviselni hivatott püspökhelyettes-főjegyzőt vagy akár a tudomány méltóságát és súlyát megjeleníteni hivatott EME-elnököt igen gyakran háromnegyedes bő nadrágban, túrabakancsban, katonai hátizsákjával
a hátán, kezében kirándulóbottal idézik fel életrajzírói, amint nyugodt, derűs tekintettel a Csiga-dombról tekint körbe a Szamosra, a Leányvárra, a
Gorbói-völgyre és a Gyalui-havasok hosszan elnyúló vonulatára.18 Úgy ismerte szülőföldjét, mint a tenyerét, mert „a szülőföldet és a hont nem lehet
16	Vö. Juhász Tamás: Tavaszy Sándor (1888–1951). = Akik jó bizonyságot tettek. A Kolozsvári
Református Teológia tanárai 1895–1948. Szerk. Kozma Zsolt. Kvár 1996. 282.
17 Tavaszy Sándor: A természetjárás a nemzetnevelés szolgálatában. Kvár 1942. 4–5. (Különlenyomat az „Erdély” 1942. évi januári számából.)
18 Így emlékezik meg róla pl. ifj. Czeglédi Sándor debreceni teológiai professzor is 1961ben. Cz.S.: Tavaszy Sándor (1888–1952). Az Út XXVII(2001). 202–205.
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szeretni, ha nem ismerjük azt úgy, amint a különböző tájak sajátosságában
és szépségében szemtől szembe áll velünk. Önmagunkat sem ismerjük és
nem értjük csak abban az összefüggésben, amelyben élünk.”19
Eme minőségében és mennyiségében nem mindennapi tudományos, közéleti, társadalmi tevékenység elismeréseként méltán vált aztán
Tavaszy 1940-ben a Horthy Miklós által a magyar művelődés fellendítésében kimagasló érdemeket szerzettek számára alapított állami érdemrend,
az ún. Corvin-koszorú kitüntetettjévé, olyan erdélyi közéleti személyiségekkel egyetemben, mint Berde Mária, Bíró Vencel, báró Kemény János,
Kós Károly, Nyírő József, Tamási Áron vagy Varga Béla.
Ahogyan életében, gondolkodásában, tudományos-közéleti tevékenységében mindennek, úgy a filozófiának is volt számára sajátos, hivatásszerű
feladata. Valami, ami nem kizárólag a nemes filozófiai célok, a gondolkodás
tisztasága és a helyes önismeret elérése, hanem a nemzeti művelődés, a
nemzeti önismeret, az erdélyi magyar tudományosság egészének szolgálatába állítandó. Az erdélyi írók munkaközössége a tudományos élet szolgálatában című előadásában ezt a meggyőződését a következőképpen fogalmazza
meg: „Van a filozófiának egészen erdélyi feladata is. Tisztáznia kell mindenekelőtt az erdélyi filozófiai gondolkodás történetét, valamint azokat a világnézeti sajátosságokat, amelyek az erdélyi lélek alkotásából következnek.”20 A
magyar s ezen belül az erdélyi gondolkodás történetének megírására, tartalmainak rekonstrukciójára irányuló tudománypolitikai program és „felhívás” még ma is aktuális filozófiatörténészi feladat.21 Tavaszy Sándor számára
ugyanakkor legalább ennyire fontos volt a magyar, az erdélyi „világnézeti
sajátosságok” elemzése – vagyis annak a filozófiai feladatnak az elvégzése,
melynek során közelebb kerülünk önmagunk nemzeti létmódjához, történelmi, kulturális, nemzeti identitásunkhoz, s melynek eredményeként akár
az is kimutatható lehet, hogy nemzeti filozófiai alkotásaink hozzájárultak-e
az emberi gondolkodás egyetemes érvényű kérdésfelvetéseinek sorához.
„Az erdélyi lélek alkotásából következő világnézeti sajátosságok” első
értelmezési felületét természetesen a közvetlen politikai-társadalmieszmei környezet, ezen belül pedig az akkor körvonalazódó, ma már jelzővé
minősült transzszilvanizmus adja. A „transzszilván ideológia” logikájában
ugyanis kétségtelenül benne volt az ún. „erdélyi világnézet” hipotézise, hiszen legfontosabb célja az erdélyi közösség, ezen belül pedig az erdélyi magyarság éthoszának kidolgozása volt. Szellemének megfelelően a földrajzi,
19 Tavaszy Sándor: Erdélyi tetők. Úti élmények és természeti képek. Kvár 1938. 5.
20 Tavaszy Sándor: Az erdélyi írók munkaközössége a tudományos élet szolgálatában. Kézirat [hagyaték], 5.
21 A magyar filozófiatörténet-írás kurrens feladatairól, teendőiről lásd pl. Teendőink a
magyar filozófia ügyében (szerk. Farkas Flórián. Hága 2008) című tanulmánykötetet.
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kulturális és történelmi meghatározottságok együttesen hozzák létre azt
az erdélyiséget, amely az „Erdélyben élő összes népeket befolyásoló egyetemes megnyilatkozása az Életnek”,22 a földrajzi és kulturális Erdély pedig
nem más, mint a különböző nemzetek együttélésének, állandó gazdasági,
politikai és szellemi harcának kerete. A mai napig talán lezáratlan kérdés,
hogy volt-e realitása annak az elképzelésnek, mely az erdélyi népek közös történelmi múltjából eredeztetve közös lelkiséget feltételezett, s amely
alapján megragadható az, amit „erdélyi léleknek” vagy az „erdélyi lélek alkotásának” neveztek. S különösen nehéz állást foglalni abban a kérdésben,
hogy a feltételezett erdélyi sajátosságok elvezethetnek-e egy filozófiai környezetben megfogalmazódó „erdélyi világnézet” hipotéziséhez és igazolásához. Vannak, akik szerint igen – s itt Tavaszy Sándor mellett elsősorban
az ideológiával kortárs magyar teoretikusokra, szépírókra, közéleti személyiségekre kell gondolnunk. Vannak ugyanakkor olyanok is, akik szerint
az így körvonalazott sajátosságok, az „erdélyi magyar éthosz” nem vezet el
különösebb filozófiai kérdésfelvetésekhez, nincs filozófiai relevanciája.
A magyar filozófia lehetőségére vonatkozó, döntő részben a kilencvenes évek elején lezajlott vitában fontos érv volt az, amely a magyar filozófia történetét az egyetemes filozófia perspektívájába helyezte, s azt a
következtetést vonta le, hogy magyar filozófia nincs, hisz tartalmai ös�szemérhetetlenek az európai filozófia tartalmaival. Másképpen: a magyar
filozófiai alkotások nem bírnak olyan mondanivalóval, melyek – Kanttal
élve – méltán tarthatnak számot arra, hogy egyetemes emberi „mércéül” szolgálhassanak. Filozófiánk kimerül a lokális, nemzeti kontextusban,
nem lép ki a nemzeti jelentőség vonzáskörzetéből, kulturális hozadékai
pedig kizárólag e vonzáskörzeten belül mutathatók ki. De vajon, tehetjük
fel Tavaszy Sándorral együtt a kérdést: valóban nincsenek nemzeti filozófiánknak egyetemes kérdésfelvetései? Egyetlen olyan témát sem fogalmaztak meg filozófusaink, mely aztán számot tarthatna a nagy filozófiai
kérdések „panteonjába” való bevonulásra? Vajon a 20. század első felének
erdélyi magyar teoretikusai a kisebbségi lét definíciós kísérletével – melynek során egyre határozottabb tartalmat nyer „az erdélyi lélek világnézeti
sajátosságai” kifejezés is – nem egy általában érvényes filozófiai kérdést
fogalmaztak meg? Mikor Tavaszy Sándor s a közvetlen szellemi környezetéhez tartozó Makkai Sándor, Ravasz László, Bartók György, valamint
a más kifejezőeszközökkel élő Áprily Lajos, Reményik Sándor vagy Kós
Károly a létet mint kisebbségi létet próbálják leírni, nem kerülnek-e egészen közel egy univerzális, ontológiai jellegű filozófiai problémához? A
nem teljes, ennélfogva pedig nem autentikus, korlátok közé szorított lét
– nem lenne ez egy igazi filozófiai probléma? A kérdést tárgyalók közül
22	László Dezső: Az erdélyi szellem. = L.D.: A kisebbségi élet ajándékai. Kvár 1997. 73.
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pedig talán a Tavaszyhoz hasonlókra érdemes figyelni, azokra, akik számára ez a kérdés „élő” valóságot és problémát jelentett. Meglehet ugyanis,
hogy egy német vagy angol filozófus csekélyebb mértékben tud majd viszonyulni s következésképpen reflektálni is az egyetemes emberi lét eme
móduszának, a (nemzeti) kisebbségi létmódnak a kérdéséhez – már ha
egyáltalán felmerül benne egy ilyen típusú kérdés.
Filozófiájában tehát Tavaszy mindig az „egyetemes megnyilatkozását” kereste, de úgy, hogy ez a keresés mindig két irányban hasson, két
irányban legyen termékeny és eredményes: a filozófiai gondolkodás mindenkori kérdésfelvetéseinek és az azokra adott válaszoknak az irányában, de ugyanakkor – ezeken keresztül – a nemzeti világnézet, az olykor
nyomasztó „kiútkeresés”, az általában vett nemzeti jelentőségű feladatok
megoldásának irányában is. Meggyőződése szerint ugyanis a kisebbségi
élet jövője a „nemzeti éthosz” mindenkit átható erejétől függ, ehhez viszont egységes világnézetre van szükség, olyan világnézetre, melyet nem
kölcsönvettünk, hanem a magunk szellemi alkatának és politikai-társadalmi viszonyainak megfelelően – a tudomány, a művészet, a hit eszközeivel – kialakítottunk.23 Érthető gondolat, hisz az erdélyi magyarság nem
sokkal korábban szembesült először azzal, hogy belülről kell megszervezni és meghatározni a kisebbségi magyar kultúrát és politikát.
A maga során ezen egységes világnézet alapjait két, olykor látványos feszültségben lévő filozófiai paradigmában vélte megtalálni: a kanti–böhmi
gondolkodás talaján álló idealizmusban, illetve – később – a kierkegaardi–heideggeri egzisztencializmusban. Az egészben, az egységben való látás és
láttatás igényéről azonban itt sem mondott le, s – szakfilozófiai értékeléssel
élve – a korabeli magyar filozófiai gondolkodásban talán egyedülálló módon
próbálkozott meg a lehetetlennel: a kritikai idealizmus és az egzisztenciafilozófia összebékítésével. Gondolkodói pályájának második, egzisztencializmus által meghatározott szakasza24 ekképpen nem annyira az idealizmus23 Erdélyi szellemi életünk két döntő kérdése című tanulmányában azt írja erről, hogy a
nemzeti kisebbségi élet és világnézet egyik legfőbb jellemzője a nagy politikai ideológiákkal szembeni semlegessége, vagyis az a lehetőség, hogy „szabadon és könnyedén
emancipálhatja magát minden más, csak történeti beccsel bíró politikai vonatkozású
világnézet befolyása alól. A nemzeti kisebbségi életet erkölcsileg nem kötelezi sem a
konzervativizmus, sem a liberalizmus, sem a radikalizmus.” (Kolozsvár 1928. 5.)
24 Az 1920-as évek végétől a haláláig tartó időszak az, amikor a korábbi újkantiánus,
értékelméleti, általában pedig az ismeretelméleti idealizmus jegyében fogant témákat egyre határozottabban egészítik ki (vagy váltják fel) a dialektika teológia és az egzisztencializmus által meghatározott filozófiai kérdésfelvetések. Az alkotói periódust
egyébként Tavaszy kutatói és monográfusai egybehangzóan elfogadják. Vö. Veres Ildikó: A filozófia és a teológia vonzásában – Tavaszy Sándor gondolkodói útja. = V.I.: A
kolozsvári iskola. I. Miskolc 2003. – Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz. A magyar
filozófiai gondolkodás a század első felében. Bp. 1993. – Tonk Márton: i.m.
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sal való szembefordulást jelenti, hanem sokkal inkább ennek a – döntőrészt
ismeretelméleti – beállítottságnak az ontológia irányába történő meghos�szabbítását. Figyelemre méltó, hogy Tavaszy sohasem beszél az idealizmus
teljes elvetéséről, nem beszél az idealizmus csődjéről, hanem csupán annak
elégtelenségeiről, hiányosságairól. Az egzisztencializmus nála nem az idealizmus felváltásaként, hanem annak korrekciójaként tételeződik. Hosszú ideig
kéziratban maradt, ám problémánk szempontjából jelentős téziseket tartalmazó tanulmányában a következőket írja: „Az egzisztencializmust [...] úgy
kell tekintenünk, mint az idealizmus korrekcióját. Korrekciója abban, hogy a
valóság ismerésében nem úgy jár el, mint az idealizmus, hogy először elmegy
az absztrakció útján nagyon messze, hogy elérkezzék a valóhoz, hanem [...]
az egzisztenciából indul ki, hogy a szubjektív egzisztenciában ismerje meg
a valót. Másodszor korrekciója abban a tekintetben, hogy az egzisztáló Ént
sem a maga puszta éniségében, absztrakt mivoltában nézi, hanem amint
az az érzéki-anyagi világ, az emberi nyomorúságok gondjában él.” 25 Ebben
a vonatkozásban további érdekes adalékot jelenthet, hogy eléggé szokatlan
módon, az ismeretelméleti irány és az egzisztencializmus összefonódására
Tavaszy éppen Heidegger műveiben lát jó példát, aki szerinte felhívja a figyelmet az egész embernek, az egzisztenciának az analízisére, ám mindezt a
megismerés szerkezetére vonatkozó elemzés mellett képzeli el. Valamiképpen
így fogható fel Tavaszy esetében is a filozófia két irányának egymásmellettisége: az idealizmust módosítani kell az egzisztenciális létalapnak megfelelően, vagyis az embert, mint egész embert, mint testben, időben, gondban,
halálban élő embert kell tekintetbe venni.
Az „összebékítési” kísérlet természetesen nem volt sikeres – mert egyszerűen nem lehetett sikeres. Annál sikeresebb volt viszont mindaz, amit
Tavaszy Sándor a két elméleti paradigma felvállalásával adott a magyar,
ezen belül pedig különösen az erdélyi tudománytörténetnek, eszmetörténetnek, recepciótörténetnek. Idealista gondolkodóként kiemelt szerepet
vállalt a kantiánus és újkantiánus eszmék magyar nyelvterületen való terjesztésében, s e tekintetben az első fontos lépést az jelentette, hogy közvetlenül pályája kezdetén, 1911–1913 között két évig németországi tanulmányúton volt. A Jénában és Berlinben folytatott stúdiumait erőteljes kantiánus,
illetve újkantiánus légkör vette körül, s ezt jól bizonyítja, hogy az előbbi
egyetem filozófia szakán rendszeresen hallgatott négy előadás közül kettő a Bruno Bauché volt (Logika, illetve Filozófia és természettudomány),26
25 Tavaszy Sándor: Az idealizmus és az egzisztencializmus viszonya a dialektika teológiában. Kellék 1996/4–5. 52–56.
26 A másik két kurzus, melyeket Tavaszy Jénában látogatott: Eucken: Übersicht über
die Gesamtgeschichte der Philosophie; Eucken: Die leitenden Ideen der Gegenwart
(Darstellung und Kritik).
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a berlini egyetemen felvett tizenegy kurzus közül hatot pedig a szintén
neokantiánus Ernst Cassirer (2), Georg Simmel (2), illetve Alois Riehl (2) tartott.27 A századelő Németországában ugyanakkor alkalma volt megtapasztalni a „vilmosi korszak” társadalomban, gondolkodásban és tudományban
még megnyilvánuló „végnapjait”, a német kultúra és tudományosság megkérdőjelezhetetlen autoritásának és erejének az intenzitását. Ez a bűvkör, a
gondolkodás vitathatatlan objektivitásának és eredményességének a hite
ebben az időszakban Tavaszyt is elcsábította, filozófiai és teológiai gondolkodását pedig ezekre a biztos fundamentumokra igyekezett felépíteni.
Ha gondolkodói pályájának, attitűdjének az „egyenlegét” megvonjuk,
kénytelenek leszünk azonban azt mondani, hogy – a kor európai szellemi irányzatain túlmenően – elsősorban „böhmiánus” filozófusként kell
őt meghatároznunk. Nem kis szerepe volt abban, hogy a magyar filozófia
nagy rendszeralkotójának, Böhm Károlynak a nevét hosszú évtizedek teológus-filozófus generációi megismerhették. A kolozsvári tudományegyetemen 1907–1911 között hallgatott Böhm-előadások saját bevallása szerint
is döntően határozták meg tudományos pályafutását, s ezen még későbbi
filozófiai álláspontjai, identitásai sem változtattak. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint az, hogy élete végéhez közeledve, egy 1945-ben írott önéletrajzában a következőképpen összegez: „Kiváló professzoraim voltak a teológiai
fakultáson Kenessey Béla, Nagy Károly, Ravasz László és Bartók György személyében, akik közül különösen a két utóbbi, akkor mint fiatal professzorok, elhatározó befolyással voltak személyemre, s döntően meghatározták
tudományos pályafutásomat. Ezeknél is nagyobb befolyást gyakorolt szellemiségemre Böhm Károly, a tudományegyetem lángelméjű filozófiaprofes�szora. Amint hozzánőttem a filozófiai problémákhoz, mind nagyobb lett ez
a befolyás, és tart mind a mai napig, amikor, annyi sok évi tanulmány után
azt vallom, hogy filozófiai lángelméje és rendszere az európai filozófiában a
legelsők között áll, sőt sok tanrészletben meg is előzi azokat. Nyolc féléven át
hallgattam filozófiai kollégiumait, s 1911 májusában tanítványai nevében
én vettem búcsút koporsójánál.”28 Így vált aztán Tavaszy Sándor a mára
már magyar nyelvterületen bizonyítottan filozófia- és eszmetörténeti jelentőségű, magyar filozófiatörténészi körökben pedig a legutóbbi ezredforduló
környékétől egyértelműen kanonizált „kolozsvári iskola” vagy „kolozsvári
Böhm-iskola” meghatározó alakjává – Bartók Györggyel, Kibédi Varga Sán-

27 A további berlini kurzusok: Lasson: Grundprobleme der Philosophie; Lasson: Logik und
Erkenntnistheorie; Rupp: Entwicklung des menschlichen Geistes; Frischeisen-Köhler:
Grundprobleme der Metaphysik und Religionsphilosophie; Lasson: Gottesbeweise.
28	Dr. Tavaszy Sándor: Curriculum vitae. 1. Kézirat [hagyaték].
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dorral, Kristóf Györggyel, Makkai Sándorral, Ravasz Lászlóval, Tankó Bélával, Varga Bélával és másokkal egyetemben.29
Jelentősége nem csekélyebb akkor sem, ha egzisztencialista gondolkodóként, a dialektika teológia és az azzal kéz a kézben járó egzisztenciafilozófia hirdetőjeként, terjesztőjeként értékeljük munkásságát. Recepciótörténeti
jelentősége mind az általában vett magyar filozófiai-teológiai gondolkodás,
mind pedig az erdélyi magyar szellemi élet szempontjából elvitathatatlan, a
kierkegaard-i és heideggeri egzisztenciafilozófia első magyar befogadóinak
egyike, ugyanakkor pedig minden kétséget kizáróan az itthoni tudományos életben abszolút újdonságnak számító irányzat első erdélyi receptora, közvetítője. Ma is példaértékű és elismerésre méltó a korabeli európai
szellemi történésekre való ama ráhangolódás, az az azonnali recepció, az
egzisztencializmus eszméinek ama gyors feldolgozása, melynek Tavaszy
Sándor 1933-ban megjelentetett, A lét és a valóság című tanulmányában
lehetünk tanúi.30 1933-ban ugyanis a kolozsvári filozófus már ismerte (mi
több, művében értelmezte) Heidegger 1929-ben megjelent Kant und das
Problem der Metaphysik című írását, valamint az ugyanebben az évben a
freiburgi egyetemen Was ist Metaphysik? címmel tartott székfoglaló előadását. Ugyancsak A lét és a valóság oldalain többszöri utalást találunk a
szintén egzisztencialista Karl Jaspers 1932-ben megjelent Philosophie című
művére, s 1929-től kezdődően gyakorlatilag nincs olyan naplóbejegyzése,
amelyben ne történne utalás Kierkegaard-ra31 vagy az egzisztencialista filozófiára. Így talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, ő volt Erdély első „egzisztencialista gondolkodója” – recepciótörténeti értelemben biztosan nem.
A filozófiai igazságkeresés során szüntelenül az „egész”, az „egyetemes” megragadásának vágya hajtotta. De nem valami absztrakt, univerzális filozófiai kategóriának a felfedése, hanem annak az „egész”-nek a
leírása, mely megadhatja a teljes értékű emberi élet viszonyítási pontjait,
alapelveit. Ahogyan ő maga gyakorta szokta emlegetni: filozófiáját nem
teoretikus, hanem praktikus érdekek szem előtt tartása határozza meg,
hiszen csak így lesz az elvont gondolatrendszerből tulajdonképpeni világnézet.32 Az emberi élet végső alapját megadó totalitás, az „egész”-et tartal29 Az ún. „kolozsvári iskola” filozófiatörténeti kanonizációja tekintetében jelzésértékű,
hogy a 2000. évben Kolozsváron az iskola létét (is) kinyilvánító címmel jelenik meg
az 1996-ban megrendezett „Böhm Károly nemzetközi tudományos konferencia” előadásanyaga: Böhm Károly és a „kolozsvári iskola”. Szerk. Laczkó Sándor – Tonk Márton.
Kvár–Szeged 2000.
30 Tavaszy Sándor: A lét és a valóság. Az egzisztencializmus filozófiájának alapproblémái.
Kvár 1933.
31	Szintén recepciótörténeti jelentőségű és a szóban forgó alkotói korszak „gerincéhez”
tartozik a dán filozófusról írt tanulmánya: Kierkegaard személyisége és gondolkozása.
Kvár 1930.
32	Vö. Tavaszy Sándor: A világnézet belső képe. = T.S.: Világnézeti kérdések. Torda 1925. 5–6.
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mazó, azon alapuló világnézet viszont már túllép a filozófiai gondolkodás
illetékességi körén. Nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk: Tavaszy Sándor
elsősorban teológus volt, aki „a mulandó embernél végtelenül nagyobbnak tartotta az igazságot, és engedte, hogy az emberi szellem szuverenitásában bízó filozófust legyőzze az egyedül szuverén Úristen. [...] Minden
tudását, minden szellemi képességét és odaadását beállította Isten szolgálatába, hogy annak érvényt szerezhessen a teológiai tudományban,
az egyházi életben és az élet minden vonalán. [...] Megláttuk nála, hogy
mit jelent szenvedélyesen teologizálni, úgy végezni ezt a teológiai munkát, mint legfőbb életszükségletet.”33 És valóban életszükséglet volt neki
a teológiai munka: az emberi egzisztencia abszolút viszonyítási pontjához, a végső totalitás-tapasztalathoz, Isten igéjéhez elvezető létszükséglet. Mélyen hívő ember volt, aki számára minden élettapasztalat, minden
tudományos igazság, a történelem teljes folyamata, a minket körülvevő
természet összes rezdülése a hit, a kinyilatkoztatott igazság értelmezési
keretében nyerhet csak jelentést. Tavaszy teológiájáról írt tanulmányában találóan írja róla monográfusa, hogy felfogásában „a hitismerettől
vezetett emberi szellem minden további ismeréssel csak ezt a megtalált
helyet járja be és írja le. Aki itt áll, valóban a tetőn, a csúcson van. Ez a felfedezés az Isten igéje iránti teljes engedelmességet vonja maga után, s [...]
ez a szemlélet Tavaszy Sándor tudósi habitusának alapvonása lett.”34
Ennek az életszükségletnek, valamint a belőle származó engedelmességnek és szolgálatnak kifejeződése a református egyházzal való összes
intézményes kötődése is. 1913–1915 között Tavaszy az erdélyi egyházkerület püspöki titkára Kenessey Béla püspök mellett; 1921-től a kolozsvári Teológiai Fakultás rendes tanára, majd 1924-től nyolc éven keresztül
ugyanezen intézmény igazgató-professzora; 1937. január 30-án pedig
megválasztják az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettes-főjegyzőjévé, mely tisztségnek 1951-ben bekövetkezett haláláig áldozatos
munkával tett eleget. Aktív tagja volt a Református Lelkipásztorok Baráti
Körének, a Vécsi Szövetségnek, s gyakorlatilag nem volt olyan egyházi kör
vagy mozgalom, melynek keretében tudósként ne tartott volna előadásokat, lelkipásztorként ne hirdetett volna rendszeresen igét.
Sokrétű egyházi, oktatói és lelkipásztori szerepvállalásai, tisztségei
mellett mégis megmaradt a szellem emberének. Maga írja önéletrajzában,
hogy „nem a forum externumban, hanem a forum internumban éltem. Tanultam, tanulmányoztam, írtam és tanítottam.”35 Teológiai vonatkozásban
33 Geréb Pál: Tavaszy Sándor szellemi öröksége. Előadás az 1952. február 14-én Kolozsváron megtartott Tavaszy-emlékünnepélyen. 5–6. Kézirat [hagyaték].
34	Juhász Tamás: i.m. 292.
35	Dr. Tavaszy Sándor: Curriculum vitae. 3. Kézirat [hagyaték].
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ennek a tanulmányozásnak és írásnak csodálatos, de ugyanakkor a magyar (református) dogmatörténet szempontból kiemelt jelentőségű terméke
az 1932-ben Kolozsváron megjelent Református Keresztyén Dogmatika, az a
mű, melyben Tavaszy első ízben tette ismertté a teljes magyar nyelvterületen Karl Barthnak az európai kultúrát máig meghatározó dialektika teológiáját. A munka – mely egyébként teológiai tanárok, hallgatók és lelkipásztorok számára készült „tankönyv” kívánt lenni – teológiai jelentőségét
tovább fokozza az a tény, hogy kiadását megelőzően jó fél évszázada nem írt
magyar református teológus rendszeres dogmatikát, s megjelenését követően legalább újabb fél évszázadig nem lehetett a Tavaszy művét figyelmen
kívül hagyva református dogmatikát írni. A Református Keresztyén Dogmatika fontosságát igen jól érzékelteti az a tény is, hogy legszigorúbb korabeli
bírálója is kénytelen elismerni, miszerint a benne nyújtott szintézis „egyike
az irány legérettebb alkotásainak, amely ugyanazon tudományos színvonalon s a kijelentés feltétele mellett történő bizonyságtevésnek ugyanazon
magaslatán mozog, mint a dialektika teológia német képviselőinek tudományos munkássága és hívő bizonyságtétele”.36 Amikor a dialektika teológia vezéregyénisége, Karl Barth 1936-ban Magyarországon és Erdélyben
is látogatást tett, Kolozsváron barátja, Rudolf Pestalozzi társaságában egy
másik „barátjához”, Tavaszy Sándorhoz is eljutott. Barth titkárnőjének a
naplójából tudjuk, hogy a neves német gondolkodó mekkora nagyrabecsüléssel és tisztelettel viseltetett kolozsvári eszmetársa iránt, és teljes mértékben tudatában volt annak, hogy újreformátori teológiájának erdélyi sikerét
Tavaszy Sándor és a Református Keresztyén Dogmatika tették lehetővé. Mint
ahogy azzal is tisztában volt – ő maga is előadóként, tanárként érkezett Erdélybe és Magyarországra37 –, hogy a kolozsvári teológia professzora a katedráról is sikerre viheti az Ige feltétlen tekintélyének barthi gondolatát.
Tavaszy Sándor roppant sokoldalú tudományos, közéleti, egyházi, tanári, nevelői tevékenysége önmagáért beszél. Túlzás nélkül állíthatjuk,
hogy a 20. század első felében a magyar, de elsősorban az erdélyi szellemi-kulturális élet meghatározó személyisége s az azóta már csak nagyon ritkán megtapasztalható, „régi vágású”, sokoldalú tudósszemélyiség
egyik megtestesítője. Nem hiába írta visszaemlékezéseiben, közvetlenül
Tavaszy Sándor halála után közeli jó barátja, László Dezső azt, hogy az
idő múlásával, tudományos és szellemi hatásának kiteljesedésével együtt
„Erdély öreg tudósának kezdtük magunk között nevezgetni. [...] Benne láttuk az egykori erdélyi tudós hagyományok legnagyszerűbb és legtekinté36	Vasady Béla: Megjegyzések a legújabb református dogmatikához. Theológiai Szemle
VIII(1932). 488-489.
37	Barth 1936. október 4–6. között látogatta meg a kolozsvári református teológiát, ahol
Isten kegyelmi kiválasztása címmel tartott előadás-sorozatot.
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lyesebb képviselőjét. Egyre inkább ő lett a hagyományos erdélyi magyar
tudományosság doyenje, great old manje, nagy öreg embere.”38

Studiul îşi propune să ofere o privire de ansamblu asupra activităţii ştiinţifice şi sociale a
teologului şi filosofului Sándor Tavaszy (1888-1952), numit de către Dezső László dojen şi
„senior” al vieţii ştiinţifice tradiţionale maghiare din Ardeal, acordând, totodată, o atenţie
sporită rolului pe care Sándor Tavaszy l-a îndeplinit în cadrul Societăţii Muzeului Ardelean. Profesor în cadrul Universităţii şi al Teologiei, primul reprezentant pe plan naţional
al teologiei dialectice şi al filozofiei existenţiale, dar şi viceepiscop al bisericii reformate,
preşedinte al Societăţii Muzeului Ardelean, redactor al mai multor reviste ştiinţifice şi religioase, membru a Societăţii Carpatine Ardelene şi al societăţii Erdélyi Helikon, Sándor
Tavaszy ne-a lăsat drept moştenire o operă ştiinţifică vastă. În perioada ce a urmat schimbării de regim, interval dificil în istoria Societăţii Muzeului Ardelean, Sándor Tavaszy şi-a
asumat un rol important în conducerea şi menţinerea instituţiei: în 1920 a devenit membru al comitetului de conducere, între 1929-40 a condus Secţia pentru Litere, Lingvistică
şi Istorie, în 1930 devenind vicepreşedinte, iar apoi, pentru o vreme, preşedinte. Pe lângă
trecerea în revistă a moştenirii ştiinţifice prestigioase, studiul celebrează şi personalitatea
umană de excepţie a lui Sándor Tavaszy.
The study focuses on the academic work as well as the service to the community of Sándor
Tavaszy (1888-1952), with special regard to his role within the Transylvanian Museum Society. To quote Dezső László, the theologist and philosopher Sándor Tavaszy was the dojen,
the “great old personality” of traditional Transylvanian Hungarian academia.
As the first national representative of existential philosophy and dialectical theology as
well as Professor at the University and the Theology, deputy bishop and president of the
Transylvanian Museum Society, editor of scientific and religious magazines, member of
the Transylvanian Carpathia Society and the Erdélyi Helikon, Sándor Tavaszy enriched
our heritage with an impressive academic and public work. Following the regime-change,
a difficult time in the history of the Transylvanian Museum Society, Sándor Tavaszy assumed an important role in the leadership and maintainance of the institution: he became
board member in 1920, was the president of the Department of Arts, Linguistics and History between 1929-40 and one of the vice-presidents from 1930, holding presidency for a
period of time as well. Beside summarizing his extensive prestigious scientific heritage, the
study would like to commemorate Sándor Tavaszy’s outstanding human personality.

Tonk Márton

38	László Dezső: Tavaszy Sándor 1888–1952. Kézirat 1952-ből [hagyaték], 1.
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