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ELŐSZÓ 

A Hajnal István Kör velemi konferenciáját 1992 augusztusában tartotta, jócskán 
megkésett tehát a konferencia-kötet közzététele. Következhetne itt most a ma-
gyarázkodás: miért is halasztódott ilyen sokáig ez a publikáció. Kézenfekvő len-
ne magunkban keresni elsősorban a hibákat: időben és megfelelő alakban adtuk-
e le a kéziratot, küldtük-e vissza a korrektúrát, szerkesztőként nem estünk-e a 
perfekcionizmus „vétkébe", amikor időnket és erőnket meghaladó igényekkel 
léptünk fel magunkkal és másokkal szemben, kellően kézben tartottuk-e a kiadás 
ügyét, vagy szívesebben rábólintottunk arra, amit hinni szerettünk volna. A be-
vett formulára, az anyagi természetű okokra nem hivatkozhatunk, hiszen a fede-
zet a nyomtatásra régóta rendelkezésre állt. Ekkora csúszásra azonban aligha le-
het kifogás. Fordítsuk meg tehát a kérdést: érdemes-e ennyi idő után még mindig 
kiadnunk a konferencia anyagát. Nem évült-e el mára, amit 10 évvel ezelőtt gon-
doltunk, beszéltünk, írtunk? 

Kézbe véve a megszerkesztett kéziratcsomót, bátran mondhatjuk, hogy nem. 
S több okból sem. Egyrészt ez az egyetlen alkalom, amelyet a Hajnal István Kör 
kimondottan névadójának, Hajnal Istvánnak szentelt. Az ő munkássága pedig 
egyáltalán nem vált az enyészet martalékává. Műveit újra kiadják, nemrég jelent 
meg munkásságáról monográfia, s szelleme is eleven, hiszen a nemrég indult el-
ső magyar társadalomtörténeti folyóirat, mondhatnánk, a legújabb generáció is 
mottóját az ő sorai közül választotta. 

Külön adózott a konferencia Hajnal István írástörténeti munkásságának. S 
bár ezt nem a Kör törzsgárdája tette, lévén mi - tisztelet a kivételnek - inkább a 
18-20. század kutatói, annál inkább tartozunk ily módon is köszönettel közép-
kori paleográfiával foglalkozó kollegáinknak, hogy Hajnal munkásságának talán 
saját maga által is legfontosabbnak tartott és valószínűleg legmaradandóbb terü-
letét számunkra is becserkészhetőbbé tették. S végül, de nem utolsó sorban érde-
mes a megjelentetésre sort keríteni azért is, mert a konferencia Hajnal szakszerű-
södés gondolatát a professzionalizáció angolszász teóriájával összefüggésben ál-
lította a vizsgálódások középpontjába. A professzionalizáció koncepciójának be-
fogadása a magyar társadalomtörténeti gondolkodásban (már a fogalom fordítása 
is problematikus) azóta sem jutott nyugvópontra. Ujabb és újabb próbálkozások 
történtek e téren, s - némi szkepticizmussal nézve a dolgot - akár az is kiderülhet, 
hogy nem ültethető át ez az eszme a magyar talajba. Mégis azt kell mondanunk, 
hogy Hajnal szakszerüsödés-víziójával összekapcsolva akkor is izgalmasak ezek 
az adaptációs kísérletek, ha netalán végül a tézis nem igazolnák vissza a kutatási 
eredmények. A társadalomtudományos történetírás logikája már csak ilyen. 



Reményeink szerint tehát jó tanulmányokat és érdekes olvasmányokat aján-
lunk mindenkinek, aki kézbeveszi és forgatja majd az írástörténet - szakszerűsö-
dés című kötetet, a Rendi társadalom - polgári társadalom sorozat e régóta hi-
ányzó darabját. A kiadvány ma már maga is tudománytörténeti dokumentum-ér-
tékü. Abban bízunk, hogy ezt a szerepét utólag megjelentetve is be tudja tölteni. 
Az eredetileg öt szekcióban tartott konferencia-előadásoknak (szekcióvezetők 
voltak: Benda Kálmán, Engel Pál, Karády Viktor, Lengyel György, Vízkelety 
András) csak írásban beküldött szövegeit tudtuk számításba venni a kötet végső 
tematikai elrendezésekor. Mindvégig arra törekedtünk, hogy a hajdani előadások 
korrektúrázott szövegei a Hajnal István Kör konferenciakötet-sorozatát történeti-
leg hitelesen tegyék teljessé. Végül, de nem utolsó sorban, ennyi év távolából 
sem mulasztjuk el, hogy köszönetet mondjunk a konferencia szervezésében és a 
kötet gondozásában személy szerint is résztvevő valamennyi Vas megyei levél-
táros kollegának. 

Budapest, 2001. augusztus 

Bácskai Vera 
Kövér György 
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Solymosi László 

CHIROGRAPHUM ÉS ÍRÁSBELISÉG* 

A 12. század elején egy flandriai apát a következő megerősítő záradékkal látta el 
oklevelét: „Quoniam igitur funiculum triplex difficile rumpitur, ad confirmandam 
huius nostre concessionis paginam cyrographum scripsimus, testes notavimus, 
sigillum Beati Amandi apposiumus" Vagyis a magánoklevél hitelesítésére chiro-
graphumot írtak, azaz chirographálták az oklevelet, feljegyezték a tanúk neveit, 
és az apátság védőszentjének pecsétjét erősítették rá.1 

A chirographálás, mint a hitelesítés egyik módja abból állt, hogy az oklevél 
szövegét kétszer vagy többször egymás alá vagy egymás mellé egyetlen perga-
menlapra írták, és az egyes szövegek közé a ,kézí rás ' - ,kézirat ' jelentésű görög 
eredetű chirographum szót írták (innen az elnevezés) majd ezen keresztül szét-
vágták a pergament. Máskor a chirographum szó helyére többszavas legenda: 
oklevélrész vagy annak tartalmával kapcsolatos kifejezés, grafikus szimbólum 
(kereszt, monogram, krisztogram), az ábécé valamennyi vagy több-kevesebb be-
tű je került. Olykor a szöveges legendát grafikus szimbólumokkal kombinálták. 

* Az alábbi szöveg leadása óta megjelent tanulmányaim: Chartes archiépiscopales et épiscopales 
en Hongrie avant 1250. In: Die Diplomatik der Bischofsurkunde vor 1250. La Diplomatique 
épiscopale avant 1250. Referate zum VIII. Internationalen Kongreß für Diplomatik. Innsbruck, 
27. September - 3. Oktober 1993. Hg. v. Christoph Haidacher und Werner Köfler. Tiroler 
Landesregierung, Innsbruck, 1995. 159-177.; A bencés konventek hiteleshelyi oklevéladásá-
nak kezdetei. In: Möns Sacer. 996-1996. Pannonhalma ezer éve. I. Szerk. Takács Imre, Mo-
nostori Martina, Szovák Koméi. Pannonhalma, 1996. 481-498.; Graphische Symbole in den 
ungarischen Urkunden des 11.-13. Jahrhunderts. In: Graphische Symbole in mittelalterlichen 
Urkunden. Beiträge zur diplomatischen Semiotik. Hg. v. Peter Rück. (Historische Hilfswissen-
schaften Bd. 3.) Jan Thorbecke, Sigmaringen, 1996. 607-632.; A székesfehérvári káptalan hi-
teleshelyi működésének főbb sajátosságai az Árpád-korban. In: A székesfehérvári Boldog-
asszony bazilika történeti jelentősége. Szerk. Farkas Gábor. Székesfehérvár Város Levéltára, 
Székesfehérvár, 1996. 180-201.; A pápai kancellária hatása a magyarországi oklevéladásra a 
13. század közepéig. Történelmi Szemle 39 (1997) 335-344.; Der Einfluß der päpstlichen 
Kanzlei auf das ungarische Urkundenwesen bis 1250. In: Papsturkunde und europäisches Ur-
kundenwesen. Studien zu ihrer formalen und rechtlichen Kohärenz vom 11. bis 15. Jahrhun-
dert. Hg. v. Peter Herde und Hermann Jakobs. (Archiv für Diplomatik. Schriftgeschichte, Sie-
gel- und Wappenkunde. Beiheft 7.) Böhlau, Köln-Weimar-Wien, 1999. 87-96.; Die Eigen-
arten der Urkundenausstellung des Stuhlweißenburger Kapitels in der Arpadenzeit. In: Im Ge-
dächtnis der Kirche neu erwachen. Studien zur Geschichte des Christentums in Mittel- und 
Osteuropa. Festgabe für Gabriel Adriányi zum 65. Geburtstag. Hg. v. Reimund Haas, Karl Jo-
sef Rivinius, Hermann-Josef Scheidgen. (Bonner Beiträge zur Kirchengeschichte, Bd. 22.) 
Böhlau. Köln-Weimar-Wien, 2000. 479-494. 

1 A témával és irodalmával alábbi publikációm foglalkoztak: A hiteleshelyi pecséthasználat kez-
deteihez, Magyar Herold 1(1984), 91-139; Észrevételek a Ciszterci Rend magyarországi törté-
netének repertóriumáról, Levéltári Közlemények 55(1984), 237-251; Guden magánoklevele 
másodlagos pecsétjének eredete, Veszprémi Történelmi Tár 1(1989), 101-105; Árpád-kori ok-
leveleink grafikus szimbólumai, Aetas 1991/3-4, 14-39. 
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A chirographálás egyik szép példája 996-ban keletkezett. Ebben az évben -
Henrik advocatus közreműködésével a trieri Szent Maximinus monostor apát ja 
és özvegy Berta asszony prekária-szerzödést kötött. A kétoldalú jogügyle tnek 
megfelelően, a szerződést két példányban állították ki. Egyetlen pergamenre, 
egymás alá írták a szerződés szövegét, és a kettő között üresen hagyott részre hét 
monogramot rajzoltak, majd azokon át kettévágták a pergament. A graf ikus 
szimbólumok helyét szigorú kompozíciós rend szabta meg. Középen a legna-
gyobb méretű monogram az uralkodó III. Ottó császáré volt. Ezt a két szerződő 
fél - balról az apát, jobbról pedig az özvegyasszony - monogramja fogra közre. 
Ezután mindkét oldalon egy-egy Krisztus-monogram következett, amelyben a 
szokásos X és P betűkhöz a görög ábécé első (A) és utolsó (Q) betűje társult. A 
két azonos szimbólum után a sort baloldalt a monostor égi (scinctus Maximinus), 
jobboldalt pedig földi (Henricus) patrónusának monogramja zárta. A többi 
chirographum ennél jóval egyszerűbb legendával készült. A nouailléi apátság 
1013. évi chirographumának összeillő két példányán a SIGNUM szót két kereszt 
közé írták, és a kereszteket négy ponttal díszítették. Legtöbbször azonban meg-
elégedtek szöveges legendával vagy az ABC betűivel. A l i . század derekán a 
grafikus szimbólumok alkalmazása kiment a gyakorlatból. 

A példányokat többféleképpen választhatták el egymástól. Egyenes vonal 
mentén vagy hullámvonallal, illetve a fűrész fogazásának a mintájára metszették 
szét - intercidálták - a pergament. A sajátos oklevéltípus gyakori középkori el-
nevezése - chartae per cyrographum partitae vagy instrumenta per alphabetum 
divisa - tömören adta vissza készítésének lényegét. Vita esetén az összetartozó 
példányok összeillesztéssel hitelesítették egymást; összeillésük vizuálisan tanú-
sította tartalmuk igazát. Az átmetszett legenda, amely a chirographálás techniká-
jától függően az oklevél bármelyik szélén helyet kaphatott, azt fejezte ki, hogy 
az oklevél két (vagy több) példányban készült, és vita esetén módot adott arra, 
hogy a példányok összeillesztésekor az egymást pontosan kiegészítő legendaré-
szek az oklevél hitelét bizonyítsák. 

A jellegzetes hitelesítési módot elsőként az angolszászok alkalmazták. Hasz-
nálata a 10. században terjedt át a kontinensre, előbb francia földre, majd az Alpo-
kon túli német területekre. Mivel az eljárást a városi oklevéladás is átvette, Fland-
riában és Észak-Franciaországban különösen sok chirographum készült. A sajá-
tos technika a 11. század végétől a spanyol királyi kancelláriát is meghódította. Ha-
marosan Csehországban, az osztrák őrgrófságban, sőt Norvégiában is ismertté vált. 

A chirographálás terjedését két tényező segítette. Egyfelől mint a bizonyítás 
objektív és időtálló eszköze felette állt az élő tanúk véges és befolyásolható em-
lékezetének, különösen abban a korban, amikor a magánoklevelek hitele több-
nyire ettől függött. Másfelől igen alkalmas volt arra, hogy a két- vagy többoldalú 
jogügyleteket hitelesítse, az érintett feleket olyan oklevelekhez juttassa, amelyek 
szükség esetén tényleges okleveles bizonyítást tesznek lehetővé. Erre azonban 
csak akkor kerülhetett sor, ha a chirographált oklevél tulajdonosa egyidejűleg a 
másik példányt is fel tudta mutatni. Az oklevél hitelének bizonyítása így nem-
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csak a másik példány megőrzésétől, hanem a másik fél, a lehetséges perbeli el-
lenfél jóindulatától is függött. Ezen a fogyatékosságon úgy segítettek, hogy a 
példányok egyikét nyilvános helyen helyezték el, ahol bármikor hozzáférhető 
volt. Angliában már a normann hódítás előtt éltek ezzel a módszerrel. A birtok-
adományokról és végrendeletekről három intercidált példányt állítottak ki. Ezek 
egyikét a kedvezményezett fél kapta meg, míg a másik két példányt egyházi 
vagy királyi levéltár őrizetére bízták. Az észak-franciaországi és a flandriai váro-
sokban általános szokás szerint az egyik példány az azt kiállító város levéltárá-
ban maradt. Német területen ezt a gyakorlatot Lübeck kivételével csak szórvá-
nyosan alkalmazták. 

A nyilvános őrzőhely biztosítása mellett a pecsételés is azt a célt szolgálta, 
hogy az okleveles bizonyítás ne kizárólag a másik példány bemutatásától függ-
jön. A pecsételés többféleképpen történhetett. Egyetlen hiteles pecséttel vagy a 
felek pecsétjével láttak el minden példányt, máskor a felek kölcsönösen csak a 
másik fél példányát pecsételték meg. A pecséthasználat a 11-12. század forduló-
jától terjedt el. A 13. század elejétől már a városi okleveles gyakorlatban is pe-
cséttel látták el a chirographumot. A pecsét térhódításával a jellegzetes hitelesí-
tési eljárás veszített jelentőségéből, és a 13. század elejétől egyre inkább háttérbe 
szorult. A polgári és a paraszti jogügyletek írásba foglalásánál azonban még év-
századokkal később, az újkorban is használták. 

A sajátos hitelesítési módot a magyarországi írásbeliség először a 12. század 
elején alkalmazta. Az átírásból ismert, százdi alapítólevél arengájában ugyan 1067 
táján már előfordul a chirographum szó, de - mint az oklevél szövegéből kiderül -
írás (scriptum), oklevél értelemben. Hogy ezt a szót Magyarországon is használ-
ták ebben a jelentésben, azt II. Géza király 1151 táján kelt oklevele egyértelmű-
en bizonyítja, mert az eredetiben fennmaradt oklevél - bár szintén tartalmazza 
ezt a szót - az intercidálás semmi nyomát sem mutatja. 

A 12. századból öt eredeti chirographum maradt ránk, a legkorábbi 1134-
ből. Hogy számuk még ennél is több volt, azt három másolat tanúsítja. Magdolna 
asszony 1140 táján készült végrendeletének másolója a chirographálásnál átmet-
szett betűket is berajzolta az Admonti Bibliába. Az almádi apátság 1121. évi ala-
pítólevelének záradéka is ezt az eljárást valószínűsíti. Eszerint a monostor fel-
szentelését végző Nána veszprémi püspök a király parancsára két példányban 
készítette el az alapítólevelet, és mindkettőt királyi pecséttel látta el, majd az 
egyik példányt a veszprémi székesegyház, a másikat pedig az almádi monostor 
sekrestyéjében helyezte el abból a célból, hogy a Veszprémben őrzött példány -
mintegy a hiányzó tanúk helyett - tanúsítson a másik mellett. Ezzel összhang-
ban, a veszprémi székeskáptalan 1192. évi oklevelének befejező sorai is a sajátos 
hitelesítés lényegét rögzítették: az oklevél két példányban készült, az egyik pél-
dányt a veszprémi székesegyház levéltárában helyezték el, vagyis őrzéséről gon-
doskodtak, a másik pedig az érintett Hahót nembeli Hahót milesé lett. O volt az 
első világi oklevélnyerő személy (clestinatarius), aki nem királyi, hanem magán-
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oklevelet, ráadásul chirographumot kapott. A 12. századi 8 darab chirographum 
közül öt a veszprémi székesegyházhoz, egy-egy a váradi, illetve a székesfehérvá-
ri káptalanhoz, az írásbeliség fontosságát hangsúlyozó 1181. évi, nevezetes ok-
levél pedig a királyi kancelláriához (és talán a pécsi káptalanhoz) kapcsolódott. 

A chirographálás a 13. század elején már széleskörűen elterjedt Magyaror-
szágon. Királyok, más világi oklevéladók és főpapok ritkán használták ezt a hite-
lesítési módot. Az egyházi testületek legkorábbi oklevelei viszont kezdetben pe-
csét nélkül, majd később pecséttel ebben a formában készültek. A 13. század de-
rekáig szinte valamennyi kiadványuk chirographum volt. A veszprémi székes-
káptalan 1181 és 1240 között kiadott 25 eredeti okleveléből egyetlen, 1240. évi 
oklevele képviselt más típust. A győri székeskáptalan 1210 és 1240 között kia-
dott, 28 eredetiben ismert oklevele közül csak egy esetben nem élt ezzel a hitele-
sítési móddal. A tatárjárás előtti időszakból az egyházi testületek mintegy két-
száz oklevele maradt ránk. Ezek csaknem mindegyike chirographum volt. Levél-
táraink néhány intercidált oklevél mindkét példányát megőrizték. A chirographá-
lás később visszaszorult, de az egyházi testületek privilégiális ( fűggőpecsétes) 
oklevelei olykor még a 16. század elején is így készültek. Előfordult, hogy nyug-
tát is ilyen módon adtak ki. Az eljárással az oklevelet rendszerint két példányban 
állították ki, de voltak három, sőt elvétve négy példányban készült chirographu-
mok is. A legendát szinte kivétel nélkül az írás soraival párhuzamosan metszet-
ték át. A pergament rendszerint egyenes (vagy ilyennek szánt) vonal mentén 
vágták szét. Ritka volt a hullámos, még ritkább a „fogazott" metszésvonal. 

A sajátos hitelesítési mód széles körű magyarországi alkalmazásánál grafi-
kus szimbólumot önállóan nem használtak. Három esetben szavakat metszet tek 
át. Az 1134. évi chirographum kétségkívül szöveges legendáját még nem sike-
rült megfejteni. Valószínű, hogy a chirographum szó is szerepel benne. További 
érdekessége, hogy a legenda az oklevél hátlapján is folytatódik, és így két sorból 
áll. Kétszer oklevélrész volt a legenda. János esztergomi érsek 1209. évi okleve-
lén az invokáció (IN NOMINE PATRIS ET FILII ET SPIRITUS SANCIÍ), a spa-
latói érsek, a pannonhalmi apát és konvent közösen kiállított chirographumán 
pedig a dátum (ANNO AB INCARNA TI ONE DOMINIMCCXXII) szolgált erre a 
célra. A többi számtalan esetben a chirographálásnál az A B C több-kevesebb -
leggyakrabban csak első néhány - betűjét használták fel. Ez az eljárás a 11. szá-
zad közepén francia területen jelent meg, és innen terjedt el. Bár sokfelé alkal-
mazták, leginkább Dél-Franciaországra vo l t j e l l emző . Magdolna asszony 1140 
táján készült végrendeletétől kezdve Magyarországon is az ABC-legenda volt a 
chirographum jellegzetessége. Mindössze egyetlen alkalommal kombinálták gra-
fikus szimbólummal: 1223-ban keresztet rajzoltak az ABC-legenda elé. 

Az átmetszett betűk vagy szavak kvázi szimbólumok: egy hitelesítési mód, 
egy sajátos jogbiztosítás eszközei és egyben jelképei voltak. Minden szöveges 
utalás nélkül kifejezték azt, hogy az oklevél két (vagy több) példányban készült, 
egyik példányát nyilvános helyen, valamely (rendszerint a kiállítást végző) egy-
házi testült hiteleshelyi levéltárában őrzik, és az itt őrzött példány hitelesíti a má-
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sikat, sőt annak pótlására is alkalmas: bármikor átírást lehet készíteni róla. A pe-
cséthasználat korában az őrzés és a pótlás volt a chirographum lényege. A példá-
nyai bemutatásával bizonyításra elvétve használhatták. Erre is csak szerencsés 
esetben kerülhetett sor. Pál veszprémi püspök előtt 1266-ban egy veszprémi kano-
noknak módjában állt, hogy a veszprémi káptalan intercidált oklevelének mindkét 
példányát bemutassa, és azáltal rokona a hitbér jogtalan követelésétől mentesült. 

A környékbeli országokban a chirographum - ha egyáltalán előfordult -
csupán kuriózum volt. Csehországban alig néhány oklevelet állítottak ki ebben a 
formában. Elsőként, 1186-ban Frigyes cseh herceg oklevelét chirographálták a 
zwettli osztrák ciszterci apátság számára. Ottó cseh herceg 1189-ben ugyanígy erő-
sítette meg a johanniták szerződését. A vilémovi/wilimovi bencés apát és kon-
vent is ezt a formát alkalmazta, amikor 1279-ben a telepeseivel szerződést kö-
tött. Az osztrák hercegségben még ennyire sem éltek vele: mindössze a 13. szá-
zad elején a heiligenkreuzi ciszterci apátságnak tett adományról állítottak ki chi-
rographumot. Az eljáráshoz mind Csehországban, mind az osztrák hercegségben 
az ABC betűit használták fel. Hogy Magyarországon ez az oklevéltípus nem ma-
radt kuriózum, az egyházi testületek hiteleshelyi tevékenységének tulajdonítható. 

A 12. század vége óta Magyarországon a székes- és a jelentősebb társaskáp-
talanok magánjogügyletek írásba foglalásával is foglalkoztak. Egyházi és világi 
személyek fordultak hozzájuk, hogy ügyeikről oklevelet állítsanak ki. A bizalom 
irántuk abból fakad, hogy a 11. század óta kizárólag ezekben az intézményekben 
végezték az istenítélet szertartását, itt tartották a bíráskodásban bizonyító esz-
közként széleskörűen alkalmazott tüzesvas-próbát, és ennek eredményéről fel-
jegyzést is készítettek. Az oklevél iránt növekvő társadalmi igény a 13. század 
első évtizedeiben a bencés, a premontrei és lovagrendi (johannita, stephanita) 
konventeket is bekapcsolta az oklevéladó munkába. A ciszterci konventek lénye-
gében kimaradtak ebből a tevékenységből. Egyrészt az említetteknél jóval ki-
sebb volt társadalmi affinitásuk, másrészt a többiekkel ellentétben még a 13. szá-
zadban sem volt pecsétjük. A rendi előírásoknak megfelelően csak az apát hasz-
nált pecsétet, ami anonym volt, vagyis az apát nevét nem tartalmazta. A konventi 
pecséthasználat csak XII. Benedek pápa 1335. évi intézkedése nyomán kezdő-
dött meg. Ekkor viszont már nem volt aktuális, hogy a hiteleshelyi tevékenység-
ben részt vegyenek. 

Magyarországon az egyházi testületek hiteleshelyi tevékenysége eredmé-
nyezte a chirographálás széleskörű elterjedését. A chirographum a magyarorszá-
gi írásbeliségnek éppoly jellegzetessége, mint a hiteleshely intézménye. Bár a 
sajátos eljárás a 13. század derekától a regisztrumvezetés térhódítása nyomán fo-
kozatosan a perifériára szorult, jelentősége vitathatatlan. A chirographálás az ok-
levélátíráshoz hasonlóan nagymértékben hozzájárult az oklevelek fennmaradásá-
hoz. Mivel alkalmazása révén egy-egy jogügyletről nem egy, hanem két vagy 
több példányban készült oklevél, nagyobb esélye volt annak, hogy azok valame-
lyike az utókorra megmarad. 
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MŰFAJ - ÍRÁSTÍPUS - ANYANYELVŰSÉG 
Előtanulmány a magyar nyelvemlékek paleográfiájához 

A paleográfia e században vált segédtudományból önálló történeti diszciplínává. 
A különböző írástípusok fejlődésének és helyi sajátosságainak regisztrálását - nem-
zetközileg összehangoltan - a tudományág művelői ma is elsőrendű feladatuk-
nak tartják. Ez teszi lehetővé a kéziratok egyre megbízhatóbb datálását és loka-
lizálását. A jellegzetességek passzív leírása és óriási mennyiségű összehasonlító 
anyag közrebocsátása mellett azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott az idők 
folyamán a fej lődés belső törvényszerűségeinek és külső okainak feltárása. E ku-
tatások során - melyekben hazai részről Hajnal István szerzett európai viszony-
latban is elévülhetetlen érdemeket - bebizonyosodott, hogy az írás a kéziratossá-
gon messze túlmutató művelődés- és társadalomtörténeti információk direkt hor-
dozója is. 

A hazai viszonyokra térve: Király Péter 1959-ben addig ismeretlen magyar 
glosszák bemutatása kapcsán felpanaszolta, hogy „A magyar nyelvemlékek írás-
történeti vizsgálata még nem történt meg, s épp ezért - főleg nem paleográfus-
nak - igen nehéz egy-egy emlék paleográfiai vonatkozásairól írni. A helyzetet 
nehezíti az is - folytatja - , hogy magyarországi emlékekre, oklevelekre és kó-
dexekre támaszkodó paleográfiai kézikönyvvel nem rendelkezünkDienes Er-
zsébet 1982-ben igazat adott Király Péternek, amikor - szintén nem paleográfus 
létére - az Erdy- és a Jordánszky-kódex kezeinek azonosságát kívánta bizonyí-
tani.2 Király Péter datálási és terminológiai nehézségekkel küzdött, Dienes Er-
zsébetnek paleográfiai és művészettörténeti kérdésekben kellett előtanulmányok 
nélkül állást foglalnia. 

N e m ok nélkül volt nyelvész a panaszos mindkét esetben. Nyelvemlékeink 
kiadása és feldolgozása körül hagyományosan ők fáradoztak a legtöbbet. A kia-
dásnál legalább az írástípust meg kell határozni, a kezeket megkülönböztetni, 
vagy rámutatni arra, hogy az adott írás más kódexben, kódexekben is előfordul. 
A Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszék valamint a Nyelvtudományi 
Társaság 1983-ra - a nyelvemlékek kiadásában érdekelt más tudományágak kép-
viselőit is meghívva - egy egységes szerkesztési tervezetet dolgozott ki. Ennek 
figyelembevételével folyik az azóta megindult és látványosan gyarapodó Régi 
magyar kódexek sorozat egyes köteteinek szerkesztése.3 Az írástípusok megne-

1 Király Péter: Ismeretlen magyar glosszák. Jászói, Zirci, Nagyvátyi Glosszák. Nytud. Ért. 21 
(1959) 7. - Ezt Mezey László mint paleográfus 1964-ben ugyancsak megállapítja: „Hazai 
könyvírásos emlékeink paleográfiai vizsgálata, különösen a nyelvemlékeké, teljes egészükben 
még várat magára." ELTE egyetemi jegyzet. Bp. 1964. 78. 

2 Dienes Erzsébet: A Jordánszky-kódex eredetéről. Mny 78 (1982) 449. 
3 2000-ben a 25. kötet jelent meg. 
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vezésében tapasztalható következetlenségekért (pl. j ó esetben ugyanaz az írás 
hol kapcsolt barátgót betűként, hol cursivatextualisként, hol bastardaként szere-
pel) nem a nyelvészek felelősek, hanem itt érzékelhető legközvetlenebbül a pa-
leográfusok részéről nyújtott információk következetlensége. A sorozat tehát 
egyrészt sürgeti, másrészt megkönnyíti a nyelvemlékek rendszeres paleográfiai 
feldolgozását. Ehhez az eddigieknél ugyancsak biztosabb hátteret ígér a magyar-
országi latin nyelvű kódexek írásrepertoriuma, melynek tervét Sarbak Gábor vá-
zolta fel a Középkori kódexeink feltárása és megóvása című, 1987-ben megtar-
tott tudományos tanácskozáson 4 

Jelen dolgozatban egy olyan kérdéscsoporttal foglalkozunk, amely a nyelv-
emlékek paleográfiájának önálló fejezete lesz, de nem a nyelvészet, hanem a 
művelődéstörténet érdekkörébe tartozik. Ez pedig az írástípusok, a műfajok és a 
nyelv, illetve a nyelvemlék-kódexeket fordító-másoló-használó társadalmi réteg 
kapcsolata. 

Mintegy 45 magyar nyelvű kódex maradt fenn az 1440-es évekkel kezdődő 
és 1541-gyel záruló száz évből. Annak érzéketetésére, hogy ez a szám milyen 
szorongatóan kicsi, és a jelzett időszak mennyire kései, elég talán, ha arra utalok, 
hogy Karín Schneider csak a 12. század végétől 1300-ig készült német kéziratok 
paleográfiai repertóriumában 174 kódexet és töredéket dolgozhatott fel.5 Ránk e 
korból csak a Halotti Beszéd és az Ómagyar Mária-siralom maradt. A 45 kódex 
közül 22 megjelent a Codices Hungarici vagy a Régi magyar kódexek sorozat-
ban, 3 kódex pedig másutt fakszimilében illetve pseudo-fakszimilében. l - l - fotó 
- 10 kéziratot kivéve - az eddig csak szövegükben kiadott kódexeket is képviseli 
Zolnai Gyula Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig (Bp. 1894.) című köny-
vében, Molnár József-Simon Györgyi Magyar nyelvemlékek (Bp. 1976.) című 
egyetemi segédkönyvében vagy a Széchényi Könyvtárban 1985-ben megrende-
zett kódexkiállítás katalógusában (Kódexek a középkori Magyarországon. Bp. 
1985.). A közreadott kópiák egy részének paleográfiai szempontból komoly fo-
gyatékossága, hogy nem mérethüek. Ezek mellett egy más jellegű, de a témánk-
hoz szorosan kapcsolódó, igen értékes kötet látott 1991-ben napvilágot, a Kö-
zépkori magyar levelek 1541-ig címmel, Hegedűs Attila és Papp Lajos szerkesz-
tésében. 1474-től 226 levél szerepel benne, jórészt fakszimilével. 

E vázlatos áttekintésben természetesen a rendelkezésre álló anyagnak csak 
kis töredékét mutathatjuk be. Remélhető azonban, hogy egy belátható időn belül 
megjelenő - és mérethű! - paleográfiai albumban valamennyi kódex, sőt „kéz" 
helyet kap majd. 

Ki kell még térnünk az általunk használt terminológiára. A 15. századra a 
kalligrafikus igényű könyvírás, a gothica textualis formata szinte kizárólag litur-
gikus könyvek számára fenntartott írástípus lett, mely más műfajok esetében leg-

4 Sarbak Gábor: írástörténeti szempontok a proveniencia meghatározásánál. Ars Hungarica 17 
(1989) 29-32. 

5 Schneider, K.: Gotische Schriften in deutscher Sprache. I. Vom späten 12. Jh. bis um 1300. 
Wiesbaden 1987. 
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feljebb fejezetcímekben kapott helyet. A használati folyóírás, a cursiva currens 
és a még igénytelenebb, gyorsabb és jegyzetelőbb jellegű, cursiva notularis vi-
szont - főleg az egyetemi írásgyakorlat révén - meghonosodott a kódexekben, és 
a latin nyelvű, magánhasználatra készült tudományos könyvek egy része ezzel az 
írástípussal íródott. A két véglet között - még a 14. század második felében - ki-
alakult egy új, önálló, kurzív- és textualis elemeket ötvöző könyvírás, a bastarda. 
Egyes betűi a kurzívból származtak, a betűket azonban, még ha általában egy-
máshoz is érnek, a scriptor külön-külön formálta. (Irásnívó tekintetében a koráb-
bi gothica textualisnak felelt meg, és általában annak a helyére is lépett.) Ennek 
a térben és időben nagy változatosságot mutató és elsősorban a nemzeti nyelvű 
irodalmakhoz kötődő írástípusnak kalligrafikus változatai is kialakultak (bastar-
da formata), de közeledhetett a használati írásokhoz is, amennyiben a kurzív-
(több betű egybeírása a toll felemelése nélkül = bastarda cursiva) vagy a kurrens 
jelleg (gyorsan, igénytelenül egymás mellé jegyzett betűk = bastarda currens) 
vált meghatározóvá. 

A bastarda jellegzetességeit a Besztercei Szójegyzék (1410 körül) írásán 
mutatjuk be (1. sz. melléklet). A fejezetcím gothica textualis formataban íródott. 
Ehhez képest kurzív elemek a szövegben: a kurzív a; a „hosszú" s és az f szára 
valamint a h íve az alapvonal alá nyúlik; a szóvégi „kerek" s a maiuscula B-re 
hasonlít; a b, 1, h, k, d betűk hurkosak. Jellemző még, hogy a „kerek" r z-hez ha-
sonló formájú, a v fölül bezárul, a g az alsó hurok nyitva hagyásával egyszerűb-
bé válik. Mindez valójában csak formalitás, a másoló a betűket, sőt gyakran az 
egyes betütagokat is önállóan formálta. (A latin szavak fölé írt magyar megfele-
lők bastardájában a valódi kurzív jelleg erősebb.) 

Mi okozhat mégis terminológiai bizonytalanságot? 1953-ban az első nem-
zetközi paleográfiai kongresszuson G. I. Lieftinck javaslatot tett a gótikus írás-
fajták nomenklatúrájára, amelyet később maga is módosított.7 A bastarda termi-
nussal két másik fogalom, a cursiva textualis és a hybrida keveredik a szakiroda-
lomban. A cursiva textualis kifejezést időnként - Lieftinck korai álláspontja 
alapján - általános, kurzív- és félkurzív könyvírás jelentésben használják, ami 
így a bastardát is magában foglalja, adott esetben pedig helyettesíti. Mivel azon-
ban Lieftinck éppen a Nomenclature-ben a cursiva textualisnak egészen határo-
zott, a bastardától - a kurzivitás és a szabályosság szempontjából - megkülön-
böztetettjelentést adott, a fent leírt - jól körvonalazható - írástípussal kapcsolat-
ban hazai használatra is a sokkal egyértelműbb és mára mindenütt elfogadott 
bastarda terminust javasoljuk. A hybrida kifejezést Lieftinck először kerülni 
igyekezett, bastardának pedig csak azt az írástípust nevezte, melyben a b, 1, h, k 
és d betűk hurok nélkül szerepelnek. A Datált kéziratok idézett corpusában vi-
szont éppen a „hurok nélküli" típust nevezte hybridának. Pavel Spunar a cseh- és 

6 Lieftinck, G.I.: Pour une nomenclature de l'écriture livresques du IXe au XVIe siècle. Paris 
1954. 

7 Lieftinck, G.I.: Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. 1. Amsterdam 1964. XV ff. 
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a lengyel bastarda fejlődését elemző tanulmányában8 ugyancsak megkülönböz-
tette a hurkok miatt kurzívabb jellegű bastardát a hurok nélküli hybridától. J. 
Kirchner a gótikus könyvírásoknak szentelt gazdag albumában9 nem tett különb-
séget a két alfaj között, és csak a bastarda elnevezést használta. Megítélésünk 
szerint szerencsésebb egy-egy írás jellemzésekor a bastarda terminus mellett je-
leznünk, hogy a hurkos vagy a hurok nélküli változatról van-e szó, mint egy nem 
egészen kiforrott jelentésű új terminust bevezetni. 

Térségünk 15-16. századi nemzeti nyelvű irodalmainak paleográfiai vonat-
kozásaival legátfogóbban P. Spunar foglalkozott, fent hivatkozott munkájában. 
Összehasonlító elemzésében arra keresett magyarázatot, hogy a bastarda jelentő-
sége miért volt sokkal korlátozottabb a lengyel anyanyelvű írásbeliségben, mint 
a cseh nyelvű irodalomban, amelynek pedig kizárólagos hordozója. A cseh nyel-
vű egyházi- (vallásos költészet, legendák, verses sermók, bibliafordítások, teoló-
giai traktátusok) és világi irodalom (verses krónika, lovagi epika, világi líra, drá-
mai kompozíciók) a 14. század végén egyaránt gazdag volt. A bastarda - ehhez 
az irodalomhoz szorosan kapcsolódva - az 1380-as években jelent meg mint új, 
praktikus, gyors, de a közösségi használatot a jól olvashatóság révén biztosító 
könyvírás. Fejlődése a 15. század végéig pontosan nyomon követhető, a „cseh 
bastarda" paleográfiai fogalom. A lengyeleknél a jobbára egyházi jellegű nemze-
ti irodalom csak a 16. század elején virágzott fel. A bastarda is későn, 1420 körül 
jelentkezett és nem vált „nemzeti írássá", mint a cseheknél, hanem az anyanyel-
vű kódexek jó része is gothica textualisban vagy cursiva textualisban íródott. A 
lengyel bastarda csúcspontját a 16. század elején érte el, a hurok nélküli válto-
zatban, amelyben Spunar olasz humanista hatást lát. A bastarda recepciójában és 
fejlődésében tapasztalható különbségek oka a két anyanyelvű irodalom eltérő 
fejlődésében és tartalmában lelheti magyarázatát. 

Nálunk a könyvpusztulás mértéke olyan nagy volt, hogy viszonylag pontos 
képet a bastardáról is csak a megmaradt emlékek körültekintő vizsgálatával kap-
hatunk. Szinte valamennyi nyelvemlék kódexünk másolat, általában nem is köz-
vetlen, hanem többedik másolat. 1440 tájáról maradt fenn az első összefüggő 
magyar nyelvű kézirat, a Ferenc-legendát tartalmazó Jókai-kódex. (A fordítás 
maga az 1380-as évekre tehető.) írása tipikus, jól kiforrott bastarda currens, a 
hurkolt változat (2. sz. melléklet). Jóval kevésbé szögletes, mint a Besztercei 
Szójegyzék bastardája. (Ott a latin nyelvű szövegben nem találkozhattunk a bas-
tardát jellemző, arab hármashoz hasonlító z-vel.) Ujabb fejlemény az x-hez ha-
sonló r - csak a bal lába hiányzik - , és a cseheknél az 1440-es, a lengyeleknél az 
1450-es években megjelent k-forma, amelynél az arab ketteshez hasonlító ív és 
rövid szár belekerült a felső hurokba. A Jókai-kódex scriptora nem volt nagyon 
kvalitásos. írása elég egyenetlen, de az írástípus olyan fejlett, hogy mögötte min-

8 Spunar, P.: L'évolution et la fonction de la bâtarde en Bohème et en Pologne. Studia 
zrôdloznawcze 6 (1961) 1-19. 

9 Kirchner, J.: Scriptura gothica libraria a saeculo XII usque ad finem medii aevi LXXXVII 
imaginibus illustrata. München-Wien 1966. 
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denképpen hosszú anyanyelvű írásgyakorlatnak kellett állnia. Az 1466- ra datált 
- a négy evangélium fordítását tartalmazó - Müncheni Kódex bastardája (3. sz. 
melléklet) a Jókai-kódexénél sokkal egyszerűbb: a betűk jóval kisebbek, eseten-
ként egy tollvonással formálhatók. Ez az ökonomikus írásfajta a bibliafordítás-
hoz, mint nagyterjedelmű műfajhoz jól illett. (Az 1516 és 1519 között készült 
Jordánszky-kódex írása is ennek egy kései változata volt.) 

Valamennyi 15. századi kódexünk bastardával íródott; nálunk is ez volt a 
nemzeti nyelvű irodalom írása. A szabályt erősítő kivétel a Birk-kódex (1474) 
cursiva currense. Ez azonban nem kész mű, hanem Váci Pál regulafordítás-fo-
galmazványa, törlésekkel, javításokkal teli autográf. A másik kurzív emlék - a 
Szabács Viadala - pedig egylapos alkalmi lejegyzés. 

Arra, hogy egy kurzívban fogalmazott impúrumból milyen igényesen szép 
kódex születhetett - ha a megbízó szándéka a szöveg fontosságának az írással és 
az íróanyaggal történő kifejezése - jó példa a Guary-kódex (1490 után), amely 
az általános szokással szemben pergamenre készült, írása pedig hurok nélküli, 
nagyon igényes bastarda formata. A kódex mögött Segösdi Lukács provinciális-
nak a meglazult fegyelmű apácákra irányuló reform-szándéka állt. 

Még ennél is kifinomultabb a Festetics-kódex (1493) bastarda formatája (4. 
sz. melléklet). Ez a hajszálvonalakkal és stilizált betűkkel díszített írás a bibliofi-
lia egyetlen megnyilvánulása a műfajban. A kódexet a nagyvázsonyi pálosok ké-
szítették Kinizsiné Magyar Benigna számára. Ez az írástípus Nyugat-Európában 
is a hóráskönyvek és az egyéb nemzeti nyelvű díszkódexek kalligrafikus igényű 
írása volt. Nálunk a bibliofilia a humanizmussal társult, anyanyelvű kódexeink 
mindennapi, kegyes használatra készültek. A Festetics-kódex első lapjainak ki-
forrott bastarda formatája mégis arról tanúskodik, hogy scriptorainknak gyakor-
lata volt alkalmi igények kielégítésében is. 

A 15. század végére a bastarda minden változata megtalálható hazai emlé-
keinkben. Ekkorra a hurok nélküli alfaj vált dominánssá. Ez az írás egyszerűbbé, 
áttekinthetőbbé tette a kéziratot, megkönnyítve az olvasást is. S p u n a r - mint em-
lítettük - a humanista kéziratok hatását látta ebben, ahol a betűformák harmó-
niája és az egyes betűk világos tagolása alapvető szempont volt. A cseheknél 
csak a hurkolt változat élt. Az olasz humanizmus nem is volt olyan mértékben 
jelen a cseh kultúrában, mint amennyire ez a hazai udvari kultúrát jellemezte. 

A 16. század elejéről sokkal nagyobb számú, bár tartalmilag továbbra is ho-
mogén - vallásos jellegű - emlék maradt fenn. A kódexek megszaporodásához 
nem társult azonban a bastarda továbbfejlődése, hanem egyrészt erősen indivi-
dualizálódott (5-7. sz. melléklet), másrészt - mivel gyakorlatlanabb apácák is 
bekapcsolódtak a könyvmásolásba - megjelent a nemzeti nyelvű irodalomtól ko-
rábban idegen gothica textualis és gothico-rotunda, amelyet liturgikus könyvek-
ből kölcsönöztek. 

A fenti folyamattal szemben, mégis ki kell emelnünk egy műfajt és egy má-
soló egyéniséget. A latin nyelvű prédikációs kódexekben általános szokás volt a 
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bibliai textust gothica textualissal, a sermo szövegét pedig cursiva currenssel 
írni. Ez az olvasásra-felolvasásra szánt magyar nyelvű prédikácíós kódexekre úgy 
transzformálódott, hogy a címeket bastarda formatával, a perikopát bastarda tex-
tualissal, a sermót pedig cursiva currenssel írták (Erdy-kódex, Érsekújvári Kó-
dex f. 556). A kiemelendő másoló Ráskai L e a - a k i n e k a margitszigeti apácák leg-
több kódexüket köszönhették - szabályos, személytelenül fegyelmezett, gyorsan 
írható bastardája az írástípus minden jó adottságát egyesítette (8. sz. melléklet). 

Befejezésül vessünk egy pillantást a levelekre. A késő-középkori magyar 
nyelvű kódexirodalom és a latin nyelvű humanista udvari irodalom egymástól 
függetlenül élt. Elválasztotta őket a nyelv, a téma és az írástípus is. Ez akkor is 
így van, ha a humanista minuscula némi esztétikai befolyást gyakorolt is a bas-
tarda fejlődésére. A levelek esetében már csak a nyelv és az írás összefonódását 
tapasztalhatjuk. A cursiva humanistica kizárólag latin nyelvű levelek írására 
szolgált, a magyar nyelvűeké a gótikus alapú, de erősen individualizálódott cur-
siva currens illetve néhány gyakorlatlan levelező esetében a bastarda volt. Egyet-
len humanista kurzívot mégis találtunk a bevezetőben idézett magyar leveles-
könyvben. Thurzó Elektől több levél olvasható, a maga karakteres kurzív írásá-
ban. A 122. számú, 1533-as keltezésű levele ezekkel szemben szép, egyenletes, 
humanista kurzív. Ki követte el ezt az egészen egyedi határsértést? Valószínűleg 
egy, a humanista kurzívban otthonosabb nótárius, akinek ez esetben Thurzó dik-
tálta a levelet. Egy-egy kivétel azonban nem zavarta meg alapvetően azt az össz-
hangot, ami nyelv, műfaj, írástípus és a mögöttük álló társadalmi réteg műveltsé-
ge és igényei között fennállt. 



Műfaj - írástípus - anyanyelvűség 23 

Függelék 

1. sz• melléklet 
Besztercei Szójegyzék, 1410. k.,f. 7r (részlet) 
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Jókai-kódex, 1440 k.,f. lOr (részlet) 
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4. sz- melléklet 
Festetics-kódex, 1494 k.,f. 2v (részlet) 
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5. sz• melléklet 
Nádor-kódex, 1508, p. 703 (részlet) 
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6. sz- melléklet 
Bod-kódex, 16. sz. első negyede, f . 13r (részlet) 
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7. i'z. melléklet 
Érsekújvári Kódex. 1529-1531, p. 519 (részlet) 
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8. sz• melléklet 
Cornides-kódex, 1518, f . 140r (részlet) 



Sarbak Gábor 

A FRAGMENTA CODICUM HÚSZ ÉVE* 

A KEZDETEK 

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörténeti Munkabizottsága 1972. no-
vember 27-én megtartott ülésén Mezey László ismertette a magyarországi kó-
dextöredékek feldolgozásával kapcsolatos elképzeléseit.1 Kiindulópontként szol-
gált az a megállapítása, hogy egy-egy töredék egy-egy hajdanvolt teljes kéziratot 
képvisel, és a töredék forrásértéke pedig túlmutat önmaga töredék, azaz nem tel-
jes voltán.2 Valódi értékét a valaha létezett és mára már elenyészett, egész kódex 
szerepének ismerete jelenti számunkra. A töredék tartalmának feltárása mellett, 
szinte ezzel egy időben arra a kérdésre is választ kell keresni, hogy mely vidéken 
és mikor is keletkezhetett a kódex. A tényleges feltáró munka megkezdése előtt 
Mezey tárgyilagosan írta: „...a proveniencia legkezdetibb indíciumai a könyv-, 
levéltári anyag származásából, egykori birtokosok egymásutánjából nyerhe-
tők."3 Elképzelése szerint az országos méretű gyűjtés mind a könyvtárakra, mind 
pedig a levéltárakra kiterjedne, és ez a munka - Mezey szerint - „...fontosságban 
minden más kéziratkutatási elképzelési feltétlenül megelőz."4 

Húsz év után visszatekintve, meg kell állapítani, hogy Mezeynek a prove-
nientia kérdésében a munka megkezdése előtt kialakított óvatos és a paleográfiai 
szempontot nem elsősorban hangsúlyozó véleménye mindenképpen reális volt. 
Az egész Európára kiterjedő, datált kéziratkatalógusok létrehozásának tervét is-
merte és az első köteteket forgatta is, paleográfiai kor- és időmeghatározást segí-
tő fontosságukat nagyra értékelte, bár tisztában volt érvényességi körükkel.5 A 
kezdet kezdetén tehát Mezey a fragmentumokkal való foglalkozást a datált cor-

* A dolgozat enyhén átdolgozott változata A magyarországi kódextöredékek kutatása címen az 
Iskolakultúra 7. évfolyamában, az 1997. májusi számban (10-16. oldalon) jelent meg. Az eltelt 
időszakban két katalóguskötet látott napvilágot: Mittelalterliche lateinische Handschriftenfrag-
mente in Esztergom, 1993; Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Győr, 1998. 
A katalógusokat Vizkelety András szerkesztette (Fragmenta et Codices in Bibliothecis Hungá-
riáé II. és III. kötete). 

1 Mezey László: A Fragmenta Codicum szabályzata. MKSz 1973, 211-213, a továbbiakban: 
Mezey 1973. 

2 Mezey László: Fragmenta Codicum. Egy új forrásterület feltárása (1974. január-1975. július), 
in: MTA 1. Oszt. Közi. 1978, 65-90, a továbbiakban: Mezey 1978. 

3 Mezey 1973,211. 
"Mezey 1973,211. 
5 A Manuscrits datés képes finomítani a datálást, itt Mezey a Catalogue des Manuscrits en écriture 

latine portant des indications de date, de lieu ou de copiste, (publié) par Charles Samaran et 
Robert Marichal, 3. kötetére utal: Bibliothèque Nationale, fonds latin, Paris, 1964, és a Katalog 
der datierten Handschriften in lateinischer Schrift in Österreich, herausgegeben in Verbindung 
mit dem Comité International de Paléographie, 3. kötetére utal: Franz Unterkircher: Die datierten 
Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek von 1451 bis 1500. Wien, 1974, cf. 
Mezey 1978, 75. Sok tételnél megtalálható a Catalogue des Manuscrits Datés-re való hivatkozás. 
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pusok és egyéb kéziratkatalogizálási munkálatok elé helyezte. Ma már szíveseb-
ben hangsúlyoznánk az egységet a teljes kéziratok és véletlenszerűen fennmaradt 
lapjaik leírásában, utalva egyben arra a tényre is, ami Mezey előtt sem lehetett 
ismeretlen, hogy a kéziratkatalógusok bevett gyakorlata szerint a töredékek 
egyenrangú félként illeszkednek be a numerus currens menetébe.6 

A paleográfiai leírás során „a ma - azaz az 1970-es évek elején - használa-
tos nomenklatúra", azaz a párizsi colloquiumon7 ajánlott terminológiát kellene 
alkalmazni. Példaként Mezey a 11. századra a minuscula postcarolinát, a 13. szá-
zad második felére a littera párisinat/gothica cursiva textualist, a 14. század első 
felére a littera bononiensist/gothica rotunda textualist, a 15. század első felére pe-
dig a littera hibridát emelte ki,8 természetesen mindvégig a magyar középkor írás-
gyakorlatára és a budapesti Egyetemi Könyvtár kéziratkatalógusának készítése 
közben szerzett tapasztalataira gondolva.9 A littera hibrida terminus szereplése itt 
feltűnő, mivel Mezey ezt az egyetemi könyvtári katalógusban bastardának mondta, 
egyébként a Fragmenta codicum 1/1 és 1/2 kötete is csupán egyetlen alkalommal 
használta. Talán szerepe volt ebben az e betűfajta Lieftinck-féle leírása körül már 
akkoriban Európa-szerte kibontakozó polémiának, és annak a ténynek, hogy a 15. 
századi Magyarország írásfejlődése nem az európaival párhuzamosan alakult. 

MEZEY „HELYZETELEMZÉSE" AZ 1974. JANUÁR ÉS 1975. JÚLIUS 
KÖZTI IDŐRŐL 

A munka gyors előrehaladását mutatta Mezey 1978-ban megjelent cikke, amely-
ben az 1975 derekáig szerzett tapasztalatait sok példával10 illusztrálva adta köz-
re, bizonyítva a Fragmenta codicum fontosságát. A Fragmenta elsődlegességéről 
vallott korábbi nézetét" úgy módosította, hogy az épségben megmaradt kódexek 
vizsgálata mellé helyezte a töredékekét.12 Világosan megfogalmazta, hogy a ma-
gyarországi kódextöredékek feldolgozása a cél, ami az egykori kódex magyaror-
szági eredetének, azaz írásának, másolásának helye szempontjából éles fényben 
vetette fel a provenientia kérdését.13 Tágabb értelemben véve, magyarországi kó-

6 Cf. Otto Mazal-Franz Unterkircher: Katalog der abendländischen Handschriften der Öster-
reichischen Nationalbibliothek. Series Nova III. Wien, 1967; Bartoniek Emma: Codices Latini 
medii aevi. A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának címjegyzéke, XII. 
Codices manu scripti Latini. Bp. 1940; Vizkelety András: Beschreibendes Verzeichnis der alt-
deutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken. 2. köt. Bp.-Wiesbaden, 1969, 1973. 

7 Nomenclature des écritures livresque du IXe au XVle siècle. Premier colloque international de 
paléographie latine, Paris, 28-30 avril 1953. (B. Bischoff, G. I. Lieftinck, G. Battelli), Paris. 1954. 

8 Cf. Mezey 1973, 212-213. 
9 Codices Latini Medii Aevi Bibliothecae Universitatis Budapestinensis. Bp. 1961. Erről 

tanulságos kritika: Hajdú Helga, in: Filológiai Közlöny 1965, 238-243. 
10 Az Egyetemi Könyvtári anyagból 24 példát, az időközben megindított Központi Szemináriumi 

(Budapest) gyűjtésből hármat idéz. 
11 Cf. Mezey 1973,211. 
12 Cf. Mezey 1978,75. 
13 Erről Madas Edit: Adalékok a Központi Szeminárium Pozsonyból származó kódextöredékei-

nek provenienciájához, in: Ars Hungarica 1989, 47-54. , és Fodor Adrienne: A nagyszombati 
jezsuiták könyveiről lefejtett kódextöredékek, in: Ars Hungarica 1989, 51-56. írt. 
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dextöredékeken nemcsak a középkorban nálunk másolt kódexek maradványait, 
hanem a bárhonnan véletlenül valamikor hozzánk került darabokat is értette. Az 
eredet megállapítása érdekében lett nagyon lényeges a kódextöredéket hordozó 
könyv, sok esetben újkori kézirat (liber tradens, vagy Trágerbuch, Trágerhand-
schrift) jellemzése, a könyvkötésnél használt anyagok - a makulatúra tartalmá-
nak - tartalmi elemzésével együtt. 

A magyarországi könyvtárakban lefejtett vagy kötéstáblákon lévő kódextö-
redékek feldolgozásától Mezey László - a Fragmenta Codicum kutatóhely meg-
szervezője és a munkálatok elindítója - középkorunk szellemi életének, a mű-
veltség megszerzésének és terjedési folyamatának alaposabb megismerését re-
mélte, és e remélt ismeretanyag első tárgyi bizonyítékait cikkekben és 1979-ben 
megjelent Deákság és Európa című könyvében taglalta.14 

A Fragmenta Codicum kutatóhely munkája során bebizonyosodott, hogy a 
magyar középkor történelme szempontjából látványos és érdekes töredékek (pl. 
nyelvemlék, „ősgeszta") előkerülésének gyakorlati valószínűsége csekély. Egy-
egy fragmentum látványossága inkább csak feldolgozásának kodikológiai vagy 
filológiai aprómunkájában fogható meg, amelynek során a jelentéktelennek tűnő 
részletek megfigyelése és elemzése lépett előtérbe. A sikeres szerzői azonosítást 
a sikertelentől, sokszor nem a beléfektetett munka mennyisége vagy igényessége 
különböztette meg, hanem pusztán az auctor nevének kiírása. A sikertelen azo-
nosítási kísérlet is tapasztalatszerzésnek könyvelhető el: a középkor szellemi éle-
tének mare magnumát az anyag bősége miatt lehetetlen volt behajózni. A teljes-
ség igénye nélkül, vegyük számba azokat a töredékeket, amelyek vagy önma-
gukban, vagy pedig csoportjukban képesek a magyar középkorról alkotott ké-
pünket - ha nem is megváltoztatni, de - sok esetben legalább árnyalni. Az első 
töredékkatalógus-kötet nagyon sokszor engedett bepillantást abba a következte-
tés-sorozatba, amelynek végén a provenientia tételhez odakerült a megállapítás, 
hogy az elveszett kódexnek vagy a történelmi Magyarország területén kellett 
íródnia, vagy hatását magyarországi használata által itthon kellett kifejtenie. Az 
argumentumok mellőzésével sorolunk fel olyan kéziratokat, amelyeket Magyar-
országon írtak, másoltak: Bibliákat (U 40; S 11, 14),15 sermonariumot (U 48), 
theologiai traktátust az Oltáriszentségről (U 75), vagy Petrus Lombardus híres 
Sententiáihoz írott kommentárt (U 41), Nagy Szent Gergely pápa Moralia in Iob-

14 Mezey László: Deákság és Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Bp., 1979. 
Külön fejezet tárgya lesz a fragmentumoknak, mint kutatási témának a fölmerülése. Fraknói 
Vilmos 1878-ban tette közzé a 16. és 17. századi könyvkötések átvizsgálásának eredményeit. 
Igaz, ő nem pergameneket keresett, hanem Szabó Károly könyvészetét kívánta és tudta is 45 
nyomtatvánnyal teljesebbé tenni. Érdemes idézni: „De nemcsak ipar- és műtörténeti 
szempontból érdekesek a táblák. Ezek a XVI. század közepéig fából készültek, melynek külső 
és belső borítékára gyakran használtak fel kéziratokat és okleveleket, amelyeket esetleges 
birtokosaik értéktelennek tartottak; főleg a nyomtatott könyvek nagyobb elterjedése után, 
melyek a kéziratokat a használatból mindinkább kiszorították." MKSz 1878, 252. 

15 Az (U. . . ) az Egyetemi Könyvtár - Universitatis - , az (S. . .) pedig a Központi Szeminárium -
Seminarii - töredékeit és katalógusszámukat jelöli. 
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ját (S 17) és Zacharias Chrysopolitanus művének sok-sok fólióját (U 28). Az 
igényes latin nyelvi tudást Priscianus (S 30) közvetítette, és jelen volt természe-
tesen maga a Filozófus is két munkájával (U 57, 59), a természeti tudományokat 
Avicenna Canonja képviselte (U 105). Egy ferences miscellanea kéziratból pe-
dig vágánséneket ismerhetünk meg (U 34).16 Jóval bővebben lehet válogatni a 
nálunk használt könyvek közül: Bibliák (U4, 20, 21, 45; S 16], sermók, homiliák 
és a különféle szentírási könyvekhez szerzett magyarázatok (U 6, 17, 19, 32; S 19) 
névtelen szerzői és Caesarius Arelatensis, Origenes, Augustinus (S 29), Nagy Szent 
Gergely, Beatus a Liebana (S 1) mellett megtalálható a közkedvelt Legenda aurea 
(U 33), vagy az ekkorra már klasszikussá, iskolai auktorrá vált Vergilius (U 56) és 
Cicero is (U 55); a latin grammaticát ismét Priscianus (U 50) képviseli. Folytathat-
nók a sort Aquinói Szent Tamással (U 61, 70), Petrus Lombardussal (U 68), és jó 
tucatnyi kánonjogi töredékkel (pl.: S 48, 51, 53-55, 57, 63-65, 67). A töredékek e 
töredékes felsorolását hadd fejezzük be az egyetlen építészeti vonatkozású emlék-
kel: a 15. század első feléből származó Delineatio architectonicával. így szinte a 
középkor végére már kilencre bővült septem artes minden egyes technéje megta-
lálhatta a maga töredékre apadt kódexét a Fragmenta Codicum első köteteiben. A 
hajdanvolt szellemi élet egészére kiterjedő sokszínűség tükröződik e változatos 
sorsú pergameneken; középkori kultúránk ránkmaradt mozaikjain. 

A fragmentum-kutatás nem lebecsülendő eredmények megfogalmazásához 
nyújtott anyagot és példát a liturgiatörténet, a zenetörténet, a kánonjog és a mű-
vészettörténet számára. Természetes, hogy az egyes töredékek vizsgálata után az 
egyes, tematikusan rendezett töredékcsoportok feldolgozása is új eredményekkel 
járt nemcsak tudományszakunk, hanem az egész művelődéstörténet számára.17 

LITURGIKUS ÉS KÁNONJOGI MEGFONTOLÁSOK 
Gyümölcsöző a fragmentumok adta tanulságok megfogalmazása és közreadása 
az eddig sok helyen mostohán kezelt liturgiatörténet területén.18 A középkori 
kódexállomány jelentős részét képezték természetszerűleg a mindennapos egy-
házi használatra szánt könyvek együttesei, így érthető, hogy elhasználódásuk 
mértéke is óriási volt. Emögött újraelőállításuk mértéke sem maradhatott el, töb-
bek között ez is magyarázza a középkorvégi liturgikus töredékanyag tömeges 
fennmaradását. A kottás töredékanyag vizsgálata volt a legkedvezőbb helyzet-
ben, és mind zenetörténeti, mind pedig liturgiatörténeti szempontból való feldol-
gozásuk különlegesen értékes adatokat szolgáltatott a notáció nélküli emlékek 
azonosításához. Paleográfiai szempontból azonban a liturgikus kéziratok külön-
leges gondot is jelentenek - eltekintve nagy számuktól, ami esetleg egy rövidí-
tett leírást indokolna - , mivel írásuk (legtöbbször a textualis formata) a középkor 
második, vagy végső szakaszában Európa-szerte nagyon hasonlított egymáshoz, 

16 Madas Edit: „Ad terrorem omnium". A középkori vágánsének egy magyarországi változata? 
in: MKSz 1976, 380-385. 

17 A Fragmenta Codicum-al valamilyen formában is kapcsolatban álló szerzők általában a 
kéziratokkal és ezen belül is a fragmentumokkal foglalkozó bibliográfiája messze meghaladja 
a félszázat. 

18 Cf. Szendrei Janka, Dobszay László és Török József dolgozatait. 
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témájánál és nyelvénél fogva nemzetek fölötti volt, és e nemzetek fölöttiségben 
nem mindig vagy csak nagyon nehezen foghatók meg az egyéni, nemzeti, ponto-
sabban területi színek. A középkori élet egy másik, szintén nem kevésbé fontos 
területén is hozott új eredményeket a töredékkutatás: a kánonjogi töredékek szám-
bavétele és értékelése Erdő Péter érdeme volt, aki Bónis György megállapításait 
- most már nagyobb anyag ismeretében - több ponton továbbfejleszthette.19 

Egyetem nélküli középkorunkban különleges szerepe volt a kánonjogi kézira-
toknak, mind a teljes kódexeknek, mind pedig töredékeiknek, mivel ezen a te-
rületen nagyon jól érzékelhető a kézirat keletkezési helyének (provenientia origi-
nis) és használati helyének (provenientia usus) különbözősége. Vagyis a kézirat 
tartalmának hatása az elkészítés helyétől távol érvényesült, hiszen ezeknek a mű-
veknek az ismerete és alkalmazása az egyházi élet mindennapjaiban - akár a 
szentszéki bíráskodásban, akár az egyes plébániákon - elengedhetetlen volt. Az 
egyházi jogot többnyire Bolognában tanult studensek révén így hatott az ott be-
szerzett, lemásolt jogi kódex, azok hazatérése után itthon. Egyetem nélküliségünk-
ből fakadóan a kánonjogi írások nagy része nem is készülhetett itthon, forrásérté-
küket azonban bizonyíthatóan itthoni használatuknak köszönhetik.20 Tehát, ha az 
értékelhető mennyiségű magas kánonjogi irodalom keletkezéséből ki is zárhatjuk a 
fentiek értelmében Magyarországot, mégis a gyakorlati segédkönyvek tetemes ré-
szét a 14. század közepétől kezdve már másolhatták itthon, új és új gyűjteménye-
ket állíthattak össze.21 Fontos eredménynek látszik Erdő Péternek az a megállapí-
tása, hogy a 13. század második felétől kezdve a komoly egyházjogi művek hazai 
jelenlétükkel nagyobb súllyal vették ki részüket a jog gyakorlati alkalmazásában.22 

Úgy véljük, hogy nyilvánvaló a pusztán csak paleográfiai megfigyelésekből 
levonható végkövetkeztetések sokszor elégtelen volta. Minél több írás ismereté-
nek birtokában, a több ismeret nem eredményez feltétlenül több és biztosabb tu-
dást, mert sokszor a változatok, az átmeneti jelenségek, határesetek száma halad-
j a meg a kezelhetőség mértékét. A legnagyobb szaktudással és körültekintéssel 
végezve is a paleográfiai és kodikológiai vizsgálódást, a középkor vége, vagyis 
az íráshasználat tömegessé válásának kora felé haladva, a puszta paleográfia 
vagy kodikológia önmagában nem képes kielégítően elhelyezni térben és időben 
egy kéziratot. A gótikus írások korát megelőző évszázadokban talán kedvezőbb 
a helyzet: kevesebb scriptorium eleve kevesebb termékével kell számolnunk, és 
természetesen így a fogódzópont is kevesebb. 

A SZÁMOK TÜKRÉBEN 
A Budapesti Egyetemi Könyvtár és a Központi Papnevelő Intézet Pálos Könyv-
tárának anyaga hajdan egyetlen egységet képezett, így a Fragmenta Codicum in 

19 Erdő Péter: Kánonjogi kódexek és töredékek Magyarországon. In: Tanulmányok a középkori ma-
gyarországi könyvkultúráról. Szerk.: Szelestei N. László. Bp.1989. 51-61, a továbbiakban Erdő. 

20 Erdő 56. Richardus de Pofis: Summa dictaminis, ÖNB God. lat. 481, magyarországi haszná-
lata biztos. Egyik possessora Vencel király volt. 

21 Erdő 57. 
22 Erdő 58. 
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Bibliothecis Hungáriáé sorozat első kötete két félkötetből áll. Összesen 546 frag-
mentum került elő a könyvborítókból: 363 liturgikus mellett 183 alkotja a nem 
liturgikus csoportot (biblia, patristica, universitaria, orvostörténeti etc.). Itt kell 
megjegyezni, hogy ez az arány, megítélésünk szerint lényegtelen mértékben is, 
de azért módosulhat, mivel az Egyetemi Könyvtár első 300 töredéke a Könyvtár 
töredékgyűjteményének csak egy része. A liturgikusokon belül 168 hangjelzettel 
(cum cantu), 195 hangjelzés nélküli (sine cantu) áll szemben. Az első kötetben 
200 darab keletkezési ideje tehető a 15. századra, néhány átnyúlik a 16. század-
ra, és ebből a kétharmadból is a többséget a liturgikusok képviselik. 

Az esztergomi gyűjteményekből kikerült 155 darab képezi a volumen se-
cundum anyagát. 44 hangjelzett és 49 hangjelzés nélküli, valamint 62 „világi" 
tartalmú töredékből áll a kötet. A megoszlás is hasonló, hiszen 58 darab tehető a 
15. század illetve a 16. századra, és e jó egyharmados későközépkori fragmen-
tummennyiség nagyobbik része szintén liturgikus.23 

Ezek a számarányok talán kellően mutatják be a liturgikus töredékek súlyát az 
egész anyagon belül,"4 és elégségesen indokolják gondosabb elemzésüket. Tartal-
milag ezek vetítenek több fényt a középkori magyar egyház liturgikus életére, és 
elég sok teljes kódex, ősnyomtatvány és 16. századi nyomtatott könyv áll az össze-
hasonlító munka rendelkezésére a szerzetesi vagy az egyházmegyei ususok ponto-
sabb megállapítása érdekében. Egyrészt ez az összehasonlító anyag segít tájékozód-
ni a töredékek sokaságának tartalmi elhelyezésében, másrészt pedig a töredékek 
hasznosan töltik ki a teljes könyvek közötti űrt a fejlődés közbenső állomásaiként.25 

SCRIPTURAE GOTHICAE INDOLES HUNGARICA 
A töredékek írását tekintve Mezey László megállapításából indulhatunk ki, aki a 
Fragmenta codicum F I . kötetében a scriptura gothica nagy családján belül, a 
középkorban Magyarországon használatos gótikus írás meghatározására megtet-
te az első lépést. Röviden csak annyit emelt ki erről az írásról, hogy a német vi-
dékekrejel lemző kemény vonalvezetés helyett, ezt a magyar jellegű írást a betűk 
lágyabb alakítása jellemzi, és így inkább a francia vagy az itáliai írásokkal roko-
nítható vagy vethető össze.26 Az indoles Hungarica megragadását célzó kutatás 
elején érdemes tisztázni a követendő elveket. A biztos provenienciájú és datálású 
fragmentumokból kell kiindulni, és melléjük - lehetőség szerint - teljes kódexe-
ket kell helyezni, ellenőrzés és tájékozódás céljából. Ilyen „biztos" csoportnak 

23 Az esztergomi gyűjtés befejezése óta a könyvtári munkák során előkerült újabb töredékeket 
egy későbbi töredékkötet - remélhetően nem túl vastag - Addenda et corrigenda részében 
tesszük közzé. 

24 Az első két kötet 701 töredékéből 258 darab esik a 15. századra (valamint a 16. századra), és 
ezek többsége liturgikus. 

25 Teljes pálos graduale a középkorból nem ismert, cf. Szendrei Janka 1981, 35, töredékekből 
azonban több lap is előkerült, pl. : MTA K 484 (olim: T 292, 292a) = F 21. 

26 „Indolem ergo Hungaricam scripturae gothicae eam esse dixerim, quae tractando litteras < 
fractura > linearum visa Germanico mitior, Francigeno vei Italico sensui propior apparet." 
Fragmenta codicum..., Vol. I, I [Introductio) p. 18.: az ígért részletesebb elemzés nem készült 
el. E dolgozat keretében egyelőre még csak a töredékekre támaszkodunk. 
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az esztergomi egyház és a pálosok hangjelzett töredékeit tekintjük első lépésben, 
mivel művészet-, zene- és liturgiatörténet szempontjából lényeges jellemzőik jól 
ismertek, és - most kizárólag csak a töredékek közt vizsgálódva - paleográfiai 
oldalról pedig néhány darab máris jól elkülönült a többitől. 

A liturgikus kódexek írása nálunk is - miként általában mindenütt a 15. szá-
zadban - a gothica textualis vagy kalligrafikus igényű kivitele, a textualis for-
mata. Ez azonban - természeténél fogva - kevés teret engedett az individuális 
hajlamnak, még abban az esetben is, ha scriptora más műfajú szöveg másolása-
kor, más betűfajta alkalmazásával esetleg felismerhetően egyéni jelleggel írt. A 
töredékek összehasonlítása során tűnt fel egy, a többitől jól elkülöníthető írás, 
amely kizárólag Magyarországhoz, közelebbről az esztergomi egyházhoz és a 
pálosokhoz köthető emlékeken található. 

NÉHÁNY PÉLDA 
Egyetlen kódex lapjait képezte az Egyetemi Könyvtár 115-119. számú töredéke. 
A 15. század első felére datálható textualis formata a nagyméretű pálos psalte-
rium chori scriptorát dicséri. A töredéket borítójaként megőrző könyv a lepogla-
vai pálos kolostor tulajdona volt a 17. század első felében."7 (1. ábra) 

Az Egyetemi Könyvtár 193. számú töredéke novemberi és decemberi szen-
teket tartalmazó kalendárium. Rendi hovatartozásáról mindennél biztosabban tu-
dósít minket a november 14-i Translatio S. Pauli ünnep, valamint az ünnepek pá-
losokra jellemző rangsora, a KL (kalendae) nagybetűk díszítése pedig más pálos 
emlékek díszítésével mutat rokonságot. Töredékünket az 1/1. kötet missaléhoz 
tartozó kalendáriumnak írta le a 15. század első feléből, ezt azonban egyszerűen 
Calendarium Paulinorumra kellene javítani, mivel nem dönthető el egyértelmű-
en, vajon tényleg egy misekönyv vagy a fentebbi zsoltároskönyv első részét ké-
pezte-e? A pergamenlapokat egymás mellé helyezve, a betűk összehasonlítása 
alapján biztos, hogy ugyanannak a scriptornak a keze munkája áll előttünk. Duc-
tusa a zsoltároskönyv folyó szövege miatt szorítottabb, míg a levegősebb kalen-
dáriumlapoknál szabadabban, nem annyira egymáshoz nyomottan alakította ki 
betűit a másoló, természetesen a kötelező liturgikus rövidítések megtartásával. A 
két csoport lapjainak vonalazása - a sortávolság - egyébként egyezik. Különö-
sen a „t", „b", a hosszú „s" betűnél figyelhető meg az írás enyhén hajlított, lá-
gyabb volta, amely összhatásában lendületes, az alapvonallal derékszöget bezáró 
függőlegesekből építkezik, jól olvasható, és a műfaj szabályai szerint csekély-
számú rövidítést találunk. A betütörzsekből felfelé és lefelé kinyúló díszítő- és 
segédvonalak alkalmazása mértéktartó. A vonalak átlagosan 11-12 mm-es egy-
mástól való távolsága könnyen olvasható és arányos tagolású képet eredményez. 
A zsoltárok littera initialisai két-két sort fognak át. 

Az Egyetemi Könyvtár 265. és 266. számú fragmentuma szintén egy kó-
dexet gazdagított valaha. Notációját elemezve, Szendrei Janka a 13. század má-

27 U 117: 1627-ben jegyezték be a katalógusba, U 119-et pedig az 1640-es években, Fr. Cod. 1/1. p. 124. 
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sodik felére helyezte, az 1/1. kötet megengedte a század végére vagy a 13. és 14. 
század fordulójára való datálást. Az előzőekhez képest határozottan kerekdedebb 
az írás, díszítővonalai hosszabbak és erőteljesebben hangsúlyosak, a szóvégeken 
gyakran találni az alapvonal alá nyúló elvékonyodó hajszálvonalban végződő rö-
vidített hosszú „s"-et. Tartalmilag Esztergom liturgiájának régibb rétegéhez lehet 
sorolni, notációja is magyarországi eredetet ajánl. 

A budapesti Központi Papnevelő Intézet, a Seminarium Centrale 95. számú 
fragmentuma rotunda jellegű, modoros írás, erősen hangsúlyozott díszítő vonalak-
kal. (2. ábra) A „h" jobb íve ívesen kanyarodik mélyen a sor alá, hogy egy másik 
vonalkával csatlakozzon vissza az első és vastag fővonalhoz. Ez a 15. századi an-
tiphonale tartalmilag az esztergomi ususszal egyezik és egy szövegrész kivételével 
a pálosokkal is, és ez magyarázza az óvatos kérdőjelet a Strigoniense mellett. 

EPILÓGUS 
Az eddig feldolgozott vagy átnézett fragmentum-anyag ismeretében annyit álla-
píthatunk meg bizonyossággal, hogy - maradva a 15. században - létezik egy 
olyan gothica textualis - több esetben formata - , amely a tőlünk nyugatra fekvő 
területek megszokott, kemény vonalvezetésű textualisától lényegesen elütött 
lágyságával és enyhén ívelt vonalaival. Amennyire példáink engedik, az írásmin-
ták 8 számbavételének ezen, első szakaszában az esztergomi és egy vagy több 
pálos műhely29 írásgyakorlatára vetnek fényt a kódexlapok. Egyéni vonásokat 
természetesen hiába keresünk a késői középkor liturgikus könyveinek szinte 
egész Európára kiterjedően kötelező írástípusában, a gothica textualisban. A 
couleur locale inkább a vonalak már említett lágyságában, enyhe hajlítottságá-
ban keresendő. Ezek az eléggé nehezen megfogható különbözőségek a nyugati 
példákkal való összehasonlítás során lesznek igazából jellegzetesek. 

Tudjuk, hogy nem sok, amit megállapíthattunk, kísérletünk elsősorban a té-
nyek számbavételére irányult. Tekintettel azonban a kutatás során tömegesen 
előkerülő liturgikus töredékekre, nem térhetünk ki az írásukra vonatkozó nehe-
zen megválaszolható kérdések elől, hiszen egy látszólag hálátlan, de sok szép 
emléket adó területről van szó, ahol az írástörténet mellett a liturgia-, zene- és 
művészettörténet eredményei szerencsésen egészítik ki egymást. Példáink annak 
bizonyítására talán mégis elégségesek, hogy egy ennyire egységes írástípuson 
belül is lehet némi reményünk területileg jellemző fogódzópontokat találni. 

28 Ezek a minták természetesen csak a magyar scriptoriumok egyik lehetséges írástípusát állítják 
elénk. Szigorú és kötött írás volt az egyházi szerkönyvek írása, amelyik inkább az egyformasá-
got szerette érvényre juttatni, semmint a megfogható egyéni sajátosságot. Hasonlóan a magyar 
notációhoz, amely mellett szintén élt egy nem magyar notáció, amit ugyanúgy magyarországi 
scriptorok használtak. 

29 Biztosan működött scriptorium a pálos prior generális székhelyén Budaszentlőrincen. Emellett 
még az ún. vikáriusi kolostorok jöhetnek szóba, ahol a rendi utánpótlást nevelték, valamint 
azok a helyek, amelyeket Gyöngyösi Gergely a Vitae fratrumban könyvekkel kapcsolatban említ. 
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2. ábra 



Vizkelety András 

A LEUVENI KÓDEX PALIMPSZESZT-LAPJAI ÉS 
MAGYAR SCRIPTORAI* 

I. Míg a Leuveni Kódex 13. század második felére tehető keletkezési ideje körül 
alig merült fel nézetkülönbség a kézirat felfedezése óta eltelt 70 év során,1 addig 
a kézirat keletkezési helye - azaz paleográfiai terminussal: a kódex törzsállomá-
nyát író kezek (személyek) földrajzi hovatartozása (a „Schriftheimat") - terén el-
tértek a vélemények. 

Részletesen ketten foglalkoztak a sciptorokkal: a kódexet és az Ómagyar 
Mária-siralmat 1922-ben elsőként tanulmányozó Gragger Róbert2 - akinek írás-
történeti kérdésekben Jakubovich Emil volt segítségére3 - és Mezey László, aki 
1968 nyarán, Leuvenben néhány napig tanulmányozhatta a kéziratot4. Gragger 
észak-olasz, esetleg bolognai jellegűnek tartotta a törzskezek írását, míg Mezey 
a littera Parisiana - a párizsi egyetemen kialakult írás - jellegzetességeit vélte 
felfedezni a kezek által leírt szövegekben. 

Az ellentmondás feloldásának érdekében, a kódex 1982-ben történt hazake-
rülése után, két neves paleográfus véleményét kértem ki a kérdésben, akik fotó-
kópiák alapján levélben nyilatkoztak. Bemard Bischoff, a nemzetközi írástörté-
net talán legnevesebb, 1990-ben elhunyt művelője szerint „...egy kéz sem kifeje-
zetten olasz, de az r-rövidítésnek (megjelölt) szokása végső soron származhat 
onnan. így inkább a francia stílus van túlsúlyban, de ezt talán nem kellett Fran-
ciaországban elsajátítani."5 Louis J. Bataillon dominikánus - aki elsősorban a 
párizsi egyetemi írásbeliség szakértője - a „Commissio Leonina"-nál Aquinói 
Szent Tamás sermóinak kritikai kiadását készítette elő, így az ő véleményét a 
kérdésben különösen fontosnak tartottam: ,A reprodukált írások nekem nem tűn-
nek franciának, bizonyosan nem párizsinak."6 Hivatkozott a Bischoff által is em-

*A kérdéssel részletesen 1999. március 1-én elhangzott akadémiai székfoglaló előadásomban 
foglalkoztam: A Leuveni Kódex magyar scriptorai. Bp. 2000. /Székfoglalók a Magyar Tudo-
mányos Akadémián/. Ennek 5. sz. lábjegyzetében vannak felsorolva e témakörben a velemi 
ülésszak óta publikált tanulmányaim. 

1 Egyedül Mezey László tette a kódex törzsét író kezeket is a század első felébe, a magyar keze-
ket pedig a század közepére, ld. Mezey: Leuveni jegyzetek az Ómagyar Mária-siralomról, Iro-
dalomtörténet, 1971,356-370. 

" Tanulmányai magyarul és németül 1923-ban jelentek meg, Gragger Róbert: Ó-magyar Mária-
siralom, Magyar Nyelv, 1923, 1-13; Eine altungarische Marienklage, Ungarische Jahrbücher, 
1923, 27-46. 

3 Gragger köszönetet mond tanulmányában Jakubovichnak, ami azonban nem jogosíthat fel ben-
nünket arra, hogy Gragger tanulmányában szereplő összes írással kapcsolatos megjegyzést Ja-
kubovich neve alatt idézzük (ld. Mezey, i.m.). 

4 1968. júl. 3 0 - a u g . 2., vö. Mezey, i.m. 356.1. 
5 Levélközlés 1982. nov. 12. 
6 Levélközlés 1987. ápr. 18. 
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lített r-rövidítés olaszos voltára, majd így folytatta: „Olasz és francia vonások 
keveréke van itt jelen, amit el lehet képzelni a Duna-melléki régióban is. Úgy tet-
szik nekem, hogy nem zárható ki a kézirat tiszta magyar eredete sem."1 

Térjünk rá az eddigi kutatás által magyarnak nyilvánított scriptorok írására. 

1.) Gragger három magyar scriptor kezevonását különböztette meg, de nem 
fejtette ki, hogy ezeket mi alapján qualifikálta „magyarnak", kivéve a Siralom 
kezét. E három kezet csak a megadott fóliószámok alapján, összehasonlítással 
lehet különválasztani egymástól. Ha e hivatkozásokból kihagyjuk a Gragger által 
is kétségesnek nyilvánított („talán", „úgy látszik") fólió-megjelöléseket, vala-
mint a bizonytalan adatokat (pl. „a 136r-150v a törzskódex keze a magyar író 
széljegyzeteivel" t.i. több kéztől származnak a széljegyzetek), úgy a kódexszel 
való egybevetés után, a következőképpen pontosíthatjuk az általa közölt, tőle 
vagy Jakubovichtól származó megállapításokat: 

1. kéz = a Siralom keze: = 134v 
19v-20v, 
50r-v, 
51v-52v („oklevélírás"-ként jellemzi, de egy kéznek tartja a Siralom kezével), 
91rb-v, 
196v, 
199rb = a latin Planctus szövege, 
222r magyar glossza alul, 
297r magyar glossza felül. 

2. kéz = „kezdetleges állóírás": 
54v-56r (a kezdetként megadott 54r kétségtelen elírás). 

3. kéz = „folyóírás": 
56v, 60v (valójában a két megadott fólió között folyamatosan író - némileg 

variáló - kéz). 

4. Gragger a 130r-133v között működő kezet is a Siralom kezének tartotta, 
bár megjegyezte, hogy a 131v-n „hanyagabb" az írása (= Gragger 5). Valójában 
itt két külön kézzel van dolgunk. 

Gragger tehát - amint láttuk - csak a Siralom kezét qualifikálta a kódex ál-
tal nyújtott belső érvvel (azonos a nyelvemlék kezével) magyarnak. A 2. és a 3. 
kezet azért nyilvánította hazainak, mert azok a magyarországi latin oklevelekre 
emlékeztető írásformákat használtak. 

2.) Mezey legnagyobb eltérése Graggertől, hogy ő a Siralom és a Planctus 
kezét két külön kéznek fogta fel. 

2.1. Mezey a Siralom kezének írását „cursiva currens"-nek8 , másutt bizony-
talan kézzel írt textuálisnak tartotta: „...a magyar Siralom bejegyzője, aránytala-

7 Uo. 
8 Mezey: i.m. 362. 
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nul bizonytalanabb kézzel - mint a latin Planctus keze (megj. tőlem V. A.) - a 
kor textuálisát, könyvírását reprodukálta, korántsem klerikust, gyors és könnyed 
technikával. E bejegyző, talán nő, távol áll a kódex francia és magyar scriptorai-
nak nem éppen alacsony színvonalától."9 A Siralom szövegén kívül (134v) e kéz 
írta az 50r-en lévő szöveget. Tehát Mezey 1 = Gíagger 1, bár G r a g g e r - mint lát-
tuk - többször fedezte fel a kódexben ezt a kezet. 

2.2. Mezey szerint a 171v-181v keze is „cursiva currens"-t használt,10 bár a 
megfogalmazásból nem egyértelmű, hogy ezt a kezet azonosnak tartotta-e a Sira-
lom kezével, a kódex alapján azonban evidens, hogy a két kéz nem azonos. Ezt a 
kezet tehát - amely valójában már a 170v-n megjelent és a 181 v után is műkö-
dött - Gragger nem qualifikálta magyar kéznek. (= Mezey 2.) 

2.3. A latin Planctus kezének írása „...a magasabb kancelláriai írás-formák-
ban való járatossága, jó párizsi iskolázottsága 'a király úr klerikusai' egyikének 
mutatja ..." 11 a scriptort. Ő írta a Planctuson kívül (199r) az ugyanott található 
„De compassione beatae Mariae"-nak nevezett kollációt12, egy áldozócsütörtöki kol-
lációt az 51 v-n - amely valójában az 51 r-n kezdődik - , és a 61 v-n lévő szöveget.13 

Ez utóbbi bizonyára sajtóhiba, mert ezen, valamint az előtte és az utána lévő olda-
lakon csak a törzskéz dolgozott. Ez utóbbi kivételével ezeket a fóliókat Gragger is 
magyar kéz munkájának, t.i. a Siralom kezének tartotta. A 199r-n lévő Katalin-na-
pi beszéd töredékét ugyan nem említette meg külön. Tehát Mezey 3 = Gragger 1. 

2.4. Magyar kéz írásának tartotta még Mezey a 19vb, 20vb, 52v, 122v-n lé-
vő szövegeket, amelyek ugyancsak Gragger 1 -el egyeznek meg, kivéve a 122v-t, 
ez ugyanis a kódex egyik, folyamatosan író törzskeze. Ezeken túlmenően Mezey 
még a 38v-n levő rövid, egyhasábos szöveget is ide sorolta, amit én is a Siralom 
írójának kezével azonosítok (ld. alább). Mezey 4 = Gragger 1. 

2.5. Külön bemutatást igényel viszont az a kéz, amelynek működésére Me-
zey a 212v 213v, 218v leveleket nevezte meg példaként. A kéz azonban - aho-
gyan én látom - a 201r-tól kezdve folyamatosan másolt a 221v-ig, de ez után is 
felfedezhető. 

2.6-7. Mezey dolgozatának 358. lapján a kódex két nagyböjti ciklusának -
233r-254v és 257r-279v - scriptorát magyarnak, mégpedig kifejezetten egy sze-
mélynek tartja („a magyar kéz"). A 363. lapon azonban csak a 233v-258v fólió-
kon található magyar kéztől származó Quadragesimaleró 1 beszél. A két nagy-
böjti sermó-ciklust mindenesetre két kéz termékének kell tekintenünk = Mezey 
6. , Mezey 7. 

9 Mezey: i.m. 363. 
10 Mezey: i.m. 361. 
11 Mezey: i.m. 363. 
12 Erről megállapítottam, hogy ez a szöveg egy Alexandriai Szent Katalinról szóló sermó vége, 

amely a 196v-n kezdődik, vö. Vizkelety: Die Altungarische Marienklage und die mit ihr über-
lieferten Texte, Acta Litteraria, 1986, 17.1. 

13 Mezey: i.m. 361. 
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3.) Ezen előzmények után a magyar kezek különválasztásában azt a mód-
szert tartottam helyesnek, hogy első lépcsőként magából a kódexből induljak ki. 
A kéziratból meríthető ismérvek alapján magyarnak kell tartanunk 1.) a Siralom 
kezét (134v), 2.) a magyar glosszák kezét (222r, 279r, 285r), 3.) a tartalommutató 
(index) kezét (254r), mivel az a Siralomra is utal, tehát tudnia kellett magyarul.14 

3.1. A Siralom kezének tulajdonítom az első két magyar glosszát (222r, 279r), 
a latin Planctust (199r) és a következő hosszabb, rövidebb latin betoldásokat: 

19v-20v, 
38v 
50r-52v, 
91r-v, 
196v, 197v, 199r a Katalin-sermó részei, kivéve a befejező részt fölött 

(199ra) templom és ház szentelésére készült sermo vázlata15, 
199rb a latin Planctus 
199v alján két exemplum, 
222r a magyar glossza fölötti négy sor, 
279r a magyar glossza alatt álló ,JExiquo ligno..." témájú prédikáció16, 
293r alján „Ave gracia plena..." kezdetű sorok. 
E kéz megkülönböztetésénél elsősorban két betű jellegzetes írása nyújtott 

segítséget. A „g" betű, amelynek alsó szára messze balra nyúló vízszintes hurok-
ban végződik, valamint a „w" betű utolsó vonalának kapcsolódása a betűtesthez. 
E két, jellegzetes betű mind a Siralom, mind a Planctus szövegében így fordul 
elő. A Siralom és a Planctus, valamint a többi latin szöveg azonosítása során 
azonban figyelembe kell vennünk, hogy egyetemes - tehát nemcsak magyar -
tapasztalat szerint a két nyelven író kezek nem teljesen azonos nívójú illetve fo-
kozatú írást használtak, amikor latinul vagy anyanyelvükön írtak. Legutóbb, Ka-
rin Schneider mutatott erre rá latin-német viszonylatban, éppen a 13. század har-
madik és utolsó negyedéből való írások bemutatása során.1 

3.2. Magyar kéznek minősíthetjük még teljesen egyértelműen a kódexben 
tevékenykedő második glosszátor kezét, aki a 285v-n három magyar szót is leírt 
(„hornou", „ruga" és „scumartiuis" = hernyó, ragya, szamártövis). A további 
szövegek megkülönböztetésében fontos pozíciót tölt be az első két szó, mert 
ezek nem a lap margóján, hanem a latin szövegen belül, a főszöveg folytatása-
ként fordulnak elő, amiből egyértelmű, hogy ugyanaz a scriptor írta a magyar 
szavakat mint, aki 282v-297r között - azaz a kötet végéig - vezette a tollat. Kü-
lönös, hogy ezzel a világosan megkülönböztethető kézzel sem Gragger, sem Me-
zey nem foglalkozott, jóllehet a glosszákat - egy kivételével - már Gragger ész-

14 Az indexről részletesebben Vizkelety: Die Altungarische Marienklage... i.m. 9.I., fotókópia 26.1. 
15 Erről bővebben Vizkelety: Die Altungarische Marienklage... i.m. 19.1 
16 Ennek kiadása Vizkelety: Eine Aldobrandin zugeschriebene Predigt mit ungarischen Glossen 

im „Löwener Codex" und ihre Parallelüberlieferung in Wien, Codices manuscripti, 1985, 90-94.1. 
17 K. Schneider: Gotische Schriften in deutscher Sprache, I. Vom späten 12. Jahrhundert bis um 

1300, Wiesbaden 1987, 170, 210.1. 
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revette. Ezt a kezet ugyanis nagyon könnyen elválaszthatjuk a többitől az „or"-
ligatura második betűje alapján - amely egy farokkal ellátott tehát az alsó szá-
rak zónájába lenyúló „z" alakját vette fel. Ennek a kéznek a tevékenységét már a 
kötet első részében a margón (80v, 127v), majd később gyakrabban (222v, 227r-
v, 229r-v, 230r, 23Ív , 28 Í r és a fent megadott helyeken) megfigyelhetjük. E kéz 
tulajdonosa volt tehát az a magyar szerzetes, aki - bejegyzéseinek tanúsága sze-
rint - legintenzívebben használta a kódexet. Az általa bejegyzett szövegek tehát 
kétségkívül egy 13. századi magyar ember művei, vagy legalább is irodalmi tájé-
kozottságának, érdeklődésének tanúi. 

3.3. Az index keze (254r) nagyon hasonló duktussal írt mint a Siralom keze, 
mégsem merem a két kezet azonosnak mondani, mivel a Siralom kezének két 
jellegzetes betűje közül csak a „g" fordul elő az indexben, ez azonban nem mu-
tatja az alsó száron azt a jellegzetes hurkot, amit a Siralom kezénél megfigyel-
hettünk. Jelenleg csak azt merem feltételezni, hogy ez a kéz végezte el a két ere-
detileg különálló kódexrész átszámozását, valamint hogy tőle származik a 296v 
alján a két és fél sornyi bejegyzés. 

A többi, Gragger és Mezey által magyarnak minősített kéz magyar voltának 
meghatározásához a kódex nem nyújt támaszpontot, ezek nemzeti voltának qua-
lifikálását akkor lehet megbízhatóan elvégezni, ha a magyarországi kódexek és 
oklevelek írás-korpusza elkészül. 

II. A Leuveni Kódexben lévő palimpszeszt lapokra18 ugyancsak Gragger hívta 
fel a figyelmet. Az erre vonatkozó megjegyzés azonban csak dolgozatának né-
met változatában található meg. Valószínűleg ez az oka annak, hogy a Leuveni 
Kódexszel és az Ómagyar Mária-siralommal foglalkozó, eddigi irodalom nem 
foglalkozott e lapokkal. 

Valamennyi palimpszeszt lap a második kódexrészben - a 136. levél után -
található. 1983-ban a Párttörténeti Intézetben ultraibolya megvilágításban ké-
szült felvételek alapján két latinul és két görögül író kéz kivakart írását lehetett 
azonosítani. 

Az egyik - a jobban felismerhető és nagyobb formátumú latin szöveget író -
kéz a 13. század első felére datálható, és kimondottan olaszos jellegű, nemcsak 
az írás kerekded formája, hanem az „ e f ' jellegzetes, az un. tironi jelekből átvett 
rövidítése is utal erre.1 Tartalmilag csak annyi állapítható meg, hogy Krisztus, 
szenvedésének történetéről szól (207r „...que passus est...natus id est...ex his id 
est..." ; 203r „...atus est infirmitate..."; 210r „...est Melchisedech id est...orum 
pertidisti.."). A sok id est rövidítés a témát magyarázó, kifejtő szövegre utal. 

A kisebb formátumú latin írás is kb. egykorú lehet a nagyobb alakúval, és 
semmi sem szól az ellen, hogy ezt is olaszos jellegűnek tartsuk, bár itt inkább 

18 A régi írás kivakarása után másodszor is beírt pergamentlapok elnevezése. 
19 B. Bischoff 1984. márc. 17-én kelt levelében csatlakozott ehhez a datáláshoz és lokalizáláshoz. 

Az említett rövidítés fontosságára ö hívta fel figyelmemet. 
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csak betűket semmint szavakat ismerhetünk fel (mégis a 202v lapon felül erősen 
rövidítve: „...quae est summa glória...", alatta a sor végén: „... tali..."20). 

A görög szövegeket megőrzött palimpszeszt lapokkal Dieter Harlfinger, 
hamburgi egyetemi tanár foglalkozott. Fáradozásaiért e helyen is köszönetet 
mondok. Véleménye szerint a lapok szintén kétféle írást mutatnak, mindkettő a 
keleti görög - nem az itáliai görög - íráshagyományt képviseli. Mindkettő ima-
szövegeket, talán liturgikus alkalmazású szövegeket jegyzett le. A felvágott 
kézirat nagyobb formátumú lehetett, mint a latin palimpszesztek anyakódexe volt, 
a fennmaradt töredékek a lapok széleiről valók. Az idősebbik írás a 10. század má-
sodik feléből, a fiatalabb a 11-12. századból származhat. Harlfinger professzor a 
kérdésben nem mondta még ki a végső szót, a felvételek még nála vannak. 

Ha már most Louis J. Bataillon által említett lehetőséget fontolóra vesszük, 
amely szerint a törzskezek paleográfiai ismérvei alapján arra is gondolhatunk, 
hogy az egész kódex az Alpoktól északra, a „Duna mellékén" - akár Magyaror-
szágon is - készülhetett, nem kell-e erről a lehetőségről a görög palimpszeszt le-
letek ismeretében eleve lemondanunk? 

Talán nem. Már a „Világ világa, virágnak virága.. ." című kötetben megkoc-
káztattam a feltevést, hogy a Leuveni Kódex használati helyeként leginkább a 
veszprémvölgyi, dominikánus vezetés alatt álló, Szent Katalinról elnevezett apá-
cakolostort tartom valószínűnek a kézirat nyújtotta belső érvek alapján.21 Tud juk 
mármost, hogy a Veszprém melletti völgyben Szent István görög apácakolostort 
alapított, amelyről Magyarországon kiállított görög nyelvű oklevél tanúskodik, 
amely azonban csak Kálmán király 1109. évi átírásában maradt ránk. Moravcsik 
Gyula legvalószínűbb feltevése szerint István király fia, Imre herceg özvegye 
számára alapította a monostort, aki a Margit-legendában - Margit a veszprémi 
kolostorban nevelkedett! - rögzített hagyomány szerint bizánci hercegnő volt. 
Imre házassága legkorábban 1015 körül történhetett.22 Moravcsik úgy f igyel te 
meg, hogy a görög monostorok hazánkban a 13. század folyamán indultak pusz-
tulásnak, Veszprémvölgyben a 13. század első évtizedeiben már ciszterci apácák 
voltak.23 Elképzelhető tehát, hogy 1240-ben - amikor Bertalan püspök a zárdát 
újratelepítette és domonkosok vezetésére bízta - még voltak ott 10-12. századi 
görög, mégpedig természetesen keleti-görög írással készült, már feleslegessé 
vált szerkönyvek, imakönyvek, amelyeket - mivel a pergament drága volt - szét-
vágtak és újból felhasználtak. 

2 0 B. Bischoff említett levelében erről a következőket írta: „Ich erwähne, daß ich wegen der auf 
202vII oben deutlich sichtbaren Worte: '...quae est summa gloria' die Schrift 'Summa glória' 
des Honorius Augustodunensis durchgesehen habe - die Prägung hätte auch mitten im Text 
vorkommen können - ohne Ergebnis; aber der Text dürfte ebenfalls theologisch sein." 

21 Vizkelety András: Világ világa, virágnak virága. Bp. 1986. 69-71. Martinkó András ezt sajnos 
állításnak fogta fel Az Ómagyar Mária-siralom hazai és európai tükörben c. kötetében (Bp. 
1988, 182.1. 170. lábjegyzet). 

" Moravcsik Gyula: Görög nyelvű monostorok Szent István korában, in: Emlékkönyv Szent Ist-
ván király halálának kilencszázadik évfordulójára, I. köt. Bp. 1938, 387-422.1. 

23 Mezey László: Irodalmi anyanyelvüségünk kezdetei a Árpád-kor végén, Bp. 1955, 22.1. 



J. Fodor Andrienne 

MAGYARORSZÁGI GERGELY, AZ ASSISI KOLOSTORI 
SCRIPTORIUM 14. SZÁZADI SZÖVEGJAVÍTÓ 

SZERZETESE 

A most ismertetésre kerülő assisi kódexet és a benne fennmaradt, Magyarországi 
Gergely szövegjavító tevékenységére vonatkozó bejegyzés ismertetését csak elő-
zetes híradásnak szánjuk. Mivel azonban ő az egyetlen eddig ismert, magyar 
származású szerzetes, aki egy kolostori scriptoriumban a könyvmásolók munká-
ját javította, nagyon fontos a kódex részletes feldolgozása, a marginális bejegy-
zések számbavétele és értékelése, ez pedig további gondos tanulmányozást igé-
nyel. A témára ezért a későbbiek folyamán még vissza szándékozunk térni. 

Bár az assisi ferences kolostor könyvtárában őrzött kódex részletes leírása 
megtalálható Cesare Cenci 1981-ben megjelent katalógusában,1 már Mazzatinti 
száz évvel ezelőtt megjelent Inventáriuma2 is említette. Mindkettőben olvasható 
Gregorius de Hungaria neve, mégis a bejegyzés mindezideig elkerülte a hazai 
kutatók figyelmét. 

A kódex jelzete: Com. 46, leírása a Cenci-féle katalógus 753. sorszáma alatt 
található. A kéthasábosan teleírt pergamenkódex nagysága 240 x 330 mm, terje-
delme 207 lap. Két, a 14. század első felében írt kódex kolligátuma. Az összekö-
tés valószínűleg még a 14. század közepén készülhetett, a kódex végére ekkor 
egy 1346. március 2-án kiállított oklevelet kötöttek. Mazzatinti katalógusa sze-
rint fehér bőrkötése volt, jelenleg viszont új, fatáblás, sima barna bőrkötésben 
van, amelyet 1959-ben elvégzett restaurálásakor kaphatott. 

A kódex két egykorú, 14. század eleji kéz írása. Az elsőt pontosan is datál-
hatjuk: a scriptor beírta a kódexben a másolás befejezésének pontos dátumát - az 
1334. évet —, majd hozzátette: „...et corrigat quiclquid viderit corrigendum." Egy 
másik kéz piros tintával folytatólagosan hozzáírta: „Hec postilla super apoca-
lipsin est per manus fratris Gregorii de Hungaria stúdiósé correcta. Deo gra-
tias" (f. 184v) 

Az idézett bejegyzés a kódexbe másolt négy postilla közül, a második végén 
található. A scriptorok közül az első csak az első postillát, a kódex első 129 lap-
ját másolta. A második kéz munkája a második, a harmadik és negyedik postilla, 
vagyis a kódex 130-204 lapjai, amely közül - mint említettük - a másodikat 
1334-ben fejezett be. 

Ugyanakkor nem csak a kézváltozás különíti el a két kódexegységet egy-
mástól. Az első postilla végig seniókra, vagyis 6 kettősfolióból álló füzetre íródott. 
Utolsó lapjai viszont egy quaterniót - azaz 4 kettősfoliót - tesznek ki, amelynek 

1 Cenci, Cesare: Bibliotheca Manuscripta ad Sacrum Conventum. T.II. Assisi. 1981. 388.p. 
" Mazzatinti, G.: Inventan dei Manoscritti delle Biblioteche d'ltalia. IV. 1986. 30.p. 
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utolsó lapja üresen maradt. Ennek elszíneződése, elszennyeződése viszont arra 
utal, hogy korábban nem védte kötéstábla, és itt fogták kézbe a kötetet (f. 129v). 

A második-harmadik postillát folyamatosan másolta a második kéz: 5 seniót 
egy binio - 2 kettősfólio - követ. Viszont a második postilla vége és Gregorius 
de Hungaria bejegyzése egy 12 lapból álló füzet hetedik lapján található, és ezt 
folyamatosan követi a harmadik postilla szövege (f . l84v). A negyedik mű új 
senión kezdve, de folyamatosan másolva követi az előzőeket, de nem dönthető 
el, hogy a scriptor folyamatosan másolta vagy csak hozzátette az Amoshoz írt 
postillához a Szent Pál leveléhez írt postillát (ff. 194-203.). 

A korrektor, Gregorius de Hungaria mind a négy postillán otthagyta a névje-
gyét: a második postillán sok, az elsőn és a két utolsón viszont nagyon kevés be-
jegyzése, szövegjavítása látható. A kódex gondos átvizsgálásakor az is kiderült, 
hogy még a kötés, valamint az ezzel együtt járó körbevágás és fűzés előtt tanul-
mányozta át a kötetet: a 184v lapon ugyanis a könyvkötő belevágott egy fejezet-
számozásba, a 174v-n pedig egy bejegyzése a fűzés alá került. Valószínűnek 
tartjuk, hogy a négy lemásolt, kijavított és kész postilla-kéziratot ő gyűjtötte 
össze egy kötetbe, és ő adta oda bekötésre, továbbmásolásra és mintapéldánynak 
szánva azt, a saját kolostori scriptoriuma részére. Erre a későbbiekben még 
visszatérünk, de lássuk előbb a kódex tartalmát: 

Az első mű Nicolaus de Gorran3 domonkosrendi szerzetes Máté Evangéliu-
mához írt Postillája. A szerzőről tudjuk, hogy theologiát tanított Párizsban, a Szent 
Jakab kolostorban. 1295-ben halt meg, és postilláit a 14. század elején - péciák-
ról - nagy számban másolták a párizsi egyetem scriptorai. 

A második mű - amely az 1334-es scriptorbejegyzést, valamint Gregorius 
de Hungaria korrektúráját is megőrizte - Guillelmus de Militone, más néven 
Guillelmus de Melitona ferences szerzetes Apocalipsishoz írt Postillája. Az 
1257-ben elhunyt Guillelmus de Melitone4 szintén Párizsban élt, Alexander de 
Hales tanítványa, a theologia borostyánosa majd magisztere volt. 

A harmadik postilla - amelyet mint láttuk: hozzámásoltak Guillelmus de 
Militone postillájához - szerzője bizonytalan. Stegmüller anonymnak tartotta,5 

Cenci viszont megtalálta szövegét egy aquileai kódexben is6, amely Hugó de 
Novocastro ferences szerzetest tekintette a mű szerzőjének. Hugó de Novo-
castro7 a párizsi egyetemen szerzett magister theologiae fokozatot 1322-ben. Ha 
valóban ő a mű szerzője, akkor egy nagyon korai, talán még a szerző életében 
vagy közvetlen a halála után másolt szöveget őrzött meg az assisi kódex. 

3 Kaeppeli, Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi. III. Roma, 1980. 165-168 
pp. - Kaeppeli az assisi kódexet nem említi. - Stegmüller, Repert. bibi. IV. 37. n. 5777. 

4 Glorieux, P.: Repertoire des maîtres en theologie de Paris au XIIIe siècle. Paris, 1933. Vol. 2. 
3 4 - 3 6 pp. - Stegmüller, Repert. bibi. II. 426. n. 2961. 

5 Stegmüller, Repert. bibi. VI. 16. n. 8441. 
6 Archivum Status civitatis, Aquilae: Cod. S.58. 
7 Glorieux, P.: La faculté des arts et ses maîtres au XIIIe siècle. Paris, 1971. 441 p: n. 1785. 
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Az utolsó mü Gerardus Odonisnak a Galatákhoz írt levélhez készített postil-
lája. Gerardus Odonis8 szintén a párizsi egyetemen szerzett magister theologiae 
fokozatot a 14. század elején, és 1348-ban halt meg. 

Mind a négy postilla szerzője tehát hosszabb-rövidebb ideig a párizsi egye-
temen tevékenykedett . Közülük kettőnek, Nicolaus de Gorrannak és Guillelmus 
de Melitonának a művei szerepelnek azokon a listákon, amelyek a péciákban 
meglévő és a stacionáriusoktól újramásolás céljára kikölcsönözhető műveket tar-
talmazták. A másik két szerző müvei is több, egykorú másolatban ismeretesek, 
noha péciaként kölcsönözhető példányukról nem tudunk. 

A kódex részletes paleográfiai vizsgálata még hátra van. Mindkét scriptor 
kézírása franciás iskolázottságra utal. Az első műben, Nicolaus de Gorran postil-
lájának első háromnegyed részében végig megtalálható a péciák jelölése: az 1 -
83. lapokon XXVIII- ig megy a pécia-számozás, ám a 84. laptól elmarad. Az egy 
péciának megfelelő szövegrész a kéthasábosan teleírt kódexben 3 fólió és még 
kb. 6 - 1 0 sor, összesen kb. 630-640 sor. Ezt azért fontos ilyen pontosan kiszámí-
tanunk, mert a könyvmásolókat péciánként fizették. Az assisi kódex további ér-
dekessége, hogy az elejére a párizsi egyetem egy scriptorelszámolását is beírták, 
amely Nicolaus de Gorran postillájának a másolási árát tartalmazza. 

Eszerint: egy pécia másolási ára 9 denarius volt. Volt 15 lemásolandó péciája, 
amelynek ára összesen 15 solidust és még három párizsit, azaz párizsi grossust 
tett ki. Ehhez jött még hozzá a pergamen áraként 4 solidus. A scriptor már kapott 
a Mátéhoz írt Postilla másolásáért 3, János postilláiért pedig 2 solidust. 

A fenti scriptorelszámolást a kódex első táblájának belső felére ragasztott 
kódextöredékre jegyezték fel. Valószínűleg ez borította eredetileg Nicolaus de 
Gorran postilláját, mielőtt összekötötték a másik három művel. A végére, a 
kódex 128v lapjára ezt írták: „Postilla super Mattheum 4 florenis", vagyis a Má-
téhoz írt postilla másolási ára - a párizsi könyvmásolási díjakat átszámítva - 4 
forint volt. 

A párizsi egyetem scriptorelszámolását, a másolás „árjegyzékét" a tovább-
másolásra szánt exemplárokba valószínűleg több esetben bemásolták. így ha egy 
mintapéldány messze elkerült Párizsból - és például Itáliában egy kolostori 
scriptorium mintapéldánya lett - a beírt párizsi másolási árakat átszámítva az or-
szág pénznemére, könnyen és pontosan ki lehetett számítani az újramásolás költ-
ségeit. A kolostori scriptoriumokban a saját, valamint a rendtartomány többi ko-
lostorának a szükségletén kívül - megfelelő díjazásért - megrendelésre, világiak 
részére is másoltak kódexeket. 

Az assisi kódex elején 14. századi kézírással a „Condam P. Archiepiscopi 
Beneventani" bejegyzés olvasható. Petrus de Pinu 1350 és 1360 között volt be-
neventói érsek. Tulajdonosa volt-e a kódexnek vagy csak az első részének, el-
dönteni nem tudjuk. Ha tulajdonosa volt, akkor csak nagyon rövid ideig lehetett 

8 Hurter, H.: Nomenclator literarius ... IV. Oeniponte, 1899. 
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az, hiszen az ő érsekségével csaknem egy időben élt Magyarországi Gergely is 
az assisi kolostorban. 

Ki volt ez az eddig ismeretlen, magyar származású ferences, akinek bejegy-
zését az assisi kódex megőrizte? Sem Wadding katalógusa, sem pedig a Spicile-
gium Bonaventurianum X-XII . kötetei nem említették meg, amelyek pedig több 
assisi scriptor nevét felsorolják. 

Gregorius de Hungáriát többet is ismerünk, de közülük csak kettő élt a 14. 
században. Egyiket Veres9 említette: 1321-ben a bolognai egyetem hallgatója 
volt, és egy lányszöktetési botrány egyik vádlottja lett. Egy spanyol joghallgatót 
segített, hogy megszöktesse a bolognai jegyző lányát. Mindketten szokatlanul 
szigorú büntetést kaptak: a spanyol diákot - mint főbűnöst - lefejezték, a bűntárs 
Gregorius de Hungáriát - akinek sikerült megszöknie - távollétében halálbün-
tetéssel sújtották. Nem tudjuk, mi lett vele később, de nem valószínű, hogy azo-
nos lett volna a néhány évtizeddel későbbi assisi ferencessel. 

Lehet viszont, hogy ő az, aki korábban Magyar Illés oldalán részt vett a 
krimi tatárok megtérítésében. XII. Benedek pápa 1338-ban követeket küldött 
Csinibéghez, mely követség tagjai Nicolaus Bonetus, a szent theologia pro-
fesszora, valamint három ferences szerzetes: Nicolaus Molanus, Johannes de 
Florentia és Gregorius de Hungaria voltak.10 Magyar Illés pedig Csinibég udva-
rában csatlakozott a küldöttséghez. Az Itáliából érkező legátusokat a pápa a ma-
gyar királynak is jóindulatába ajánlotta. 

Lehetséges, hogy ugyanez a ferences közel harminc évvel később az assisi 
kolostorban szöveget javított? Cenci a katalógusában megemlítette, hogy az 
assisi kolostorban 1367-ben élt egy Gregorius de Hungaria11. Személyéről azon-
ban semmit sem sikerült megtudnunk. Sajnos, az assisi ferences levéltár átnézése 
és a magyar vonatkozások kigyűjtése nem történt még meg, pedig Magyarorszá-
gi Gergely ottani tevékenységére leginkább onnan remélhetünk adatokat. A ko-
lostor kódexei közül az utóbbi években három magyar provenienciájú illetve 
magyar vonatkozású kódex is előkerült, és a rendi levéltár is tartogathat hungari-
kumokat. 

Ha személyéről nem is sikerült többet megtudnunk, de a középkor néhány, 
névszerint is ismert magyar scriptoraink száma eggyel gyarapodott, emellett - az 
assisi rendtartomány központi kolostorának szövegjavítójaként folytatott tevé-
kenysége alapján - még külön érdeklődésünkre is számot tarthat. 

9 Veress E.: Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai 1221-1864. 
Budapest, 1941. 20-241. 

10 Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 171 l-ig. 1. köt. Budapest. 
1923. 37-38 1. 

11 Hivatkozik: Piaña, II card. Albornoz e gli ordini religiosi. (Studia Albomotiana XI. Publica-
tiones del Real Colegio de España 1972. 483-519.) - ennek 513. lapján: „Gregorius de 
Hungaria erat Assisi an. 1367." 



Körmendy Kinga 

NAGY LAJOS KIRÁLY ISMERETLEN KÉRVÉNYE 
AZ ÖNB COD. 2042 JELZETŰ KÓDEXÉBEN 
Adalék az Anjou-kori capella regia gyakorlatához 

Az Osztrák Nemzeti Könyvtár Cod. 2042 jelzettel VIII. Bonifác pápa Decre-
talium liber sextus cum apparatu Johannis Andreae és Johannes Andreae Arbor 
consanquinitatis et affinitatis című műveket tartalmazó, a 14. század 50-es éveire 
datált, Niccolo di Giacomo da Bologna műhelyében illusztrált kódexet őriz, 
amely bizonyíthatóan 1576 óta van az egykori császári könyvtár állományában. 

Sem az osztrák, sem a hazai szakirodalom eddig nem foglalkozott a kódex-
hez hozzákötött pergamenlapon lévő bejegyzésekkel, és így a művészettörténész 
Berkovits Ilona több évtizeddel ezelőtti téves kodikológiai megállapításait átvé-
ve, az 1340-es években Bolognában kánonjogi tanulmányokat folytató Uzsai Já-
nos, egri olvasókanonok személyéhez kapcsolta a kódexet.1 

A kódexhez a 15. századi magyarországi bekötéskor hozzákötöttek egy 2 
fólióból álló pergamenívet. Ennek az 1. f. recto oldalán több bejegyzés olvasha-
tó. Ezek figyelembevételével pontosítható a kódex magyarországi használatának 
helye, és a használók köre is meghatározható. A 14. századi bejegyzések sorren-
dileg a következők: 

a.) bejegyzés a középkori szentírásmagyarázat egyik módszeréről, 
b.) Nagy Lajos király kérvénye a pápához egy házassággal kapcsolatos fel-

mentés érdekében és 
c.) a kódexhez készült tartalommutató. 
A bejegyzések között döntő jelentőségű a supplicatio. Nagy Lajos megbízott-

ja utján - utólagos diszpenzáció kérésével - fordult a pápához egyik katolikus 
rokon lányának a szerb király fiával kötött házasságának ügyében. A kérés elő-
terjesztője ismertette a magyar király helyzetét, aki pogány és szakadár népek kö-
zött uralkodott és ellenük háborút is viselt („...in medio perversarum nacionum 
consitutus poganorumque ferocitate sceptus..."). A pápa előtt ismeretes volt, hogy 
a király a katolikus hit hü védelmezője, és ezért kérte, hogy a pápa hagyja jóvá 
beleegyezését a házassághoz. A kérvény benyújtója két pontban foglalta össze a 
király indokait: ,Ad porrigendam autem huiusmodi supplicationem Sanctitati 
Vestre dominum meum plura inducunt. Primo ceterorum mundi regum scanda-
larum evitacio ... tamquam iuris ignarii, si dominus meus contra suum veniret 
iuramentum, procul dubio scandalizarentur. Secundo suorum subditorum quieta 

1 Kódexek a középkori Magyarországon. Kiállítás az OSzK-ban. Bp. 1985. N. 65. Magyarorszá-
gi művészet 1300-1470 körül. I. Szerk. Marosi Ernő. Bp. 1987. 330. Az 1351-ben elhunyt egri 
olvasókanonok Uzsai János feltételezett tulajdonosságára ld. Körmendy Kinga: A 14—15. szá-
zadi bolognai egyetem könyvkultúrájának egy magyar vonatkozású kódexe. Magyar Könyv-
szemle 110/1994/7-12. 
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fru..., si aliud fieri contingerit inter Hungarie Gregorum et Racie regna nasscen-
tur discordie, pululabunt querre et bella insurgent infinita...". E szerint a királyt 
több ok vezette a kérvény benyújtására. Először, ha az esküvel megerősített bele-
egyezését visszavonta volna, a botrány nem lett volna elkerülhető. Másodszor 
alattvalóinak nyugalmáról volt szó, mert ellenkező esetben Magyarország, vala-
mint a görögök és szerbek országai között viszálykodás támad, amely vég nélküli 
háborúskodáshoz vezethetett volna. Ennek elkerülésére nyílt lehetősége a pápának 
a jogorvoslattal, azaz a felmentés megadásával, amely kiküszöbölhette a házassági 
akadályt: „De quibus Sanctitati Vestre convenit remedio occurrere opportuno 

A kánonjogi eljárásnak megfelelő, diszpenzációkérés hátterében Nagy Lajos 
balkáni politikája húzódott meg. A katolikus hittérítéssel egybekötött hadjáratok 
az ország déli határainál fekvő területek fölötti fennhatóság megszerzésére is irá-
nyultak. Ezek során hol szövetséges, hol ellenséges viszonyba került a bosnyák és 
a szerb uralkodókkal, akik politikájuk érdekében a pápa és a magyar király szövet-
ségeseiként, a katolikus vallás támogatóiként, majd az orthodoxia híveiként, ese-
tenként az eretnek bogumilok támogatásával, ellenségként léptek fel. E politikájuk 
egyik eszköze volt a házasságkötésekkel megerősített, rokoni kapcsolatok létesítése. 

Nagy Lajos több balkáni háborúban próbált egyértelmű helyzetet teremteni, 
de döntő fölényt sohasem sikerült kiharcolnia. A tervezett nápolyi hadjárat miatt 
pedig igyekezett a déli határok nyugalmát biztosítani 1346-ban.3 A III. Dusán 
István (1331-1355) szerb uralkodóval megkötött békéhez kapcsolódhat a ma-
gyar király kérvénye, amelynek tartalmáról sem a hazai, sem a délvidéki forrás-
anyagban nincs említés. 

A kérvényben Dusán István a görögök és szerbek császáraként, fia pedig a 
szerbek királyaként van említve. Ez azt bizonyítja, hogy a keltezetlen supplicatio 
csak 1346 után íródhatott, mert ekkor koronáztatta magát III. Dusán István Üsz-
kübben a görögök császárává, és ruházta át a szerb királyi címet Uros fiára.4 Úgy 
látszik, a szakadámak számító szerb uralkodó - fia számára történő katolikus fele-
ség választásával is - hatalmi helyzetét kívánta megerősíteni. Engel Pál véleménye 
szerint ez a házasság az 1446/1447-ben létrejött békekötés egyik feltétele lehetett.5 

A szerb király f iának magyarországi érdekeltségű házasságkötésére a nyom-
tatott vatikáni forrásokban, VI. Kelemen (1342-1352) és VI. Ince (1352-1362) 
kérvénykönyveiben sem találunk utalást.6 A kérvényben az esetleges előterjesz-
tési formájára azonban következtethetünk a római kúria szabályozott ügyintézé-

2 Köszönöm Borsa Ivánnak a supplicatio olvasatához nyújtott lényeges segítségét és tanácsait. 
3 Hóman Bálint-Szekfű Gyula: Magyar történet. II. Bp. 1936. 185. 
4 Uo. 160. - Jireçek, Constantin: Staat und Gesellschaft im mittelalterlichen Serbien. Studien zur 

Kulturgeschichte des 13-15. Jahrhunderts. Denkschriften der kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaft in Wien. Bd. LVI. Wien, 1912. 11. 

5 Köszönöm Engel Pálnak a kérvényben tárgyalt történelmi esemény tisztázásához nyújtott 
szakmai segítségét. Véleménye szerint a kérvény elsősorban a középkori szerb-vatikáni kap-
csolatok miatt jelentős. 

6 Vö. Bossányi Árpád: Regesta supplicationum 1342-1394. I—II. Bp. 1916-1918. Fraknói Vil-
mos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római szentszékkel. I. Bp. 1901. 
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séből7 és a hasonló felmentéskérésekből.8 Számunkra most nem ezek politikai 
indítékai az érdekesek, hanem a formai megoldás a lényeges. 

A kérvényeket a szignálás után, az érdemi döntéskor látta el keltezéssel a 
cancellaria apostolica erre hivatott tisztviselője, a datarius. A kérvények a bea-
dáskor datálatlanok voltak.9 Ezért keltezetlen a Bécsben őrzött kódexhez hozzá-
kötött supplicatio is. Szövegéből arra is következtethetünk, hogy - követe útján -
először szóbelileg terjesztette elő a király. Megbízottja egyszerűen és röviden kí-
vánta előadni ura kérésének indokait. „Sed que locuturus sum simpliciter dicam 
et factum domini mei breviter proponam...".10 Az országos fontosságú kérés 
megfogalmazása, szóbeli és írásbeli előterjesztése a műfaj legrangosabb megva-
lósítását követelte meg. írásbeli megformálása a magyarországi latinitás szem-
pontjából is jelentősnek mondható, mert bizonyíthatóan magyarországi megfo-
galmazása volt a kérésnek, és nem a hivatalos kúriai prokurator formularium 
alapján megszerkesztett beadványról van esetünkben szó. A kérés szóbeli előter-
jesztője csak a király közvetlen környezetéből kerülhetett ki, hiszen kényes dip-
lomáciai feladatot kellett megoldania. Meg kellett győznie a pápát, hogy a férj-
hezadott leány megmarad a katolikus hitben, és azt megőrzi: Jta tamen quod 
predicta illustris puella in catholica fide remanens ... per omnia fidem obser-
vet...", és ezért a pápa a házassági akadály alól adja meg a felmentést: „... in pre-
dicto matrimoniali contractui submodo, qui premittitur, facto consensum Vestre 
Sanctitatis prebentes apostolica auctoritate dispensative ipsum dignemini absol-
vere." Ezekkel az érvekkel alátámasztott kérés gyakorlatilag a békekötés egyik 
jogi biztosítékát, a házasságkérés érvényességét volt hivatva megszerezni. 

Nagy Lajos diplomáciai feladatokkal a capella regia tisztségviselőit, a comes 
capellae regiaet illetve a királyi káplánokat bízta meg." Az Anjou-kori jogi in-
tézmények kutatói tisztázták a capella regia működési területét, tisztségviselőit. 

Frenz, Thomas: Die Kanzlei der Papste der Hochrenaissance 1471-1527. Tübingen, 1986. 
Bibliothek des Deutschen Instituts in Rom. Bd. 63. 91-103. Lukcsics Pál: XV. századi pápák 
oklevelei. I. Bp. 1931. 8-14. Olaszországi magyar oklevéltár I. 

' Theiner, August: Vetera monumenta histórica Hungáriám sacram illustrantia. II. Romae, 1860. 
N. CXXIX. Megtagadja Albert osztrák herceg és Erzsébet hercegnő esetében a pápa a 
diszpenzációt, de engedélyezi Durazzói Károly és Margit esetében „contrahendo pro bono et 
pace regni Sicilie." Theiner i.m. N. CLXXIX. Nagy Lajos ezekben az esetekben a rokonsági 
fokozatok miatti házasságkötési akadály alól kér mentesítést rokonai számára. 

1 Lukcsics i.m. 11. Abban az esetben, ha a pápa a kérelmet elvetette, nem szignálták és nem is 
regisztrálták. Természetes egy királyi kérvényre a pápa mindig adott választ. Vö. 8. jegyzet. 

' Arra is gondolhatunk, hogy ez az írásbeli beterjesztés nem történt meg, és szövegünk ennek a 
szóbeli előadásnak a rögzítése. Ezért kerüljük a fogalmazvány kifejezést, mert a források hiá-
nyossága miatt a supplicatio tényleges sorsát nem ismerjük. Feljegyzésének még formula jelle-
get is tulajdoníthatunk, hiszen a felette lévő bejegyzésnek is van egy emlékezet rögzítő - se-
gédletjellege. A szóbeli előterjesztésre ld. Körmendy i.m. 10. 38. jegyzet 
Gárdonyi Albert: A királyi titkos kancellária eredete Magyarországon. Századok 48/1914/98. 
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Ennek során megállapították, hogy Nagy Lajos „...valóságos diplomáciai iskolát 
teremtett a királyi capella tagjaiból 

A bolognai és a páduai egyetemen végzett, kánonjogi grádussal is rendelke-
ző királyi káplánok diplomáciai tevékenysége eddig csak a nyomtatásban megje-
lent vatikáni forrásokból volt ismeretes. Hazai forrásanyagból a hiteles helyi mű-
ködés volt nyomonkövethető. '3 Ez a supplicatio a capella regia diplomáciai tevé-
kenységének jelenleg ismert egyetlen hazai írásbeli emléke. 

A királyi kápolnában a fentieken kívül egyházi feladatokat is elláttak, ame-
lyek a szóbeliséghez kapcsolták a kápolna tagjainak működését . Említettük, 
hogy a supplicatio fölött összefoglalás olvasható a bibliamagyarázat egyik kö-
zépkori módszeréről. A szentírásmagyarázat nemcsak a teológia egyik ága volt, 
hanem a mindennapos lelkipásztori gyakorlatban a prédikáció alapja, így az ars 
predicandi nélkülözhetetlen része. Bejegyzésünk a szentírás-magyarázatban az 
írásértelmezés hármas felosztású módszerét rögzítette: , f l ó t a cpiod triplex est 
sensus seu intellectus in dicta scriptura: videlicet allegoricus, tropologicus et 
anagogicus." Ezt követően ismertette a magyarázati módok jellemzőit . Ez a hár-
mas felosztású írásértelmezés a patrisztikus hagyományra ment vissza, a sko-
lasztika előtti időszak módszerét követve. A 13. században a triplex sensus spiri-
tuális kifejezés Bonaventuránál volt megtalálható, és a ferences iskolázottságra 
utalt.14 Elterjedését az egyetemeken is taglalt forma predicandi is elősegítette, és 
az egyetemjárásokkal vált széleskörűvé. 5 A 14. század első felétől már a sko-
lasztikus hagyományokra épülő, négyes felosztású írásértelmezés volt használa-
tosabb, '6 így bejegyzésünk egy korábbi korszakhoz kapcsolódott. A latin nyelvű 
bibliamagyarázat az egyetemet járt egyháziak ismeretanyagába tartozott bele, a 
kevésbé képzettek számára népnyelvű magyarázatokat állítottak össze.17 

Az ÖNB Cod. 2042 jelzetű kódexe, a pergamen előzéklapon olvasható be-
jegyzésekkel az Anjou-kori capella regia működésének eddig ismeretlen emlé-
keit őrzi. A kódex és a pergamen előzéklap 15. századi összekötése azonban a 
közös, az államigazgatás központjában való használatot is bizonyítja.1 8 

12 Bónis György: A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Bp. 1971. 34-35 , 42. 
13 Kumorovitz L. Bernát: A királyi kápolnaispán oklevéladó működése. /A királyi kancellária fej-

lődése a XIV-XV. század fordulóján./ Regnum 5/1942-43/455-497. Uő: Osztályok, címek, 
rangok és hatáskörök alakulása 1. Lajos király kancelláriájában. In Eszmetörténeti tanulmá-
nyok a magyar középkorról. Szerk. Székely György. Bp. 1984. 293-330. 

14 Lexikon des Mittelalters. Bd. II. Bibel. Geschichte der Auslegung. 51-58. Sp. Különösen 5 2 -
55 Sp. - Lubac, Henri: Exegese médievale. Tom. II. Premiere partie. Paris. 1959. 421-422 . -
Uö: Der geistige Sinn der Schrift. Einsiedeln, 1952. 14-20. Christ heute 2. Reihe 50. 

15 Charland. Th. M. O. P.: Artes praedicandi. Contribution a l'histoire de la rhétorique au moyen 
age. Paris-Ottawa, 1936. 110. Publications de l'Institut d'etudes médievales d'Ottawa. VII. 

16 Lexikon des Mittelalters i.h. 55. Sp. 
17 Főképpen német nyelvterületen találunk erre számos példát. Linsenmayer, Anton: Geschichte 

der Predigt in Deutschland von Karl dem Grossen bis zum Ausgange des vierzehnten Jahrhun-
derts, München, 1886. 174, 191-192. 

18 Körmendy i.m. 11-13. 
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Függelék 
A supplicatio szövege a pergamenlap használlsága miatt több helyen erősen kopott.19 A 
közreadásában a helyreállíthatatlan szöveget pontozással, a kiegészítést / / , a felesleges 
betűket ( ) , a javasolt olvasatot (?) módon jelöltük. A sorkezdetet a/jellel és megfelelő 
sorszámmal láttuk el. A rövidítések feloldását nem jelöltük. A kis és nagy betűk 
következetlen használatát mai helyesírás szerint javítottuk. 

1. Sanctissime páter universalis ecclesie Summe pontifex, qui solium glorie 
triumphatis et in trono apostolorum celsitudinis optinetis, qui etc. cuncta iura 
positiva in vestris (poenis ?) /2 (armario ?) /conser/vatis, audire dignemini, que 
in conspectum Vestre Sanctitatis proponam et quia iuxta legum sanctiones 
intelligentibus brevitas est amica et sermonum über /3 tas /est/ noverca , cum 
autem sint necessaria momenta verborum, ut caput de ... (se ?) ampliorem, non 
utar pictorato fastu verborum, sed que locuturus sum, simpli 14 citer dicam et 
factum domini mei breviter proponam hoc tenore, quod cum excellentissimus 
princeps Ludovicus divina gratia Hungarorum aliarumque plurimarum gencium 
/5 rex Beatitudinis Vestre ftlius humilis ac devotus in medio perversarum 
nacionum constitutus poganorumque ferocitate (sceptus ?) quodam tempore 
contra quosdam suos /6 emulos suorum videlicet /r/egnorum invasores in 
e/x/p(p)edicione proficis(s)ci necessitate huiusmodi eodem tempore per 
Stephanum se Gregorum imperatorem appellantem et omni/s/ Servie /7 ipsius 
filium Servie seu Racie regem se scribentem, conftnia sui regni in uni ... (velle 
?) cognovisset, prout suo regali congruit officio ... /8 in uno nolens (veritatibus 
?) ... co iniuriam, ut per alium (sui ?) non senciat molestiam. Cum predictis 
Stephanus, si fas dicere imperatorem Gregorum et regem ipsius /9 filio 
trengarum federa iuramento firmato iiviit sub tali peccato, quod quandam suam 
consanguineam ipso regi imperátori et filio in coniugem tradidit. Interve /10 
niente contractu per verba spondere. Ita tarnen quod predicta illustris puella /in/ 
catholica /fi/de remanens unam sanctam apostolicam videlicet ecclesiam extra 
quam / I I non est salus venia ... bus per omnia fidem observet, orthodoxiam ... 
in dictam non sine causa ut premittitur, sint factam. Quia tarnen /12 sine 
apostolica auctoritate fuere acceptata , sine cuius licentia speciali predictus 
dominus meus Sanctitatis Vestre filius recognos(s)cens, ut verus catholicus et 
fidei cultor /13 premissa fieri non debuisse et se temere iurasse. Supplicat 
Beatitudinis Vestre clementissime /dominus/ meus in predicto matrimoniali 
contractui sub modo, qui premittitur, facto /14 consensum Vestre Sanctitatis 
prebentes apostolica auctoritate dispensative ipsum dignemini a/bsolve/re. Ad 
porrigendam autem huiusmodi supplicationem Sanctitati /15 Vestre dominum 
meum plura inducunt. Primo ceterorum mundi regum scandalarum evitacio ... 
tamquam iuris ignarii, si dominus meus contra suum veniret /16 iuramentum, 
procul dubio scandalizarentur. Secundo suorum subditorum quieta fru ... , si 

19 Mikrofilmje MTAK Mf. 2778/11. Fotómásolata Körmendy i.m. 9. 
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aliud fieri contingent inter Hungarie Gregorum et Racie /17 regna nas(s)centur 
discordie, pululabunt guerre et bella insurgent infinita. De quibus Sanctitati 
Vestre convenit remedio occurrere oportuno. 

S z e n t i rá s - m a g y a r á z a t 
A szöveget a supplicatio szövegével azonos módon közöljük. 

1. Nota quod triplex est sensus seu intellectus in dicta scriptura. Videlicet 
allegoricus, tropologicus et anagogicus. Allegoricus est quando unum scriptum 
indicatum aliud factum secundum quod credendum est. /2 Tropologicus seu 
morális est quando per id quod factum est datur intelligi aliud quod fac iendum 
est. Anagogia . . . sursum ductio est, quando datur intelligi id quod desiderandum 
est scilicet eterna felicitas beatorum. 



Veszprémy László 

A 12. SZÁZADI MAGYAR KÓDEXÍRÁS ALAKULÁSA* 

Hajnal István már a két világháború közötti években j ó érzékkel ismerte fel, 
hogy a nyomdatechnikai eljárások tökéletesedése következtében az Európa-
szerte egyre nagyobb számban megjelenő írásmintagyűjtemények új lehetősége-
ket és távlatokat nyitnak a paleográfia diszciplínája előtt, egyúttal persze új fela-
datokat is kijelölnek. Európai látókörű tudós lévén, számára magától értetődő 
volt, hogy a magyar írásmintákat sohasem magában próbálja értékelni, hanem 
európai párhuzamok, nyugat- és közép-európai minták egyidejű figyelembevéte-
lével. így járt el már 1921-ben megjelent magyar írástörténetben, de ugyanezt a 
gyakorlatot követte a pályája végén megjelent, összefoglaló francia nyelvű mo-
nográfiája Mezey László által befejezett oklevélgyűjteményének közreadásakor 
is. Teljes mértékben érthető, hogy Hajnal figyelme az oklevélírások felé fordult, 
hiszen az oklevelek nagy száma, a kancellária technika és gyakorlat szakszerűsö-
dése és az üzemszerűvé válás irányába mutató fejlődése egybevágott a modern, 
akkor még inkább újszerűnek tekinthető szociológiai, társadalomtörténeti szem-
pontú megközelítés és munkamódszer kívánalmaival.1 

Persze más, merőben technikai oka is volt annak, hogy a kódexírások vizs-
gálata háttérbe szorult. Nagyon kis számban maradtak fent az első századokból, 
és hazai másolásuk bizonyítása - scriptor bejegyzések híján - lehetetlen. A kuta-
tás figyelme inkább egy-egy kéziratra irányult, így pl. az Admonti (Csatári) bib-
liáról egyértelműen bebizonyosodott, hogy az nem magyarországi munka volt.2 

A bizonytalanságokat jól mutatja, hogy még a hazai vonatkozású bejegyzéseket 
tartalmazó kéziratok, így az esztergomi Énekek éneke-kommentár és az iskolás-
könyv kapcsán is felmerült azok nem magyarországi másolásának lehetősége, 
miként Anonymus Gestájának egyetlen kéziratának hazai másolása is bizonyí-
tásra szorult.3 Nem kis tudománytörténeti jelentősége volt az 1985/86. évi buda-
pesti kódexkiállításnak, amely eddig nem látott bőségben mutatta be az Árpád-

* A tanulmány kisebb javításokkal azonos címmel megjelent: Századok 132 (1998), 226., angol 
változata néhány illusztrációval in Dating Undated Médiéval Charters. Ed. M. Gervers, Wood-
bridge, 2000, 193-206. Az oklevelek írásának alakulásáról írtam: „A pannonhalmi apátság ok-
levelei", In Mons sacer. Pannonhalma ezer éve. 1. k. Pannonhalma 1996. 118-120, 471-480; a 
korai liturgikus kéziratokról: „1 l lh and 13th Century Liturgical Manuscripts (mostly from Zag-
reb) as Historical Sources", Povijesni Prilozi 17 (1998). 261-268. Azóta megtaláltam a tanul-
mányban említett sacramentarium-töredéket és közzétettem: „Sacramentarium töredék", In Pa-
radisum plantavit. Szerk. Takács Imre. Pannonhalma, 2001. 190-192. 

1 Hajnal István: írástörténet az írásbeliség felújulása korából. Bp. 1921., Uő: Vergleichende 
Schriftproben zur Entwicklung und Verbreitung der Schrift im 12-13. Jh. Bp-Leipzig-Milano, 
1943., Uö: L'enseignement de l'écriture aux universités médiévales. Bp. 1959. (2.kiad.) 

2 Kódexek a középkori Magyarországon. Szerk. Vizkelety András. Bp. 1985. (továbbiakban 
„Kódexek"). No. 20. 

3 „Kódexek" No. 25, 26. 
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kori kéziratok ismert és ismeretlen példányait, eredetiben vagy fényképen.4 Ma-
gunk is a kiállítás katalóguskötetének gyakorlatához csatlakoznánk, amely a ma-
gyar vonatkozású liturgikus, jogi, tudományos kéziratok esetében - kizáró ok hí-
ján - valószínűsíti hazai másolásukat. Egy-egy tévedésből idekapcsolt, esetleg 
csak hazai használatú kézirat vagy éppen töredék nem hamisítja meg a képet. 
Annál is inkább, mivel az első századokban semmiféle hazai írástartomány 
(Schriftprovinz) valószínűsítésére nincsen okunk, és joggal feltehető, hogy Kö-
zép-Európa - ideértve a délnémet, cseh-morva területek egy részét is - hasonló 
jegyeket mutatott fel. Ennek bizonyítása természetesen még hátra van, Hajnal 
István csak az oklevélírás nyugat- és közép-európai együttmozgására tett értékes 
megfigyeléseket. 

A már említett kódexkiállítás alapján is indokoltnak tűnik a 12. század ki-
emelése az Árpád-kor évszázadai közül. A l i . századhoz viszonyítva emlékeink 
száma megsokszorozódott, és ami nem kevésbé fontos: a század végétől már 
megfigyelhető a késő-karoling könyvírás jellemzőit megőrző írástípus gótizáló-
dása, a gót írás egyre több jegyének megjelenése írásmintáinkban. Amikor 1983-
ban a Pray-kódex írásképével foglalkoztam, jellemző módon azt, a nyugati írás-
fejlődéstől való lemaradás, és egy relatív közép-európai konzervatív írásgyakor-
lat magányos hazai emlékének tekintettem. Az írás párhuzamait már akkor is 
dél-német területeken találtam meg, és voltaképpen e közös regionális hasonló-
ságok kifejtése - vagy legalábbis vázolása - jelen referátum tárgya. 

Ami jórészt jellemző 12. századi kéziratainkra, az a késő-karoling könyvírás 
továbbélése, és a gót kiforrott írás viszonylag későbbi jelentkezése. Talán nem 
tévedünk, ha ennek okát már elöljáróban a dél-német - bajor, osztrák - területe-
ken elterjedt ún. ferde ovális stílus közvetlen illetve közvetett hatásában keres-
sük. Bár e stílus egyáltalán nem tekinthető kizárólagosnak e területeken, mégis 
hosszú időre konzervált egy, a későromán írásgyakorlat jellemzőit mutató írást, 
így úgy véljük, innen eredeztethető a magyar kódexek egy j ó részének ilyen jel-
legű írásképe, és nem egy sajátosan magyar, hanem egy regionális írásgyakorlat 
keretében szakadt le a nyugat-európai, mindenekelőtt francia gyakorlattól, ahol a 
gót írás térnyerése gyorsabb ütemben és látványosabban ment végbe. Ez persze 
korántsem jelenti azt, hogy az írás a 11. és 13. század között változatlan maradt 
volna, inkább azt jelzi, hogy a ferde ovális típusú írásgyakorlat elég teret hagyott 
a gótizáló jelenségek térhódítására az írások duktusában, traktációjában. Ebből 
persze - éppen a Hajnal által is vallott szociológiai szemlélet jegyében - arra is 
következtethetnénk, hogy a térség társadalmi és kulturális fejlődése általában 
tükröződik-e a viszonylag konzervatív írástípusban, vagy inkább műfajokhoz 
köthető, vagy méginkább egyes kolostori, egyházi központok bevált írásgyakor-
latával találkozunk? A magyarországi igényeket a nyilván kolostori írásgyakor-
laton nyugvó stílus jól kielégíthette, és a fennmaradt kódexek arányából kikövet-
keztethetően a korabeli kéziratok egy nem jelentéktelen része is így íródhatott. 

4 A kiállítás katalógusa „Kódexek" 
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Az írás tempójának gyorsítása nem igényelte egyúttal az írástípussal való 
gyökeres szakítást, legalábbis a 13. század elejéig nem. Persze rögtön még egy 
okot megjelölhetünk, ti. azt, hogy az említett írásgyakorlat jól illett a fennmaradt 
kéziratok műfajához (sacramentarium, liturgikus kézikönyv, legendárium, repre-
zentatív törvényszöveg-másolat stb.). Nem véletlen, hogy ha iskolai traktátusról, 
zsinati kánonok gyakorlati célú másolatáról stb. van szó, akkor előtérbe lépett az 
írás dictamen jellege, néhány betütag kurzivitás irányába mutató alakítása, a rö-
vidítések sűrűbb használata. 

A 11-12. századi kéziratok közül éppen a Pray-kódex az egyetlen datálható 
kézirat, mégpedig annak is a harmadik másoló keze: 1192 és 1195 közé. Az 
íráskép hasonlósága alapján nem alaptalan, ha a sacramentariumhoz kötött Mic-
rologus-rész írását is azonos módon datáljuk és lokalizáljuk. A kézirat alapján -
azt akár Boldván, akár Jánosiban másolták - képet kapunk egy kisebb kapacitású 
bencés scriptorium írásgyakorlatáról, és nem tekinthetjük véletlennek, hogy egy-
más után két kéz is a gotizáló jegyektől teljesen érintetlenül alkotott. Az írás 
egyébként nem srégovális, annak inkább csak közvetett hatását mutatja. Karin 
Schneider írásminta-albumában számos példát találunk arra, hogy a 12. század 
végi írások csak ductusukban és a gotizáló jegyek hiányában hasonlítanak a sré-
govális típusra, egyébként se nem srég (jobbra dőlő), se nem ovális az „o" betű. 
A tiszta, klasszikus srégovális írás csak kevés emléken fedezhető fel, valószínű-
leg a részben belőle is kialakult szorosabb ductusú, de már merőleges szögű írá-
sok válhattak népszerűvé. Jelen ismereteink szerint az írástípus első hazai emlé-
ke a Zágrábban őrzött, ún. Esztergomi benedictionálé a 11. század végéről, a 12. 
század elejéről.6 A két végpont között igen nehéz a datálatlan és tartalmi érvek-
kel nem is datálható kéziratok elhelyezése. Mégis, a hazai összehasonlító anyag 
gyarapodásával talán elérkeztünk arra a pontra, amikor megkísérelhetjük felvá-
zolni a kódexemlékek relatív kronológiáját. Magunk is jól éreztük annak nehéz-
ségét, amikor minden egyes felmerülő dokumentumot külön-külön kellett datál-
nunk anélkül, hogy rendelkezésünkre állna a hazai emlékanyag valamiképpen el-
rendezett sorozata. Ennek a kívánalomnak alapvetően majd csak a Sarbak Gábor 
által a legutóbbi kódex-konferencián vázolt „Inventaire illustré de manuscrits 
médiévaux en Hongrie" tesz majd eleget, bizonyos előzetes áttekintés megtétele 
azonban semmiképpen sem tűnik haszontalannak.7 Erre éppen egy általunk fel-
dolgozott töredék datálását hozhatjuk fel példának. A töredékkatalógus második 
kötetében szereplő, Augustinus Caesarius Arelatensis sermonarium töredék írá-
sát kezdetben 11. század véginek véltük. Ezt Bernhard Bischoff módosította a 
12. század második felére, és így jelent meg Magyar Könyvszemlebeli cikkünk-

5 „Kódexek" No. 23. 
6 Kniewald Károly: Az Esztergom Benedictionale (Zágráb, MR 89.) in Magyar Könyvszemle 

1941 213-231. 
7 Sarbak Gábor: írástörténeti szempontok a proveniencia meghatározásánál (Vázlat és program), 

in Ars Hungarica 17, 1989 29-32. 
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ben is, míg a kötet lektora inkább a 12. század első felére találta jel lemzőnek, és 
így jelent meg a töredékkatalógusban - tegyük hozzá - helyesen. 

Először röviden néhány szót az említett, ún. ferde ovális stílusról (schrágo-
valer Stil). Legutóbb Bernhard Bischoff érintette a kérdést az 1981. évi münche-
ni kódexkiállítás katalóguskötetében (Kalligraphie in Bayern).9 A gyakorlat a 
10-11. század fordulójának szorosabb ductusú írásaira vezethető vissza. Nevét 
onnan nyerte, hogy eredetileg az „o" betű, de az írás néhány más betűjének ívei 
is enyhén jobbra dőltek illetve oválisak voltak. Az írás kialakulásának ideje a 11. 
század első évtizedeire tehető, helyileg valószínűleg Regensburgra. E stílus ki-
emelkedő képviselője az 1010 körül született és 1070 körül elhalálozott Otloh, 
st. emmerami szerzetes, aki egymaga húsznál több liturgikus könyvet másolt, és 
több évet töltött másolással kolostorán kívül, nagyban elősegítve ezzel az írásstí-
lus terjedését. Az 1200 körüli évekig népszerű és elterjedt írás természetesen 
változott, amit már földrajzi elterjedtsége is indokolt. 

Legkorábbi kódexeinket illetően helyénvaló a legnagyobb fokú óvatosság. 
Ezt jól mutatja az ún. nyitrai Szelepchényi evangelistarium esete is, amelyet a 
11. század elejétől a 12. század közepéig próbálnak datálni. Tekintettel arra, 
hogy a magyar szentek hiányoznak belőle, másolása nem tehető sokkal 1083 
után.10 írásához hasonlót találunk például a franciaországi datált kéziratok között 
a 11. század közepétől (Cluny, 1049 előtt, Manuscrits Tom. III. Pl. XVIII.), 
1058 (St. Maur-des-Fossés, Tom. II. Pl. X.), 1059 (Echteraach Tom. III. Pl. 
XXII.), 1113-24 (Nogent-sous-Coucy, Tom. II. XII.), de jól illik ide a zágrábi 
Evangeliarium (MR, 153) írásképe, amely köztudottan francia eredetű." A há-
rom legrégibb, Zágrábban őrzött liturgikus kéziratunkat szokásos módon a püs-
pökség alapításával hozták kapcsolatba, és így másolásukat is 1090 körűire tet-
ték. Ez persze nem szükségszerű, hiszen e kéziratokhoz az alapítást követő évti-
zedek során is hozzátapadhatott a Szt. László általi alapításhoz kötődő hagyo-
mány, amelynek azután végeredményében fennmaradásukat köszönhették. Kö-
zülük az Esztergomi benedictionale vitathatatlanul a 11-12. század fordulójáról 
származik. Kevésbé elegáns mint az Otloh-másolatok, de joggal látjuk benne a 
dél-német írástradíció egyik első hazai emlékét (Kalligraphie, Abb.25., Katalog, 
Abb.23,24.). Ennél jóval korábbi lehet a Garamszentbenedekre lokalizált sacra-
mentarium töredék írása. Külföldi párhuzamok alapján (Kalligraphie, Abb.21,22.) 

8 Veszprémy L.: Egy 12. századi sermonarium-töredék. in Magyar Könyvszemle 102, 1986 5 3 -
60. és Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Seminarii cleri Hungarie centralis. Ed. Mezey 
László. Bp.-Wiesbaden, 1988. No. 2. 

9 Bischoff, Bernhard: Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittel-
alters. Berlin, 1979. 154 passim, uo: Kalligraphie (1. rövidítések) 34-36., Schneider, Karin: 
Gotische Schriften (1. röv.) 9-24. 

10 Codex Nitriensis. Ed. Július Sopko-Július Valach. Matica slovenská, 1987. és A Nyitrai 
Evangelistarium, im Ars Hungarica21. (1993) 5-10. 

11 Wehli Tünde: A zágrábi püspökség Szent László kori kódexei, in Szent László és Somogyvár. 
Tanulmányok a 900 éves somogyvári bencés apátság emlékezetére. Kaposvár, 1992. 83-97. 
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a század elejére, első felére tehető.12 A másik két zágrábi kézirat írása már in-
kább megengedi, hogy segítségül hívjuk az okleveleket. Sem a Szt. Margit sac-
ramentarium (korábbi nevén Hahóti kódex), sem a Győri Agenda írásától nem 
állnak messze Kálmán király oklevelei (1109: DL11), Fulco hospes 1146. évi 
oklevelének (DF 206 815) írása vagy a nemzetközi okleveles gyakorlat néhány 
példája (Reichskanzlei, Abb.l . , Liège, Fig.24,215.). így a kódexek másolását is a 
11-12. század fordulójára, a 12. század legelső évtizedeire tennénk.'3 

Szerencsés helyzetben vagyunk az ún. Codex Albensis - talán gyulafehér-
vári - kéziratával. Ezt már a korábbi kutatás a 12. század első évtizedeire datálta. 
Ezt - Felicián esztergomi érsek 1134. évi (DF 251 974) oklevele és a kézirat kö-
zötti igen feltűnő hasonlóság láttán - csak megerősíteni tudjuk.14 

A 12. század közepéről származnak az ún. ferde ovális stílus határát mutató 
emlékek. Ezek az oklevelek a Pray-kódex-ből ismert írástípus előzményeinek is 
tekinthetőek, és jól mutatják, hogy az oklevélírás miként fogadta be és próbálta a 
maga céljainak megfelelően átalakítani. Ennek legszebb dokumentuma II. Géza 
1150-ben kiadott, ma is Pannonhalmán őrzött, valószínűleg ott is másolt ok-
levele (DF 206 816). Ennek egy lazább ductusú előzményeként említhető II. Bé-
la egy 1137. évi, szintén pannonhalmi oklevele (DF 206 810), míg a későbbiekre 
nézve a pannonhalmi emlékek közül ide sorolnánk II. Géza egy 1151. évi (DF 
206 817), Margit úrnő 1152. évi (DF 206 818), III. István 1171. évi (DF 208 
422), János pannonhalmi apát 1201. március 29-i (DF 206 831) okleveleit. Ezek-
ből a példákból nem azt a következtetést vonjuk le, hogy ez a stílus illetve a ha-
tására kialakított írás kizárólag Pannonhalmára lett volna jellemző. Inkább arról 
lehet szó, hogy az ország egyik legnagyobb teljesítményű scriptoriumában is 
így, vagy így is írtak, és ez mutatkozott meg az ott másolt oklevelek írásában. 
Különösen az 1201. évi oklevél fennmaradásáért lehetünk hálásak, hiszen azt ta-
núsítja, hogy a könyvmásolási gyakorlat még akkor is élő volt, amikor az okle-
veleket egyébként már régen másként írták. Az 1180-as évektől határozottan je-
lentkezett a törekvés az oklevél- és könyvírás szétválasztására, az oklevélírás ha-
tározott gót jellegének kialakítására. 

Az érett, ferde ovális stílus szép emléke a 12. század közepéről maradt fenn. 
A nürnbergi Ezekiel-kommentár kéziratának (Germ.Nat. M. Cod.lat. 22 922) 
magyarországi másolása ugyan nem bizonyított, de használata - tekintettel arra, 
hogy a kassai domonkosok könyvtárából származott el - igen. A külföldi írás-
minták tanulsága szerint az Ezekiel-típusú kéziratok írása inkább a század köze-

12 Képe közölve Mezey László fejezetében in Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében. 
1. k. Bp. 1969. Garamszentbenedeki eredete több mint kétséges. 

13 Veszprémy L.: Legkorábbi hazai sacramentariumaink (Szt. Margit, Zágráb, MR 126.) in Ta-
nulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról. Bp. 1989. 121-135., Kniewald Ká-
roly: Hartwick győri püspök Agenda pontificalisa (Zágráb, MR 165.) in Magyar Könyvszemle 
1941. 1-21. 

14 „Kódexek" No. 21. 
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pe körűire, a század harmadik negyedére helyezhető. A hasonló írású, de valami-
vel korábbi legismertebb példa maga a Csatári (Admonti) Biblia, amelyet salz-
burgi írásúnak tartanak a század '30-as éveiből (Wien, ÖNB Ser.nov. 2701 
2702/, Paris, Ecole des Beaux Arts, 22788), továbbá a Prágai Káptalani Könyv-
tár Ágoston-kézirata (A 21, 1) a század '30-as-'40-es éveiből, vagy egy st. flo-
riani kódex 1134-ből (Abb. 27). Végül ide tartozónak érezzük a bevezetőben 
említett sermonarium-töredéket.15 

Szintén a 12. század közepére illetve harmadik negyedére tehető egy másik 
Kassáról elszármazott nürnbergi kézirat (Ger.Nat.M.Cod.lat. 23 375), Sevillai 
Izidor Etymologiarum librije. Magyarországi használatát kassai provenienciáján 
túl, még egy marginális - a 13. század elején élt Boleszló vagy Briccius váci 
püspökökre utaló - bejegyzés is valószínűsíti. Az írás jellege bizonyos fokig a 
dictamen írással rokonítható, de tractatiója mindvégig megőrizte a könyvírásra 
jellemző gondosságot, és meg sem közelítette az esztergomi iskolás jegyzet 
szintjét. Joggal utalhatunk a Pray-kódex zsinati törvényeinek írásképére, amelyet 
szintén a század közepére helyeztünk. Az írástípus kiválasztását talán az Izidor-
mű kézikönyv, gyakorlatilag tananyag jellege indokolhatta. Az oklevelek közül 
leginkább II. Béla 1137. évi (DF 206 810) és Színes úrnő 1146. évi pannonhalmi 
oklevele (DF 206 814) említhető. Az Izidor-kézirat írástípusára tett megjegyzé-
sünket látszik igazolni az esztergomi Énekek éneke-kommentár príma manusá-
nak írása. (Főszékesegyházmegyei Könyvtár. Mss.III.184.).16 A kis méretű, la-
zább tractátiójú írásgyakorlat jól illett a nem reprezentáló, inkább didaktikus cél-
lal készülő másolatokhoz. (Zárójelben jegyezzük meg, hogy ha Csóka Lajosnak 
esetleg igaza van is a kommentár nem hazai másolását illetően, a Scháfitlarnban 
való másolásra vonatkozó megjegyzését azonban nem kellően megalapozottnak 
kell minősítenünk.) 

Az előbb említett kommentár után következik az esztergomi iskolásjegyzet, 
megelőzve a kéziratot záró magyar történeti bejegyzést. A retorikai, grammatikai 
traktátus mind a rövidítések mennyisége, mind tractátiója tekintetében a dicta-
men műfaj jellegzetességeit mutatja. A kurzivitás irányába mutató, laza tractatió-
ja, ductusa nem áll magában: II. Béla 1137. és 1138. évi oklevelei tanulságos 
párhuzamul szolgálnak (Pannonhalma: DF 206 811, Esztergom: DF 286 216). 
Ezek az oklevelek egyúttal az oklevelekben kevés változtatással előforduló 
könyvírás fellazulásának, a kurzivitás irányába tett nyitás első emlékeinek is te-
kinthetők. Pannonhalma nevének említése arra figyelmeztet, hogy az egyes 
scriptoriumok - sőt az egyes scriptorok is - a műfajok igényeinek megfelelően 
egyidejűleg használták a különböző írástípusokat. 

Közbevetőleg itt térünk ki az esztergomi iskolai jegyzet után bemásolt, a 
magyar királyok temetkezési helyeit felsoroló bejegyzésre, amelyet - újabban 
már nem kis túlzással - esztergomi krónikaként emlegetnek. A kétségkívül érde-

15 Sopko, Július: Najstarsie kosické rukopisné knihy. in Kniha 1975. 82., Kataloge des Germani-
schen Nationalmuseums Nürnberg. Bd.II.2 Wiesbaden, 1986. Hrsg. v.Hardo Hilg.21-23. 

16 „Kódexek" No. 25. 
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kes írású bejegyzés hitelességével kapcsolatban azonban már korábban komoly 
kételyek merültek fel. Ugyanakkor érdekes módon elkerülte a figyelmet Imre ki-
rály 1198. évi, esztergomi oklevelének az írása (DF 248 310), amely paleográfiai 
sajátosságait illetően nagy mértékben megegyezik a vitatott írással. Úgy látszik, 
volt egy időszak a gótizáló oklevélírás meghonosodásának éveiben, amikor bizo-
nyos scriptorok kezében szinte szétesett az írás tractatiója, és egy látszatra gon-
datlan, fésületlen íráskép jött létre. E szempontból érdekes megnézni Imre király 
egy másik, 1198 és 1202 közötti oklevelének írását (DL 38). 

A 12. század második felére illetve a 13. század elejére számos olyan hazai 
kéziratunk van, amelyek a tárgyalt, konzervatív írásstílus valamiféle hatását mu-
tatják. Közülük az első csoportba azokat sorolnánk, amelyek még nem mutatják 
a század végének rendkívül szorossá váló ductusát, és tractatiójukban nem lelhe-
tők fel az erőteljes gótizáló törések. Véleményünk szerint ilyen a reini Maximus 
Confessor és Joannes Damascenus szövegek Cerbanus-féle fordítása (Zisterzien-
serstift, Ms.65.). A legutóbbi datálással szemben, mi inkább az előszóban is em-
lített, Dávid apát halálának évéhez (1150) közelebb, a század harmadik negyedé-
re helyeznénk az írást.17 

Ennél jóval későbbinek érezzük az Ernst-kódex Szt. István legendáit 
(OSzK, Cod.lat. 431.). A több kéz által írt kéziratot inkább a század végére ten-
nénk (Schneider. Abb.4, 13.).18 Varjú Elemér jó érzékkel mutatott rá az egyes 
kezek eltérő írására, a különbséget pedig az ifjú és az öreg másolók generációs 
ellentétével igyekezett feloldani. Sokkal inkább arról lehet szó, hogy az egyes 
másolók kezén eltérő módon és eltérő mértékben talált utat a gót írásalakítás. 
Legkonzervatívabbnak a magyar legendákat másoló, negyedik kéz tűnik, míg a 
többi scriptor egy, már jellegében hangsúlyosan gót írásképet produkált. 

A századforduló körüli évekre soroljuk a reini legenda-gyűjteményt (Zister-
zienserstift, Ms. 69.) és a Hartvik-legenda kéziratát (OSzK, Cod.lat. 17.). Utóbbi 
szintén több kéz munkája.19 Ezek a kéziratok egyúttal átvezetnek a 13. század 
elejére, amikoris az írástípus régi ductusából sok minden megőrizve, szabályos 
gót könyvírás képét nyújtja. Karin Schneider fontos albumából jól ismerjük a 
dél-német írások gotizálásának útját. A reini és budapesti kézirathoz hasonló írá-
sok a 12. század utolsó negyedéből származnak (Schneider, Abb. 28,29.). A 12. 
század végére helyezhető a töredékkatalógus második Ágoston-töredéke (tab. 
4.), amely egyúttal a srégovális gotizálódásának lehetőségét is jól szemlélteti.20 

Az ún. Garamszentbenedeki lekcionarium (MTAK T48-48a) is a század végére 
tehető, és jellegzetességeiben a Schneider által rajnai négyzetes, egyébként dél-

17 „Kódexek" No. 14. 
18 „Kódexek" No. 16. 
19 „Kódexek" No. 18, 17. 
20 Fragmenta im. (8.jegyz.) No. 5. 
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német területen is honos írástípussal mutat hasonlóságot (Schneider, Abb. 28.).21 

Ezekből az évekből származik az admonti törvény-kézirat (OSzK Cod.lat. 433).22 

E gotizálódás többféle úton is haladhatott. Két, a 13. század első feléből 
származó példát is említhetek. Az egyik a század első felére datált Zágrábi - ko-
rábban Németújvárinak nevezett - missale (Güssing, Klosterbibl. Ms I, 43).23 A 
kódex nagybetűs írására szép párhuzamot hoz Schneider gyűjteménye (Abb.57,) 
a század első negyedére. A kisbetűs írásra pedig az 1220-as évek hazai okleve-
leiben találunk példákat (DL 118., 1225-ből stb.). Az írástípus választását termé-
szetesen ismét befolyásolta maga a műfaj is. 

A másik utat a sok vitát kiváltó Anonymus-kézirat jelzi.24 A kézirat datálása 
és paleográfiai értékelése véleményünk szerint éppen azért járt annyi bizonyta-
lansággal, mert a hazai paleográfiai kutatás nem számolt a dél-német stílus jövő-
jével a gót íráskorszakban, és nem utolsósorban a paleográfiai segédeszközök 
köre is az utóbbi évtizedben bővült. Továbbá sokáig félrevezette a kutatást a 
kézirat feltételezett francia előképe, amely az oklevelezésben általában kimutat-
hatónak vélt francia hatás általánosításából következett. Anonymus kódexének a 
század közepére való datálást támogatják a német példák (Schneider, Abb. 52, 
60, 85 stb.) illetve a hazai oklevelek bizonyos, ámbár nem teljesen megegyező 
ductusú, tractatiójú példányai az 1220 és 1250 közötti időszakból, mint pl. a fe-
jérvári keresztesek 1256. évi oklevele (DL 83 128.) 

Mezey László - a Hajnal által kezdeményezett paleográfiai kutatások szinte 
egyedüli hazai folytatója - 1962-ben megjelent, A latin írás című egyetemi jegy-
zetében kísérletet tett a 11. századi kódexek jellemzésére, írástartományokhoz 
kapcsolására.25 Teljesen helytállóan sorolta a német írásgyakorlat hatását mutató 
emlékek közé az ún. Garamszentbenedeki sacramentarium töredékét, az Eszter-
gomi benedictionalét. Ezektől világosan elkülönül a Szelepchényi-evangelista-
rium írása, amelyet éppen egy zágrábi, nem magyarországi eredetű Evangeliari-
um alapján is inkább észak-francia írásmintákkal hozhatunk kapcsolatba. A dél-
német írástípusokkal kapcsolatba hozható írások számát sikerült gyarapítani, és 
különösen érdekes egy, a szakirodalom által rajnainak nevezett, de dél-német te-
rületen is előforduló írástípus megragadása (Hartvik-kódex, Reini legendák, ga-
ramszentbenedeki lekcionárium-töredék). 

21 Körmendy Kinga: A Knauz hagyaték kódextöredékei és az esztergomi egyház középkori 
könyvtárának sorsa. Bp. 1979. 73-75. Garamszentbendeki eredete alaptalannak tűnik. A töre-
dékkel kapcsolatos információkért Körmendy Kingának tartozok köszönettel. 

22 „Kódexek" No. 5. 
23 „Kódexek" No. 30. 
24 Veszprémy L.: Anonymus Gestájának kézirata, in Magyar Könyvszemle 108, 1992 44—52. 

Wehli Tünde: Anonymus Gesta Hungarorum kéziratának helye a magyarországi könyvfesté-
szet történetében, uo 52-55. 

25 Mezey László: Paleográfia. A latin írás története. Bp. 1962. vonatkozó fejezet. 



Pavel Spunar 

EIN ATLAS ÜBER SCHRIFTPRAXIS 
DER UNIVERSITÄTEN IN MITTELEUROPA 

Vorstellung eines Projekts 

Wir alle wissen es sehr gut, wie viele und verschiedenartige Anregungen zur 
Kenntnis des spätmittelalterlichen Schrifttums die paläographischen Arbeiten 
István Hajnals1 mitgebracht haben, obwohl manche Ergebnisse seiner Forschung 
durch spätere Kritik entkräftet wurden. Trotz alledem hat er, als einer der weni-
gen, die außerordentliche Bedeutung der späten gotischen Schriftarten hervorge-
hoben und den inneren Zusammenhang zwischen der intellektuellen Lebensart 
und dem Schriftwesen betont. 

Zur Erforschung der diversen spätmittelalterlichen Schriftarten ladet zur 
Zeit unstreitig (obwohl einstweilen vergeblich) die große internationale Reihe 
der paläographischen Atlanten ein, welche die datierten und datierbaren Hand-
schriften bis tief ins 16. Jh. mit facsimilierten Beispielen belegen. Das Unter-
nehmen hat die Comité International de Paléographie Latine angeregt und bisher 
haben verschiedene Länder mehrere volumina mit knappen kodikologischen In-
formationen herausgebracht.2 Ich möchte nicht über die Ziele des Projekts disku-
tieren oder kritische Bemerkungen machen. Leider ist es aber klar, daß ein so 
breit angelegtes Unternehmen - trotz aller Mühe - nur wenig zur besseren 
Kenntnis der Schriftgeschichte oder zur Anregung der theoretischen Diskussio-
nen beigetragen hat. Vielleicht klingt solches Urteil zu scharf. Ich habe darüber 
schon einmal an der Tagung des Comité im Jahre 1979 gesprochen3 und es ist 
nicht uninteressant, daß ähnliches Mißtrauen auch österreichische Kollegen zeig-
ten, als sie das bisherige Modell verlassen haben und die Arbeit auf neuen We-
gen weiterführen. Statt des mechanischen Sammeins der Schriftreproduktionen 
haben sie die Katalogisierung der bisher ungenügend erfaßten Sammlugen be-
vorzugt. Die Fotoaufnahmen von datierten Handschriften oder von mit Schrei-
bernotiz versehenen Texten sind nur als Beilagen zum Katalog zugefügt, obwohl 
diese Reproduktionen auch in dieser Form vielfach benutzt werden können.4 

1 St. Hajnal, Vergleichende Schriftproben zur Entwicklung und Verbreitung der Schrift im 1 2 -
13. Jahrhundert, Budapest etc. 1943. - St. Hajnal, L'enseignement de l'écriture aux universités 
médiévales, Budapest, 1954 (1959(2) ed. L. Mezey) 

2 Als einen der letzten Bände kann man H. Spilling, Die datierten Handschriften der Württem-
bergischen Landesbibliothek Stuttgart, Stuttgart, 1991, nennen. 

3 P. Spunar, Zur Katalogreihe der datierten Handschriften, Codices Manuscripti 5, 1979, 114-
116. p. 

4 F. Unterkircher, Ein Nachwort als Vorwort, in: F. Lackner, Datierte Handschriften in niederös-
terreichischen Bibliotheken bis zum Jahre 1600, 1. Teil, Wien, 1988, 7-9; dazu P. Spunar, 
Listy filologické 112, 1989, 243-344. p. 
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Ich finde als wichtig, solchen Anregungen zu folgen und neue Aktivitäten 
auf diesem Felde anzuregen. Die bisherigen traditionellen Bände haben zwar un-
sere Quellenkenntnis vermehrt, doch haben sie bisher keine weiterführende For-
schungsergebnisse erzielt. 

Was wäre heute in unserem Raum auf dem Gebiet der Paläographie wirklich 
aktuell, wie sollte man unsere paläographische Quellenforschung weiterführen? 

Vielleicht ist es Ihnen bekannt, daß ich im Rahmen des Institus für klas-
sische Studien in Prag ein Quellenverzeichnis zur Geschichte der intellektuellen 
Tätigkeit im tschechischen Mittelalter beende. Das ganze Werk hängt hauptsäch-
lich mit den Aktivitäten der Prager Universität verbunden. Der erste Band 
erschien dank dem freundlichen Beistand der polnischen Kollegen 1985, d. h. in 
den schlimmsten Jahren der politischen und kulturellen Unterdrückung.5 Der 
zweite liegt druckfähig in der polnischen Redaktion, den dritten sollte ich im 
nächsten Jahr (1193) beenden. Die Analyse der Handschriften hat mir gezeigt, 
wie viele Schriftstücke mit Namen der Schreiber und der genauen Datierung ver-
sehen sind. Manchmal handelt es sich um die Hand merkwürdiger Persönlich-
keiten. Nach eigenen Überlegungen und nach Gesprächen mit meinen Freunden 
bin ich zu einem Gedanken gekommen, den ich Ihnen vorstellen möchte. 

Wir alle, die aus den Landteilen stammen, wo schon im 14. oder 15. Jh. 
Universitäten gegründet wurden, wissen Bescheid, wie nützlich es wäre, das 
Universitätsschrifttum und das Universitätsschriftwesen gründlich zu kennen. 
Ein wichtiger Schritt in diese Richtung wäre eine zuverläßliche fotographische 
Dokumentation der wichtigsten Universitätsschreiber, also eine Fototheke, ein 
Atlas, der natürlich die Grenzen eines Landes überschreiten müßte. Die mittel-
europäischen mittelalterlichen Universitäten waren auf verschiedener Weise 
miteinander verbunden. Es kam nicht nur zu einer Peregrinatio akademica, son-
dern haben die Meister oder die Studenten an der anderen Universität manchmal 
ein wirkliches Refugium gesucht. Ich denke z. B. an die menschlichen und wis-
senschaftlichen Kontakte zwischen Prag und Krakau, Krakau und Wien, oder 
Prag und Leipzig. Mein Entwurf möchte also ein internationales Projekt anre-
gen, das sich die Publikation eines paläographischen Schreiberatlanten der her-
vorragenden Universitätspersönlichkeiten vornimmt. Dieser Atlas sollte sich auf 
Personen konzentrieren und sollte nur die datierten oder datierbaren Autogra-
phen in guten Aufnahmen zeigen. Die Handschriften liegen zerstreut in verschie-
denen Bibliotheken und die Heuristik wäre schwierig. Doch die Früchte einer 
solchen chronologisch angelegten Autographensammlung könnte viele Anre-
gungen zur Erkenntnis des intellektuellen Lebens an den mitteleuropäischen 
Universitäten und zum Studium der Autoren- und Schreibertätigkeit brigen. Die 
breite Fotodokumentation könnte künftig auch zur Identifizierung der paläogra-
phisch bislang nicht erfaßten Stücke, als Autographen prominenter Meister führen. 

5 P. Spunar, Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post universitatem Pragen-
sem conditam illustrans, Wratislaviae etc., 1985, 479 S. 
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Welche Universitäten sollte dieses paläographische Projekt erfassen? Die 
Antwort ist nicht schwer. Wir denken an Prag, Krakau, Wien, Leipzig, wahr-
scheinlich auch an Fünfkirchen (Pécs) und Preßburg (Pozsony - Academia Istro-
politana). Unter allen diesen Universitäten herrschten rege Kontakte, und es 
wäre interessant zu wissen, wie ähnlich oder verschiedenartig sich die Schrift-
kultur der einzelnen Schriftzentren entwickelte. 

Die Vorbereitung dieses Atlanten müßte unter einer internationalen Re-
daktion stehen. Als Garant des ganzen Unternehmens sollten die zuständigen 
akademischen Institutionen, Universitäten und Bibliotheken stehen. Was z. B. 
Krakau anbelangt, so wird dort die wissenschaftliche Verantwortung für das Pro-
jekt das Philosophische Institut der Polnischen Akademie der Wissenschaften 
und die Jagelionische Bibliothek sicher übernehmen. Warum spreche ich aber 
über ein so anspruchvolles Projekt eben in dieser ökonomisch problematischer 
Zeit und im Rahmen dieser Tagung? Ich glaube, daß es zur Zeit noch eine be-
deutende Gruppe von Fachleuten gibt, deren Erfahrungen ausgenützt werden 
müsste. Ein Beispiel kann ich wieder in Polen nennen. Ich denke an die pol-
nische Bibliothekarin Dr. Maria Kowalczyk in Krakau, die fast nach 40 Jahren 
im Dienst der Handschriftenabteilung der Jagelionischen Bibliothek, sehr tiefe 
Kenntnisse über ihre Bestände gewonnen hat. Die Prager Altbibliothekarin Dr. 
Emma Urbánková ist leider in diesem Jahre (1992) gestorben. Ich betrachte 
dieses Projekt auch als eine dringende Aufforderung, die an meine Generation 
gerichtet ist; ich hoffe jedoch natürlich auch an der Hilfe der Jüngeren. Durch 
intensive Zusammenarbeit könnte die schwierige Aufgabe heute noch gemeistert 
werden. Wenn es sich um ein interdisziplinäres Projekt handelt, das eine interna-
tionale Redaktion hat, kann man auch mit dem Interesse des Westens rechnen. 
Besonders die ungarischen und polnischen Kollegen haben schon auf diesem 
Gebiet manche Erfolge erzielt. Und warum spreche ich über dieses Thema in 
Velem? Das habe ich schon am Anfang meiner kurzen Mitteilung angedeutet. 
Der Atlas über die Schriftpraxis der Universitäten Mitteleuropas geht dem wissen-
schaftlichen Vermächtnis von Professor István Hajnal entgegen; er sollte seine 
bisherigen Arbeiten vertiefen, weiterführen und dem dauernden Andenken des 
verstorbenen großen Wissenschaftlers dienen. 





II. 

HAJNAL ISTVÁN SZELLEMI ÖRÖKSÉGE 





Huszár Tibor 

HAJNAL ISTVÁN ÉS A MAGYAR SZOCIOLÓGIA 
INTÉZMÉNYESÜLÉSE 

A magyar szociológia keletkezéstörténetét a töredezett folyamatosság jellemzi. 
Az előtörténet két meghatározó szakaszaként, a századelőn a polgári radikálisok 
színrelépését és a harmincas évek falukutató mozgalmát említik. E mozgalmak 
azonban nem egymásra épültek, és ha volt is kölcsönhatás, nem jellemezhetők egy 
evolúciós folyamat két szakaszaként. Ezen állítás akkor is igazolható, ha a folya-
matot az intézményesülés oldaláról vizsgáljuk. E folyamatnak ugyanis egy leegy-
szerűsített változat esetén is legalább két alkotóeleme, vonatkozásrendszere van: 

a.) kognitív (gondolati), 
b.) szociális-szervezeti. 
A kognitív vonatkozás mindenekelőtt meghatározott fogalmi kultúra kiala-

kulásával kapcsolatos. E folyamat gondolati forrásvidékei országonként eltérőek 
(filozófia, etnológia, közgazdaságtudomány) voltak, ám az eredmény egy önálló 
és egységes szakmai nyelv és értelmezési séma kialakulása, ami természetesen 
nem zárta ki, hogy ezen egységes szakmai nyelven belül különböző irányzatok 
konkuráljanak egymással; a szociológia történetét több paradigma egyidejű léte-
zése jellemezte (lásd Max Weber és Emilé Durkheim gondolatainak továbbélő, 
megújuló hatását). Ilymódon a kialakult önálló fogalmi nyelv értelmezési séma 
nem egy monolit világértelmezést jelentett, hanem azt, hogy a viták egyre inkább 
nem a kibocsájtó műhelyek: a filozófia, az etnológia, vagy a közgazdaságtudo-
mány - vagy bármelyik más szaktudomány nyelvén folytak. E folyamat eredmé-
nyeként specifikálódott a tudomány tárgya, gazdagodott módszertani arzenálja; a 
szociológia a többi társadalomtudománnyal kölcsönhatásban lévő, azok eredmé-
nyeit is hasznosító, ám saját törvényei szerint fejlődő szaktudománnyá vált. 

E folyamat a legtöbb országban nem maradt mentes a konfúzióktól, a vissza-
esésektől, ám a hangsúlyt a szociológia-történet Franciaország, Németország 
vagy az USA esetében mégis joggal emelte ki a folyamatosság mozzanatait; Ma-
gyarország esetében a történet íve, belső dinamikája részben más volt. 

Félreértés ne essék: nem azt állítjuk, hogy Jászi Oszkár, Szabó Ervin, Szen-
de Pál, Braun Róbert nem voltak originális gondolkodók, hogy szerepük a szoci-
ológia hazai meghonosításában nem úttörő. A probléma témánk vonatkozásában 
az, hogy e mozgalom a ' 10-es években radikalizálódott, és hogy a meghatározó 
egyéniségek a politika, a politikai publicisztika felé fordultak. E megállapításnak 
nem mond ellent az a tény, hogy e mozgalom a szociológia hazai intézményesü-
lésének szociális-szervezeti alapozásában is úttörő szerepet játszott: gondoljunk 
a Társadalomtudományi Társaság vitaestjeire, a Társadalomtudományi Könyvtár 
című sorozatra, a Húszadik Század című folyóiratra. 
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A történethez továbbá az is hozzátartozik, hogy 1918/19-et követően ezen 
irány egyes reprezentánsai külhonban új szociológia szakirányának (tudásszocio-
lógia, nemzetiségi szociológia) megalapozásában fontos szerepet játszottak, ám 
a radikális szociológia Magyarországon csak gyenge visszfénye volt a század 
eleji kezdeteknek. 

A konzervatív kezdemények is kimutathatók a századfordulón, igaz gondo-
lati hozadékuk - e területen - nem volt azonos súlyú a radikálisokéval. Á m té-
mánk vonatkozásában lényegesebb, hogy ezen irányzaton belül az erőteljesebb 
egyéniségek a szociálpolitika felé fordultak, jóllehet számosan az irányzat képvi-
selői közül jól ismerték a francia szociológia korifeusainak munkásságát. 

A két világháború közötti években ez a szociálpolitikai irányultság még erő-
teljesebb lett; Czettler Jenő tanszéke a hazai falukutatás egyik ösztönzőjévé vált. 
Ám az elmozdulás nem a módszeres társadalomkutatás, az önálló fogalmi kultú-
ra kialakítása irányába történt, hanem ellenkezőleg, a konzervatív mozgalmak 
romantikus falukép kialakítását ösztönözte. 

A harmincas évek kritikai irányzata az érintkezési pontok ellenére érdemben 
más impulzusok hatására bontakozott ki. Az egyik szintér a szegedi egyetem, és 
annak szellemi holdudvara volt. Részben Horváth Barna hatására itt fogalma-
zódtak meg először olyan dilemmák, amelyek egy önállófogalmi nyelv, beszéd-
mód kialakítását ösztönözhették. Erdei Ferenc, Reitzer Béla, Bibó István, Ortu-
tay Gyula tartoztak az intézményi háttér nélküli szellemi műhelyhez. Cikkek, 
fragmentumok, levelek jelezték a kísérlet komolyságát - s tegyük hozzá - elszi-
geteltségét. Mégis tény, a dilemma - mi a társadalom? társadalmi interakció?, 
hogyan vizsgálhatók empirikusan a társadalmi makro- és mikroviszonyok, struk-
túrák, funkciók? - dialógusaikban, ha fragmentáltan is, mégis megfogalmazó-
dott, tudatosult. 

E folyamat azonban megtorpant. A fejleményeket nem részletezhetjük, csak 
jelezzük: Bibó a jogtudomány nemzetközi műhelyeiben folytatta stúdiumait, 
Reitzer járta magányos útját, Ortutay a néprajzkutatást a szellemtörténeti impul-
zusoktól is vezérelve az ún. magyarságkutatás vonatkozási keretébe emelte, míg 
Erdei a Márciusi Front vonzásában az irodalmi szociográfiában vélte felfedezni 
a valóság feltárásának hatékony eszköztárát. Közismert, hogy a „nagy hul lám" 
sodrában (1936-1938) milyen nagyhatású, kritikai művek születtek, ám Erdei -
e hőskort jellemezve - joggal állapította meg: a mozgalom a tudományos meg-
alapozottságú szociológia létrejötte szempontjából nem hozott áttörést. ,JJa lett 
volna köztünk olyan módszerrel látó és olyan rendszerben gondolkodó elem, aki 
egységben és értéssel tudta volna mindazt felfogni, amit fölfedeztünk, akkor egy 
nagyszerű szemlélet, mondjuk szociológiai irány született volna meg. ... Ilyen 
sem volt. Társadalomvizsgálatunk nem tudott az irodalmi érvényességnél maga-
sabbra emelkedni 

Sokféle más kezdemény is létezett: a Társadalomtudományi Társaság folyó-
irata, a Társadalomtudomány terrénumot biztosított szociológiai témájú írások-

1 Erdei Ferenc: A reformkorszak epilógusa. Kelet Népe 1941. 6. sz. 3. 
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nak, a Társaság a szociológia külhoni képviseletét is felvállalta, Dékány István a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen kísérelte meg egy társadalomelméleti tan-
szék megalapozását, Magyary Zoltán és Rézler Gyula empirikus vizsgálatokat 
kezdeményezett. Mindezen kezdemények jelentőségét nem kívánjuk alábecsülni. 
Magyary és Rézler vezette empirikus vizsgálatok megbecsülendő hagyományt 
képviseltek, a teoretikus reflexió igényével azonban nem léptek fel. A Társada-
lomtudomány értékes társadalomstatisztikai írásokat közölt, és a negyvenes évek 
kezdetén sok vonatkozásban megújult, miközben Bibó és Erdei munkáinak is 
teret biztosított. A szerkesztők illetve a Társaság „hivatalos" szociológusa - Tró-
csányi, Szombatfalvy2 - azonban nem voltak formátumos gondolkodók, Dékány 
pedig nem végezte el az áttörést: ezoterikus nyelvezete, eklektikus fogalomhasz-
nálata nem tette alkalmassá a szociológiai beszédmód, fogalmi apparátus és 
módszertan szuverén értelmezésére, a magyar társadalom valós folyamatainak 
értelmezésére. Szombatfalvy György a Társaság főtitkáraként a lap irányításában 
is kulcsszerepet játszott, Trócsányi György nemzetközi porondokon képviselte 
rendszeresen a Társaságot, a nem intézményesült szociológiát. A Deutsche Ge-
sellschaft für Soziologie 6. kongresszusáról írt beszámolójában egyébként szor-
galmazta a szociológia című tárgy kötelező egyetemi tanítását és az ország négy 
egyetemén egy-egy szociológia tanszék létesítését.3 

A '40-es évek kezdetén újra az európai társadalomfejlődés egyetemes kér-
dései felé forduló Bibó, a magyar településtípusok és társadalmi rétegek állapo-
tát monografikusán feldolgozó Erdei Ferenc érzékelték - legalábbis 1945 előtt -
legátütőbb erővel e problémát. De talán nem egyszerűen, s nem is meghatározó-
an tudományelméleti problémaként: az európai régiók fejlődési sajátosságai, a 
hűbériség, rendiség tipológiája, a megkésett polgárosodás jellemzői, szerkezeti, 
funkcionális meghatározói álltak érdeklődésének középpontjában; a jelenbe zárt 
műit dilemmájával szembesültek. így vált Erdei számára fontossá a történelmi 
alapozású szociológia, Bibó számára a történelmi alapozású politológia, annak 
fogalomtára, a komparitisztika módszere és e tematikával összefüggésben Hajnal 
István munkássága. 

Hajnal István egész társadalomtörténeti munkásságát áthatotta a szociologi-
kum, ám az implicit kapcsolódás hatékonyságát, érvényességét, annak teoretikus 

2 Hegedűs József a Társadalomtudományi Társaság főtitkára a Társulat 1943. évi közgyűlésén 
bejelentette: „meg kell állapítanunk, hogy ma is, amikor végre van már szociológiai tanszék és 
azzal kapcsolatban van már szociológiai szeminárium is a budapesti egyetemnek a hivatalos 
tudomány mellett, társadalmunk a szabad társadalmi katedra szerepét tölti be", (Tt 1943. 573 -
574). A bejelentés nem pontos: Dékány vezetésével társadalomelméleti tanszék alakult, s en-
nek keretében hirdetett szociológiai szemináriumot. Témánk vonatkozásában azonban a filoló-
giailag ellenőrizhető ténynél fontosabb, hogy a Dékány által e szeminárium hallgatói számára 
sebtiben írt szociológia szótárak, bevezetések eklektikusak, színvonaltalanok; nem alkalmasak 
a kognitív vonatkozások tisztázására. 

3 Társadalomtudomány, 1928. 400-401. 
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módszertani vonatkozásait 1939-ben a Századokban maga tematizálta.4 A közel 
négy íves, nagyigényű tanulmány keresztmetszetét kívánta adni a szociológia 
főbb áramlatainak, de elsődlegesen nem a szociológia történeti problémái érde-
kelték. Megfogalmazása szerint „...át kívánja szakítani azt a hajszálfinom határ-
vonalat, ami a társadalomtörténet."5 Ennek érdekében - mint írja - „...egyik tu-
domány eredményeit sem szabad ... erőszakkal beletörnünk a másikba, hanem 
olyan módszerhez kell elérnünk, ami közösen fejezi ki mindazt, amit eddig 
mindegyik a maga nyelvén fejezett ki."6 

Hajnal ily módon azt a dilemmát állította elemzésébe, amely a szociológia 
intézményesülése szempontjából a legfontosabb kognitív előfeltétel volt: olyan 
közös nevezőt kívánt keresni, amely biztosítja: a szociológia - és a társadalom-
történet - „a társadalmasodás tényleges menetéből" és nem a lélektanból, filozó-
fiából, biológiából vonatolja ki fogalmait.7 

Nem lehet feladatunk, hogy pontról-pontra felidézzük Hajnalnak Comte-tal, 
Tarde-dal, Durkheimmel, Vierkandttal, Tönnies-szel vagy Freyerrel kapcsolatos 
akárcsak legfontosabb megállapításait. Itt és most azt kívánjuk csak megállapíta-
ni, hogy Hajnal az általa megfogalmazott kérdésre olyan válaszokat adott, ame-
lyek a formálódó hazai szociológia számára fontos gondolati impulzust jelen-
tettek. 

A hatást - és Hajnal müvének a szociológia számára fontos kulcsszavait -
elsődlegesen a teoretikus problémákra legérzékenyebb Erdei jegyzetei, művei 
alapján kívánjuk dokumentálni. 

Erdei a Parasztok írása közben - e mű 1938-ban jelent meg - érzékelte újó-
lag a legsokoldalúbban a történeti, a leíró, az elméleti és társadalomreformeri 
megközelítés egymásbacsúszásából adódó veszélyeket. A Magyar Falu-ban - ez 
1940-ben látott napvilágot - ezért tért vissza a falu strukturális, funkcionális 
elemzésének módszeréhez. Maga azonban nem volt elégedett e sok eredeti meg-
figyelést tartalmazó művel: a szilárdabb elméleti alapot hiányolta. 

Erdei Ferenc a Századok szorgalmas olvasójaként ezidőtájt szembesült Haj-
nal István Történelem és szociológia című tanulmányával. Személyes találkozá-
sukra Hajnal két tanítványa - Majlát Jolán és Márkus István - közvetítésével 
1941/42-ben került sor. A számára legfontosabb teoretikus konklúziókat a „Tör-
ténelem és szociológia" című recenziójában összegezte, ám e hatások számos to-
vábbi - 1945 előtt írt - müvében: Magyar Város, Magyar Tanya, Magyar pa-
raszttársadalom, és mindenekelőtt töredékesen ránk maradt elméleti müvében, a 
Magyar társadalom a két világháború között című munkájában világosan nyo-
monkövethető. 

4 Hajnal István Történelem és szociológia. Századok 1939. 1-32, 137-166. 
5 Hajnal I. i.m. 2. 
6 Hajnal I. i.m. 
7 Hajnal I. i.m. 
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Erdei recenziója 1942 decemberében jelent meg.8 E dolgozat megfogalma-
zását azonban megelőzte Hajnal fontosabb müveinek részletes, értelmező jegy-
zetelése. E jegyzetek megmaradtak Erdei hagyatékában, és arról tanúskodnak, 
hogy azokat eredendően egy átfogó társadalomelméleti mű (munkacíme: Társa-
dalomtudomány) előmunkálatai során kivonatolta. A mű első vázlata a követ-
kező tervezett szerkezetről tudósit: 

I. Módszertan: A társadalomról szóló tudomány. 
II. Tantörténet: A társadalom fölfedezése. 
III. Társadalomelmélet: A társadalomról szóló legáltalánosabb ismereti fo-

galmak. 
IV. Társadalomtan: A társadalom fejlődés ált. törvényei. 
V. Társadalomrajz: A társadalom konkrét tényeinek és egyedi összefüggé-

seinek leírása. 
VI. Társadalomtörténet: A társ. konkrét történeti tényeinek feji. vizsgálata. 
VII. Társadalmi értéktan: Társadalmunk értékelése, a helyi társadalom. 
VIII. Társadalompolitika: A helyes társadalomalakítás tudománya.9 

A magyar társadalom című mű - amelyet a Magyar Elet könyvkiadó 1943-
ban a közeli megjelenés reményében hirdetett - közismerten befejezetlenül ma-
radt ránk. A töredékek alapján az egészre nem következtethetünk, pusztán az al-
címek alapján a társadalomtan előlegezett tagolása nem ítélhető meg. Csak egy 
állapítható meg bizonyossággal: Erdei elodázhatatlannak ítélte a társadalomról 
szóló tudomány (a szociológia) teoretikus, módszertani kérdéseinek fogalmi tisz-
tázását. Témánk szempontjából a másik kevésbé ismert tény: a mű előkészítése 
során - mint említettük - Erdei részletesen jegyzetelte Hajnal István műveit. 
Ezek közül fennmaradtak Az osztálytársadalom (Magyar Művelődési Történet 
V. k.)10, Történelem és szociológia" című müvek jegyzetei. Az előbbi vázlato-
sabb, az utóbbi részletező és alapját képezte az e címen megjelent publikációjá-
nak. Ám mert nyersebb és kevésbé megszerkesztett volt, jól nyomon követhető a 
recepció folyamata, a visszatérően kurzivált gondolatok: élmény és objektiváció, 
társadalmasodás a regionális fejlődés jellemzői, elemi társadalmi módszerek, 
érintkezési formák áthagyományozódása, a társadalmi üzem és az élő struktúra 
újraépülése, a nyugati, a magyar és a lengyel nemesi (rendi) fejlődés jellegzetes-
ségei, a parasztság társadalomtörténetének szociológiai jellemzői, a szokásszerü-
ség, a rendi szakszerűség és a racionális tulajdonjog dualizmusa, a szakszerűség 
és a szakfunkciók társadalmi kisajátításából adódó konfliktusok, az államvezetés 
és a többi elitterület szokásszerüségének egyoldalúsága. 

A szociológia klasszikusainak „Hajnal"-i olvasata alkalmat biztosított Erdei 
számára, hogy saját, jórészt azonos forrásokra támaszkodó - ám korántsem ilyen 

8 Erdei Ferenc: Történelem és szociológia. Társadalomtudomány. 1942. 4. sz. 463-496. 
9 Jegyzet 1. oldal. Külön Szociológiai Intézet S 65/1974. Másolat ELTE 

10 Erdei F. i.m. 5. sz. jegyzet 19-26. 
" Erdei F. i.m. 6, 7, 8. sz. jegyzet 26-72. (A 72. oldalon a kézirat megszakad.) 
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rendszerezett - szociológiai-, történeti olvasmányait újragondolja. A részletek is 
lényegesek, ám gondolatmenetünk szempontjából a döntő: a társadalom fogal-
mának, a szociológia tárgyának és módszerének „Hajnal"-i rekonstrukciós folya-
mata Erdei rokon nézeteit erősítette, fókuszálta. És a megoldási kísérlet rokon-
ságot mutatott Erdei korábbi társadalomfelfogásával, ám fogalmilag koheren-
sebb, történelmileg megalapozottabb volt. Mint Erdei is írta: „Hajnal nem kívánt 
szociológiai rendszert képezni...", ám abból következően, hogy Hajnal „... le-
rántja a szociológiát a konkrét történelem világába, s ezzel saját anyagához: a 
társadalom valóságához kényszeríti vissza ... mégis revíziójából egy roppant ter-
mékeny és fejlődőképes szociológiai szemlélet bontakozik ki/ '1 2 (Kiemelés H. T.) 

Nem volt előzmények nélküli a szociológikum „Hajnal"-i víziója. Különö-
sen erősnek tekinthető a durkheimi hatás. Mégis eredeti, és ami témánk szem-
pontjából döntő: a hazai irodalomban először tematizálta akadémiai folyóiratban, 
tette vitakérdéssé a szociológia kulcsfogalmait: a formaképződést, szerkezetet, 
intézményt, szokásszerüséget, üzemiességet, célszerűséget, okszerűséget, racio-
nalitást, intellektualizmust, olyan fogalmakat, amelyek a rendies elemekkel átszőtt, 
fejlődésében megrekedt magyar társadalom fejlődési zavarainak értelmezését se-
gíthették elől. Mert a szociológia multiparadigmatikus, és annak, hogy melyik 
régióban, országban milyen elméleti megközelítések segítik elő az intézménye-
sülés kognitív vonatkozásainak kiépítését, nem csak tudományelméleti oka van. 

Nem idézhetjük fel a „Hajnal"-i értelmezés minden elemét, problematikus 
mozzanatok taglalása sem feladatunk, csak azt kívántuk jelezni, hogy Erdei Fe-
renc 1940 és 1943 között írott műveiben - amelyek a két világháború közötti 
magyar szociológia csúcsteljesítményei: A magyar paraszttársadalom, A magyar 
város, A magyar társadalom a két világháború között - nemcsak a társadalom-
történet „Hajnal"-i apparátusát hasznosította, de ettől elválaszthatatlanul szocio-
lógia-felfogását is. A többszörösen összetett szerkezet, az egymásra rétegzett 
struktúrák Erdei kínálta megoldásában szublimáltán jelen van a társadalomfejlő-
dés, a formaképződés, a szociologikum Hájnal-féle értelmezése. 

A kapcsolat nem egyszerűen mester és tanítvány viszonya volt. Hajnal sokat 
merített Erdei gazdag társadalomismeretéből. A Századunk-ban pozitív bírálatot kö-
zölt Erdei Ferenc A magyar paraszttársadalom című müvéről. Nagyra értékelte Er-
dei e művében a parasztság fogalmának értelmezését, e társadalmi munkacsoport 
kialakulásában szerepet játszó különleges „társadalmi" üzemmenet és sajátságos 
forma kiképződés jellemzését, a többszörösen összetett szerkezet megjelentését,13 

a mű kínálta tipológiát.14 „Különös varázsa a könyvnek, hogy gyakorlati szoci-
ológia akar lenni s éppen ezért tartja szükségesnek a történelmi magyarázatot,"15 

12 Erdei F. i.m. 6. sz. jegyzet, 33. 
13 .....a technika, a jogegyenlőség, megváltoztatta az egész társadalmi légkört, értelmetlenné tette 

a rendi társadalomformák egész tartalmát ... mégis megmaradtak a régi formák (rendi társada-
lomszervezet H.T.) az elmaradt parasztságban, a felső osztályok ma is a régi kölcsönösség nél-
kül akarnak élni e számukra előnyös helyzettel". (Hajnal I. i.m. 358. old.) 

14 Hajnal I. i.m. 359. 
15 Hajnal I. i.m. 358. 
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Kapcsolatuk jellegéből, Hajnal tudósi igényességéből következően kritikai 
fenntartásainak is hangot adva a koncepció mélyebb, anyaggazdagabb kibontását 
szorgalmazta: ,A magyar rendiség élesebb uralmi hasznot váró rétegződése ke-
vésbé engedte meg a paraszti alkotó sokoldalúság kifejlődését s ennek alapján 
mélyen járó ipar-kereskedelmi hivatások kiképződését. A nyugati polgárság ma 
azért mélyebb, szakszerűbb a miénknél, mert a parasztság mélyebb, irracionáli-
sabb viszonyaiból indul ki. A szerző tehát kissé egyoldalúan fűzi egybe a polgár-
ságfogalmát."'6 

Erdei vélhetően még kéziratban olvashatta Hajnal recenzióját, és 1942. ja-
nuár 25-i keltezéssel reagált észrevételeire. A levél baráti, intim hangvétele azt 
sejteti, hogy kapcsolatuk ekkor már a konvenciókon túllépő munkakapcsolat 
volt. „Mennyivel inkább jól estek és elgondolkodtattak a Te észrevételeid, aki a 
társadalom ismeretében előttem jársz jó néhány mérfölddel. Éppen ezért kapva 
kapok az alkalmon, hogy elmélyedőbb beszélgetésben találkozhassam Veled s 
egyrészt könyvemmel kapcsolatban, másrészt egyéb témáim vonatkozásában ki-
cserélhessük véleményünket."'7 

E munkakapcsolat „intézményesült". Hajnal a következő években módsze-
resen nyomon követte Erdei nagykőrösi rekonstrukciós vizsgálatait, amelyben 
két munkatársa, doctorandusa - Márkus István és Majlát Jolán - is részt vett. 
Monográfiáikat magasra értékelte, és véleményéről Erdeit leveleiben tájékoz-
tatta.1 Gondosan olvasta Erdei publikációit, és jóllehet újabb recenziót nem írt, 
levelei tanúsítják: a „műhelymunka" nem szünetelt. S bár e dolgozat tárgya Haj-
nal István szerepe a szociológia hazai intézményesülésének folyamatában, éppen 
e folyamat erezettsége szempontjából nem érdektelen, hogy a konstituálódó szo-
ciológia műhely inspirálóan hatott Hajnalra: „Kedves Barátom - írja 1943. jú-
nius 24-én - csak most olvastam el tanya könyvedet. Tanítványaid munkáival 
együtt alapos kurzus volt számomra. Talán az első komoly olvasmány, ami egy 
társadalmi formának mai problémáit nemcsak színezgeti a múlttal, hanem a múlt 
által érteti meg... ismét jó elevenítő táplálékot kaptam sokszor fonnyatos elméle-
ti-történeti elképzeléseim számára."19 Méltányló szavak mellett kritikai észrevé-
teleit is folyamatosan közölte, és ezek mindig konceptuálisak voltak: a fogalmi 

16 Hajnal I. i.m. 358. 
17 Erdei Ferenc levél Hajnal Istvánhoz. Szigetszentmiklós, 1942. jan. 25. MTA K. Ms 5358/165 
18 Hajnal István Erdei Ferenchez. 1943. jún. 24; 1943. nov. 10. Másolat Erdei Ferenc - Hajnal 

István levelezése. ELTE Szociológiai Int. 2 -3-5 . old. Nagykőrösi vizsgálatokban, amelyen le-
véltári forrásanyagok alapján végzett rekonstrukciót társította terepmunkával. Erdei Ferenc, 
Majlát Jolán és Márkus István vettek részt. Kutatási eredményeiket több publikációban adták 
közre. Majlát J.-Márkus István: Nagykőrösi beilleszkedése a magyar rendi társadalomba. Bp. 
1943. Majlát Jolán dolgozatának címe: Egy alföldi civis-város kialakulása. Nagykőrös gazda-
ság* és társadalomtörténete a megtelepedéstől a XVIII. sz. elejéig, Bp. 1943. 

19 Erdei Ferenc Hajnal Istvánhoz. 1943. jún. 24. Másolat ELTE Szociológiai Intézet könyvtára. 
Erdei Ferenc - Hajnal István levelezése. 2. (Erdei Magyar tanya - Athenaeum é.n.) 
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tisztázást, a kognitív dimenziók árnyaltabb kimunkálását szolgálták. Álljon itt 
példaként 1943. november 10-i levele Erdei Ferenchez. 

A levél bevezetőjében pozitívan méltatta Majlát Jolán és Márkus István 
Nagykőrös város társadalomtörténetéről - Hajnal szavai szerint „Te vezetésed 
alatt" - készült munkáját, Márkus doktori dolgozatát, majd a következők kifejté-
sét tartotta szükségesnek: „E dolgozatokkal kapcsolatban is sokat gondolkodtam 
az én fejlődés-elméletem gyakorlati tudományos alkalmazásának kérdésén. En 
azt látom, hogy még Te is kissé tulgyorsan alkalmaztad az elméletet. Ezért sok-
szor inkább akadályozott is talán Téged, mintsem segített volna. A fejlődés nagy 
vonalaiban úgy hiszem, alkalmazható az én gondolatmenetem; a részletekben 
azonban csak óvatosan, mert hiszen a történeti részletek sokféle mély és sokféle 
felületesebb körülménytől függnek. Es minden csak viszonylagos a fejlődésben: 
lehet pl. egy réteg 'szakszerű', ha mondjuk az alföldi magyar város társadalmát 
az orosz város társadalmával hasonlítjuk össze; s lehet nyers, felületes, érdek-
szerű, ha egy nyugati város társadalmával hasonlítjuk össze. Ugyanez áll pl. az 
egész magyar rendiségre is. A török hódoltság alá került város társadalmában, 
úgy vélem, a rendiségnek bármi gyönge formája is bizonyos értelemben az elmé-
lyülést szolgálta, a családüzem a városüzem bizonyos szakszerűbb megalapozá-
sát. Viszont az újkorban mindinkább rideg érdekkötelékké váló rendiség közvet-
len nyomása alól való mentesség ugyancsak előnye volt a város társadalmának. 

S itt a másik 'viszonylagosság': minthogy a legújabb korban a világ a szabad 
erőkifejtés rendszerére tért át, a régi rendiséghez való ragaszkodás csak hátrány 
lehet. De nem az, ha a régi rendiségben rejlett szakszerű lehetőségeket alaposan 
feldolgozta az illető társadalom, s bele tudta vinni a modern versenybe azokat! 

Én úgy látom, hogy az alföldi városokra meglehetős mértékben áll ez. A ren-
diség nem les kötelék ezekben a török hódoltság óta, csak a lehetőségek bizonyos 
tartályozása. Éppen úgy, mint Amerikába is kivitték az angol telepesek az ő ren-
diségüket, de nem a köteléket, hanem csak a társadalmias lehetőségeket. Elvitat-
hatatlan, hogy Nagykőrös és általában a tanyarendszer többé tette a parasztsá-
got, mint a nyugatmagyar jobbágyrendszer. 

Kívánom, őrizd meg munkakedvedet mai megpróbáltatásod között is. Tudós 
barátaink, egyetemi tanár kollégáim még sok értékes eredményt várnak Tőled. 

Ölel igaz barátsággal 
Hajnal István 
a Pázmány Péter Tudomány-egyetem ny. r. tanára 
Budapest, 1943. nov. 10." 

(Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy e levél borítékján a következő címzés 
található: „Dr. Erdei Ferenc úrnak B. X. Kozma u. 13. Gyűjtőfogház Bal I. 159." 
Erdeit a Március Front 1938. évi kiáltványának szövegezéséért ítélték el, és poli-
tikai fogolyként ekkor töltötte le büntetését.) 

* 
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A szociológia intézményesülésének szociális-szervezeti oldala szerteágazó hossz-
és keresztmetszetű hálók (hálózatok) együttese. Ezek sorában azonban kétségte-
lenül meghatározó az egyetemi képzőhelyek, az akadémiai jellegű professzioná-
lis intézmények kiépülése. A szociológia empirikus tudomány, a kutatások üzem-
szerű végzésének feltétele olyan műhelyek léte, amelyek a szociológia nemzet-
közi sztenderdjeit közvetítik, meghonosítják, melynek folyóiratai elősegítik a 
minőség szerinti szelektálódást. Ha vázlatosan is, de igyekeztünk bemutatni: 
minden biztató vagy eleve elvetélt kezdemény ellenére e ponton 1945-ig nem si-
került áttörést elérni. Hajnal István szerepe e vonatkozásban is jelentős volt: nem 
rajta múlott, hogy a szociológia tanszék létrehozásával kapcsolatos terve csak 
részben valósult meg, és hogy azt is, ami megvalósult, elsodorta a történelem. 

Hajnal István 1944-et követően, három éven keresztül a PPTE Bölcsészettu-
dományi Karának dékánja volt. E minőségében 1945-ben egy szociológiai és 
szociográfiai tanszék létrehozását kezdeményezte. A szociológia tanszék vezeté-
sére a Londonban élő Mannheim Károlyt, a szociográfiai tanszék vezetésére Er-
dei Ferencet kérte fel. E processzus részletezésére e helyütt nem válfalkozhatom, 
csak jelzem: Hajnal - nem kis vita után - kezdeményezéséhez fel tudta sorakoz-
tatni a kari tanács többségét. Ez - tekintettel az e kérdésben még eleven „közeg-
ellenállásra" és az aktív politikus Erdei Ferenc személyével szembeni fenntar-
t á s o k r a - nem kis eredmény, áttörésként is értékelhető. 

Mannheim válasza udvarias, de elutasító volt: londoni kötelezettségeire hi-
vatkozott; az Economic School of London tanára volt ezen években. Elhatározá-
sát azonban valószínűsíthetően az is motiválta, hogy - ismervén Lukács György 
és Fogarasi Béla személyével kapcsolatos ellenérzéseit, a szociológia tudomá-
nyos (ideológiai) státuszát érintő elvi fenntartásaikat - nem volt kétsége afelől, 
hogy e tanszék a kommunisták hatalomra kerülése esetén kérészéletű lesz.20 Más 
motívumokra hivatkozva Erdei sem fogadta el a felajánlott lehetőséget.21 

1946-ban végül politikai koncesszió eredményeként - az egyetem autonó-
miáját a koalíciós pártok korlátozzák, igaz közvetve, informálisan - Társadalom-
elméleti Tanszék létrehozását határozták el a törékeny politikai egyensúly meg-
őrzése érdekében, a szociáldemokrata Szalai Sándor vezetésével. Szalai Sándor 
- Hajnal István támogatását is élvezve - kezdetben sikerrel munkálkodott egy 
európai színvonalú tanszék létrehozásán. Nem rajta múlott, hogy e kezdemény 
akkor nem teljesedhetett ki, és Mannheim prognózisa valósult meg . " 

20 E kérdéskörről lásd: Fogarasi Béla 1930-ban írt s magyarul 1946-ban publikált tanulmányát: 
Mannheim Károly és a dialektikai módszer. In Marxizmus és logika. Bp. 1946. 170-181. 

21 Lásd Hajnal István és Erdei Ferenc levélváltását 1945. szept. 22-26. okt. 3-10. Másolat ELTE 
Szociológiai Intézet 

22 Fogarasi a „fordulat évében" már manifeszt módon burzsoá tudományként aposztrofálja a szo-
ciológiát (Fogarasi Béla: Történelmi materializmus és polgári szociológia. In Tudomány és de-
mokrácia. Bp. 1948. 35-37.) 
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Hajnal István még egy kezdeményező lépést tett a szociológia akadémiai elis-
mertetése érdekében. Iniciálta Erdei Ferenc illetve támogatta Bibó István akadé-
miai levelező tagságát. Erdei 1947-ben köszönettel elhárította a kezdeményezést,23 

Bibó Istvánt 1947-ben megválasztották levelező tagnak. O lett az első szociológus 
tagja a Magyar Tudományos Akadémiának.24 Az már a sors keserű kegyetlen fin-
tora, hogy 1949-ben Hajnalt és Bibót az új hatalom egyidejűleg minősítteti vissza 
tanácskozó taggá, ami gyakorlatilag tagságuk felfüggesztését jelentette. 

* 

Hajnal István a magyar történész-társadalom megbecsült tagja volt, ám tanít-
ványainak - sőt hallgatóinak - köre meglehetősen korlátozott volt. A szociológia 
iránt érdeklődő egyetemi hallgatók is kevesen és későn fedezték fel. Erdei és 
munkatársainak köre e szempontból kivétel, jóllehet Márkus István: Hogyan let-
tem szociográfus? című interjújából kitetszik, Hajnal István történelmi szocioló-
giájának paradigmatikus jelentőségét ő is késéssel, egyetemi tanulmányai végén 
ismerte fel.25 Akire azonban hatott - mint Márkus Istvánra is - , azoknak egész 
tudományos pályafutását befolyásolta. Nem lehet ezen dolgozat feladat, hogy a 
közvetlen és közvetett kapcsolódásokat sokirányúan rekonstruálja; csak a meg-
határozó gondolati impulzusokról, illetve azok transzformációjáról szólhatunk 
vázlatosan. 

1945 után nemcsak a tanszékalapítás ébresztette a reményt, hogy megterem-
tődnek a szociológia üzemszerű működésének illetve szociális intézményi felté-
telei. Újraalakult a Társadalomtudományi Társaság, a Szabó Zoltán szerkesztette 
Valóság, amely valóságfeltáró, szociografikus írásokkal kívánt a szociológiának, 
a módszeres társadalomkutatásnak híveket toborozni. Irodalmi folyóiratként a 
Válasz is szívesen adott helyt hasonló szellemű írásoknak, Bibó István politoló-
giai esszéinek is. 

1945-öt követően - úgy véljük - az ő írásaiban volt kimutatható a legvissz-
hangosabban Hajnal hatása, ha nem is közvetlenül, mint Erdei Ferencnél 1943-
ig. így kimutatható a „Hajnal"-i társadalomfelfogás hatása a „keleties" és „nyu-
gatias" fejlődés jellegzetességeinek argumentálásában, az úriemberség - és tá-
gabb értelemben: a megmerevedett rendies kötődések - deformáló hatásának ér-
telmezésében, a szakértelmiség szocio-típusainak jellemzésében. Ám ezen mü-
vek hatása is korlátozott maradt, és 1949 után Bibó ugyanúgy kiszorult a nyilvá-
nosságból, mint Hajnal István vagy a fiatalabb nemzedékből Márkus István és 
Kemény István. Erdei története más: ő politikusi ambícióinak rendelte alá tudósi 
integritását. Önként mondott le szociológusi terveinek megvalósításáról - lega-

2 3 Lásd Erdei Ferenc levele Hajnal Istvánhoz. MTA Könyvtár Kt. Ms 5385/170 
24 Bibó István 1946-47-ben a Szegedi Egyetem ny. r. tanáraként szociológia kurzusokat tart. Va-

lószínűsíthetően ez a tény is motiválta, hogy e tudományszak képviselőjeként jelölték levelező 
tagnak. 

25 Márkus István: Hogyan lettem szociográfus. In: Uo: Az ismeretlen főszereplő. Bp. 1991. 53-59. 
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lábbis a '60-as évekig - és „a politika másodhegedűsévé, cselekvési terrénum 
nélküli szakminiszterré" devalválódott. Csak zárójelben említem meg, hogy Er-
dei 1949-et követően mesterének érdemben ugyanúgy nem nyújtott oltalmat, 
mint barátjának, Bibó Istvánnak. Az elvi elhatárolódásra - igaz nem nyilváno-
san - Hajnal Istvánnak a Válaszban megjelent „Az első gépek" című tanulmánya 
szolgált. 6 A folyamatosság újra megszakadt. 

A '60-as és '70-es évek fordulója új periódus kezdetét jelentette a szocio-
lógia institucionalizálódásában. A „berendezkedett" Kádár-rendszer - viták kö-
zepette és ideológiai opciókat fogalmazva meg - utat nyitott a szociológia „kor-
látozott intézményesítésének."27 Ezen folyamat ellentmondásos története még 
feldolgozásra vár. Témánk összefüggésében itt csak azt a mozzanatot emelnénk 
ki, hogy az autonómia korlátozottsága ellenére, a szociológia az akadémiai, 
egyetemi szférákban meghonosodott, s bekapcsolódott a nemzetközi szociológia 
áramkörébe. A kezdeti időszakban a „HajnaP'-i inspiráció hatása alig volt érzé-
kelhető: Bibó, Kemény, Márkus az 1956-os forradalom elitéltjeiként közvetlen 
szabadulásukat követően vagy még nem jutottak szóhoz, vagy nem is kívántak a 
nyilvánosságban jelen lenni, Erdei pedig elsődlegesen az agrárpolitikában, agrár-
gazdaságtanban hasznosította ismereteit: a szociológia reinkarnációjában első-
sorban patrónusként vállalt szerepet.28 

A történeti dimenzió háttérbe szorulásának azonban nemcsak személyi okai 
voltak. Az intézményesülés kognitív alapozásában a politika opciója a marxiz-
mus hegemóniája szorgalmazta. A viták egyrészt e hagyomány értelmezésével 
voltak kapcsolatosak, de - a szociológia legitimációjának reményében - marxi 
gondolatokkal kísérelték meg gyöngíteni a fundamentalisták pozícióit. Másrészt 
jelentkezett egy új nemzedék, amely az experimentális szociológiában a társada-
lomtudományok dezideológizálásának eszközét vélte felfedezni, és vállalta az új 
beszédmód, szaktudományos nyelv megalapozásának feladatát. Az egyik irány -
a teleologikus szemlélet - a kvázi-historizmus, a másik - a strukturalista funk-
cionalizmus ahistorizmusa - pedig jelenbe zártsága miatt nem támaszkodott Haj-
nal örökségére, a '40-es évek szociológiai kezdeményeire. 

1968 jelentette a fordulatot. A hazai szociológia számos művelője az új 
helyzetben új elméleti megoldásokat keresett. Új törésvonalak jöttek létre, új 
irányzatok jelentkeztek, és részben megváltozott a vita tárgya. Nyilvánvalóvá 
vált, hogy a jelen több vonatkozásban és mélyebben foglya a múltnak, hogy a te-

26 Hajnal István Az első gépek. Válasz 1949. 357-371. Személyi viszonyuk alakulásáról lásd Er-
dei Ferenc Hajnal Istvánhoz 1949. okt. 21. MTA Könyvtár Kt. Ms 5385/171. illetve 1950. okt. 
25. uo. Ms 5385/172 

27 Dokumentációjáról lásd: Előtörténet a hatvanas évekből. In: A szociológia a politika felvonu-
lási területe. Válogatás Szalai Sándor hagyatékából. Szerk.: Gábor László Bp. 1990. MTA 
Szociológiai Intézete. 

28 1 965-től haláláig Erdei Ferenc az MTA Szociológiai Szakbizottságának elnöke, támogatja a 
szervezet-szociológia intézményesülését. Szerkesztő bizottsági tagságot vállal a Magyarország 
felfedezése sorozatban, s közvetlen halála előtt publikálja Város és vidéke című szociográfiáját. 
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kintélyelvű, túlközpontosított társadalom az egész térségben és - megváltoztatva 
a megváltoztatandót - Magyarországon is a keleties társadalomfejlődés mutációja. 

Az 1968 és 1974 közötti időszak e vonatkozásban nagyigényű elméleti re-
konstrukció kezdetét (folytatását) jelentette. A rendies elemek kimutatása a ma-
gyar munkásság gerincében és jelenében, a redisztribució és a beneficiumok szere-
pe a vezetőréteg rendies elkülönülésében, a megkésett városfejlődés diagnosztizá-
lása, a város és vidéke viszonyának az új helyezetnek megfelelő újszerű értelmezé-
se, a szegénység-szindróma elemzése, mindenekelőtt Kemény István és Szelényi 
Iván nevéhez fűződött,29 a magyar falu metamorfózisának történeti szociológiai re-
konstrukciója pedig Márkus Istvánéhoz.30 A politika intervenciójának eredménye-
ként - 1974-ben éppen ezen kutatók kerültek a támadások középpontjába - Szelé-
nyi Iván, Kemény István külföldre kényszerült, míg mások a tudományos műhe-
lyekből exkommunikáltattak. A szociológia intézményesülése folytatódott, ám a 
szubsztanciális kérdések - ha nem is hosszú időre - zárójelbe kerültek. 

Napjainkban a „Hajnal"-i hagyományok reneszánszának és új transzformá-
ciójának vagyunk tanúi. Reménykedjünk, hogy demokratikus viszonyok között a 
folytonosság nem szakad meg, és e hagyomány - mint egy lehetséges, ám érvé-
nyes paradigma az „üzemszerűen" működő szociológia szaktudományosság 
megújuló gondolati hagyományaként - szervesen épül be intézményesült szocio-
lógia kultúránkba. 

29 Konrád György-Szelényi Iván: A lakáselosztás szociológiai kérdései. Valóság 1971. 12. sz.; 
uők: A késleltetett városfejlődés társadalmi konfliktusai. Valóság 1972 3. sz.; uők: Az értelmi-
ség útja az osztályhatalomhoz. (1979) magyarul először 1990; - Kemény István: A magyar 
munkásosztály rétegződése. Szociológia 1972. 1. sz.; uő: Munkakultúra és életforma In: Ve-
lünk nevelkedett a gép. Magyar Munkások a hetvenes évek elején 1990; uő: A fluktuáció né-
hány társadalmi problémája 1972. (A kötetet bevonták) Vö. Szociológiai írások Bp. 1992. 
123-135; Hajnal István hatásáról explicit formában: uő: Társadalmi struktúra, társadalmi 
technika, társadalmi változás. In: Szociológiai írások. 53-63. 

30 Márkus István: Kifelé a feudalizmusból Bp. 1971. Gerelyapáti magnószalagok: az utóparaszt-
ság arcképéhez (1971) In: Az ismeretlen főszereplő i.m. 222-243. 
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Tóth István György 

ÍRÁSTUDATLAN TANÍTÓK ÉS ÜRESEN ÁLLÓ ISKOLÁK: 
A 17-18. SZÁZADI ISKOLATÖRTÉNET CSAPDÁI 

A 17-18. századi Vas megyei iskolatörténet kutatása közben lettem figyelmes 
azokra az alábbi csapdákra, amelyek elkerülése más régiók iskoláinak kutatói 
számára talán hasznosnak bizonyul. 

Akármilyen, a 17-18. századi falvakra és mezővárosokra vonatkozó levéltá-
ri anyagot nézünk is át, biztosak lehetünk benne, hogy az iratokban számos isko-
lamester neve bukkan elő. Ebben, az írástudó emberekben szűk korban ugyanis 
legtöbbször a jegyző tisztét is az iskolamesterek látták el. Ok állították ki a zá-
logleveleket, a földeladásokról szóló iratokat, ezért ezekből igen sok tanító nevét 
ismerjük. Egy-egy ilyen aláírás azonban semmiképpen sem bizonyítja azt, hogy 
az adott faluban valóban folyt tanítás, főként azt nem, hogy az folyamatos volt. 

1633-ban Kis Bertalan dunántúli evangélikus püspök Vas megye Sopronnal 
határos északkeleti részén, tehát a legfejlettebb vasi régióban tartott egyházláto-
gatást. 15 anyaegyházat keresett fel, amelyekhez a környező falvak filiaként tar-
toztak.1 A 15-ből mindössze 2 helyen, Ikervár mezővárosban és Pécel faluban 
volt mind iskolaház, mind pedig valóban tanítással foglalkozó iskolamester is. 
Pécelen azonban a tanítás nem tekintett vissza nagy múltra: „Itt schola azelőtt 
nem volt..."- írta a püspök - , az iskolát egy évvel korábban, 1632-ben építették 
olyan helyre, ahol előtte nem állt semmiféle épület, tehát régebbi iskola sem.2 

Nicken volt ugyan iskolaház, de ez mester híján üresen állt. További 12 anya-
egyházban sem iskolát, sem pedig tanítót nem talált a vizitáló püspök, ezeken a 
helyeken nemcsak evangélikus, hanem katolikus iskolák sem működtek. 5 helyen 
- Vámoscsaládon, Szentivánfán, Hegyfalun, Rábakovácsin és Szentlénárton -
valaha folyt ugyan tanítás, de ez igencsak régen lehetett, mert erre a régi időre 
már az öreg emberek is csak bizonytalanul emlékeztek vissza. A Vas megye leg-
fejlettebb, északkeleti részéhez tartozó kerületben tehát a 15 anyaegyházból 
mindössze 2-ben folyt tanítás, ezek közül is az egyik iskolában - Pécelen - alig 
egy évvel korábban indult meg az oktatás. A többi faluból 1 helyen korábban ta-
nítottak, erre utalt a Nicken árválkodó iskolaház, 7 helyen azonban soha sem 
működött iskola, és a további 5 anyaegyházban is igencsak régen abbahagyhat-
ták a tanítást, ha még a falu legöregebb lakói is csak bizonytalanul emlékeztek 
vissza arra, hogy ugyan hol is állhatott egykor a schola. 

Sok iskolában csak szaggatottan, kihagyásokkal folyt a tanítás, sok iskola-
mesternek pedig egyetlen egy tanítványa sem akadt. Az iskolamesterek korabeli 

1 Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. VI. köt. Szerk. Stromp László. Bp. 1907. 11-193. 
" Magyar Országos Levéltár (továbbiakban: MOL) Filmtár 23721. fol. 77. 
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elnevezése ugyanis igencsak megtévesztő: ez a következő csapda, amelyre fel 
szeretném hívni a figyelmet. 

Az iskolamesterek legfontosabb feladata ugyanis, bár a nevük ezt sugallná, 
korántsem az iskolai tanítás volt, hanem a kántor teendőinek ellátása. Ez kiderül, 
ha jövedelmeik megoszlását vizsgáljuk, világos, ha feladataik leírását olvassuk, 
de a legjobban akkor látszik, amikor a vizitációk megkülönböztetik az iskola-
mestert az instructortól. 

1778-ban Szily János szombathelyi katolikus püspök 11 falut írt össze -
egyébként valamennyi filia volt - , ahol nem talált iskolamestert, mégis folyt ta-
nítás. 9 helyen a harangozó tanított, ahogy Neustift esetében írja Szily: a haran-
gozó „...főfeladata a gyerekek tanítása...". Két másik faluban volt harangozó, de 
nem tanított, mert erre nyilván nem volt alkalmas, hanem külön instructor puero-
rum (gyerekek tanítója) működött, aki írni-olvasni tanított.3 Azt gondolhatnánk, 
hogy ezek a póttanítók alacsony szinten oktattak, afféle alkalmi kisegítőként, de 
háromról is feljegyezték, hogy még számtant is tanított, amire pedig a plébániá-
kon működő tanítók közül is csak minden ötödik volt képes. Akkor miért nem 
nevezték iskolamesternek ezeket a harangozókat és instructorokat? Azért, mert 
az iskolamesternek nem az volt a fő ismérve, hogy tanított, hanem az, hogy a 
kántor tisztét ellátta. A Sopron megyei Fraknó faluban jegyezték fel az 1651. évi 
egyházlátogatáskor, hogy „...az iskolamester csak praeceptornak nevezhető, 
mivel semmi más jövedelme nincs, csak a tanítványaitól kapott negyedévi tan-
díj...", azaz mint kántor semmit sem kap. Az egyházlátogatás tehát világosan 
meghatározta az iskolamester fogalmát: eszerint ha valaki csak tanít, de nem 
kántorkodik, akkor azt nem lehet iskolamesternek tekinteni.4 Vas megye szlové-
nek lakta déli részén, a Tótságban 1770-ben 11 tanítót írtak össze, ám mindössze 
8 (!) diákot, azt is egyetlenegy iskolában. A többi iskolamester jól énekelt a te-
metéseken, de a vidék alfabetizációjáért semmit sem tettek.5 

Mint az egyházlátogatások leírják, azokban a filiákban, ahol harangozó vagy 
instructor tanított, nem volt iskolamester, hanem a temetésekre az anyaegyház-
ból járt ki a tanító. Ehhez ragaszkodtak a plébániák mesterei, ami érthető, hiszen 
a kántorság volt a fő feladatuk és innen származott jövedelmük tekintélyes része. 
A vizitátor fel is rótta a dobrafalvi harangozónak, aki a gyerekeket is tanította, 
hogy „...temetésenként tiz dénárt rabol el, kárt okozva a plébánia mesterének."6 

Ki tekinthető akkor tanítónak? A tanítók között találjuk azokat az iskola-
mestereket is, akik nem tanítottak, mert egy diákjuk sem volt. Tanítottak viszont 
a licenciátusok, közülük többről ezt világosan megmondja a vizitátor, de a többi 
esetben is feltehető, hogy ha a falu egy távolról jött, sokszor gimnáziumot vég-
zett licenciátust fizetett, akkor - ha erre képes volt - a keresztelésen, temetésen, 

3 Uo. fol. 43.50. 
4 Mészáros István: Népoktatás Nyugat-Magyarországon a XVII. században. Soproni Szemle 

XXX/1976/4. sz. 315. 
5 MOL C 39 Helytartótanácsi lt. Acta fund. Lad. E. I. Vas m. Tótság. 
6 M O L Filmtár 23721. fol. 47. 
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vasárnapi prédikáción kívül a hétköznapokon elvárta tőle a gyerekek oktatását is. 
Mikor azután a 18. század első harmadában a katolikus egyház szervezete hely-
reállt, és képzett, felszentelt plébánosok váltották fel a licenciátusokat, ezek kö-
zül sokan mint iskolamesterek, azaz, mint kántorok találtak kenyeret. Mikolics 
Miklós plébános 1756-ban a tótsági Csendlak iskolamestere, korábban azonban 
a Sopron megyei mezővárosban, Szentmargiton volt licenciátus. Aligha véletlen, 
hogy a tótsági tanítók közül a fejlettebb vidékről érkezett Mikolics volt az egyet-
len, aki valóban tanított is, a többi szlovén iskolamester, mint láttuk, tanítással 
egyáltalán nem foglalkozott, ők valójában kántorok voltak.7 

Nem egyszerűsíthető le azonban a képlet a protestáns oldalon sem. Ha egy 
faluban teológiát végzett evangélikus lelkész és gimnáziumot végzett evangéli-
kus iskolamester is működött, akkor a munkamegosztás egyértelmű volt. Nem-
csak a plébánosok helyett licenciátusokat küldő katolikus, de az evangélikus 
egyház is híján volt azonban elegendő tanult férfiúnak, és így a legtöbb faluba 
csak egy, legfeljebb gimnáziumot végzett evangélikus mester jutott. A katolikus 
vizitátorok láthatólag nem tudták, hogy mihez kezdjenek velük, hol a plébános-
nak, hol az iskolamesternek fenntartott rubrikába írták be őket. Az iskolameste-
rek is ellátták a lelkész teendőinek egy részét, vasárnaponként felolvastak a nép-
nek és prédikáltak is, másrészt viszont a lelkészek - ha külön tanító nem volt a 
faluban - maguk oktatták írásra-olvasásra a gyerekeket. 1778-ban - tehát jócs-
kán a katolicizmus Vas megyei győzelme után - jegyezte fel Szily János szom-
bathelyi püspök, hogy Magyargencsen az evangélikus hívek nem akarják fizetni 
a katolikus mestert, mondván, hogy a plébánosnak kell eltartania, neki adva saját 
jövedelme negyedét, mint ahogy az evangélikus prédikátor tette egykor, „...ha ő 
maga egyszersmind az iskolamester tisztének megfelelni nem akart."s 

A későbbi korok meghatározott ismérvekhez kötötték és válaszfalakkal re-
kesztették el a lelkészi és az iskolamesteri hivatást. Anakronizmus volna azon-
ban a 18. századi rendezett viszonyok vissza vetítése ebbe a tanult emberekben 
szűk kórba: 1697-ben az ötvennyolc éves Hercegszőllősi János már tizenegyedik 
éve működött Rábagyarmaton, mint katolikus licenciátus. A török hódoltságból, 
Baranya megyéből jött ide, korábban evangélikus lelkész volt. E kettős egyházi 
karrier ellenére sem végzett iskolákat, csak olvasni tudott, írni nem.9 

Nem volt egyedülálló Hercegszőllősi János esete. 1659-ben Nádasdon mű-
ködött Szmodics Mihály, evangélikus lelkész. Fiatal ember volt, az előző évben 
avatták fel papnak. Kazó István, a majdnem négy évtizeddel később, 1698-ban 
vizitáló katolikus főesperes Szmodics Mihályt katolikus licenciátusként említette 
Nádasdon. A 69 éves férfi - akit Kazó horvátnak mond - valójában a tótsági Pu-

7 MOL C 39 Helytartótanácsi It. Acta fünd. Lad. E.I. Vas m. Tótság: MOL Filmtár 5198. fol. 
1128. 

8 MOL Filmtár 23724. fol. 196. 
9 MOL Filmtár 52. fol.798. 
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sócról származó vend volt.10 Már 15 éve látta el itt a katolikus pap teendőit, azaz 
az ellenreformáció nyomása alatt nem gyülekezetet cserélt, hanem - legalábbis 
külsőségekben - vallásfelekezetet. „A/tg katolikus, babonákkal teli..." ember, je-
gyezte fel róla Kazó István: valláscseréje felszínes lehetett. A két vallás szolgá-
latában legalább négy évtizedet töltött el a nádasdi hívek irányítójaként, ám -
akárcsak Hercegszőllősi János - Szmodics Mihály is megrekedt az olvasnitudás 
szintjén, írni nem tudott. 

Ha nem vesszük figyelembe az iskolamester szó korabeli jelentését, megté-
vesztőek lesznek a statisztikáink is. 

A 18. század második felében az állami összeírások alapján Vas iskolaügyét 
Somogy megyéével hasonlíthatjuk össze. A vasi 213 tanítóval szemben az 1770-
es években Somogyban csak 146 tanító működött, ám a megye lélekszáma is 
alacsonyabb volt: 188.000 helyett csak 126.000 fő élt itt, azaz 1 tanítóra mindkét 
vármegyében nagyjából ugyanannyi lakos jutott: Somogyban 863, Vasban 867. 
Ezek a számok korrekció nélkül azonban igencsak megtévesztőek, és szinte ért-
hetetlenné teszik Csokonai 1799. évi kifakadását: „Hát csak kanásznak való a 
somogyi paraszt?" (Jövendölés az első oskoláról...) A tanító szó ugyanis maga 
is félrevezető: 1770-ben a somogyi tanítók 37 %-ának egyetlen tanulója sem 
volt, és csak 61 %-uk tanított legalább olvasni. Hiába hívtak valakit tanítónak, ha 
még az olvasásra sem oktatott, akkor - akárcsak a vasi Tótság mesterei - valójá-
ban csak kántor volt. A látszólag egybeeső számadatok ellenére tehát Vas me-
gyében sokkal kedvezőbbek voltak az alfabetizáció feltételei, mint az elmaradot-
tabb Somogyban. Csokonai tehát nem tévedett. Ez tükröződik abban is, hogy 
Benda Kálmán kutatásai szerint 1769-ben a somogyi falvak és mezővárosok kö-
zül alig 8-ban (2,9 %) akadt legalább 1 írástudó bíró vagy esküdt, míg Vas me-
gyében ez az arány viszonylag kedvezőbb: 6,9 % . " 

Az egyes iskolákban igen eltérő szinten folyt az oktatás: voltak latinul tanító 
falusi mesterek, sok iskolamester azonban még írni sem tudott. 

Ha a 17. század végén Vas megyében összeírt katolikus és evangélikus taní-
tók iskolai végzettségét összevetjük, akkor meglepően egyező képet kapunk. 
Mindkét felekezet iskolamesterei közül 1697-ben nem kevesebb, mint 16 % írás-
tudatlan volt, csak olvasni tudtak, ők tehát a legjobb esetben is csak olvasásra ta-
níthattak. Az egyes gimnáziumi osztályokba is nagyjából ugyanannyian jártak a 
két felekezetből: 7 illetve 8 syntaxistát, 2-2 poétát és 5 illetve 6 rhétort találtunk 
az iskolamesterek között az egyes gimnáziumi osztályok korabeli elnevezései 
szerint. 3 evangélikus és 1 katolikus mester pedig logikát is tanult, azaz az aka-
démiai éveket is megkezdte.12 A későbbi vizitációk sajnos nem fordítottak gon-

10 MOL Filmtár 52. tol. 700. Payr Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület története. 
Sopron 1924. 273.218. 

11 Benda Kálmán: Az iskolázás és az írástudás a dunántúli parasztság körében az 1770-es évek-
ben. In: Somogy megye múltjából. Kaposvár, 1977. 123-132. Kanyar József: Népoktatás a 
Dél-Dunántúlon a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában. Bp. 1989. 2 1 -
55. Csokonai Vitéz Mihály minden munkája. Bp. 1973. 1. 557-558. 

12 MOL Filmtár 52. 
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dot a tanítók iskolázottságára. Batthyány József későbbi esztergomi érsek 1754-
ben 3 mesterről - a martyánci, bögötei és dobrai tanítókról - azt írta, hogy tudat-
lan és a gyerekek oktatására alkalmatlan emberek, akik csak arra alkalmasak, 
hogy énekeljenek és harangozzanak.'3 Bár ezt Batthyány nem mondta ki, ismer-
ve a korabeli alacsony követelményeket, azt kell gondolnunk, hogy írni sem tud-
tak. A többi tanítóról a vizitátor csak annyit írt, hogy jól tanítottak. A szigorúbb, 
1770. évi állami iskola-összeírás a nemeskeresztúri tanítót egyszerűen idiótának 
nevezi. Mégis ő írni is tanított, „...már amennyire az éjféle gyengécske emberek 
képességeiből kitelik."u 5 iskolamester viszont csak olvasást tanított, mivel írni 
maguk is alig, vagy egyáltalán nem tudtak. 

Ilyen tudatlan ember lehetett Tana és Nagykajd közös mestere, akinek 
„...egy tanulója sincs, mivel maga az iskolamester is keveset tud." Más tanítókról 
szólván, egyértelműbb az összeírás, világosan kiderül belőle, hogy a mester azért 
tanított csak olvasásra, mivel írni maga sem tudott. A nicki ideiglenes tanító 
„...alkalmatlan a tanításra az olvasáson és a szótagoláson felül." A kemenesaljai 
Bögötén Gál Márton „...csekély tudományú ember, ezért imakönyvekből tanítja 
olvasni..." a gyerekeket, a közeli Szergény mestere is „...csak az olvasás tanítá-
sára képes." Árokszállás iskolamestere, Sebastian Steger - aki egyszersmind 
egyházszolga és varga is volt - telente 30 gyereket tanított olvasni, írni azonban 
nem, „...mivel arra maga is alkalmatlan." Az írástudatlan iskolamester alakja te-
hát a 18. század második felében sem tűnt el. 

Szily János szombathelyi püspök feljegyezte, hogy tudtak-e latinul a taní-
tók, ebből következtethetünk az iskolázottságukra, hiszen a latintudás a gimná-
zium legalább 1 - 2 osztályának elvégzését feltételezte. Itt is egy csapda leselke-
dik azonban az iskolatörténészre, mert a latintudás megítélése igencsak szubjek-
tív dolog. A 4 éven át tartó egyházlátogatás nem adott, nem is adhatott pillanat-
felvételt a megye katolikus egyházáról. A kép több helyen „bemozdult". Hege-
dűs József tanítót előbb Németgencsen, majd egy évvel később Nagysitkén is 
összeírták, ott tudott latinul, új állomáshelyén azonban már csak magyarul. Ha-
sonlóképpen elköltözött a vizitáció alatt István József iskolamester. Pinkamind-
szenten még beszélt latinul, mire Petőolaszkára ért - úgy látszik - már elfelej-
tett.15 Igen közelítő értéke van tehát annak, hogy Szily püspök szerint a tanítók 
pontosan egyötöde (46 mester) tudott latinul. Megerősíti viszont ezt a számot, 
hogy a 8 évvel korábbi iskola-összeíráskor, 1770-ben a tanítók 17 %-a (36 mes-
ter) tanította a latin nyelvet is, általában csak a ragozásokat. Ugyanakkor a jános-
házi, a sárvári és a károlypáttyi iskolákban 1770-ben olyan magas szinten folyt a 
latintanítás, hogy az innen kikerülő diákok könnyedén folytathatták tanulmá-
nyaikat a jezsuita gimnázium második illetve harmadik osztályában. 

13 MOL Filmtár 5198. fol. 1180., 5200. fol. 1160.318. 
14 MOL C 39. Helytartótanácsi lt. Acta fund. Lad. E.l. Vas m. 
15 MOL Filmtár 23724. fol. 57., 23723. fol. 165., 23721. fol. 108., 23722. fol. 51. 



86 írástörténet - szakszerűsödés Tóth István György 

írástudatlan és gimnáziumi szinten oktató mestereket egyaránt találunk tehát 
a 18. század második felében. Mindig is voltak és lesznek jó és rossz tanítók, de 
ekkora különbségek csak a Ratio Educationis, a rendszeres tanítóképzés megin-
dulása előtt voltak elképzelhetők. 

1777-ben Mária Terézia rendelete, a Ratio Educationis a kisiskolák műkö-
dését is szabályozta. Előírta, hogy valamennyi gyerek iskolaköteles, és azt is, 
hogy a falusi tanítók a nemesek gyerekeit és az értelmesebb parasztfiúkat a latin 
nyelv alapjaira is oktassák.16 Vas megye iskoláit vizsgálva kitűnt azonban, hogy 
a tanítók alig egyötöde tudott latinul, az általános latinoktatás tehát kivihetetlen-
nek bizonyult, és az is, hogy az iskolaépületek olyan kicsinyek voltak, hogy 
amennyiben valamennyi gyerek iskolába akart volna járni, be sem fértek volna 
az iskolákba. Magyarországon az első Ratio Educationis előírásai jórészt papíron 
maradtak, míg Alsó-Ausztriában és a cseh korona tartományaiban nagyrészt 
végrehajtották azokat. Az eredmény nem is maradt el: az osztrák és cseh tarto-
mányokhoz képest Magyarország következő évszázad során erősen lemaradt az 
alfabetizációban. 

16 Ratio Educationis. Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítása. Ford. jegyz. és 
mutat, ellát. Mészáros István. Bp. 1981. 69. 91. 



Szabó Béla 

MAGYARORSZÁGI JOGHALLGATÓK KÜLFÖLDI 
AKADÉMIÁKON A 16-18. SZÁZADBAN 

Kérdések és eredmények 

Intézetünk, a miskolci egyetemen hosszabb ideje kísérletezik az európai jogi kul-
túra, az ún. ius commune koraújkori magyarországi hatásának vizsgálatával, 
nyomainak követésével.1 A jogforrások és a hazai jogi irodalom áttekintése mel-
lett, továbbá a későbbiekben tervezett, az igazságszolgáltatási anyag elérhető ré-
szeinek az alkalmazott tételes jog szempontjából történő vizsgálata előtt kísérle-
teket teszünk a ius commune „recepciója" személyi feltételeinek felkutatására. 
(A recepció szót itt a legóvatosabb értelemben alkalmazom, mivel a jogtörténet-
tudomány mai, „werbőcziánus" állása szerint idegen tételes joganyag befogadá-
sáról nálunk Mohács után nem lehet szó.) 

Az archontológiai illetve prozopográfiai, vagyis a koraújkor közigazgatási 
és igazságszolgáltatási személyzetével kapcsolatos kutatások mindenki által is-
mert hiányosságai,2 és a kiterjedt levéltári kutatások egy nem levéltári ember 
számára uralhatatlan nehézségei kézenfekvően irányították figyelmemet a nyu-
gat-európai egyetem magyarországi látogatói között joghallgatóként regisztrált 
személyekre, a „peregrinatio academica juridica" résztvevőire. 

Elsődleges célként a nyomtatott anyag, vagyis a matrikulák, emlékkönyvek, 
levelezések ilyen szempontú átnézését és a nyugat-európai jogoktatással kapcso-
latba került magyar hallgatók adatainak az összegyűjtését tűztem ki magam elé.3 

Már kezdetben világos volt, hogy a kivételek után kutatok, hiszen a Mohács 
előtti jogtudó értelmiségünkre képzettségében jellemző, domidoctus-peregrinus 
academicus kettősség4 a 16-18. században tovább élt, sőt a , jogászság" - értve 

1 Programadó cikk-ként lásd: Zlinszky János: A magyar magánjog történetének megíratlan feje-
zetei (A római jog csendes recepciója hazánkban?) (Állam- és Jogtudomány 1985. 560. ss.) 

2 Az archontológiai irodalomra lásd legújabban: Fallenbüchl Zoltán: Archontológia. (A történe-
lem segédtudományai, ed. Kállay István. 124-1139. pp.) Budapest, 1986.; Uő. Magyarország 
föméltóságai. Budapest, 1988. 9-31. pp.; Uő: A XVIII. századi magyar archontológia. (Levél-
tári Közlemények 1990. 1-2. 3-21. pp.) Havassy Péter: A magyar világi archontológiáról (his-
toriográfiai és bibliográfiai áttekintés) (Levéltári Szemle 1987. 2. 27-46. pp.) Székely Vera: 
Az archontológia művelésének kérdései (Levéltári Szemle 1979. 3. 489^197. pp.) 

3 A kutatási terv rövid összefoglalását lásd: Szabó Béla: Jurastudenten aus Ungarn und Siebenbürgen 
an ausländischen Universitäten im 16-18. Jahrhundert (Siebenbürgische Semesterblätter 1989/2.) 

4 Vö. Bónis György: A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Budapest, 1971. passim; 
uő.: Die praktische Juristenausbildung im mittelalterlichen Ungarn. (Die juristische Bildung in der 
Slowakei und Ungarn bis zum J. 1848. Acta Facultatis Juridicae Universitatis Comenianae. Bra-
tislava, 1968. 55-64. pp.; Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bu-
dapest, 1971. 365-367. pp.; Tonk Sándor: Jogtudó értelmiségünk középkori történetéből. (Korunk 
1972. 1498. ss.) Jakó Zsigmond: Az erdélyi értelmiség kialakulásának kezdete. (Jakó Zsigmond: 
írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez. Bukarest, 1976.10. ss.) 
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ezalatt a speciális jogi ismeretekkel rendelkező és legalább részben ezen ismere-
teket megkövetelő munkát hivatásszerűen vagy mellékesen végzők körét - az or-
szágos főméltóságoktól a helyi, megyei és városi tisztviselőkig) túlnyomórésze a 
patvaria gyakorlata útján szerezte ismereteit. A patvaria, a bizonyos általános 
előképzettség utáni gyakorlatban szerzett, Werbőczi mindenekfelettiségén ala-
puló szokásjogi jogismeret a magyarországi jogtudók szinte „differencia speci-
ficája" volt ebben a korban.5 

Annál izgalmasabbnak tűnt a kérdés, kik voltak azok, akik a fentiek figye-
lembevételével „haszontalan" jogi ismeretek egyetemeken való megszerzésével 
pazarolták idejüket és saját illetve pártfogóik pénzét. Hiszen eddigi ismereteink 
alapján a gyakorlati jogéletben, elsősorban a magánjogi viszonyokban a Magyar-
országon és Erdélyben alkalmazott szokásjog valamint az egyetemeken elsajátít-
ható összeurópai ius commune, majd a német-holland usus modernus pandecta-
rum és végül a német-osztrák ius naturale között rendkívül nagy kellett legyen a 
szakadék. 

Ugyanakkor azonban a múlt század végétől szorgalmasan megjelentetett 
nyugat-európai egyetemi matrikulák és hazai kivonataik6 a legújabb Tonk Sán-
dor-Szabó József féle erdélyi összeállításokig7 viszonylag gyakran adtak hírt 
magukat joghallgatásra adó peregrinusainkról. A kérdések önmaguktól adódtak: 
mekkora is volt ez a társaság, hogyan oszlott el a kiválasztott időszakra (1520— 
1780/90)? Honnan jöttek, hová mentek, vagyis melyek a jogoktatásuk miatt fel-
keresett egyetemek és hogyan változtak az úticélok? Mit csináltak az egyeteme-
ken, mit tanulhattak? Mi lett belőlük hazatérésük után, hogyan hatott rájuk, is-
mereteikre a hazai jog és közélet rendi és területi feldaraboltsága? 

Ezen és más, kevésbé fontos, kapcsolódó kérdés megválaszolására kísérel-
tem meg - mint említettem - elsődlegesen nyomtatott források alapján egy adat-
bank létrehozását, amelynek kutatásaink számára alapvetően kettős haszna lehet: 

1.) A joghallgatókat prozopográfiai egységként szemlélve, az adatok felvilá-
gosítást adhatnak ezen képzési út funkcionálásról - talán a többi tudományágak 
személyi kutatásainak is használható eredményt adva - illetve a megszerzett is-
meretek integrálásáról; 

2.) A külföldi egyetemet járt joghallgatók adatai szerencsés esetben kiegé-
szíthetik a levéltári kutatásokból nyert archontológiai, karriertörténeti adatokat 

5 Fallenbiichl Zoltán: Ungarische Staatswissenschal't und Beamtenausbildung im 18. Jahrhun-
dert. (Wissenschaft und Recht der Verwaltung seit dem Anacien Regime, ed. E.V. Heyen, Ius 
Commune Sonderhefte 21. Frankfurt am Main, 1984. 213. ss.). Nemes István: Jogi oktatásunk 
múltja az egyetem létrehozásáig. (Korunk, 1972. 1492. ss.) 

6 Bibliográfiájukként megjelölhetők, bár az újabb adatokat nem tartalmazzák: Stoll Béla-Varga 
Imre-V. Kovács Sándor: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1. 101-110. pp.) Budapest, 
1972; Herepei János: Külsőországokbeli akadémiák magyarországi hallgatói. Bibliográfia. 
(Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez Iii. Budapest-Szeged, 1971. 4 4 1 -
451. pp.) 

7 Szabó József-Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521-1700. (Fontes 
Rerum Scholasticarum IV.) megjelenés alatt. 
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és a Joghal lgatói" névtelenségből levéltári adatok alapján „kiemelt" személyek 
irodalmi illetve gyakorlati tevékenységének a feltárása bővítheti ismereteinket a 
magyar jogtörténet eme „sötét" korszakáról. 

Három fő irányból közelítettem a felvázolt problémához. Az első kifejezet-
ten jogtörténeti, jogoktatás-történeti vizsgálat: képet kellett alkotnom a koraújkor 
európai jogi oktatásáról, annak fő irányzatairól, alapfogalmairól, korszakairól, 
területi sőt egyetemenkénti eltéréseiről. A jogtörténészek között közkézen forgó 
összefoglalások8 hasznosítása mellett érdeklődésem azon egyetemek illetve jogi 
karok felé fordult, ahol az egyes korszakokban különösen sok magyarországi pe-
regrinus iratkozott be a juristák közé. A kiválasztott és a jogi oktatás fejlődését, 
irányváltásait is szerencsésen reprezentáló jogi karokról készített, lehetőség sze-
rint a tananyagra, az oktatás módszerére, a jogászprofesszorok - több esetben 
még össze nem állított - listájának rekonstruálására, a frekventált időszakok ne-
vesebb professzorainak rövid pályaképére kiterjedő vázlatok remélhetőleg tájé-
koztatást adnak arról, mit hozhattak haza a magyarországi joghallgatók. A kü-
lönböző korszakokban vizsgált egyetemek a következők: 

1.) tradíció: Padua, Bécs; 
2.) humanizmus: Bázel, a sturmi, majd berneggeri Strassburg; 
3.) usus modernus: Jena, Leiden; 
4 .) felvilágosult-terinészetjogi: Halle, Göttingen, Bécs. 
A megszerzett, vagy megszerzendő ismeretek tekintetében ezt egészíthetik 

ki - második megközelítési irányként - a joghallgatóink által magán vagy nyil-
vános aktus során megvédett disputációk, disszertációk. Az utóbbi időben az eu-
rópai jogtörténeti kutatásokban nagy szerepet kapott ezen jogoktatási mellékter-
mékek „triviális irodalmi" tömegjelenségként való kezelése, elsősorban mint a 
személyi adatok kimeríthetetlen tárháza, másrészt a ius commune szakközönség 
körében való terjesztésének eszközeként, mint irodalomszociológiai vizsgálati 
lehetőség.9 

A magyarországi vitatkozóval kapcsolatba hozható, eddig feltárt mintegy 
130 jogi és joghallgató által védett politikai disszertatió címéből a szinte egész 
Európából beszerzett másolatok alapján, mintegy 100 tartalmi elemzésére van 
lehetőségünk. A disputációk szerzősége körüli évszázados viták eldöntetlensége 
ellenére is jelentős eredményeket várhatunk ezen művek vizsgálatától elsősorban 

8 pl. Coing, Helmut: Die Juristische Fakutät und ihr Lehrprogramm. (Handbuch der Quellen und 
Literatur der neueren europäischen Privatrechtegeschichte. München, 1977. 11/1.) 53-55. pp.; 
Burmeister, Karl Heinz: Das Studium der Rechte im Zeitalter des Humanismus im deutschen 
Rechtsbereich. Stuttgart, 1974. 

9 Ranieri, Filippo: Juristische Universitätsdisputationen im 17. und 18. Jahrhundert. Zur Analyse 
der deutschen Autoren und Händlermarktes (Historische Soziologie der Rechtswissenschaft. 
Ius Commune Sonderhefte. Frankfurt am Main, 1986.) 157.p.; Mommsen, Karl: Katalog der 
Basler juristischen Disputationen 1558-1818. ed. Werner Kundert. Frankfurt am Main. 1978.) 
15-16.pp.; Marti, Hanspeter: Philosophische Dissertationen deutscher Universitäten 1660— 
1750. Eine Auswahlbibliographie. Müchen. 1982. 
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azért, mert ezek az iskolai munkák képezik a magyar köz- és magánjogi iro-
dalom kiindulópontját. 

A kinyomtatott disputációk természetesen személyi információkkal is kiegé-
szítetik a matrikulákból és más forrásokból nyert adatokat, mely adathalmaz 
alapján - harmadik megközelítésként - áttekintés készülne a magyarországi cu-
pida legum iuventutis-ról. Ezen összkép a joghallgatók területi és szociális szár-
mazására, konfesszionális megosztottságára, előképzettségére, átlagos életkorára 
valamint az egyetemi idejük (a joghallgatók aránya a peregrinusok között, egye-
temválasztás és egyetemváltás, tanulmányi előremenetel) általános jellegzetessé-
geire továbbá - amennyiben ez lehetséges - az egyetem utáni karrier-tenden-
ciákra terjedne ki. 

A kutatások során megtapasztalt sokrétű módszertani nehézségek közül a 
legfontosabbnak azt érzem, hogy az adatbank egyrészt sohasem lehet teljes, te-
hát negatív irányban torzít. Ennek elsősorban a források elégtelensége illetve el-
érhetetlensége az oka. így pl. az igen fontos wittenbergi, jénai és bécsi egyete-
mek matrikuláiban10 hiába keressük a választott szak megjelölését. E területen 
tehát hiány mutatkozik, és kérdés, hogy ezen „nem teljesség" miatt az adattömeg 
alapja lehet-e általános következtetéseknek? Másrészt pedig nyilvánvalóan po-
zitív torzítást jelent, hogy a matrikulákban joghallgatóként szereplő peregrinusok 
jó része nem merült el igazán a ius commune tanaiban. Ez elsősorban az arisz-
tokrácia képviselőire jellemző, akiknek „kavalierstour"-jában - a 17. század 
második felében nálunk is elterjedt nevelési szokások szerint - a jogi tárgyak 
hallgatása legfeljebb csak másodrendű szerepet töltött be ." Ezért is fontos min-

10 Wittenberg: Fjörstermann, Kar! Eduard-Hartwig, Otto-Gerhard, Karl: Album Academiae 
Vitebergensis. Ältere Reihe, halle an der Saale, 1895-1905. I—III- (Utánnyomás: Aalen, 1976); 
Weissenborn, Bernhard: Album Academiae Vitebergensis, Jüngere Reihe. I.: 1602-1660. 
(Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und des Freistaates Anhalt, Neue Reihe, 14/15) Mag-
deburg, 1934; Juntke, Fritz: Album Academiae Vitebergensis. Jüngere Reihe. II.: 1660-1710. 
(Arbeiten aus der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle a.d. Saale, 1) 
Halle, Jéna: Mentz, Georg- Jauernig, Reinhold: Die Matrikel der Universität Jena. 1.: 1548-
1652. (Veröffentlichung der Friedrich Schiller Universität Jena) Weimar, 1977.; Köhler, Otto: 
Die Matrikel der Universität Jena. III.: 1723-1764. (Veröffentlichung der Universitätsbiblio-
thek Jena) Halle, 1969-72.; Bécs: Szaivert, Willy-Gall, Franz: Die Matrikel der Universität 
Wien (Publikationen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, 6. Reihe: Quellen 
zur Geschichte der Universität Wien, 1. Abteilung) I.: 1377-1450. Graz-Köln, 1956. II. 1451-
1518/1. Graz-Wien-Köln, 1967. III.: 1518/1I-1579/I. Wien-Köln-Graz. 1971. (Gall, Franz-
Paulhart, Hermine:) IV.: 1579/11-1658/59. Wien-Köln-Graz, 1974. Gall, Franz-Szaivert, 
Marta:) V.: 1659/60-1688/89. Wien-Köln-Graz, 1975.; 
Kéziratban a bécsi Egyetemi Levéltárban: 
VIII.: 1690-1715 
IX.: 1716-1746 
X.: 1747-1778 
XL: 1779-

" Vö. a „kavalierstourral" kapcsolatos igen gazdag irodalomból: Conrads, Norbert: Politische 
und Staatsrechtliche Probleme der Kavalierstour. (Reiseberichte als Quellen europäischer Kul-
turgeschicte. Wolfenbütteler Forschungen. 21. 45. ss.) Wolfenbüttel, 1987.; Loebenstein, Eva-
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den peregrinusnál megállapítani, hogy jogi tanulmányai milyen helyet foglaltak 
el a peregrinációban. Ez felveti a tanulmányi utazások tipologizálásnak és a típu-
sok figyelembe vételének kérdését is. Jómagam a következő osztályozással dol-
goztam: 

- Kavalierstour; 
- akadémia képzés mellékesen jogi tartalommal; 
- célszerű, a hallgató vagy támogatói által meghatározott jogi stúdium; 
- famulusként, kísérőként végzett jogi tanulmányok. 
Az 1520 és 1790 közötti időre eddig 762 adathordozóm van. Sajnos nem le-

het megmondani, hogy ez sok vagy kevés az összes peregrinusok számarányát 
tekintve, hiszen erre az időszakra a magyarországi peregrinusok összlétszámára 
vonatkozóan csak durva becslésekkel rendelkezünk. Ha a 17. századra vonatkozó 
ismert becsléseket elfogadjuk,12 az arány 8500:200, vagyis alig több, mint 2 %. 
Ez akkor is kevésnek tűnik, ha feltételezzük, hogy az arány a 18. századra jelen-
tősen emelkedett. Kiemelkedően magas a magyarországi joghallgatók aránya a 
strafiburgí (20,5 %), a hallei (17 %) és a göttingai (24 %) egyetemeken, valamint 
Bécsben, Mária Terézia korában. 

Érdekes következtetésre ad alapot, ha azt vizsgáljuk, hogy az egyes korok-
ban, mely jogi karok voltak a legnépszerűbbek a magyarországiak között. A fen-
ti nyolc kar beiratkozási adatait összevetve kiderül, hogy az egyes karokat hullá-
mokban keresték fel a magyar joghallgatók, és a hullámok csúcsa mindig az 
adott kar tudományos fénykorára esett. A 16. század közepétől induló hullámzás 
Pádua-StraBburg-Jéna és Leyden-Halle-Göttinga és Bécs útvonalon adta to-
vább a magyar joghallgatók tucatjait. Vagyis elmondhatjuk, hogy értették az 
idők szavát, azaz maguk vagy patrónusaik minőség szerint választották ki az 
adott kor vezető jogi karait. Természetesen az anyagi lehetőségek és a nyomon 
követhető tradíciók korrekciós tényezőként mindig figyelembe veendők. 

A társadalmi státusz több-kevesebb biztonsággal körülbelül a feldolgozottak 
kétharmadánál volt megállapítható. A nemesség viszonylag egyenletesen oszlott 
meg a 250 év alatt, de számuk háttérben marad a nem nemesek, a szélesebb érte-
lemben vett polgárok száma mögött. A nemesség joghallgatási kedve - bizonyos 
párhuzamot felmutatva a birodalmi nemesség egyetemlátogatási adatival - első-

Marié: Die adelige Kavalierstour im 17. Jahrhundert - Ihre Voraussetzungen und Ziele. 
(Dissertation ah der Phil. Fak. der Uni. Wien. 1966); Csäky-Loebenstein, Eva-Marie: Studien 
zur Kavaleirstour österreichischer Adaligen im 17. Jahrhundert. (MIÖG 1971. 408. ss.); 
Kühnel, Harry: Die adelige Kavalierstour im 17. Jahrhundert. (Jahrbuch für Landeskunde von 
Niederösterreich 36/1. 364. ss.) Wien, 1964; Ridder-Simoes, Hilde de: Die Kavalierstour im 
16. und 17. Jahrhundert. (Der Reisebericht. Die Entwicklung einer Gattung der deutschen Lite-
ratur. 197. ss.) Hn. 1989.; Ötvös Péter: Széchenyi Zsigmond itáliai körútja 1699-1700. (Pe-
regrinatio Hungarorum I.) Szeged, 1988.; Frankvan Westrienen, Anna: De Groote Tour. Teke-
ning van de educatiereis der nederlanders in zeventiende eeuw. Amsterdam, én. 335-345. pp. 

12 Vö. Magyarország története 1526-1686. ed. Pach Zsigmond Pál-R. Várkonyi Ágnes. 2. kia-
dás, Budapest, 1987. 1504-1505. pp. 
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sorban a 16-17. század fordulóján13 illetve a 18. században a nemesség felé nyi-
tó hallei reformok után volt számottevő. A nemesség felső rétegének fiaira 
ugyanezek a temporális jellegzetességek vonatkoznak. 

A regisztrált hallgatók csaknem fele polgári, nem nemesi származású. Ez 
nem meglepő, ha figyelembe vesszük a városok nemzetiségi és helyi jogszolgál-
tatási viszonyait. Elsősorban német anyanyelvű polgárfiak találhatók a juristák 
között. így az erdélyi polgár ebben az esetben szinte egyértelmű az erdélyi 
szásszal, mely tény tovább erősíti a római jog ismert szerepét ezen közösség éle-
tében.14 Főleg a 17. század második felétől a német egyetemek megújulási kísér-
leteinek korában tűntek fel nagyobb számban. 

A királyi Magyarország polgári származású joghallgatói tekintetében első-
sorban Pozsony15 és Sopron1 bizonyára tudatos utánpótlás-politikája említésre-
méltó. Ha feltesszük, hogy az e két városból jöttek nagy része vissza is tért szü-
lővárosába, akkor elmondható, hogy a 16. század végétől kezdve mindkét város-
ban állandóan találhatunk néhány „tudós jogokban" jártas akadémistát. A felső-
magyarországi városok is újra és újra jogi tanulmányokra ösztönözték fiaikat, 
míg a többi városokban (Győr, Debrecen, Komárom) csak a 18. században je -
lentkezett gyakrabban ez a gyakorlat. 

Végül néhány, talán túl általános megállapítás: Előrebocsátva, hogy a bea-
zonosítások során - elenyésző kivételtől eltekintve - csak nyomtatott forrásokat 
- így életrajzi és írói lexikonokat, geneológiákat, városi krónikákat és naplókat -
használtam, mintegy 320 joghallgatóról sikerült megállapítani, hogy mi történt 
velük hazatértük után, milyen karriert futottak be itthon. 

Altalánosságban elmondható, hogy a polgárfiak szinte kivétel nélkül vissza-
tértek szülővárosukban, és ott jogi ismereteket megkövetelő hivatalt vagy tiszt-
séget töltöttek be. Érdekes eltérés figyelhető meg az erdélyi szász és a királyi 
magyar városok, elsősorban Sopron példáján kimutatható alkalmazási szokásai 
között. A szászok visszatértük után rögtön a városi vagy széki igazgatás alsó 
polcaira ültették fiaikat, ahonnan azok fokozatosan emelkedtek a „hivatali" rang-
létrán. Néha a fejedelmi-királyi központi igazgatásba is bekerülhettek karrierjük 
csúcsaként.17 Sopronban ezzel szemben azt tapasztaljuk, hogy a hazatérő jogtu-

13 Vö. Prahl, Hans-Werner: Sozialgeschichte des Hochschulwesens. München, 1978. 143. 145. 
pp.; Kohler, Alfred: Bildung und Konfession. Zum Studium der Studenten aus den habsburgi-
schen Ländern an Hochschulen im Reich (1560-1620) (Wiener Beiträge zur Geschichte der 
Neuzeit 5. 64-123. pp.) passim 

14 Vö. Szabó Béla: Az erdélyi szászok római joga (Szakdolgozat a Miskolci Egyetem jogi karán. 
1986. Kézirat) Hamarosan nyomtatásban is. 

15 Lukinich Imre: Adatok a magyar külföldi iskoláztatás történetéhez (Károlyi Emlékkönyv Bu-
dapest, 1933. 335-340. pp.) 

16 Németh Sámuel: A soproni líceum tanulóinak külföldi tanulmányai 1680—1782-ig. (Soproni 
Szemle 1955. 99-117. pp.) 

17 A karriervázlatok forrása: Stenner, Friedrich: Die beamten der Stadt Brassó (Kronstadt) vin 
Anafang der städtischen Verwaltung bis die Gegenwart. (Quellen zur Geschichte der Stadt 
Brassó. VII. - Beiheft I.) 
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dónak először ügyvédként kellett nevet szereznie ahhoz, hogy a város választott 
testületeibe bekerüljön és később tisztségeket nyerjen el.18 

A karriervázlatok vizsgálata kimutatta, hogy a városi illetve a nemesek által 
uralt megyei tisztségviselők között nincsen jelentős kölcsönös mozgás. Néha 
azonban előfordult, hogy egy-egy nemesített városi tisztviselő fontos szerepet 
játszott a megye életében is, de ez inkább kivételként említhető. 

A szegényebb nemes joghallgatók közül számosan hasznosították ismeretei-
ket a megyei közigazgatásban illetve bíráskodásban. Több jegyzőt, alispánt és 
táblai assessort találunk közöttük. Hivatásos hivatalnokként csak a vizsgált kor-
szak végén jelentek meg nemesi származású akadémisták. 

A főnemességből jött joghallgatók sokszor eljutottak a legmagasabb köz-
ponti méltóságokig, kivételként erősítve a születés és a katonai képességek mel-
lett, a világ és szakismeretek elő-elő tűnő jelentőségét. 

Az összkép szerint a hazatértek túlnyomó része (a magyarországi városok-
nál említett behatárolással) - betöltött tisztségeit tekintve - ismereteit elsősorban 
a közigazgatás területén kamatoztathatta. A hatalmi ágak meg nem osztottsága 
természetesen nem zárta ki részvételüket a jogszolgáltatásból, de a szűkebb érte-
lemben vett jogászi feladatokat - gondolok itt elsősorban az ügyvédi vagy jegy-
zői munkára - csak kisebb részük látott el. Ez is mutatja, hogy ezek a „szakmák" 
elsősorban a domidoctus patvaristáknak voltak fenntartva. 

18 A karriervázlatok forrása: Házi Jenő: Soproni polgárcsaládok 1-2. Budapest 1982. 





Zsidi Vilmos 

A BÉCSI EXPORT AKADÉMIA MAGYARORSZÁGI 
HALLGATÓI (1898-1919) 

Akik a dualista rendszer idején hazánkban felsőfokú külkereskedelmi képesítést 
akartak szerezni, azok 1899-től a Keleti Kereskedelmi Akadémián (továbbiak-
ban: KKA) vagy 1912 és 1918 között a Fiumei Kiviteli Akadémián (továbbiak-
ban: FKA) szerezhettek oklevelet. A KKA a Budapesti Kereskedelmi Akadémia 
szervezetén belül 1891-ben alakult Keleti Kereskedelmi Tanfolyam önállósodá-
sávaljöt t létre, és működött 1919/20-ig. Amikoris először mint Világkereskedel-
mi, a tanácsköztársaság idején pedig mint Közgazdasági Főiskola oktatott, majd 
1920-ban beépült a Budapesti Tudományegyetem akkor felállított Közgazdaság-
tudományi Karának szervezetébe.1 

Természetesen akiknek módjukban állt és lehetőségük is volt rá, azok vala-
mely külföldi - nyugat-európai vagy amerikai - külkereskedelmi főiskolát is vá-
laszthatták tanulmányaik végzéséhez. A Magyarországon kívüli, legközelebbi, 
de mégsem igazán külföldi, ám sokak számára elérhető főiskola volt a kettős 
monarchia fővárosában az Export Akadémia (Export Akademie). A Bécsi Ex-
port Akadémia (továbbiakban: BEA) 1898-ban az osztrák Kereskedelmi Minisz-
térium egyik osztályaként kezdte meg működését. A képzési idő - akárcsak a 
magyarországi akadémiákon - 2 év volt, amelyet azonban egy előkészítő év elő-
zött meg. Az oktatás eleinte egy osztályban folyt, ám ez később öt osztályra (Ab-
teilung) fejlődött fel. Az általános osztályok (Allgemeine Abteilungen) mellett 
speciális kurzusok és szemináriumok működtek (Speziálkurs, Offizierskurs, 
Lehrerseminar)." 

A három említett akadémia képzési célok tekintetében különbözött egymás-
tól: más-más földrajzi régióval folytatott kereskedelem számára képezték szak-
embereiket. Ez az eltérő irányultság az egyes akadémiákon oktatott idegen nyel-
vekkel bizonyítható. A BEA-n három idegen nyelv - angol, francia, olasz vagy 

1 Schack Béla-Vincze Frigyes: A kereskedelmi oktatásügy fejlődése és mai állapota Magyaror-
szágon. Bp., 1930. 396. skk.; Szögi László: A Collegium Oeconomicumtól a Közgazdaságtu-
dományi Egyetemig. In: uo: A Marx K. Közgazdaságtudományi Egyetem Levéltára 1891-
1978. Bp., 1988. 6. p. (Bevezetés). 

2 Széplaki János: Kereskedelmi főiskolák külföldön. (A Bécsi Export-Akadémia). In: A Kolozs-
vári Keresk. Akad. értesítője az 1901/02. tanévről. 5-18. p. Ehhez ld. még az Export Akadé-
mia hallgatóinak tanulmányi nyilvántartásait, amelyeket jelzet nélkül őriz a bécsi Közgazda-
ságtudományi Egyetem. Jelen tanulmány keretei nem teszik lehetővé a 31 kötetnyi nyilvántar-
tás részletes felsorolását. így ezt, akárcsak a magyarországi hallgatók névsorát és adatait egy 
későbbi forráskiadványban fogom ismertetni. Itt köszönöm meg a kutatási lehetőség biztosítá-
sát Dr. Hans Dieter Libowitzkynek (Wirtschaftsuniv. Wien), Dr. Kurt Mühlbergernek (Archiv 
der Univ. Wien) és Dr. Szögi Lászlónak. 



96 írástörténet - szakszerűsödés Tóth István György 

spanyol - volt kötelező.3 A FKA-n - az általánosan kötelező olasz mellé - a né-
met, angol, francia nyelvek közül kellett még kettőt választani.4 A KKA-n a né-
met és a francia volt kötelező, amelyekhez további kettő - ebből egy keleti (bal-
káni) - nyelvből kellett választani. A kínálat a következő volt: olasz, szerb, bol-
gár, román, török és újgörög, de az érdeklődők számára indult még orosz, arab, 
sőt Bosznia-Hercegovina annexiója (1908) után bosnyák, Albánia függetlenedé-
sét (1913) követően pedig albán nyelvkurzus is.5 A bécsi és a fiumei intézet te-
hát általános jellegű külkereskedelmi képzést biztosított, míg a KKA egy speciá-
lis területtel (Balkán, Közel-Kelet) folytatott kereskedelemre készítette fel hall-
gatóit. Ezzel egyébként egész Európában egyedül állt.6 

Érzékletesen szemléltethetjük a BEA szerepét a hazai külkereskedő-képzés-
ben az akadémiákra beiratkozott hallgatók létszámával. A KKA-ra 1891-től kb. 
1200, a FKA-ra 1912 és 1918 között kb. 100, a BEA-ra 546 Magyarországon 
született hallgató iratkozott be.7 Számunkra a bécsi akadémia jelentőségét nem 
az ott végzett hallgatók száma adja - hiszen ezek csupán a beiratkozottak cseké-
lyebb részét tették ki - , hanem pusztán az a tény, hogy igen nagy számban kísé-
relték meg magyarországi születésű hallgatók tanulmányaikat elkezdeni vagy ki-
egészíteni BEA-n. 13 olyan hallgatót sikerült azonosítani, akik a Budapesti Ke-
reskedelmi Akadémia elvégzése után iratkoztak be ide, azaz ma használatos ki-
fejezéssel: posztgraduális tanulmányokat folytattak itt. A BEA-ra beiratkozott 
546 fő számát mindenképpen figyelemre méltónak kell tartanunk, ha arra gondo-
lunk, hogy korszakunk végén ennél mindössze 3-4-szer több diplomás külkeres-
kedelmi szakember működhetett Magyarországon. Mindezek alapján indokolt a 
magyar felsőfokú külkereskedelmi szakemberképzés bázisaihoz sorolni a bécsi 
akadémiát. 

Az 1898 és 1919 között beiratkozott, 546 Magyarországon született hallgató 
az akadémia összes hallgatójának (8000 fő) kb. 6,5 %-a volt.8 A születési helyre 
vonatkozóan 522 hallgatóról rendelkezünk pontos adatokkal, így az alábbi vizs-
gálatoknál ezt a számot tekintem 100 %-nak. A születési helyek adatait régiók9, 
településtípusok és megyék szerinti csoportosításban vizsgáltam meg: 

3 Széplaki: i.m. 8. p. 
4 A Fiumei M. Kir. Kiviteli Akad... jelentése az 1912/13. tanévről. 
5 A KKA Szervezeti szabályai. É.n. 4-5. p. Vö.még a tanévi értesítőkkel! 
6 Kunos Ignác igazgató jelentése az 1913/14. tanévről. BKE Lt. 2/b 8. 79/1914. sz. 
7 BEA és KKA nyilvántartások (utóbbihoz: BKE LT. 1/c, 2/c); FKA évi jelentései 
8 Itt csak a történelmi Magyarország Horvátország nélküli (Dráván inneni) területét vettem fi-

gyelembe. Bár 5 horvátországi születésű magyar anyanyelvű hallgatót felvettem, azonban az 
egyéb helyeken születettek (nem több mint 10 fő) nem kerültek be az összesítésbe. A törzs-
könyvek adataiban is voltak hiányosságok, ez az oka annak, hogy a feldolgozás során más-más 
100%-kal dolgoztam. 

9 A születési helyre vonatkozó adatok könnyebb kezelhetősége és áttekinthetősége érdekében 
készült a térképmelléklet, ahol a tradicionális történeti-földrajzi, gazdasági és kulturális szem-
pontok figyelembevételével 6 régiót alakítottam ki, amelyek határai praktikusan a megyehatá-
rokhoz igazodnak: 
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Legtöbben a felvidéki (169 fő; 32,4 %), egyharmaddal kevesebben, de szin-
te azonos számban a dunántúli (100 fő, 19,1 %) és az alföldi (102 fő; 19,6 %) ré-
gióban születettek voltak. A fővárosiak száma 79-et (15,1 %) tett ki. Ennél ki-
sebb arányban (13,8 %) iratkoztak be a legtávolabb eső, kelet-magyarországi ré-
gióból. Ha a hallgatók által megadott születési helyek típusát vizsgáljuk - Buda-
pestet itt is külön kezelve - akkor a következőket állapíthatjuk meg: a beiratko-
zottak majdnem fele (239 fő; 46 %) mindössze 17 magyarországi településről ér-
kezett, amelyek közül csak egy - Halics - nem volt ekkor város. (ld. 1. sz. táblá-
zat) A 17 település kisebb hányada az ország nyugati részen feküdt, a többi pe-
dig elszórtan. Feltűnő, hogy néhány - főleg az Alföldön, vagy annak peremén 
fekvő - nagyvárosból a 20 év folyamán kevesebb mint 5-5 hallgató jutott el a 
bécsi akadémiára. Ilyen város pl. Nagyvárad és Pécs 3-3, Kecskemét és Szabad-
ka 2-2, valamint Debrecen 1 hallgatóval. Kolozsváron született pedig egyetlen 
egy sem volt a beiratkozottak között. 

1. táblázat 
A Bécsi Export Akadémia magyarországi hallgatóinak származási helyei 

1. Budapest 79 

2. Pozsony 42 

3. Brassó 15 

4. Sopron 11 

5. Temesvár 10 

6. Szombathely 9 

7. Székesfehérvár, Nagyszeben, Kassa 8 

8. Halics*, Arad 7 

9. Igló, Nagyszombat, Nagykanizsa, Szeged, Győr 5 

Összesen 17 város 239 fő 

* nagyközség, Nyitra vm. 

I. Dunántúl: A Duna-Dráva közötti terület a nyugati országhatárig, Komárom és Esztergom 
vm. balparti része 
II. Felvidék: A Duna vonala, Komárom, Esztergom, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Heves, Hajdú, 
Szabolcs, Szatmár és Ugocsa vm. északi határaitól az országhatárig 
III. Alföld: Pest-Pilis-Solt-Kiskun balparti része, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú, 
Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Bihar, Békés, Arad, Csanád, Csongrád, Temes, Torontál, Bács-
Bodrog vm-ék területe 
IV. Kelet-Magyarország: a közig. Erdély és a Partium helyén alakult vm-ék, Máramaros és 
Krassó-Szörény. 
V. Délvidék: (Más régiókkal átfedésben lévő terület). Baranya, Bács-Bodrog, Torontál, 
Temes, Krassó-Szörény vm. 
VI. Budapest (Ötlet: Czoch G.-Fazekas Cs.-Szabó G.-Zsinka L.: Magyarország városodása a 
XVIII. században. In: Sic itur ad astra 1991/1.) 
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A vizsgálat egyértelműen igazolja, hogy nem a régiók illetve a települések Bécs-
től való távolsága volt döntő tényező, hanem a települések típusa, és csak ezt kö-
vette a régiók szerinti rendeződés. A településtípus mellett fontos - részben 
össze is függ azzal - a település társadalomszerkezete. 

2. táblázat 
A vármegyék rangsora Bécsi Export Akadémia (BEA) magyarországi 

hallgatóinak születési helye alapján 

Vármegye Települések száma Hallgatók száma 

1. Nyitra 18 25 
2. Bács-Bodrog 13 20 
3. Pozsony 13 17 
4. Torontál 11 17 

5. Hunyad 8 9 

6. Trencsén 8 9 

7. Vas 8 8 

8. Moson 6 7 

9. Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Sopron, Temes 5-5 6-6 

Összesen 100 131 

A 2. táblázat alapján megfigyelhető, hogy az Export Akadémia összes magyaror-
szági hallgatójának kb. lA része (131 fő) 11 vármegye 100 településéről szárma-
zik, amelyek közül csak 6 vármegye 72 hallgatóval található a nyugati területen. 
Az első 5 helyen álló vármegyék közül pedig 3 nem nyugat-magyarországi, sőt 
Bács-Bodrog, Torontál és Hunyad vármegye kifejezetten távol esett Bécstől. 
Megemlítendő azonban éppen a két előbbi területén éltek jelentős számban - né-
met és zsidó - polgárosult elemek. 

Megtévesztőnek tűnik a nemzetiségek által döntő számban lakott várme-
gyék előkelő helye, hiszen Nyitra vármegye lakosságának 71 %-a, Trencsénnek 
91 %-a szlovák volt, míg Hunyadban 80 %-ot tett ki a románok aránya.10 Mégis, 
sem e három, sem pedig a többi, nemzetiségek által többségben lakott várme-
gyékből nem a nemzetiségek érkeztek nagy számban a akadémiára, hanem ma-
gyarok, németek illetve ezekhez asszimilálódó zsidók.11 

Eddigi megállapításaink helyességét az alapkérdés megfordításával ellen-
őrizhetjük, azaz Magyarország mely területéről nem érkeztek hallgatók? Az 
összes vármegye (63) döntő többségében (56) szóródtak azok a települések, 
amelyek a hallgatók születési helyei voltak. Hiányoznak azonban e listáról egyes 
északkeleti vármegyék (Abaúj-Torna, Bereg, Ugocsa), a Székelyföld egy össze-
függő területén fekvő Csík, Háromszék és Udvarhely vármegye valamint Szi-

10 A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. 1. rész. A népesség főbb adatai... 
Bp., 1912. 145., 169., 409. p. (Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat; 42.) 

11 M. Stat. Közlm. i.m.; Venetianer Lajos: A magyar zsidóság története. Bp., 1986. 453. skk. 
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lágy vármegye. A 8 horvátországi vármegye feléből mindösszesen 5 magyar 
anyanyelvű hallgatót találtunk. Az 1. táblázatban megadott 17 település közül 6, 
a 2. táblázatban felsorolt 11 vármegye valamelyikére esett. E vármegyék minde-
gyike l - l várossal szerepelt, kivéve a 2 várossal (Pozsony, Nagyszombat) . je-
lentkező" Pozsony vármegyét. 

Ezen adatok értelmezését segíti, ha azokat nem önmagukban, hanem a két -
fent bemutatott - magyarországi akadémia hallgatóinak hasonló adataival való 
összevetésben vizsgáljuk. Az összehasonlítást csak százalékos arányban érdemes 
elvégezni, az abszolút számok jelentős eltérése miatt. A két magyarországi intéz-
mény közül mindenképpen a KKA vizsgálata értékesebb. Bár a FKA profilja a 
közelebb állt a bécsi akadémiához, azonban működésének ideje, de méginkább a 
működéséhez kapcsolódó információ-mennyiség igen csekély, így az csak na-
gyon óvatosan kezelendő. 

Ha a KKA hallgatóinak születési helyét vizsgáljuk a területi megoszlás 
szempontjából (ld. térképvázat), akkor láthatjuk, hogy legtöbben - még a „hely-
beli" budapestieket is megelőzve - az alföldi régióból érkeztek (315 fő, 29,2 %). 
A sorban második a felvidéki régió (215 fő, 20 %), amely szinte azonos a FKA 
esetében kialakult százalékos aránnyal. Ide az Alföldről 38 fő (29 %), a Felvi-
dékről pedig 27 fő (20,6 %) érkezett. Hasonló arányban volt képviselve a dunán-
túli régió is: KKA 157 fő (14,5 %), az FKA 20 fő (15,2 %). Jelentős viszont az 
eltérés Kelet-Magyarország esetében. Míg a FKA esetében 20 % feletti az arány, 
addig az e régióhoz közelebb eső KKA esetében ez csak 10 %, amely a BEA ke-
let-magyarországi hallgatóinak arányhoz közelít. 

A régiók szempontjából szemlélve a kapott adatokat, megállapíthatjuk, hogy 
a Felvidékről érkeztek legtöbben mindhárom akadémiára (20-30 % között). Sze-
rényebb hányadban (14-19 %), de közel egyenlő arányban képviseltette magát a 
dunántúli régió. E két régióból jutottak el a legtöbben Bécsbe. Az alföldi régió-
ból szinte azonos arányban tanultak jövendő külkereskedők Budapesten és Fiu-
mében, ahová Kelet-Magyarországról érkeztek a legtöbben. A három intézmény 
iránt egyik régióban sem csökkent 10 % alá az érdeklődés. 

A KKA hallgatóinak születési helyeit vizsgálva kitűnt egy sajátosság: a be-
iratkozottak viszonylag nagy hányada (14,6 %) öt déli vármegye (Baranya, 
Bács-Bodrog, Torontál, Temes és Krassó-Szörény) összefüggő területéről szár-
mazott. Tehát éppen azokról a területekről, amelyek közel voltak a balkáni or-
szágokhoz vagy - az utóbbi három esetében - határosak voltak azokkal. 

A keleti akadémia pedig pontosan ezzel a keletnek nevezett területtel folyta-
tandó kereskedelem számára képezte a szakembereket.12 (Vö. térképmelléklet V. 
régió) A keleti és a fiumei akadémia adataival is elvégezve a vármegyénkénti 
csoportosítást - Budapest nélkül - a következő eredményeket kapjuk: Az összes 
magyarországi vármegye (63) - Udvarhely kivételével - képviselve volt a KKA-n, 

12 A KKA hivatásáról ld. Dr. Kunos Ignác: A magyar kir. KKA története. In: KKA Szövetségi 
Ért. 1910/8-9. 1-3. p. 
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ezzel szemben a FKA-ra 18-ból (30 %) nem érkeztek hallgatók. A már említett 
rövid működési időt figyelembe véve azonban itt nem lehet következtetéseket 
megfogalmazni. Tanulságosabb lehet, ha sorrendbe állítjuk a vármegyéket. A 
következő összesítésben azok a vármegyék szerepelnek, amelyekben a K K A 
esetében legalább 20, a FKA esetében pedig legalább 5 olyan település feküdt, 
amelyek a hallgatók születési helyei voltak. 

3. táblázat 
A vármegyék rangsora a Keleti Kereskedelmi Akadémia (KKA) és a Fiumei 

Kiviteli Akadémia (FKA) hallgatóinak születési helye alapján 

Keleti Kereskedelmi Akadémia 
1898-1919 

Fiumei Kiviteli Akadémia 
1912-1916. 

Vármegye Hallgatók száma Vármegye Hallgatók száma 

1. Bács-Bodrog 62 1. Bács-Bodrog 8 

2. Pesl-Pilis-Soll-Kiskun 51 2. Zala 7 

3. Temes 38 3. Bihar, Szeben 5-5 

4. Baranya, Nyílra, Torontói 29-29 

5. Sopron 24 

6. Krassó-Szörény 23 

7. Abaúj-Torna 22 

8. Szalmár 21 

9. Jász-Nagykun- Szolnok 20 

Összesen 348 fő Összesen 25 fő 

Összevetve a két táblázatot a BEA hasonló adataival (ld. 2. táblázat) a követke-
zőket állapíthatjuk meg: míg a BEA esetében 11 vármegyéből a hallgatók ne-
gyedrésze, a KKA esetében ugyanennyi vármegyéből harmadrésze érkezett. A 
11 vármegyéből 6 azonos, ha sorrendjük el is tér egymástól. Végül pedig B á c s -
Bodrog vármegye mindhárom akadémia esetében az élen található. Sajátos, a 
fiumei akadémián alacsony volt a helybeliek száma. 

A hallgatók születési helyének vizsgálata után vegyük górcső alá azok anya-
nyelvi és vallási - Közép- és Kelet-Európában oly fontos, egymással is szorosan 
összefüggő - adatait, amelyeket az alábbi táblázatok tartalmaznak. A BEA hall-
gatóinak anyanyelvi megoszlását a felekezeti megoszlással együtt tudjuk táblá-
zatban összegezni, míg a másik két esetben a források sajátosságai miatt ez nem 
volt lehetséges. 
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4a. táblázat 
A Bécsi Export Akadémia (BEA) magyarországi hallgatóinak anyanyelvi és 

felekezeti megoszlása 

Magyar Német Román Horvát Szerb Szlovák Egyéb Össz 

(%) 

Római katolikus 62 57 - 1 - 2 2 124 
(24,1) 

Görög katolikus 1 - 5 - - - - 6 

(1,2) 

Református 9 - - - - - - 9 

(1,7) 
Evangélikus 22 42 - - - 6 1 71 

(13,7) 

Ortodox 2 2 10 1 8 - 1 24 
(4,8) 

Izraelita 195 85 - 1 - - - 281 
(54,2) 

Egyéb 3 - - - - - - 3 
(0,6) 

Összesen 
(%) 

294 
(57) 

186 
(35,9) 

15 
(2,9) 

3 
(0,5) 

8 
(1,5) 

8 

(1,5) 

4 
(0,6) 

518 
(100) 

4b. táblázat 
A Keleti Kereskedelmi Akadémia (KKA) és a Fiumei Kiviteli Akadémia (FKA) 

magyarországi hallgatóinak anyanyelvi megoszlása 

Keleti Kereskedelmi Akadémia Fiumei Kiviteli Akadémia 

fő százalék fő százalék 

Magyar 621 83,4 114 87 

Német 59 8 9 6,7 

Román 20 2,6 3 2,3 

Horvát 3 0,4 2 1,6 

Szerb 24 3,1 1 0,8 

Szlovák 8 1 - -

Egyéb 10 1,5 2 1,6 

Összesen 745 100 131 100 
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4c. táblázat 
A Keleti Kereskedelmi Akadémia (KKA) és a Fiumei Kiviteli Akadémia (FKA) 

magyarországi hallgatóinak vallási megoszlása 

Keleti Kereskedelmi Akadémia Fiumei Kiviteli Akadémia 
fő százalék fő százalék 

Római katolikus 224 29,4 47 35,8 

Görög katolikus 2 0,3 1 0,8 

Református 47 6,2 17 13 

Evangélikus 65 8,5 14 10,8 

Unitárius 1 0,1 2 1,6 

Ortodox 43 5,5 4 2,9 

Izraelita 370 48.5 46 35,1 

Muzulmán 10 1,3 - -

Egyéb 1 0,1 - -

Összesen 763 100 131 100 

A budapesti és a fiumei akadémián 80 % felett volt a magyar anyanyelvűek ará-
nya, míg Bécsben ez jóval kevesebbet mutat (57 %), de ez az 1910. évi nép-
számlálás eredményét figyelembe véve, még így is 8 %-kal haladta meg a ma-
gyar nyelvű összlakosság arányát.13 A nemzetiségek aránya a tanulók között a kö-
vetkezőképp alakult: BEA: 43 % (amelyből egyedül a németek 36 %-ot tettek ki), 
KKA: 15 %, FKA: 13 %. A bécsi hallgatók között a németek számaránya há-
romszorosa volt a német lakosság hazai arányának, ellenben e szám Budapesten 
és Fiumében 10 % alatt maradt. 

A két magyarországi akadémia esetében a nemzetiségi hallgatók számará-
nya a hazai felsőoktatásban résztvevő nemzetiségi hallgatók arányának (13,8 %) 
felelt meg. A BEA esetében azonban jóval kisebb volt (7 %), ha azt a németek 
nélkül vizsgáljuk.14 Nem tekinthetjük tehát a bécsi akadémiát a magyarországi 
kereskedelmi felsőoktatásból „kizárt" nemzetiségek alternatív képzési helyének. 
Ha a korabeli magyarországi nemzetiségek arányát összevetjük az akadémiai 
hallgatók adataival, a következőket kell kiemelnünk: a románok 2 - 3 %-kal sze-
repeltek, ez pedig országos arányszámuk csupán töredéke volt. Hasonló módon, 
a szlovákok is igen csekély arányban (1-1,6 %) vettek részt e képzésben, és 
megemlítendő, hogy Fiumében egyetlen szlovák anyanyelvű hallgatót sem talál-
tunk. Ruszin nemzetiségű hallgató pedig a három akadémia egyikére sem iratko-
zott be. Egyedül a délszlávok - horvátok és szerbek - együttes aránya a KKA-án 

13 M. Stat. Közlm. i.m. Térképmelléklet: Katus László: A magyar katolicizmus a XVIII-XIX. szá-
zadban (jozefinizmus, liberalizmus és katolikus megújulás). In: A kat. egyház Magyarországon. 
Szerk.: Simorjai Á.-Zombai I., Ecclesia Sancta I. Bp., 1991. A 61. old. táblázatának kiegészítése. 

14 Magyarország története 1890-1918 1-11. Föszerk.: Hanák P. Bp.. 1983. 891. p. 
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(3,5 %) közelítette meg az országos arányt (3,6 %).15 Ugyanez azonban a BEA 
és a FKA esetében már nem volt érvényes. Csak 27 %-kal több magyar anya-
nyelvű hallgató iratkozott be a budapesti akadémiára, mint a bécsire. A németek 
aránya Budapesten ötöde a Bécsbe jelentkezetteknek. Magyar és német anya-
nyelvűek többségben (93 %) voltak a bécsi akadémián, ahol ezen belül az izrae-
lita vallásfelekezethez tartoztak legtöbben a Magyarországon születettek közül. 

Dolgozatunk elején harmadik lehetséges vizsgálati szempontként jelöltük 
meg a hallgatók hitfelekezet, azaz vallás szerinti megoszlásának vizsgálatát. Ami 
annál is érdekesebb, mivel a magyar társadalomnak létezett (létezik) egy olyan 
rétege, amelyet elsősorban a vallási statisztikákban lehet(ett) megragadni. Ter-
mészetesen a zsidóságról van szó. Jelen tanulmánynak semmiképp nem lehetett 
feladata azt a sokat vitatott kérdést eldönteni, hogy ki a „zsidó" vallási, nemzeti-
ségi, antropológiai, kulturális stb. szempontból. Ezért csak a korabeli vallási sta-
tisztikák által kínált lehetőséget felhasználva, felekezeti alapon használjuk a zsi-
dóság fogalmát. Ugyanakkor hiba lenne, ha a polgári átalakulásban oly jelentős 
és fontos szerepet játszó zsidóság vizsgálatáról lemondanánk. A dualizmuskori, 
modernizálódó Magyarország szempontjából nagy jelentősége volt, hogy az iz-
raelita hitfelekezet tagjainak túlnyomó része magyarnak, egy kisebb része pedig 
németnek (ti. német anyanyelvűnek) vallotta magát. 

A felekezeti hovatartozással kapcsolatos egyik legfontosabb megállapítás, 
hogy az izraelita hitfelekezethez tartozók többszörösen meghaladták magyaror-
szági országos arányszámukat (4,5 %)16 A BEA esetében ez az arány 54,2 %, a 
KKA esetében 48,5 % volt. Ezek a számok felülmúlták a budapesti egyetemi át-
lagarányt (35-40 %), szemléletesen fejezve ki a zsidóság gazdasági (kereskedel-
mi) pályák felé történt orientálódását.1 Kisebb, de jelentős volt a FKA-án tanuló 
izraelita vallásuk aránya (35,1 %). Érdekes, hogy ez szinte azonos számot muta-
tott a katolikusokéval (35,8 %). Az izraelita vallásfelekezet adatait a zsidóság 
magyarországi területi elhelyezkedésével összevetve megállapítható, hogy nem a 
zsidóság által jelentős számban és százalékban lakott északkeleti vármegyékből 
(Ung, Ugocsa, Bereg, Máramaros, Zemplén) és törvényhatósági jogú városokból 
érkeztek a legtöbben. Ennek alapján úgy tűnik, nem a zsidó vallási ortodoxia kö-
réből került ki az izraelita hallgatók nagyobb része. Másfelől pedig azt kell lát-
nunk, hogy az adott terület vagy régió gazdasági, társadalmi fejlettsége szintén 
jelentős befolyásoló tényező volt a pályaválasztás, (tovább) tanulás esetében. 

Az izraelitákhoz hasonlóan az evangélikusok is - bár szerényebb mértékben -
meghaladták országos számarányukat (7,1 %). A BEA-án az evangélikusok hoz-
závetőlegesen kétharmada német, majdnem egyharmada magyar, kisebb hánya-
da pedig szlovák anyanyelvű volt. 

15 M. Stat. Közlm.; Stat. melléklet 
16 Uo. 
17 Ez a tendencia már az oktatás középszintjén is megragadható: a felsőkereskedelmi iskolákban 

az 1901/02. tanévben 50% volt az izraelita vallásúak aránya. Vö. Keresk. Szakoktatás X/ l . 26. p.; 
X1/2-3. 83-84. p. és Venetianer i.m. 471-8. p. 
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Az országos arány alatt maradt a latin és görög szertartású katolikusok (24,1 
illetve 35,8 %), a görög keleti ortodoxok (2,9 illetve 4,8 %) és - a fiumei akadé-
miát kivéve - reformátusok részaránya.18 Utóbbi azzal magyarázható, hogy Ma-
gyarországon a kereskedelmi szektor szakszerűsítésében és fejlesztésében a zsi-
dó és német polgárság járt elől. A református polgári réteg az állami, politikai 
élet szférájában játszott jelentős szerepet és nem elsősorban a gazdaságban.19 

A vallási statisztikák alapján kimutatható további sajátosság, hogy Bécsben 
egyetlen unitárius vallású hallgató nem tanult, Budapestre pedig több muzulmán 
is beiratkozott. 

Összefoglalva az eddigieket elmondható, hogy Magyarországon a dualiz-
mus korának második felében az állam modernizációs átalakítása során, a szak-
szerűsödési elveknek megfelelően, nagy lendülettel folyt a közgazdasági, ezen 
belül pedig a (kül)kereskedelmi felsőoktatás kiépítése.20 Ez azonban ellentmon-
dásos formában valósult meg, hiszen - jóllehet, a felsőfokú szakképzés kiépítése 
önmagában ugyan haladást jelentett, de - a konkrét forma, azaz az egyetemek 
helyett működtetett akadémiák rendszere, túlhaladott szisztémát konzervált. A 
Bécsi Export Akadémia is természetesen beépült ebbe a struktúrába azáltal, hogy 
a hazai külkereskedelmi felsőoktatás egyik peregrinációs helyévé és részben a 
posztgraudális tanulmányok bázisává vált. Megállapítottuk, hogy a tárgyalt aka-
démia rendelkezett egyfajta földrajzi vonzáskörzettel, de az is kimutatható, hogy 
mindhárom akadémiára Magyarország északnyugati részéből érkeztek a legtöb-
ben. Mégsem tekinthető egyik akadémia sem csupán szűken értelmezett regioná-
lis főiskolának, hiszen az ország egész területéről jelentős számban érkeztek 
hallgatók. A KKA speciális vonzáskörzetének volt tekinthető a Délvidék. Az 
anyanyelvi és vallási adatok alapján egyfajta társadalmi vonzáskör mutatható ki: 
a magyar mellett a német anyanyelvű, asszimilációra hajlamos városi-polgári 
zsidó lakosság köre. Fontos megállapítás, hogy az asszimilációnak ellenálló ha-
zai nemzetiségek a bécsi akadémián sem tanultak nagyobb arányban, mint a ha-
sonló, magyarországi akadémiákon. 

A jelen tanulmányban kialakult kép pontosítása érdekében érdemes lenne az 
adatokat más, korabeli, hasonló profilú, külföldi felsőoktatási intézmények meg-
felelő adataival összevetni. Hasznos lenne a BEA magyarországi hallgatóinak 
karriertörténetét nyomon követni, továbbá a gazdasági élet korabeli vezető egyé-
niségeinek felsőfokú tanulmányaira vonatkozó adatokat kimutatni.21 Ezen adatok 
birtokában még pontosabb kép lenne rajzolható a Bécsi Export Akadémiának a 
külkereskedelmi szakemberképzésben elfoglalt helyéről. 

18 M. Stat. Közlm. i.m. 
19 Vö. Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Bp., 1982. Kül.:28., 33., 40. skk. 
20 1873: Bp-i Keresk. Akad., 1891: Keleti Keresk. Tanfolyam (később KKA), 1902: Kolozsvári 

Keresk. Akad., 1912: FKA, 1914: Műegyetemi Közgazd. Osztály megnyitása. Vö: Szögi i.m. 
6.p. és Schack-Vincze i.m. 

21 Erre pl: Zsidi Vilmos: Magyar ösztöndíjasok és volt kereskedelmi főiskolai hallgatók keleten. 
(Forrásközlés). In: Tanulmányok a magyar felsőoktatás XIX-XX. századi történetéből. (Fej. az 
ELTE történetéből 14.) Bp., 1991. 71-103. p. 
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ELITKÉPZÉS, ELITKIVÁLASZTÁS, ELITLEGITIMÁCIÓ 
A középiskola társadalmi funkcióinak alakulása Magyarországon 

1948 előtt 

A magyarországi középiskolai elitképzés modernizációja, éppúgy mint az egész 
Monarchiáé, az 1849-es abszolutista „szervezési tervezettel" (Entwurf) kezdő-
dött és a századforduló táján, amikor a legtöbb klasszikus, latint is oktató fiú kö-
zépiskola nyolcosztályossá fejlődött és megindult a lányközépiskolák alapítási 
folyamata, nagyjából lezárult. Az így kialakult iskolastruktúra lényegében fenn-
maradt egészen a kommunista képzési reformig, bár intézményeink hálózata -
lakosságegységre számítva még az ország 1919 utáni drámai területcsökkenését 
követően is - folytonosan nőtt és bizonyos szerkezeti módosulások azután is be-
következtek. Ez utóbbiak között a reál és humán irányultságú fiúgimnáziumok 
1924-ben történt szétválasztását, azt követően a reáliskolák fokozatos átalakulá-
sát reálgimnáziummá, majd az egységes, fiú és lány középiskola 1934-ben vég-
rehajtott törvényes megteremtését, végül pedig a gimnáziumok alsó osztályainak 
az újonnan képzett általános-iskolai hálózatba való, 1946-ban elrendelt betagolá-
sát kell említnünk. E változások azonban a középiskolák legfőbb társadalmi sze-
repköreit alig érintették. Dolgozatomban három megközelítésben kísérlem meg 
ezeknek a szerepköröknek leírását és sommás társadalomtörténeti elemzését. Elő-
ször a legáltalánosabb rendszersajátos jellemzőket mutatom be. Ezután a klasszi-
kus középiskolákban megtestesített elitképzés fontosabb össztársadalmi funk-
cióit kísérlem meg tételesen felvázolni. Végül ugyanezek jelentősebb történelmi 
átalakulásait igyekszem nyomon követni. 

A MAGYAR KÖZÉPISKOLAI RENDSZER FŐBB JELLEMZŐI 
E tekintetben először az egész iskolarendszer erősen hierarchikus felépítését kell 
említeni. Az iskolai hierarchián belül ugyanis a klasszikus középiskolák kulcs-
helyzetet foglaltak el, amennyiben „lefelé" és „oldalra" való zártságukkal, ám 
„felfelé" való nyitottságukkal egyedül biztosították a „hosszú iskolai pálya", 
azaz a főiskolai tanulmányok lehetőségét. 

A „lefelé" és „oldalra" való zártság a gyakorlatban azt jelentette, hogy a kö-
zépiskolák a 4 elemit végzős tanulókból a legjobbak közül válogathattak, de az 
„oldalról" való bejutásért a nem könnyű különbözeti vizsgával olyan nagy árat 
kellett fizetni, hogy ezt már eleve kevesen kísérelhették meg. Az 1868. évi, Eöt-
vös-féle népiskolai törvény óta ugyanis a magyar középfokú oktatási rendszer a 4 
elemit elvégzőket többszörös válaszút elé állította. A legjobbak és a leginkább 
fizetőképesek a klasszikus középiskolába (gimnázium vagy reáliskola) mehetek és 
nyitva állt előttük, elvben, az érettségin át az egyetemi diplomaszerzés lehetősége. 
A többiek választhatták a 12 éves iskolakötelezettségi korig vivő elemi „ismétlő" 
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osztályokat és a zsákutcás középiskolákat, 14-16 éves korig a polgári iskolát, 
majd azután a felső kereskedelmit vagy a tanítóképzőt, melyek továbbtanulást nem 
tettek lehetővé. Igaz, hosszú ideig, egészen a 20. század elejéig érettségi nélkül is 
elérhetők voltak egyes kis szakértelmiségi pályákra képesítő (kereskedelmi, mező-
gazdasági, katonatisztképző, képzőművészeti ) akadémiai tanfolyamok. Hozzájuk 
lehet sorolni a papneveldéket is. Az I. világháború előtti években ezeknek legtöbb-
jében okozatosan bevezették az érettségi követelményét, s így ezek is átminősültek 
„valódi" főiskolákká. Végig kivételt képeztek azonban az érettségi kötelezettsége 
alól egyes művészképző akadémiák növendékei, elsősorban a Zeneakadémiáé, 
mely sajátos szakkövetelményei révén a többi felsőfokú intézménynél e tekintet-
ben „nyitottabb" maradt. Egyedi kivételként említhető még az 1928-ban Szegedre 
helyezett Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola, mely szintén az érettségit megke-
rülve szelektálta hallgatóit és mégis mintegy „félegyetemi" képzést nyújtott. 

Lényegét illetőleg tehát a magyar középiskola kettős struktúrájú volt: Egy-
részt az érettségin keresztül a diplomás „magas értelmiség" felé vitt, másrészt a tu-
lajdonképpeni egyetemi diplomával nem rendelkező kispolgári önállói státus és az 
alkalmazott kisértelmiség felé. Ez a hierarchikus elrendezés merevnek tekinthető, 
amennyiben a klasszikus középiskola még azok számára is jelentős társadalmi 
distinkciós tőkét biztosított, akik nem jutottak el az érettségiig, vagy már eleve 
nem építették be iskolai stratégiájukba az érettségizés esélyét. Feltűnő ugyanis, 
hogy a gimnáziumba iratkozottak nagyobbik része egészen a két világháború kö-
zötti időkig a 4. osztály után abbahagyta tanulmányait. A múlt század végéig még 
a 2. gimnáziumi osztály után is nagy volt a lemorzsolódás. Mindezt úgy lehet ér-
telmezni, hogy sokan - tanulmányi eredményeiktől függetlenül - már eleve csak a 
tankötelezettség éveit, illetve az 1883. évi minősítési törvény után a minimális 
„középosztályi belépőt" biztosító négy gimnáziumot szándékoztak elvégezni, és a 
„kettős struktúra" - rövid vagy hosszú iskolai stratégia - részben a „hosszú" isko-
lai útnak nekivágó iskolai közönségen belül érvényesült. így ez a „kettős struk-
túra" két, a kiképzett fiatalok korát illetőleg egymás mellett, az intézmények által 
nyújtott karrierlehetőségek szempontjából hierarchikusan egymás felett elhelyez-
kedő intézményhálózatot jelenített meg. A klasszikus középiskolák és az érettségit 
kívánó egyetemek és főiskolák egy intézményblokkot, a többiek egy másik intéz-
ményblokkot képeztek. Innen a tulajdonképpeni „elitképzők" (gimnázium + egye-
tem) funkcionális egysége, publikumuk társadalmi szelekciójának azonossága, az 
intézmények közös presztízsszimbolikája a társadalmi térben. 

El kell ismerni, hogy hasonló „kettős struktúrát" a legtöbb nagy európai ok-
tatási rendszerben - mind az angol, mind a francia, mind a porosz-német iskola-
modellben - meg lehet találni a jelenkorban. A magyar rendszer e tekintetben is 
tulajdonképpen a porosz-német és az ausztriai rendszer hazai, nem különösképp 
eredeti válfaját képviselte. 

A klasszikus középiskolák másik rendszersajátos jellemzője az a történelmi-
leg hosszúra nyúló, lassú államosítási folyamat volt, melyen át az érintett intéz-
ményhálózat egy lényegileg egyházak által kontrollált rendszerből egy, az állam 
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tényleges fennhatósága alá helyezett, majd 1948-ban formálisan is majdnem tel-
jesen államosított rendszerré változott. Ennek az államosítási folyamatnak első 
állomása azt jelentette, hogy a központi hatalom egyre erőteljesebben meghatá-
rozta az oktatás jellegét és tartalmát: nyelvét, az oktatandó tárgyakat, azok óra-
beosztását, így a rendszer egész tematikus időmérlegét, a használható tanköny-
veket stb. Mint ismeretes, az ilyenfajta törekvések visszanyúltak a felvilágosult 
abszolutizmus iskolapolitikájához: Mária Terézia, de főképpen II. József és utó-
dai ilyenirányú rendelkezéseihez, amelyek az Entwurf kiadásával a tulajdonkép-
peni modern, államilag szervezett 8 osztályos, érettségivel záruló, klasszikus kö-
zépiskolát megteremtették. Az államosítás központi folyamata ezzel nem állt le. 
A kiegyezés után a középiskolai törvényhozás kötelezővé tette az oktatók egye-
temi diplomáját, és az állami felügyeleti rendszerrel egyre pontosabban meg-
szabta az oktatás módozatait és minőségét. 

A magyar középiskolák hálózata azonban ezzel még nem alakult át állami in-
tézmények hálózatává, hiszen a történelmi alapító testületek - majdnem kizárólag 
az egyházi hatóságok - továbbra is gyakorolták fenntartói, sőt tulajdonosi jogaikat, 
akárcsak az elemi oktatásban. Ez a felsőoktatáshoz képest igen nagy különbséget 
takart. Az egyetemi és főiskolai piacon ugyanis már 1867 előtt - a papképző intéz-
mények és egyes, továbbra is felekezeti fennhatóságé jogakadémiák kivételével, 
de az egyetemhez tartozó teológiai fakultásokat, sőt a nemsokára állami intéz-
ményként megalakuló budapesti neológ Rabbiképző intézetet is beleértve - lénye-
gileg állami monopólium alakult ki. Fontos része volt ennek a monopóliumnak az 
egyetemek melletti, államilag szervezett tanárképző intézetek nyújtotta pedagógiai 
képzés kötelezővé tétele a nyilvános középiskolai tanárok számára. Bár a legna-
gyobb katolikus tanító rendek - így a piaristák, a zirci ciszterek és a pannonhalmi 
bencések - e tekintetben is kivételes helyzetet élveztek, amennyiben joguk volt a 
rendtagokat saját tanárképzőkben taníttatni, ez azonban a középiskolai tanárok 
csupán elenyésző töredékét érintette. A középiskolai piacon viszont az állam csak 
az 1860-as években kezdte el saját intézményhálózatainak kiépítését. Egyrészt, 
hogy a középiskolai kínálat által addig elhanyagolt régiókat ellássa, másrészt pe-
dig ezért, hogy - elsősorban a nagyobb városokban - a felekezeti intézményeket 
konkurenciális helyzetbe hozza. így Budapesten például a múlt század végén az 
állami gimnáziumok és reáliskolák abszolút túlsúlyba is kerültek, és az állami 
szektor a két világháború közötti korszak végén országosan már az összes intéz-
mény mintegy felét szolgáltatta. Tehát a közvetlen állami szerepvállalás súlya tör-
ténelmileg egyre nőtt, míg az állam által gyakorolt közvetett kontroll is megszilár-
dult, nevezetesen a tanárok egyetemi diplomájának kötelezettsége, az oktatási 
programok megszabása, az intézményi szerkezet előírása, a felügyeleti rendszer 
megszervezése, az érettségi állami biztosok által való ellenőrzése stb. révén. 

A magyar középiskolák társadalmi kontrolljának tehát ez a kettősség - a nö-
vekvő közvetett, de szigorú törvényes felügyelet valamint az iskolai piacon meg-
lévő, az állami intézmények által közvetlenül játszott konkurenciális szerep - ad-
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ta rendszersajátos karakterét. A többi nagyobb európai mintarendszerben vagy a 
magánkezdeményezés egyértelmű túlsúlya (Anglia) vagy ellenkezőleg, az állami 
felügyelő szerep és az állami szektor piaci túlsúlya (Franciaország, Porosz-Né-
metország, Ausztria) volt a jellemző. Az állam és az egyház között tendenciálisan 
egyenlően felosztott konkurenciális mező lényegében csak nálunk fordult elő. 

A magyar középiskola harmadik jellemzőjét nagyfokú intézményes nyitott-
ságában érhetjük tetten. Ez azt jelentette, hogy globálisan az elitképzés fenntar-
tás nélkül fogadta be a jelentkező fizetőképes közönség túlnyomó részét, ha nem 
is az egészét. A nyitottság ugyanis még akkor is kiemelendő rendszersajátos jel-
lemző, ha történelmileg soha sem volt olyan teljes mint a korán szekularizált, 
nagy nyugati állami, például franciaországi elitképző intézetek hálózatában. 

A nyitottság ellentéte a diszkriminatív felvételi politika vagy a preferenciális 
jelöltkiválasztási rendszer. Ebből a szempontból talán paradoxonnak tűnhet az a 
megállapítás, hogy a magyar középiskolák felvételi politikája a szekularizáció elő-
rehaladásával vezetett be időszakonként egyre több megkülönböztetést. Azt lehet 
ugyanis mondani, hogy a múlt század végéig a nyitottság majdnem teljes volt. Ha 
a protestáns vagy a katolikus iskolák saját felekezetű diákokból többet vettek fel, 
ez elsősorban a diákság keresletének irányán, a preferenciális iskolaválasztáson és 
nem a másvallásúak kirekesztésén múlott. Ilyen preferenciák egyébként a keresz-
tény felekezetek között erősebben érvényesültek, mint a zsidó diákság. Ez utóbbi-
ak ugyan statisztikailag sokkal gyakrabban mentek protestáns gimnáziumba vagy 
reáliskolába, de ennek sokszor nem a katolikus iskolák elzárkózása, hanem - el-
lenkezőleg - azok misszionárius buzgalma, nyitottsága volt az oka: az érintett szü-
lők tartottak a felekezeti prozelitizmus (a „kitérés") kockázatától. A századfordu-
lón módosult ez a helyzet, minden bizonnyal az 1894/96-os valláspolitikai tör-
vényhozásra való reakció gyanánt és a kibontakozó „kultúrharc" jegyében. A kato-
likus gimnáziumok preferenciális felvételi politikája felerősödött. Ezt követte - bár 
inkább már csak 1920 után - a többi felekezet hasonló törekvése, annál inkább, 
mivel a fiú iskolák piacán 2 zsidó fiú-középiskola is megjelent (Budapesten és 
Debrecenben). A világháborúk közötti időszakban már erős vallási szegregáció 
jellemezte a rendszert, elsősorban protestáns-katolikus viszonylatban. Azonban a 
protestáns gimnáziumok nyitottsága a zsidó diákokkal szemben valamint az állami 
és községi gimnáziumoké az egész fizetőképes publikummal szemben 1939-ig 
fennmaradt. A bezárkózás legdrámaibb, utolsó állomása az 1939. évi numerus 
clausus volt, amely rendeleti úton az összes diák 6 %-ában szabta meg az első osz-
tályokba felvehető zsidó diákok arányát. Ezt a magyar jogrendben példátlan intéz-
kedést az állami iskolák azonnal végre is hajtották, a protestánsok azonban - ame-
lyeket pedig leginkább érintett - nem teljesen. Viszont még az államiak is hagytak 
egy kiskaput a rendelkezés szigorával szemben Budapesten és egyes nagyvárosok-
ban, ahol a zsidó középiskolai kereslet legszámottevőbb volt. Az újonnan vissza-
csatolt területeken engedélyezték újabb zsidó középiskolák felállítását, és Buda-
pesten három központi kerületben lévő gimnáziumban külön „zsidó osztályok" 
szervezésével a megengedettnél jóval nagyobb keretben tették lehetővé zsidó diá-
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kok felvételét. A numerus clausus minden tekintetben ellentmondott a rendszer 
belső logikájának, amelyben a nyitottság történelmi modellje fontos szerepet ját-
szott. A protestáns vagy a piarista gimnáziumokban még a zsidótörvények éveiben 
is érettségiztek a jogfolytonosság elve szerint zsidó diákok, és vidéken számos, az 
államtól közvetlenül nem függő intézmény ellenállt a faji törvények diktálta isko-
lai diszkrimináció felülről bevezetett rendjének. 

Végül nem lényegtelen, rendszersajátos jellemzője volt a magyar középiskolai 
hálózat nagysága, befogadóképessége és képesítési színvonala. Ez utóbbiról igen 
nehéz pontos beszámolót kísérelni meg, hiszen a „színvonal" objektivációit csak 
viszonylag komplex jelzőrendszer segítségével lehetne bemutatni, és erre itt nincs 
lehetőségünk. A hálózat kiterjedtségére, nagyságra viszont egyszerű és jól értel-
mezhető adataink vannak. Az egységnyi lakosra jutó iskolák számát illetően 1865-
ben Erdély az első, Magyarország többi részei a második helyen álltak a Monar-
chia összes tartománya között, nagyjából a legfejlettebb osztrák tartományokkal -
Tirollal és Salzburggal - azonos szinten. Bár az is tény, hogy a tanárok, a diákok 
és az érettségizők számát tekintve az ország már közelebb volt a középső zónához. 
Mindenesetre nálunk a középiskolai kínálat jelentősen meghaladta az alsó-auszt-
riait (Bécssel együtt) és cseh-morvaországit, mely területek pedig közismerten a 
Monarchia legfejlettebb országrészei közé tartoztak, a 19. század végén elvégzett 
felmérések szerint viszont az egységnyi lakosságra jutó gimnáziumok és reálisko-
lák számát, valamint a diáklétszámot tekintve a hazai nagyságrendileg azonos volt 
a francia szinttel, bár a német-porosz szinttől elmaradt. A magyar középiskolai há-
lózat tehát az ország gazdasági és társadalmi „modernizációs deficitjéhez" hason-
lítva igen fejlett, mondhatni túlfejlett volt. E túlfejlesztettség okait legalább négy, 
történelmileg változó súlyú tényezőben jelölhetjük meg. 

Az első - paradox módon - éppen a viszonylag gyenge urbanizációban, a ma-
gyarországi városfejlődés elmaradottságában keresendő. Míg a Monarchia fejlet-
tebb tartományaiban egyrészt nem szakadt meg a késő középkorban megkezdődött 
városiasodás, másrészt a korai, Csehországban már a 18. században fellendülő ipa-
rosítással a városi modernizáció minden téren felgyorsult, addig Magyarországon 
az oszmán uralom megtörte a korábbi urbanizációt, és a számottevő ipafejlesztés 
csak az 1860-as évek Gründerzeit-jében kezdődött. Ennek következtében a sűrű 
magyar mezővárosi hálózat igencsak nélkülözte a városiasság kritériumait. Ennek 
mintegy szimbolikus kompenzálására sok helyütt alapítottak klasszikus középisko-
lákat. Igaz, hogy ezek nagyobb része még az Entwurf utáni három-négy évtized-
ben is csak 4 - 6 osztályos, úgynevezett „nem teljes", azaz érettségit nem nyújtó gim-
názium vagy ritkábban reáliskola volt. Magyarországon az iskolatartás a mezővá-
rosi elitek presztízshordozó, szimbolikus invesztícióinak, kollektív patrimóniumai-
nak egyébként gyér sorát gazdagította. Az „iskolavárosi" rangért folyó versenyben 
így ott is sokszor alapítottak iskolát, ahol erre nem volt igazi helyi kereslet. 

Másodsorban ugyanezen helyzet folyományaként ott is minden áron megő-
rizték a valamikor megteremtett iskolát, ahol a kereslet a népesség elvándorlása 
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vagy elöregedése következtében megszűnt. Ez gyakran előfordult a Felvidék tör-
ténelmileg fontos, de gazdasági vagy adminisztratív funkcióitól a modernizáció 
során részben megfosztott bánya- és más kisvárosaiban, amelyekben a helyi ha-
tóságok presztízs okokból igen nehezen adták fel „ősi gimnáziumukat". Az isko-
lakínálat mindenütt igen lassan követte az iskolai keresletet, főképp ha ez csök-
kenő tendenciát mutatott. 

Harmadrészt röviden utalni kell a felekezeti konkurencia hatására a középis-
kolák alapítása és fenntartása területén. Minden egyház igyekezett a lelkek feletti 
uralmát úgy is erősíteni, hogy felekezeti befolyását növelve, a felekezeti elitjének 
fiataljait saját iskolákba terelte illetve ezekben tartotta meg, és a másvallású elit-
csoportokra - ha tehette - az iskolai szocializáción keresztül térítési hatást gyako-
rolt. A védekező pozíciójú kisebbségi protestáns egyházak számára - bár kevésbé 
térítési célokkal - különösen fontos volt a lehető legszéleseb iskolahálózat kifej-
lesztése. Ennek köszönhetően Magyarországon a dualizmus korában egységnyi ro-
konnépességre számítva az evangélikusok tartották fenn a legtöbb középiskolát, a 
reformátusokat is megelőzve. A protestáns iskolák ellátottsága - nevezetesen 
bennlakási lehetőséggel, konviktussal - szintén meghaladta a katolikus vagy álla-
mi intézményekét. Minden bizonnyal ez a konkurenciális helyzet váltotta ki köz-
vetlenül a gimnáziumi hálózat erdélyi és felvidéki különleges tűlfejlesztettségét. 

Végül a „túlfejlesztés" feltételei között említést érdemel a magyar középis-
kolázás sajátos nemzeti asszimilációs funkciója, amelyről a továbbiakban részle-
tesen szólunk. Ez Európában sehol máshol nem volt ilyen fontos, hiszen a „ki-
sebbségek" sehol nem voltak többségben, minként Magyarországon 1910 előtt. 
Gondosabb elemzés kimutathatja, hogy az állami gimnáziumi és reáliskolai há-
lózat talán elsősorban ennek az asszimilációs politikának köszönhette gyors ki-
terjesztését az asszimilációra leginkább beállított, mobil, városi, új elitcsoportok 
igényeihez alkalmazkodva. 

A MAGYAR KÖZÉPISKOLAI ELITKÉPZÉS FŐBB TÁRSADALMI 
FUNKCIÓI 

Szocializációs funkcióit tekintve a középiskolák nálunk mindig egyértelműen a 
nemzeti asszimiláció szolgálatába voltak állítva, legalább kétfajta módon. Egyfe-
lől azáltal, hogy nyelvileg és müvelődésbelileg elősegítették az allogén hátterű 
kisebbségek tagjainak magyar akkulturációját, másfelől egyúttal gyakorlatilag is 
integrálták az iskolai szocializáció keretében a különböző nemzetiségű eredetű 
csoportok felnövő tagjait. 

Az akkulturációs funkció fő eleme a magyar nyelvi monopólium volt. Ez a 
felsőoktatásban már 1843-ban, a magyar államnyelv bevezetésekor megvalósult, 
leszámítva a sokszor továbbra is latinul oktató papneveldéket. Bár az iskolai ok-
tatásban bevezetett magyar nyelvűséget az abszolutizmus idején a német illetve 
annak ellenhatásaként a több fakultatáson visszaállított latin oktatás átmenetileg 
felváltotta ugyan, a kiegyezéssel azonban a magyar nyelv dominancia végképp 
általánossá vált, néhány vagy átmenetileg latint vagy görögöt vagy egy nemzeti-
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ségi nyelvet megtartó papneveldétől eltekintve. A középfokú oktatásban szintén 
1867 után lett általános a magyar nyelv és ez alól mindössze féltucatnyi német-
szász, 3 majd 4 erdélyi román, az újvidéki szerb és - átmenetileg - az 1860-as 
években alapított, de 1874-ben miniszteri rendelettel bezárt 3 szlovák gimnázi-
um jelentett kivételt 1919-ig. Ezt követően az egy budapesti „birodalmi német 
gimnáziumon" kívül nem volt más nyelvű középiskola Magyarországon. így az 
ország 1910-ig formálisan is nem magyarajkú többségű népességének iskolai 
mobilitása majdnem kizárólag csak a magyar elitképzésen keresztül juthatott ér-
vényre. Ennek a jakobinus mintára szervezett nyelvi monopóliumnak legalább 
három döntő következményét kell számba vennünk. 

Az első és a legnyilvánvalóbb az, hogy a magyar elitképzés - akárcsak a 
ténylegesen egynyelvű nyugateurópai országokban - az elitbe betagolódni vágyó 
csoportok tagjaira nagyfokú szimbolikus és intézményes erőszakot gyakorolt. 
Érettségizett „úriember" vagy honi „egyetemi polgár" csak magyarajkúakból vál-
hatott. A nemzetiségi elitcsoportok érvényesülési háztartásában persze a magya-
rosodási kényszert az ezzel megnyíló közületi és magánszektorbeli pályalehető-
ségek legtöbbször messzemenőleg kompenzálták. Sőt, a magyar gimnáziumba 
járást az asszimilációra hajló csoportok elmagyarosodásuk demonstrálására, a ma-
gyar művelődési eszmények lelkes átvételére és ezek továbbfejlesztésére hasz-
nálták fel. Az erőszak integrálása az asszimiláns rétegek legfőbb kollektív erény-
forrása lett. Ennek következtében valójában kétfajta stratégiát kell számba venni. 

Az asszimilációt visszautasító csoportokat a magyar nyelvi monopólium 
legalább belső ellenállásra, a kényszer esetleg látszólagos elfogadására és ugyan-
akkor belső megtagadására, a magyarellenes beállítottság ideológiai töltetének 
erősítésére késztette. Ennek a magatartásnak egyik jól kimutatható formája volt a 
külföldi tanulmányok választása, amelyek a diplomák nosztrifikálásának kény-
szerét vonták maguk után, a másik pedig az esetleges emigráció. Igaz, hogy ez a 
Monarchián belüli diplomaszerzés esetén nem jelentett számottevő hátrányt, an-
nál inkább a birodalom kívül eső (román, szerb stb.) főiskolákon vagy gimnáziu-
mokban szerzett titulusoknál. így az „ébredő" szlovák értelmiség számos tagját 
meg lehetett találni az 1883-ban történt magalakulásuk után a prágai vagy brünni 
cseh egyetemeken, vagy esetleg a bécsi főiskolákon, ahol a századforduló évei-
ben például tipikusan jelen voltak a német-szász gimnáziumok érettségizői épp-
úgy, mint a dunántúli evangélikus vagy katolikus németség kulturálisan disszi-
miláns elemei. A középiskolai asszimilációs kényszer tehát az allogén elitek egy 
részét eltérítették a magyarországi képzéstől. 

Sokkal gyakoribb volt azonban ugyanennek a kényszernek pozitív, stratégi-
kus kihasználása. A középiskolák asszimilációs szerepe az erre beállított csopor-
toknál erős túliskolázási hajlamot indukált. Ez vonatkozott elsősorban a szekula-
rizáció utján előrehaladott neológ zsidóságra, de más allogén eredetű, főképp vá-
rosi csoportokra is, mint például a felvidéki német evangélikusság (Zipserek), a 
bánáti katolikus svábság, a magyar etnikai területen élő (alföldi) szlovákság 
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vagy az örmények iskolai mobilitásra képes és hajlandó töredékei. Jellemző az a 
tény, hogy az 1900-as évben a budapesti egyetemekre beiratkozott hallgatók kö-
zött 70-80 % között volt a nem magyar eredetűek aránya. A zsidóság iskolai 
részvétele minden korszakban feltűnően magas, és mennyiségi „túliskolázása" 
még akkor is jelentősnek tűnik, ha a különböző felekezeti csoportok rétegsajá-
tosságait, így a korai és a többi felekezeténél erősebb zsidó polgárosodás hatását 
statisztikailag semlegesítjük. Leglátványosabban mutatkozott ez meg az asszimi-
lációs fejlődés első fázisában, a kiegyezést követő két-két és fél évtizedben. Eb-
ben az időszakban ugyanis a magyar középiskolák népessége - akárcsak az 
egyetemeké - stagnált, sőt az érintett korcsoportok számerejével összevetve je-
lentősen csökkent, míg a zsidó diákságé több mint megduplázódott. 

Fontos megjegyezni, hogy az asszimilációra beállított csoportok túliskolázott-
sága nemcsak mennyiségi, hanem minőségi is volt. Az asszimilációs erőfeszítések 
között az újabb kutatások pontosan kimutatták a „nemzeti tárgyakból" (magyar, 
történelem, latin) való kiemelkedően magas teljesítmények jelentőségét, amelyek 
például a magyarosított nevű zsidó vagy a magyar nevű és feltehetően gyakran 
allogén eredetű evangélikus diákoknál különös rendszerességgel fordulnak elő. 
Ugyanez az asszimilációs befektetés kimutathatóan másfajta „minőségi" eredmé-
nyeket is produkált. Ilyen volt az instrumentálisabb iskolaválasztás, vagyis a job-
ban tanulóknak a gimnáziumba, a gyengébb tanulóknak a polgáriba és a kereske-
delmi iskolákba való irányítása, a tanulmányok gyorsabb elvégzése, azaz a keve-
sebb osztályismétlés vagy halasztás, valamint a „modernebb" szakképzés keresése 
(pl. reálgimnáziumok preferenciája a humán gimnáziumokkal szemben) stb. 

Az akkulturációs funkciót egészítette ki a középiskolák társadalmi integrá-
ciós szerepköre. Az érettségi nemcsak magyarrá, de egyben formálisan a magyar 
„úri" osztály szalon- és párbajképes tagjává is avatott. Az érettségizettnek min-
den más szakmai-gazdasági attribútum nélkül is kijárt az „urazás". Emellett per-
sze az alma mater padjainak közös koptatása tényleges társadalmi kapcsolathálót 
is teremtett a diákság különböző kulturális, nemzetiségi vagy akár felekezeti be-
gyökerezettségű részlegei között a barátságok, a zsúrélmények, a házi látogatá-
sok, a kirándulások, a sportolás, a turistáskodás, a tánciskolái események stb. égi-
sze alatt. Ha az ilyen kapcsolatok nem feltétlenül váltak szorossá vagy bizonyultak 
tartósnak azok között a csoportok között, amelyeket a legnagyobb szimbolikus 
távolság választott el - így a zsidók és nem zsidók között - , a középiskola mégis a 
fiatal nemzedékek messze viszonylag leghatásosabb integrációs közegének volt 
tekinthető, annál is inkább, hogy a gimnáziumi hatóságok mindig is zömmel in-
tegrációs beállítottságúak voltak, talán csak a fasizálódás legkeményebb éveinek 
kivételével és természetesen ekkor is csak a zsidóság viszonylatában. 

Szorosan kapcsolódott a nemzeti asszimilációs és integrációs funkcióhoz a 
klasszikus középiskolának az a modern elitcsoportok társadalmi (uralmi) legitimá-
ciójában („kívülre") és belső használatú öndistinkciójában betöltött szerepe. Amíg 
a feudalizmus idején a születés, az öröklött családi patrimónium, a család kapcso-
lathálója („nexus-tőkéje") biztosította a hatalmi helyzet mind „külső", nevezetesen 
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„lefelé" irányuló, mind pedig „belső" legitimációját, addig azok - az előjogok 
rendszerének 1848 utáni leépítésével és a szabad versenyes érvényesülés rendsze-
rének fokozatos bevezetésével - devalválódtak. Bár ez a régi rendszer végéig sem 
következett be teljesen, vagyis ezeket a kollektíven felhalmozott és birtokolt, a 
személyes-családi identitáshoz illetve a törvényes ranghoz vagy státushoz (nemes-
ség, szabad polgárság) kötődő társadalmi tőkefajtákat nem sikerült felszámolni. 
Ugyanakkor helyükbe egy sor, az érdemelven alapuló tőkefajta került a társadalmi 
viszonyok és hierarchiák újratermelésében. Ezek között egyre nagyobb súlyt ka-
pott - az egyénileg szerzett vagyon, a sikeres vállalkozás, a vállalkozási készség, 
az instrumentális szakkompetencia stb. mellett - az iskola által igazolt műveltség 
és képzettség. Az új meritokratikus legitimációs modell sarkalatos pontját az érett-
ségi és az érettségin túl megszerezhető diplomák alkották. Míg azelőtt a nemesi 
kutyabőr nyújtotta az úri rendhez tartozás törvényesen garantált igazolását, ezt a 
századforduló körüli évektől kezdve egyre inkább az érettségi jelentette. Egyéb-
ként a kutyabőr és az érettségi legitimációs hatása majdnem teljesen megegyezett, 
hiszen mindkettő választójogot, kardviselésre való felhatalmazást, tiszti képzést és 
a hadseregben „tartalékos tiszti állományt", rövidebb katonai („önkéntességi") 
szolgálatot stb. biztosított. Az érettségizettek társadalmi distinkciós szükségleteit a 
Horthy hadseregben még a közkatonai rangban lévőknél is a megkülönböztető 
„karpaszomány" elégítette ki: „lefelé" is, „befelé" is ez tett egyértelműen úrrá. 

A középiskolák által gyakorolt társadalmi legitimációs és distinkciós funkci-
ók maguk is összefüggtek egy, az iskolázási szinthez illetve a diplomákhoz kö-
tött szakmai minősítési és jogosítványi rendszerrel. Tulajdonképpen külön sze-
repkörnek tekinthetjük ennek a jogosítványi rendszemek a kiszolgálását, amelyet 
- talán túlerős kifejezéssel élve - akár mandarinátusnak is nevezhetünk. Infor-
málisan ez a rendszer az 1883. évi minősítési törvény előtt is működött már a 
közületi szektorban, de ezután egyre inkább érvényre jutott a magánszektorban 
is. E szerint a középiskolai osztályszintek - minimum 4 illetve 6 vagy 8 osztály 
abszolválása - , az egyetemre járás tartama, vagyis pl. a lehallgatott egyetemi fél-
évek vagy jogakadémiai évek száma, illetve a megszerzett diplomák különböző 
típusú és szintű hivatali beosztásra vagy „fizetési osztályra" jogosítottak fel, 
alkalmazás esetén. A mind közalkalmazotti, mind magánszektorbeli hivatalok 
piacának századvégi, majd a II. világháború előestéjétől az összeomlásig tartó 
expanziója ezt a minősítési rendszert a gyakorlatban a kijelölt állásokra való 
tényleges jogosítvánnyá változtatta, legalábbis a nem zsidó jelöltek számára. A 
zsidó minősítettek az állami szektorban már 1919 előtt is csak ritkán és súlyos 
kompenzativ teljesítmény árán jutottak hivatalhoz, számukra tehát ez a rendszer 
inkább csak a magángazdaságban és a szabadpályákon érvényesült. A minősítési 
rendszerhez hozzátartozott, hogy az állam még a diplomás szabadfoglalkozásúak 
közül az önállók (orvosok, mérnökök, ügyvédek stb.) működési körülményeit is 
pontosan szabályozta, elsősorban úgy, hogy a diploma nélkülieket törvényesen 
kizárta e szakmák gyakorlásának jogából. 
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A minősítési rendszer jó működéséhez hozzátartozott egy szigorú és társa-
dalmilag osztálysemleges iskolai követelményrendszer mind a felvettek színvo-
nala (intellektuális szelekció), mind a képzés szakmai nívója, mind pedig a meg-
követelt teljesítmények vonatkozásában. Általában megállapítható, hogy a ma-
gyar középiskola e tekintetben valószínűleg a legmagasabb európai szinten telje-
sített, és a minősítés szempontjából messzemenően - ha nem is tökéletesen -
meg tudta tartani osztálysemlegességét. 

Az osztályozásban persze sohasem kizárható, hogy egyes tanárok a tanulók 
társadalmi hovatartozása szerint alkalomadtán részrehajlónak mutatkoztak. Erre 
pozitív valószínűsítést nyújt egyes „előkelőnek" számító gimnáziumokban (pl. a 
pesti piaristáknál) az arisztokrata gyerekek feltűnően jól igazolt kitűnősége. Ne-
gatív például a zsidók rendre megfigyelhető gyengébb tornajegyei, még inkább 
pedig ezeknek a fasizálódás éveiben kimutathatóan rohamos romlása szolgál-
hatnak. Hasonlóan értelmezhetők az 1930-as években gyűjtött hivatalos iskola-
statisztikákból kiolvasható azon adatok, melyek szerint bár a zsidó diákok az 
érettségizők között ekkor is - az evangélikusokkal együtt - átlagosan a legjob-
ban szerepeltek, az 1931-től bevezetett „kitűnő" minősítésük ellenére, mégis alul 
voltak képviselve. Ezektől a határesetektől eltekintve az osztályozás átlagos 
„igazságosságára" mutat azonban az a tény, hogy a zsidók kitűnősége a szelle-
mileg megerőltető tárgyakból még a zsidótörvények évei alatt is kifejezésre ju-
tott átlagosnál változatlanul jobb minősítésükben, vagy - még általánosabban -
az, hogy a legrosszabb tanulmányi átlag mindig a legnehezebbnek számító tár-
gyakban tűnt fel, tehát latinból és matematikából. A részletesebb budapesti ada-
tok azt is bizonyítják, hogy a legjobb minősítést minden felekezeti vagy nemze-
tiségi hátterű diákcsoportban az értelmiségi szülők gyermekei érték el, míg a 
legvagyonosabb keresztény polgárgyerekek jegyei elmaradtak társaikétól, bár a 
zsidó polgárgyerekeké már nem. Mindezek a jelzések valószínűsítik az előrebo-
csátott társadalmi osztálysemlegesség elvének érvényre jutását. 

Végül szólnunk kell a középiskolának a társadalmi újratermelésben játszott 
szerepéről. A gimnáziumok és reáliskolák társadalmi elitizmusa a régi rendszer 
végéig nyilvánvaló volt. Főbb rekrutációs bázisuk mindig is az elitcsoportok és a 
középosztály maradt, a közép és részben a kisalkalmazotti rétegekig bezárólag. 
A magyar középiskola különösen zárt volt „lefelé", a népesség 70-80 %-át kitevő 
parasztság és munkásság felé, amelyből származók aránya a legtöbb intézmény-
ben 10-15 % alatt maradt, szemben némely egyéb középeurópai (pl. csehor-
szági) rendszerrel. Mégis, többfajta szempontból a középiskola nem csak „repro-
dukált", hanem a társadalmi ranglétrán való mobilitást is jelentősen serkentette. 

Legegyszerűbb számot adni magáról az anyagi kedvezményrendszerről 
(tandíjmentesség, ösztöndíj), amelyet éppen a mobilitás, a középiskolai rekrutá-
ció „demokratizálása" céljából találtak ki, és amely valójában sokkal inkább a si-
ma „reprodukciót" szolgálta. Ösztöndíjat ugyanis - a megfigyelések szerint -
leginkább a középosztály egyénileg vagy kollektíve lecsúszott vagy elszegénye-
dett elemei kaptak, és nem a népből kiemelkedettek. A két világháború közötti 
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leghathatósabb diáktámogatást egyenesen a közhivatalnokok leszármazottjainak 
szánták („köztisztviselői ösztöndíj"). így a kedvezményezési rendszer csak mar-
ginálisan lehetett az alulról jövő mobilitás támasza. 

Fontosabb szerepe volt a felekezeti iskolák támogató rendszerének, amely a 
papság rekrutációs deficitjét a parasztságból és a szolgakispolgárságból kiemelt 
fiatalok tanulmányainak anyagi támogatásával próbálta meg - eredményesen -
enyhíteni. Különösen vonatkozott ez a katolikus papságra, amelynek újraterme-
lése - természetes reprodukció híján - jórészt, időszakonként pedig többségében 
a katolikus gimnáziumokban kitaníttatott népi elemekre támaszkodott. A protes-
táns papság negyedét-kétötödét saját gyermekeiből válogatta ki utánpótlását. 

Harmadrészt a középiskola elősegítette a többgenerációs társadalmi mobili-
tást vagy a műveltségi tőke szélesebb családi újratermelésével kiváltott mobili-
tást. Az előbbire tipikus példa a paraszti és kisrészt szolgakispolgári vagy mun-
kás (pl. altiszt) gyerekekből kikerült tanítói vagy (protestáns) kispapi réteg le-
származottjainak középiskolai képesítése és ezen keresztül az „úri" középosz-
tályba való felemelkedése. Az 1930. évi, Laky-féle főiskolai felmérés - amely-
nek eredményei kivetíthetők az egész érettségiző népességre - a hallgatók szü-
leinek körében csak 35 % diplomást talált. Feltehetőleg ebben az időszakban az 
érettségizők szülei között sem lehetett a felénél több érettségivel bíró. A szigorú 
értelemben vett iskolai mobilitás tehát egyértelműen bizonyítható ebben a kor-
ban. A korábbiakban a középiskolai közönség egyes alcsoportjai számára - l eg-
látványosabban a zsidóságnál - a gimnáziumok mobilitást közvetítő és lebonyo-
lító szerepe még nyilvánvalóbb. A zsidóság kereslete az abszolutizmus korában, 
főképp azonban a kiegyezés után jelent meg tömegesen a középiskolai piacon. 
Már ekkor érintette a neológ, asszimilációra beállított városi zsidóság legalsó ré-
tegeit is, a szakmunkások és a kiskereskedők valamint a kisiparosok gyerekeit az 
1870-es és az 1880-as évek budapesti középiskolásaira vonatkozó adatfelvételek 
szerint. Mivel azelőtt nyilvános iskolákból nemigen került ki zsidó értelmiségi 
az orvosokon és talán a gazdatiszteken kívül, szükségszerűen erős mobil csopor-
tokról lehetett csak szó. Nem kevéssé ezekből került ki az a müveit zsidó közép-
osztály, amely századunk első évtizedére már országosan is, de kiváltképp a vá-
rosokban, a magánszektor értelmiségi pozícióinak többségét elfoglalta. 

KONKLÚZIÓ HELYETT: A KÖZÉPISKOLAI ELITKÉPZÉS 
MŰKÖDÉSÉNEK TÖRTÉNELMI ALAKVÁLTÁSAI 

Érdemes talán a fenti, általánosságukban bemutatott rendszersajátos jellemzőket és 
iskolai funkciókat történelmi módosulásaikkal és arányeltolódásaikkal kronologi-
kus sorrendben is összefoglalni, különösen abból a szempontból, hogy az iskolai ke-
reslet és a kínálat hogyan függött össze az értelmiségi piacokon kialakult helyzettel. 

A modern magyar középiskola első nagy történelmi fázisa az 1849. évi Ent-
wurffal kezdődött és a liberális nemzetállam 1919-ben történt összeomlásával 
zárult le. Ezt a szakaszt leginkább az igen erős fejlődési dinamika jellemezte, 
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amelyet az intézmények számának jelentős, a tanárok számának végig gyors, a 
diákkereslet kezdeti stagnálása után pedig annak az 1890-es évektől felgyorsult 
expanziója fémjelzett. Az 1867. évi, 17 reáliskolával és 132 gimnáziummal 
szemben, 1900-ban már 33 reáliskolát és 165 gimnáziumot regisztráltak, miköz-
ben a nem teljes - azaz az érettségi végzettséget nem nyújtó - intézmények szá-
ma és a többiekhez viszonyított aránya lecsökkent. Ugyanebben az időszakban a 
tanárok száma 1670-ről 3670-re, azaz több mint duplájára nőtt, míg a diákszám 
36600-ról 58000-re emelkedett, és ezzel az egy tanárra jutó diákok száma jelen-
tősen, 22-ről 16-ra esett vissza. Ezek a számok a kínálat mennyiségi és minőségi 
javulását egyaránt demonstrálják. Ez annál szembetűnőbb, mivel ugyanezekben 
az évtizedekben indult be és fejlődött ki a klasszikus középiskolákkal intézmé-
nyesen konkuráló polgári iskolák és felsőkereskedelmi hálózata is. 

A befogadókészség javulása nemcsak a hálózat kiterjedésének volt köszön-
hető, hanem annak is, hogy a protestáns és a gyorsan szaporodó állami intézetek 
továbbra is minden felekezetű közönség számára nyitottak maradtak, míg a kato-
likus középiskola-hálózat a századforduló óta tendenciálisan bezárult a másval-
lásúak előtt. Ez utóbbi, az 1890-es években a több évtizednyi stagnálás után is-
mét beindult iskolai keresletnövekedést tehát nem tudta korlátozni. A keresetnö-
vekedés több tényezőnek tudható be, amelyek között talán külön megemlíthető a 
század végi gazdasági konjunktúra, továbbá az is, hogy az addig korspecifikusan 
inkább csökkenő keresztény kereslet kezdte átvenni, mintegy „utánozni" az immár 
bevált, „zsidó túliskolázási stratégiát". A keresletnövekedésnek voltak azonban 
olyan, rendszersajátos, belső tényezői is, mint a szakfőiskolai hálózat (katonai, 
teológiai, művészeti, mezőgazdasági, erdő- és bányamérnöki akadémiák) felfelé 
való minősítése, amelynek jegyében ezek a századforduló utáni évtizedben rendre 
felvételi követelményé tették az érettségit. Az egyetemi és főiskolai tanulmányok 
expanziója közvetlen húzóerőt gyakorolt a középiskolai keresletre is. Hasonló 
hatást fejtett ki az államhivatali gépezet kiépülése és szakavatott káderei által 
közvetített modernizációja is. Az adminisztráció (jegyzői kar), a bíróságok, a po-
litikai tömegpártok, a technikai tárcák (a gazdasági, az egészségügyi és maga az 
oktatásügyi minisztérium) egyre több diplomás vagy legalább érettségizett szak-
embert igényelt, amely kiszélesítette a középiskolát végzők pályalehetőségeit. 

Fontos és fentebb nem tárgyalt része volt ennek az expanziónak a női értel-
miségi munkaerő-kereslet kialakulása a századforduló után. Ez a fejlődés igen 
jelentős mentalitástörténeti változásokkal járt, amelyeknek egy lassú kultúrforra-
dalommal felérő implikációira itt utalni sincs hely. Elégedjünk meg annak kie-
melésével, hogy a század elejétől kezdve magánintézmények és közületek egy-
mással versengve alapították meg a lányközépiskolákat, és ez a folyamat a hábo-
rú okozta hiánygazdaságban - melyben számos munkahelyen nők pótolták a 
kvalifikált férfi munkaerőket is - csak fokozódott. 

Az I. világháború elvesztése és a Monarchia összeomlása, az azt követő forra-
dalmak majd az ellenforradalom, az ország egyidejű területi megcsonkulása, az 
objektív elszegényedése és a menekült értelmiség tömeges megjelenése mindezt a 
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fejlődését krízishelyzetté alakította át. A középiskolai rendszer fejlődésének máso-
dik nagy történelmi fázisa - amely hozzávetőlegesen 1938-ig tartott - leginkább 
az érettségizők piacainak általános bedugulásával jellemezhető akkor, amikor a hi-
vatalos revánspolitika a „kultúrfölény" jelszavához igyekezte iskolázási stratégiá-
ját alakítani. A rendszer ellentmondásai a középiskolák erőterében sajátosan nyil-
vánultak meg. Míg a piacok összeszűkülése és a véres antiszemita erőszak ellen-
asszimilációs politikává szelídülése az egyetemeken és főiskolákon már 1920 
őszétől intézményesítette az elsősorban a zsidó túliskolázást sújtó, zárt felvételi 
számok rendszerét, addig a középiskolai keresletet egyáltalán nem próbálták meg 
csökkenteni. így a viszonylagos „túliskolázás" a középiskolákban általában, és kü-
lönösképpen a zsidó keresletet illetően a korszak végéig fennmaradt. Ugyan a női 
értelmiségi munkaerőt a hivatalos politika igyekezett visszatartani az állásvállalás-
tól, sőt a numerus clausus a lánydiákságot sajátosan sújtotta, de a középszintű nő-
képzést nem szorították vissza. Mind a fiú és a lány középiskolák száma, mind 
ezek tanári testülete tovább nőtt. Ráadásul a képzés egységesítése a fiú- és lányis-
kolák közötti különbségek felszámolásával valamint a reáliskolák reálgimnázium-
má való átalakulásával az egész rendszert „felfelé minősítette". A rendszer egyete-
mi szinten sem érte el az „értelmiségi túltermelés" mérséklését, hiszen az egyete-
mek száma a háború előtti 2-ről 4-re emelkedett. Ez a „túltermelés" egyre dráma-
ibban fejeződött ki az értelmiségi munkanélküliség látványos expanziójában, an-
nak ellenére, hogy a zsidó főiskolai kereslet mintegy fele külföldre expatriálódott, 
és megindult a zsidó középosztály fiataljainak elvándorlása is. A középiskolák 
azonban korlátozás nélkül „termelték" az érettségizők szaporodó tízezreit. 

Ennek a piaci válsághelyzetnek csak különös mellékterméke volt az egyhá-
zak közötti rivalizálás megélénkülése, mely felekezetek azelőtt kevésbé számot-
tevő, iskolai szegregációjának trendjét felerősítette. Az antiszemita kizárás - az 
állami iskolák kivételével - tendenciálisan mindenütt megfigyelhető volt, külö-
nösen a katolikus középiskolákban, de ezek a protestánsok előtt is egyre gyak-
rabban zárultak be. Ugyanakkor a zsidó gimnáziumok Budapesten és Debrecen-
ben történt megalapítása új történelmi folyamatként megindította a zsidó iskolai 
disszimilációt, amelyre azelőtt Magyarországon nem volt példa a középszintű 
képzésben. Ezt a látszat ellenére sem lehet kizárólag konjunkturális magyarázattal 
- az antiszemita „keresztény kurzusra" adott válasszal - értelmezni, hiszen a pesti 
zsidó gimnázium alapítási folyamata már a múlt század végén megkezdődött. 

A középiskolák fejlődésének régi rendszerbeli utolsó fázisát az újabb hábo-
rú előkészítése és katasztrofális elvesztése határolta, mely időszak 1939-től -
miután a későbbiekben a hadmüveletek megakadályozták az oktatás érdemleges 
folytatását az ország nagyobbik részében - 1944 tavaszáig terjedt. E néhány esz-
tendő az intézménylánc alakulásában kétfajta, különböző súlyú fejlődést indu-
kált. Az átmenetileg visszacsatolt területekkel az iskolahálózat jelentősen kibő-
vült, és a zsidóellenes numerus clausus bevezetése újabb zsidó középiskolák át-
meneti felállításához vezetett. Ezen időszakra mégsem ez, hanem a középiskolai 
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minősítés piacainak gyors kiterjedése és - ettől nem teljesen függetlenül - a kö-
zépiskolai közönség rekrutációjának jelentős „demokratizálódása" vol t je l lemző. 

A rohamosan javuló értelmiségi konjunktúra három egymástól teljesen füg-
getlen körülmény függvénye volt. Egyrészt a gazdasági világválság véget ért, és 
ezt a fellendülést a háborús felkészülés befektetései („győri program") számotte-
vően felgyorsították. Másrészt a visszacsatolt területeken az 1919/20-as értelmiségi 
elvándorlási folyamat ellentéte játszódott le. Az érintett román, szlovák, szerb, kár-
pát-ukrán adminisztráció személyzete elmenekült, és ezzel a magyar diplomások 
előtt egy csapásra a betöltetlen középosztályi állások sokasága nyílt meg. A hábo-
rúba való belépés után a behívott értelmiségek helyének betöltése is a munkaerőhi-
ányt erősítette. A magyarországi értelmiséget sújtó általános munkaerő-felesleg 
már ezzel is teljességében felszívódott. A zsidótörvények által kimondott és a zsi-
dó középosztály elhelyezkedési lehetőségeit drasztikusan megszorító intézkedések 
azonban sajátos feszültséget eredményeztek az értelmiségi munkaerőpiacon. Nagy-
számú zsidó diplomást menesztettek állásából illetve kényszerítettek ki szabadpá-
lyás pozíciójából, és így az értelmiségi piacokon a további mesterséges munkaerő-
hiány megszilárdult. Mindez elengedhetetlenül megemelte a középiskolás képzés-
sel elérhető minősítés értékét és az ezzel járó iskolai keresletet is. 

Az iskolai kereslet növekedése kétségtelenül hozzájárult egyes, az alsóbb nép-
osztályokhoz tartozó diákrétegek beáramlásához a klasszikus középiskolákba, ho-
vá azelőtt nem jutottak volna be. Ennek a folyamatnak számos összetevője közül 
jelezzünk néhányat. A gazdasági konjunktúra a birtokos parasztság és a szakmun-
kások jövedelmét is javította, és ezzel ezek egy töredékének gyermekei fizetőké-
pessé váltak a középiskolákban. Ugyanezen rétegek szellemileg jól kiválasztott le-
származottait a korszak különböző ideológiai indíttatású „tehetségmentő" kezde-
ményezésein keresztül is támogatták (pl. Györffy kollégium stb.). Ettől függetle-
nül a jó értelmiségi konjunktúra „demokratizáló" hatása abban is megnyilvánult, 
hogy a kispolgárság és a kisértelmiség fiataljainak egy része - amely azelőtt pol-
gáriba vagy legfeljebb tanítóképzőbe, esetleg felsőkereskedelmibe járt volna -
most egyenesen a gimnáziumokban keresett felvételt. A gimnáziumok közönségé-
nek „demokratizálódása" tehát jelentős mértékben a párhuzamos képzőintézetek 
korábbi „demokratizálódására" épült. Mindez azonban nem kevéssé mesterséges 
és pusztán látszólagos volt. A zsidóellenes numerus clausus ugyanis kizárta a ha-
gyományos középiskolai kereslet „polgári" elemeinek jelentős részeit, amelynek 
révén a gimnáziumok társadalmilag szerény származású, „alulról érkező" klientú-
rájának számaránya a diákságban formálisan megemelkedett. Hasonló, bár nehe-
zen felmérhető hatást jelentett a konjunktúra elszívó hatása az érettségi előtti, fel-
sőbb gimnáziumi osztályok tanúlóinak egy töredékére, amely jórészt az úri osztá-
lyokból tevődött össze. A visszacsatolt területeken ugyanis a háborús hiány-
helyzetben 6 - 8 gimnáziumi osztállyal már éppúgy be lehetett tölteni kényelmes, 
kisértelmiségi vagy „kisúri" (jegyzői, írnoki, intézői, állomásfőnöki stb.) állásokat, 
mint azelőtt az anyaországban érettségivel vagy egyetemi diplomával. 
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SZAKSZERŰSÉG ÉS VÁLLALKOZÁS 
A KÉSŐ 18. ÉS A 19. SZÁZADBAN 

SZAKSZERŰSÉG ÉS VÁLLALKOZÁS - KTO KAVO, AZAZ LENIN UTÁN 
SZABADON: KI KIT INTERGRÁL? 

A vállalkozás szó menthetetlenül az ipari forradalom kontextusát idézi. Ennek 
egyik oka fogalmi: akár a schumpeteri alapdefiníciót vesszük, az erőforrások új-
szerű összekombinálásának kreatív aktusát, akár a későbbi módosulásokat, 
ugyanarra a korra mutatnak. De természetesen irányítják értelmezésünket a már 
elvégzett kutatások is. Az iparosodás második hullámában, a 19-20. század for-
dulóján ugyanis a részvénytársasági formában működött vállalkozások belső 
szerkezetére is a korábbinál több fényt vetnek a források. Ez a szerkezet ekkor a 
nagy tőkéket megmozgató vállalatoknál erős belső differenciálódásnak és bü-
rokratizálódásnak indult. Azt a kérdést, hogy ezek a folyamatok mennyiben tet-
ték magát a vállalkozási tevékenységet a szakszerűség birodalmává, a vállalko-
zástörténeti irodalom részletesen tárgyalja. Itt és most azonban szélesíteni kívá-
nom a kérdést. 

Ugyanebben a korban ugyanis viszonylag gyorsan és tömegesen lezajlott a 
műszaki tudományok bevonulása a termelésbe. Az ezzel a témakörrel foglalkozó 
tanulmányok általában kiemelik az integrációs folyamat viszonylag gyors és 
problémamentes voltát és a tőke aktív szerepét. Úgy tűnik, mintha a tőke éppoly 
könnyen, mint ahogy korábban fölfedezte a gépek és a szervetlen energiaforrás 
termelésbe vonásának jövedelmezőségét, azonmód igájába fogta volna a tudo-
mányt is, mikor a szabványosítás és a nagy pénzügyi jogi kodifikációk körüli 
harcok után erre egy szusszanásnyi ideje maradt. Lehet, hogy a konkrét folyama-
tokat, a műszaki tudományok alkalmazását a gép-, a vegyi- és villamosipar terü-
letén ez a megközelítés jól tükrözi, de félretájékoztat minket, ha szaktudás és 
vállalkozás kapcsolatát szélesebb perspektívában tekintjük. 

Tágíthatná időhorizontunkat például annak figyelembevétele, hogy a nagy 
gazdasági szervezetek az iparosodás előtti korban is szűkös erőforrások kombi-
nálásából szerzett jövedelmük hosszabbtávú maximalizálásáttűzték ki célul. Ezt 
igazolni lehet a rendileg kiváltságolt státusúak gazdasági szervezeteire, például a 
nagybirtokosok mezőgazdasági, bányászati és ipari vállalkozásaira, de még a ka-
marai gazdálkodás nagy részére is. így a kamarai kezelésben lévő uradalmakra, 
némi megszorítással a kamarai erdőgazdálkodásra is. Természetesen e gazdasági 
nagyszervezetek súlya az összgazdaságon belül a 18. század végén egész más 
volt, mint ma, ám foglalkoztatottjaik számát tekintve e „régi" nagyszervezetek a 
20. század elejéig még lépést tartottak a technikai iparágak részvénytársasági 
formában működő tőkeerős nagyvállalataival. Önmagában már ez is fölkelti a 
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kíváncsiságot, vajon nem tettek-e már az ipari forradalom előtti, „régi" gazda-
sági szervezetek is kísérletet a szakszerűség és képviselőinek integrálására? 

A szakszerűség nemcsak a műszaki tudás jellemzője. Racionális, forma-
lizált, rendezett, megfigyelésen vagy kísérleten alapuló tudásként való alkalma-
zása már a 18. század végén is egy sor szakma alapjául szolgált, mint pl. az or-
vosié, az ügyvédié és a mérnökié. Ezek a foglalkozások személyes szolgáltatá-
sok voltak és maradtak napjainkig. Gazdasági jellegükre nézve, esetükben a ter-
melési tényezők bármilyen kombinációjának döntő eleme - amely igen megne-
hezíti, hogy vállalkozásként kezeljük őket vagy akárcsak alkalmazzuk rájuk a 
modern ökonómiai kategóriákat - a személyes szaktudás volt. 

Éppen e sajátos jelleget domborította ki az 1930-as években Talcott Par-
sons1 és T. H. Marshalls2, valamint követőik. Véleményük szerint e szakmacso-
port olyan fontos társadalmi funkciókat töltött be, hogy a „professzionalizáció" 
felé haladó fejlődésben különleges szabályozás tárgyává vált. Az önellenőrzés-
hez és önigazgatáshoz szükséges jogokat és intézményeket kapott, jövedelmeit 
nem piaci alku, hanem egységes honoráriumrendszer szabályozta, és így nem is 
profitorientált, hanem a szakmai becsület, vagyis a szakmai minőségi követelmé-
nyek és a szolgálat etosza motiválták, a vétségeket pedig az önellenőrzési rend-
szer (kamarák, becsületbíróságok, etikai bizottságok) torolták meg illetve szűr-
ték ki. Mindezek alapján élesen szembeállították e szakmacsoportot, „the pro-
fessionals", a profitorientált rétegekkel. 

Az eltelt időben e modell minden eleme éles és empirikusan megalapozott 
kritikát kapott.3 Rámutattak a professzionális rétegek jövedelemszerzésének lé-
nyeges hasonlóságaira a profitszerzéssel. Kimutatták a professzionális szolgálta-
tások fogyasztóinak kiszolgáltatottságát, a szolgáltatók és fogyasztóik közötti, a 
parsonsi modellben egyfajta társadalmi szerződés módjára fölfogott viszony ese-
tenként a diszfunkcionalitásig menően szélsőséges aszimmetriáját. Innen tovább-
lépve meg lehetett mutatni, hogy a professzionális csoportok társadalmi helyzete 
korántsem vezethető le egyszerűen az általuk ellátott rendkívüli fontosságú tár-
sadalmi funkciókból, hanem az valójában hatalmilag megalapozott és politikai 
eszközökkel is megvédett, intézményes elrendeződés. A koncepció meghaladá-
sát végül is egy újabb elgondolás kimunkálása tette lehetővé.4 

' Parsons nézeteinek tömör összefoglalását ld. Talcott Parsons: „Professions" szócikk, Interna-
tional Encyclopedia of the Social Sciences, ed. by David L. Sills, 1968. Első kifejtése: Talcott 
Parsons: The Professions and Social Structure, in: Social Forces 17, 1939, 457-467. 

2 T.H. Marshalls: The Rccent History of Professionalism in Relation to Social Structure and 
Social Policy, in: Canadian Journal of Economics and Political Science, 5, 1939, 325-340. 

3 Tömör összefoglalója e kritikáknak: Dietrich Rüschemayer: Professionalisierung. Theoretische 
Probleme für die vergleichende Geschichtsforschung, Geschichte und Gesellschaft, 6, 1980, 
3 1 1 - 3 2 5 . 

4 Eliot Freidson: Profession of Medicine: A Study of the Sociology of Applied Knowledge, N.Y. 
1970: uo: Professional Dominance: the Structure of Medical Care, N.Y. 1970; uo: The Futures 
of Professionalization, in: M. Stacey et al. (eds.): Health and the Division of Labor, London 
1977, 14-38; T. J. Johnson: Professions and Power, London 1972. 
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Ez a koncepció kiindulópontként a professzionális szakmák 20. század végi 
helyzetét állította szembe a 18. század végivel. A későbbi, modern szakmák 
legalábbis Európában - a szóban forgó professzionalizáció-koncepciót eredetileg 
Amerikára dolgozták ki - általában több, eltérő rendi állású, 18. századi foglal-
kozásból a 19. század folyamán alakultak ki. Azonban e régi foglalkozások kö-
zül még az előnyösebb státusúak is a rendi társadalmi blokkokon kívül helyez-
kedtek el (pl. városi orvos), többségüket pedig az alacsony presztízs, bizonytalan 
és csekély jövedelem, a kliensek szeszélyesen ingadozó bizalma jellemezte. Az in-
nen induló „professional project" éppen e változók megváltoztatását célozta, köz-
tük kiemelt helyen a jövedelem növelését. A jövedelemnövelés a szolgáltatók pi-
acának monopolizálásával volt elérhető. A piac foglyul ejtése alapvetően a fogyasz-
tók bizalmának monopolizálásán keresztül történt. Ennek fő eszközei az azonos, 
megfelelően racionális, formalizált és ezoterikus paradigmában kiképzést kapott 
és működő, a képzőintézetek lehetőség szerint államilag szentesített illetve szank-
cionált minőségi bizonyítványával ellátott szolgáltatók szolgáltatásának minősé-
gi garanciája, az egyes szolgáltatók szolgáltatásainak csereszavatossága és a 
konkurens paradigmák alapján praktizálók kiszolgálása volt. E feltételek létrejöt-
tét a szolgáltatók belső és külső, az állami szakigazgatási szervek és a fogyasz-
tók szakmánként illetve szolgáltatási áganként eltérő harcai eredményezték.5 

A fenti koncepció alapján jól magyarázható az orvosok kiugróan sikeres, az 
ügyvédek és bírák közepes eredményű és a mérnökök, technikusok, vegyészek 
viszonylag gyenge lábakon álló professzionalizációja. A kudarc itt legalább 
annyira megvilágosító erejű példája volt a koncepció alkalmazásának, mint a si-
ker. A mérnökök produktuma tárgyiasul és sokféleképpen ellenőrizhető, munká-
jukat többnyire hierarchikusan felépített nagyszervezetekben végezték, mely 
munkavégzésük körülményeit is szabályozta. Munkavégzésük megrendelőjük 
fontos, de távolról sem csillapíthatatlan, halasztást nem tűrő és élet-halál fontos-
ságú szükségletét elégítették ki. Mindez jól szembeállítható, mondjuk a fogorvo-
si foghúzással. Úgy tűnik, a szükséglet és a kielégítését szolgáló tudás jellegén 
kívül éppen a szolgáltatást megvásárló fogyasztók jellegzetességei szabtak határt 
a professional project eredményességének. A 19. század végének racionális szer-
vezettségű, magántulajdonban lévő, a kereskedelmi jog eszközeivel felfegyver-
kezett ipari nagyüzeme nagyobb ellenállást tanúsított a szakemberek aspirá-
cióival szemben, mint az elszigetelt, alulinformált, szükségleteinek közvetlensé-
géhez láncolt polgár. 

Ne tekintsük tehát a szakszerűséget csupán absztrakt termelési tényezőnek, 
melyből egy bizonyos áron többet vagy kevesebbet lehet vásárolni, és a terme-
lési folyamatba vetni. Hiszen eltérő tudásanyagok eltérő társadalmi helyzetű ré-
tegek által eltérő munkaszituációkban való alkalmazásáról van szó, a tényező in-
homogenitása szembeszökő. 

5 Magali Sarfatti Larson: The Rise of Professionalism: A Sociological Analysis. Berkeley 1977. 
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Ha mármost kiindulópontunkhoz, a szakszerűség vállalkozásbeli alkalmazá-
sához visszatérve, azt társadalomtörténetileg egyes rétegek társadalmi stratégiái-
val kapcsolatos folyamatként tekintve, azt lehet mondani: minél racionálisabb, 
modernebb egy vállalkozás, annál kisebb tere van benne a fenti értelemben tár-
sadalmi stratégiának tekintett professzionalizációnak. Lesznek ugyan tudomá-
nyos ismereteket szisztematikusan termelési feladatokra alkalmazó munkatársai, 
ám ezek szakembersége a sikeresebb szakmákkal összehasonlítva csökevényes. 
Az amerikai mérnök definíció a századfordulóról - engineering is the science of 
making money for capital6 - a professzionalizáció fegyverletétele és a tudo-
mányalkalmazás tőkés módjának diadala. A sikeres integráció viszont távolról 
sem hasonlított a petróleummezők fölfedezésére és elsajátítására - a mérnökök 
jóval aktívabbak voltak az elsajátítását passzívan tűrő természetnél. A 19-20. 
század fordulóján bekövetkezett vereségük csak egyik fejezete történetüknek. 

A VESZTESEK CSELEI: A GYENGE PROFESSZIONALIZÁCIÓ 
KOMPENZÁLÁSA 

A mérnökprobléma nem egyedi: jómagam például egy még náluk is jóval amor-
fabb réteg, a gazdatisztek kétség beejtőn elmosódó körvonalú csoportjának elem-
zése közben jutottam el hozzájuk. Közös e rétegekben például a bürokratizálódó 
gazdasági nagyszervezetbe tagozódás és e szervezet urainak („Dienstherren"), a 
tulajdonosoknak kemény ellenállása alkalmazottaik professziónálizációs törek-
véseivel szemben.7 Mások és a magam vizsgálatai alapján általános európai je-
lenségnek vélem a viszonylag gyenge professzionális esélyekkel induló csopor-
tok törekvését kompenzációs mechanizmusok bekapcsolására, a professzionali-
zációs stratégiának más társadalmi stratégiákkal való kombinálására. Elvileg 
több ilyen mechanizmus lehetséges volt, az egyik legszembetűnőbbnek kétség-
kívül az mondható, amikor szakemberesedésben megrekedtek tömegesen a poli-
tikai zajgásba vetették magukat, „FuBvolk"-ká - derékhaddá - váltak, és politi-
kai principálisaik támogatását remélték társadalmi státusemelkedésükhöz. Ideális 
esetben így politikai kliensszerepükért presztízsemelkedés, rendi emancipáció 
lett osztályrészük, amely az eredeti professzionalizációs stratégiában is másodla-
gos cél volt, másrészt megkönnyítette a professzionális szolgáltatást igénybeve-
vők bizalma fölötti monopólium kiépítését. 

A professzionalizációs koncepció tehát a példa szerint jól kombinálható más 
tényezők figyelembevételével. A gyenge professzionalizációjú csoportok elem-
zései ennek ellenére még jó tollakból is gyakran zavarosnak tűnnek. Azt a hibát 
csak kevesen követték el, hogy a gyenge professzionalizációban valamilyen kö-
zelebbről nem vizsgált és nem is körvonalazott általános társadalmi retardáció 
tükröződését vagy bizonyítékát vélték megpillantani. „Itt" mutatnak körbe a ma-
gyar ugaron, nem is lehettek mássá az illető csoportok, mint fasisztává stb. Gya-

6 Idézi Larson i. m. 28. p. 
7 Vári András: A nagybirtok birtokigazgatási rendszerének bürokratizálódása a 17-19. század-

ban. In: Történelmi Szemle 1990/1-2. 1-28. p. 
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kori viszont a turmixolás, mixelgetés, ami alatt azt értem, hogy a professziónáli-
zációs és a vele kombinálódó más stratégiákat kimerevítik, megszemélyesítik, 
majd azután saccolgatják az adott rétegnek a „professzionalizációs formációtól" 
illetve a „polgári formációtól" való relatív távolságát, illetve ezen mesterségesen 
kikristályosodott elemek arányait a konkrét rétegek szerkezetében, a hozzávalók-
nak azt a keveredését, amely a réteg jellegét, aromáját a legbiztosabban kiadja.8 

Miért keltenek ellenérzést e kísérletek? Hiszen egyébként minden társadalomtör-
ténész elvárja, hogy a vizsgálat tárgyát több dimenzióban jellemezzék. 

Úgy gondolom, nem egyszerűen a komplexitásból fakad a probléma, hanem 
abból, hogy csoportjainkat a jövedelmeiken kívül - például a presztízsükkel 
vagy a politikai beállítódásaikkal - is megpróbáltuk jellemezni. Inkább abból, 
hogy a professzionalizációs koncepciót kiegészítve nem egyszerűen további pa-
ramétereket adtunk meg vizsgált változóinkra, hanem magát a vizsgálatot módo-
sítottuk. Az újonnan bevont tényezők ugyanis egymástól és az eredeti pro-
fesszionalizációs paradigmától is eltérő paradigmák vonzásába rántják vizsgált 
csoportjainkat. Hiszen azt mondani, hogy a reformkor magyar mérnökei és gaz-
datisztjei csak azért csatlakoztak olyan elánnal a liberális táborhoz, hogy a társa-
dalmi presztízsük hosszabbtávú növekedését elérjék, de egyébként maga a politi-
kai játszma és a benne elosztható politikai hatalom teljesen hidegen hagyta őket, 
életidegennek látszó megállapítás. Ugyanígy kétséges, hogy magatartásuk, kul-
túrájuk változása csak pusztán fogyasztóik bizalmának monopolizálását volt 
megkönnyítendő, de egyébként ne lettek volna az elvárt életmódról, magatartás-
ról, „becsület"-ről a presztízst megalapozó minőségi elképzeléseik. Ha viszont 
tudomásul vesszük, hogy az eredetileg csak kiegészítőként bevont tényezők ma-
guk is értelmezhetők és intellektuális szokásaink szerint értelmezendők is, más, 
az eredetileg kiegészíteni kívánttól eltérő paradigmákban, akkor hogyan mérhe-
tők össze, illeszthetők egybe eredeti paradigmánkkal a később bevont (politikai 
szociológiai, történelmi antropológiai stb.) paradigmák? Hová lesz az elemezni 
kívánt társadalmi stratégia illetve maga a vizsgálat egysége? Ha a vizsgált réteg 
alapvető motivációit professzionalizációs paradigmában, rekrutációját pedig 
munkaerő-piaci szempontok alapján értelmezzük, a pártok körül, szakmai szer-
vezetekben és egyletekben végzett tevékenységét a politikai szociológia, nyilvá-
nos társadalmi önmegjelenítését, viselkedésrendjét, publicisztikáját pedig a törté-
neti antropológia módszereivel elemezzük, összkép helyett - különösen na-
gyobb, összehasonlító vizsgálat esetén - könnyen kapunk egymásra nem vonat-
koztatható elemek halmazát, portalanított tengeralattjáró mirelitrepülőgép mintá-
jára. A viszonylag kényelmes megkerülése ennek a problémának, ha a vizsgált 
elemek önkényes kombinációit megszemélyesítjük, és - mint polgári, pro-

8 A „polgári" és a „professzionális formáció" közötti egyensúlyozgatás egyik példája az egyéb-
ként nagyszerű empirikus vizsgálatokat végző Hannes Siegrist elvi bevezetője. In: uo. (szerk.): 
Bürgerliche Berufe. Zur Sozialgeschichte der freien und akademischen Berufe im internationa-
len Vergleich. Göttingen, 1988. 
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fesszionista, rendi, piaci jelleget rögzítve - amorf csoportjaink jellegét valami-
lyen sajátos keverékként adjuk meg. 

A megoldás pedig szerintem legalábbis átmenetileg, valamilyen paradigma-
konverziós programcsomag megjelenéséig az ilyen, a vázolt módon amorf, több-
féle társadalmi stratégiát kombinálva alkalmazó rétegek egyszerre, párhuzamo-
san több paradigmában való értelmezése. Hiszen azt, hogy egy csoport rekrutá-
ciója munkaerő-piaci folyamatként írható-e le, vagy olyan, a rendi szolidaritás 
rituális megerősítéseként, amely antropológiai elemzést kíván, az dönti el, hogy 
melyik elemzési keret illeszthető jobban az elemzendő jelenségekhez. Ez viszont 
csak az elemzés elvégzése után dönthető el. Persze, a párhuzamos elemzés többlet-
munkátjelent, és korántsem végezhető el mindenütt. Az alternatíva viszont csak a 
jelenlegi fogalmi ide-oda csúszkálás vagy a visszatérés a hetvenes évek „drukker" 
vagy „fan" beállítottságához, egy-egy adott elemzési irány, paradigma lelkes és 
feltétlen elfogadásához, egyedüli világértelmezésként való alkalmazásához. 

Vigaszul szolgálhat, hogy éppen a modern gazdálkodó nagyszervezetek vi-
szonylag kedvező forrásbázist biztosítanak egy ilyen típusú elemzéshez. 



Bácskai Vera 

SZAKSZERŰSÖDÉS A KORAI VÁLLALKOZÁSBAN 

A professzionalizáció vizsgálata - bár e fogalom teoretikus szociológiai értelme-
zése ennél jóval tágabb - a gyakorlatban és főképpen a történészek körében a 
modem társadalom egyes foglalkozáscsoportjainak kialakulására korlátozódik. 
A kutatás elsősorban az azonos - főleg felsőfokú - képzést által speciális isme-
retekkel rendelkező, ezen ismereteket alkalmazó és intézményesülő hivatáscso-
portokra terjed ki, ennek következtében kitüntetett figyelmet szentelve a képzés, 
az iskolázás kérdéseinek. E kutatások fontos vizsgálati szempontja az érdekérvé-
nyesítés eszközéül szolgáló intézményi formák feltárása is, és különösen az 
utóbbi időben, a tudás mint hatalom vizsgálata. Ha erről az oldalról közelítjük 
meg a kérdést, megállapíthatjuk, hogy ezek az ismérvek bizony nem vagy csak 
csirájukba találhatók meg a korai magyar vállalkozók esetében, akik csak az első 
lépéseket tették meg a szakszerűsödés útján a rendi társadalom keretei között, 
amelyben speciális érdekeik érvényesítésében még elsősorban a régi minták és 
szervezeti formák felhasználására vagy lazítására kényszerültek. 

Hajnal szakszerűsödés fogalma jobb kulcsot ad kezünkben az átmeneti kor-
szak e már jövőbe mutató társadalmi csoportja tevékenységének, helyzetének 
megértéséhez, hiszen az Újkor történetében éppen azt hangsúlyozta, hogy az új-
kori fejlődés titka, a régi kötelékeket felbontó racionalizmus „...nem más, mint 
felhasználása mindazon mélyebb elemeknek, amiket a társadalom szervezetében 
az előző korszakok érvényesítettek. ...A városnak, a forgalomgazdaságnak, a 
polgárságnak újkori fejlődésénél tehát inkább a régi időktől származó, az élet 
mélységeiből merített elemek sorsára, szerepére kell figyelnünk, mint az erők 
szabad mozgására, hatalmi s gazdasági összefogására 

Hajnal igen nagy jelentőséget tulajdonított a munkamegosztás elmélyülésé-
nek, a specializációnak, amely nemcsak az egyes termelési ágak, mesterségek 
szakszerűsödésének növekedését, tökéletesebb minőségét eredményezte, hanem 
kifejlesztette a vállalkozást, amelyet az individuális kisüzemekben folyó terme-
lés szakértő szervezésének önálló hivatásaként definiált. A vállalkozás „...az in-
tellektuális szervezömunka szakszerű hivatása lesz, éppúgy specializálódva a 
produkció teljes folyamatából, mint ahogyan az egyes kézművességek specializá-
lódtak. A továbbiakban meg természetszerűen ismét elkülönül a szakszerű mun-
ka, amely a termelés menetét foglalja össze és másrészt a piac, a vásárlóközön-
ség szervezésének, az áru elhelyezésének feladata, tehát a kereskedő hivatása. 
Addig a kereskedő kalandorszerű existencia ... alkalomszerű nyereségekre dol-
gozik. Most a közszükségletek ellenőrzött, szakszerűségre kötelezett közvetítője 
lesz, polgári hivatás."2 

1 Hajnal István: Az újkor története. Bp. 1936. 99-100. 
2 Uo. 109. 
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A vállalkozás csak ott juthatott korán hatalomra, ahol „...a fejlődés nem sú-
lyosan szokásszerű."3 A munkamegosztás ugyanis azt is jelentette, „...hogy min-
den részlet egymáshoz is igazodik, minden termeiéság kölcsönös szabályozás alá 
kerül, a munkák folyása közüggyé változik."4 Ha ez a szabályozás azonban meg-
ragadt a tradicionális, szokásszerü formáknál, s a munkamegosztást hagyomá-
nyos és féltve őrzött privilégiumok szabályozták - mint ezt a német birodalom 
példáján bemutatja - , ott nem alakult ki „...a társadalomnak mélyebb munka-
megosztása, széles szakszerű rétegek kialakulása, ami a kereskedelmet és az ipa-
ri termelést kapcsolatba hozhatná... A fejlődésképtelenség oka kétségtelenül a 
munka specializálódásnak, az üzemi elmélyülésnek a hiánya. "5 

Végezetül Hajnal még egy, vizsgálódásunk szempontjából fontos, ehhez 
kapcsolódó megállapítása: ,.(Racionális társadalmakban jellemző a kereskedelmi 
és hiteléletnek elhatalmasodása a termelő munka felett. A középkorban a társa-
dalom ilyen átforgatása lehetetlen volt, szívós szokásszerűség hárított el minden 
mechanikus beavatkozást. ...A mély üzemszerűség nem az üzleti formák finomo-
dásától függ, hanem attól, ho^y milyen funkciót teljesít a kereskedelem és a tőke 
a társadalom szervezetében." 

Vizsgáljuk most meg, hogy e „Hajnal"-i megállapítások fényében és termé-
szetesen figyelembe véve a professzionalizálódás szociológiai fogalmának e kor-
szakra érvényesíthető elemeit is, mennyiben beszélhetünk a vállalkozók előfutá-
rainak esetében szakszerűsödésről vagy professziónál izációról. 

Köztudott, hogy Magyarországon az önálló nagykereskedők csoportja vala-
mikor a 18. század végén kezdett lassan, törésekkel, vontatottan kialakulni, és el-
ső - akkor is csak helyi - intézményesülésére a Pesti Nagykereskedelmi Testület 
kialakulására csak mintegy fél évszázad leforgása után 1846-ban került sor. A 
magyarországi kereskedők túlnyomó része elsősorban helyi vagy egy szűkebb 
körzet áruellátását szolgálta, a nagykereskedői tevékenység is jórészt szűk korlá-
tok között mozgott: tradicionális árukat a megszokott helyen, hagyományos 
úton, csatornákon át szerezte be és a kiskereskedők megszokott körében osztotta 
szét. A nagykereskedők többsége külföldi, főleg bécsi cégek faktoraként tevé-
kenykedett. E kereskedők működésének is előfeltétele, követelménye volt a kép-
zettség: megkövetelték a tanoncidőt, hosszú évek gyakorlatát, különösen azon a 
kevés helyen, ahol céhszerű érdekvédelmi testületeik működtek. A kereskedői 
foglalkozás azonban - Hajnal szavaival élve - kézművesszerű maradt, a rutin 
alapján folyt és alkalmi nyereségre épült. 

Ami a képzést illeti, az elsősorban gyakorlati volt. Bázisául azok a kereske-
delemhez szükséges természettudományi alapismeretek szolgáltak, amelyek a 
18. század végétől, a Ratio Educationis bevezetése óta a korábbinál jelentősebb 
szerepet kaptak az alap- és középfokú oktatásban. Különösképpen a nagyobb vá-

3 Uo. 112. 
4 Uo. 103. 
5 Uo. 120. 
6 Uo. 126, 128. 
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rosokban, ahol az iskolák eleget tudtak tenni a Ratio Educationis követelményei-
nek. Speciális kereskedelmi képzést adó intézet ekkor még Magyarországon nem 
működött, kereskedelmi ismereteket elsősorban a jogakadémiákon oktattak, ezek 
hallgatói azonban csak ritkán mentek kereskedelmi pályára. Bár volt ügyvédi 
vizsgával is rendelkező nagykereskedő a 19. század első felében, de e másodge-
nerációs nagykereskedő inkább kivételnek számított. Néhány reformkori nagy-
kereskedőről tudjuk, hogy látogatta a bécsi Politechnikumot, azonban ez is in-
kább kivételes jelenség volt. Szórványos adatokból arra következtethetünk, hogy 
a 19. század első felétől mind több nagykereskedő végeztette el utódlásra jelölt 
fiaival is a gimnáziumot, vagy annak néhány osztályát. Hogy mennyire elterjedt 
gyakorlat volt ez, arra egy, a középiskolai tanulók összetételét vizsgáló, éppen 
csak megkezdett kutatástól várhatók pontosabb adatok. 

Ismeretes, hogy egyes nagykereskedők az átlagosnál jóval kiterjedtebb gaz-
dasági, földrajzi, nemzetigazgatási elméleti ismeretekkel is rendelkeztek, az 
azonban bizonyos, hogy sem a közép-, sem a felsőfokú tanulmányok nem voltak 
előfeltételei vagy követelményei a nagykereskedői tevékenységnek: a gyakorlati 
képzés volt a fontos, kis- és nagykereskedőknél egyaránt, éppen ezért elsősorban 
e gyakorlati képzésről számolnak be folyamodványaikban. Bizonyos változások 
azonban észlelhetők a 19. század első felében a gyakorlati képzésben, pontosab-
ban a képzés színterét illetően. Míg az előfutárok 18. században induló nemzedé-
kének többsége még általában apja, rokonai üzletében vagy ismerős cégeknél -
és a kezdetekben lehetőleg szülőhelyén - sajátította el a kereskedés tudományát, 
a reformkorban már csak azok válnak sikeres nagykereskedőkké, akik jó nevű, 
sikeres cégeknél töltötték gyakorlatukat, ismereteket és tapasztalatokat szerezve 
nagykereskedés minden ágában, mint pl. Cahen Miksa Ábrahám, aki különböző 
cégeknél 10 éven át folytatott könyvelői és levelezői tevékenység után újabb év-
tizeden keresztül utazó ügynöki és felvásárlói tevékenységet folytatott a Bieder-
mann cégnél, majd a pesti fióküzlet cégvezetője lett, és csak ezután önállósult. A 
reformkorban már - ha nem is volt követelmény - a külföldi cégeknél töltött 
gyakorlat előfeltétele volt a sikeres nagykereskedői tevékenységnek. De ez egya-
ránt vonatkozik szakosodott, nevesebb kiskereskedelmi cégekre is. A nagykeres-
kedelmi tevékenység tehát nem kötődött azonos, intézményesített speciális kép-
zéshez, nem különült el szakosodott kiskereskedői képzés követelményeitől, 
gyakorlásának előfeltétele a nagyobb tőkeerő volt és maradt: a kimutatandó tőke 
többszöröse volt a kiskereskedőktől megköveteltnek. 

Hosszú ideig, egészen pontosan 1846-ig érdekvédelmi intézményük sem 
vált el a kiskereskedőkétől. Ok is a polgári kereskedelemi testületek tagjai voltak 
- már ahol ezek léteztek - és Pesten a zsidó nagykereskedők is hasonló testületet 
hoztak létre. E testületek céhes szellemű korlátozásai számos konfliktust ered-
ményeztek, amelyeket többnyire a kormányszervek pártfogásával oldottak meg. 

Mégis, a korai kezdetektől fogva kimutatható sajátos hivatásérzetük: tevé-
kenységüket másnak, magasabbrendünek tekintették, mint a többi kereskedőét, 
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és ennek megfelelően már a 18. század végén, első képviselőik jelentkezésekor 
megkísérelték elkülönülésüket tőlük. Feladatuknak nemcsak, és nem elsősorban 
az áruk hagyományos módon való, hagyományos csatornákon keresztül való 
közvetítését tekintették: szerepüket a nemzetgazdaság egészében, ennek szerve-
zésében látták. Ahogyan már 1791-ben megfogalmazták: nagykereskedő fela-
data, hogy a belföldi terményeknek új piacokat szerezzen, a belföldi terményeket 
átalakítsa, javítsa, új belföldi gyárakat és kézműveket létesítsen, a belföldi gyárt-
mányoknak és kézmüveknek a külföldön nagyobb keletet biztosítson, a belföldi 
gyárak és ipartelepek részére a külföldi nyersanyagokat beszerezze és végre a ki-
sebb vidéki kereskedőket a szükségesekkel ellássa."1 Azaz tisztában voltak vál-
lalkozói, gazdaságszervezői tevékenységük jelentőségével, speciális voltával, 
amely speciális tudást (kalkulációt, racionális, kezdeményező üzletvitelt, racio-
nális gazdasági döntéshozatalt, szélesebb körű információs hálózatot stb.) és tu-
lajdonságokat (mint pl. kezdeményezést, nyitottságot az újítások iránt, szervezői, 
vezetői képességeket, kockázatvállalást) igényelt. Ugyanazokat a tulajdonságo-
kat, amelyek az ipari vállalkozókat is jellemezték, és nem volt véletlen, hogy az 
ipari vállalkozók és nagykereskedők adózás és egyéb szempontokból a nagyke-
reskedőkkel közös rubrikában szerepeltek az összeírásokban. Társadalmi hasz-
nosságuk tudata, kiemelt honpolgári felelősségérzetük nemcsak a felsőbb kor-
mányszervekhez beterjesztett vagy a nyilvánosságnak szánt elaborátumaikban 
fogalmazódott meg, de tükröződött magánirataikban és a mindennapi cselekede-
teiket vezérlő polgári értékrendszerükben is. 

Sajátos szerepük ilyen értelmezése igen korán megérlelte az igényt a többi 
kereskedőtől való elkülönülés, illetve jelentőségükkel összhangban levő speci-
ális státusz elérésére. Már 1790-ben felvetették egy külön nagykereskedői osz-
tály létrehozásának szükségességét, ekkor még a régi céhes jellegű kereskedelmi 
testületen belül. Másrészt speciális helyzetük társadalmi elismerésére, státuszuk 
és tevékenységük zavartalanságának állami garanciáira is törekedtek - ez is 
olyan mozzanat, amely nem idegen a professzionalizálás modern kori folyama-
taiban - , amikor a 18. század végén a nemességgel egyenlő elbánást, országgyű-
lési képviseletet követeltek maguknak: azt, hogy személyüknek és tulajdonuknak 
különleges, a többi polgár és kereskedő által élvezettnél nagyobb biztonságot ga-
rantáljanak. Ez is emlékeztet bizonyos jelenkori törekvésekre, amikor egyes 
szakmák speciális helyzetük állami elismerését próbálják kivívni, hogy az állam-
tól kapjanak védelmet a munkaerők versenyében. A rendi társadalom keretei kö-
zött ezt az elismerést rendi különállásuk megteremtésével kívánták elérni. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a vállalkozók első nemzedékénél a 
professzionalizáció folyamatának bizonyos mozzanatai már fellelhetők. Ennek 
ellenére professzionalizációról nem beszélhetünk, hiszen ennek megvalósulását 
egyrészt a rendi korlátok gátolták és lassították, másrészt az, hogy e vállalkozói 
réteg számban is csekély volt ahhoz, hogy érdekeit önállóan érvényesítse. Rá-

7 Pólya Jakab: A pesti Polgári Kereskedelemi Testület és a Budapesti Nagykereskedők és Nagy-
iparosok társulatának története. Bp. 1896. 210-211. 
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adásul összetétele is heterogén volt, nemcsak vallási és etnikai értelemben, de 
olyan értelemben is, hogy, főleg a kezdetben, soraikban éppúgy megtalálhatók 
voltak a konjunktúra kalandor kereskedői, a szolid, de tradicionális üzletvitelü, a 
régihez kötődő elemek, mint a kisebbséget alkotó vállalkozói típus. Csak a re-
formkorra és akkor is csak Pesten értek meg a feltételek intézményesülésükre. A 
Pesti Nagykereskedelmi Testület egy lényeges ponton tért el a korábbi céhes 
szellemű szervezetektől, annyiban volt modern értelemben vett szakmai szerve-
zet, hogy a hivatásbeli, szakmai azonosság erősebbnek bizonyult más, így példá-
ul a vallási kötöttségeknél: az első olyan szervezet volt, amelynek a zsidó nagy-
kereskedők is egyenjogú tagjaivá válhattak. De ne feledjük, bármennyire is te-
kintélyes szervezet volt ez, csak helyi hatósugarú maradt, és a bejegyzett pesti 
nagykereskedőknek is csak csekély része, a mintegy másfélszáz cégtulajdonos 
közül mindössze 44, főleg kereskedő bankár alapította meg. 

Az intézményesülés, a Pesti Nagykereskedelmi Testület megalapítása tehát 
nem vége, hanem kezdete a professzionalizálódás folyamatának, hiszen csak he-
lyi jellegű volt, egy városra terjedt ki hatósugara, még ha befolyása ennél széle-
sebb is volt. Másrészt az azonos foglalkozású és szakértelmű csoportnak itt is 
csupán a csúcsát, az elitjét foglalta magába. Az első félévszázad mérlege tehát 
így vonható meg: a vállalkozók előfutárainál a szakszerűsödés kétségtelen volt, a 
professzionalizáció folyamata azonban csak megindult. 





Tóth Árpád 

PEST VÁROS TISZTVISELŐI AZ 1820-40-ES ÉVEKBEN 

A reformkor és az azt közvetlenül megelőző korszak pesti városi hivatalnokait 
több szempontból is lehet vizsgálni. Én három alapvető megközelítést szeretnék 
megemlíteni. 

1.) Az intézménytörténeti szempontot már a századfordulón tüzetesen ele-
mezte a szakirodalom.1 Ennek lényege, hogy korszakunkban mind a hivatalok 
száma, mind pedig az azokban alkalmazott tisztviselők száma tovább gyarapo-
dott, és újabb, immár negyedik pénzintézetként létrejött a Letéti Pénztár, továbbá 
a kancellária, és a szakhivatalok (Adóhivatal, Számvevőség, Telekhivatal, Mér-
nöki Hivatal stb.) újabb beosztásokat alakítottak ki az addigiak mellé. A folya-
mat könnyen belátható, hiszen a város ezidőtájt dinamikusan gyarapodott. 1827-
ben még csak 56.577 lakót írtak össze, 1847-ben már 100.000-et2, ami az elinté-
zendő ügyek számát érthető módon szaporította. Ezek bonyolultsága valamint a 
fokozódó elvárás az igazságos ügykezelés iránt mind több munkaerőt kötött le. 

2.) Társadalomtörténetinek nevezem azt a megközelítést, amely a vizsgált 
hivatali tisztviselők történetét egy csoport társadalmon belüli pozíciójának átala-
kulásaként láttatja. 

Egyrészt ide sorolom a hivatali racionalizálódás, vagyis a bürokratizálódás 
folyamatát, amelynek eredménye az az állapot, amelyet Max Weber így jellem-
zett: „...alkalmazáson, fizetésen, nyugdíjon, előléptetésen, szakszerű képzésen és 
munkamegosztáson, szilárd hatáskörön, aktaszerűségen, hierarchikus alá- és 
fölérendeltségen nyugszik a bürokratikus hivatali apparátus."3 Ezzel szorosan 
összefüggő az a másik, szintén weberi meglátáson alapuló szempont is, amely a 
politikából és a politikáért élők csoportjainak szétválását elemzi. 

Másrészt a származással kapcsolatos kérdéseket említem itt: mekkora a vá-
rosba költöző nemesek és a hagyományos (céhes) polgári családból származók 
aránya a tisztviselők között; esetleg tisztviselőcsaládok alakultak ki, amelyekben 
a posztok öröklődnek? Ezek a társadalmi kategóriák természetesen nemcsak a 
beleszületés útján - ebben az értelemben tehát tényként szerepelhetnek a vizsgált 
személyek életében - , hanem vágyként, mintaként, vonatkoztatási csoportként 
is. Hogy ez nemcsak logikai absztrakció, jól látszik a nemességre törekvő, a pol-
gárjogért folyamodó és a tisztviselők lányait feleségül vevő hivatalnokok szá-
mán, arányán. Érdemes tehát ezeket, a presztízsre vonatkozó szempontokat is fi-
gyelembe venni. 

1 Schmall Alajos: Adalékok Budapest székesfőváros múltjából. Bp. 1897. 
2 Budapest története III., Bp. 1975, 373. (a Társadalom c. fejezetet írta Nagy Lajos, a kötet 

szerkesztője) 
3 Weber, Max: Állam, politika, tudomány. Bp. KJK. 1970. 369. o. 
4 Weber, Max: A politika mint hivatás. Bp. 1989. ELTE-MKKE Művelődéskutató Intézet, 16. 
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3.) A harmadik fontosabb megközelítés a társadalmi struktúra szempontjait 
mérlegeli. Azt például, hogy mennyiben tekinthető konzisztensnek a vizsgált 
csoport társadalmi helyzete a korabeli pesti társadalmon belül - a fogalom Ger-
hard Lenski által használt jelentésében - , ha több szempontot, így a foglalkozás 
presztízsét, a hivatalnokok anyagi helyzetét, lakásviszonyaikat, iskolázottságukat 
hasonlítjuk össze. 

Az is kérdés, hogy egyáltalán mennyiben tekinthetők társadalmi csoport-
nak? Külső J e g y e i k " alapján (pl. vagyonukat tekintve) egységesnek tűnnek-e, 
másrészt az is érdekes volna, ha képet nyernénk arról, hogy saját maguk hogyan 
vélekedtek erről? Volt-e csoporttudatuk, amely az utókor számára a homofílián-
homogámián keresztül nyilvánulhat meg? Végül az is tisztázandó még, hogy jo-
gos-e elitnek tartanunk a tisztviselőket? 

A megfogalmazott problémák közül jelen munkámban három kérdésre 
keresek választ. Előbb a racionalizálódást kísérlem meg nyomon követni a város 
tanácsnokainak rekrutációján keresztül, majd a tisztviselők csoporttudatát próbá-
lom értékelni családi kapcsolataikat és gyerekeik pályaválasztását elemezve, vé-
gül anyagi helyzetüket vázolom. 

1.) A kutatás során a vizsgált három évtizedben Pesten működött, összes vá-
rosi fizetett tisztviselő, mindösszesen 104 fő alkotta a mintát.6 Nem foglalkoz-
tam tehát sem az egyes városrészek hivatalnokaival - így a budaiakkal, óbudai-
akkal - , sem pedig azokkal a pesti közalkalmazottakkal, akik nem hivatali mun-
kát végeztek (zenészek, orvosok, tanárok, egyházi alkalmazottak stb.). 

E hivatalnokok közül 43 fő élete során eljutott a tanácsnoki rangig. Ezzel 
olyan pozícióba kerültek, ahol már a döntéshozatal felelősség is lényeges, szem-
ben az alacsonyabb posztokra jellemző végrehajtó hatáskörrel. A 12-13 tanács-
nok (szenátor) valamint a körükből választott városbíró, polgármester és város-
kapitány szavazati joggal vettek részt a belső tanács ülésein, ahol a bíráskodási 
és közigazgatási kérdésekben a döntések születtek. Ezen túlmenően egyes ügyek 
referenseiként személyes felelősséget is viseltek. Ma még nem egyértelműen 
tisztázott, hogy a 1820-as és az 1830-as években játszottak-e érdemben szerepet 
az országos politikában, azaz az országgyűléseken? Tudjuk például, hogy az 
1843—44. évi diétán - ahol a szabad királyi városok bel szerkezetét tárgyalták - a 
Pest város által delegált városatyák aktívan szerepet játszottak. Az viszont vitat-
hatatlan, hogy a városon belül igen komoly hatalommal bírtak. Érdekes tehát azt 
megvizsgálni, hogy kik töltötték be ezeket a posztokat? Milyen származású, is-
kolázottsági! és „előéletű" emberek lehettek Pest szenátorai? 

A tanácsnoki tisztséget választással töltötték be a korban, gyakorlatilag 
egész életre szólóan, szemben a alacsonyabb posztokkal, ahová kinevezéssel le-

5 Lenski, Gerhard: Status Crystallization: A non-vertical Dimension of Social Status. In: Ameri-
can Sociological Review 1955/19. (a le nem fordított, ám gyakorta hivatkozott munkára Id. pl. 
Kolosi Tamás: Tagolt társadalom. Bp. 1987. Gondolat, 64—65.) 
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hetett bekerülni. A hatáskörök 1751-ben történt országos egységesítése óta a 
megüresedett szenátori helyekre a belső tanács által javasolt három személy kö-
zül választhatott egyet a város választott polgársága. A tanácsnokok hivatali pá-
lyafutásának tüzetesebb elemzése azonban nem azt mutatja, hogy a meglehető-
sen szűkkörű, szinte a kooptációra emlékeztető kiegészítési rendszer a tanácsno-
kok korlátlan „káderutánpótlási" önkényéhez vezetett volna. 

Adataink azt igazolják, hogy nem válhatott dilettáns, az igazgatás szaktudá-
sában járatlan emberből felelős városi vezető, hiszen közülük mindössze négyen 
lettek szenátorok úgy, hogy ezt a posztjukat nem előzte meg valamely a város-
igazgatásban végzett hivatali munka. A kivételt jelentők között is hárman ügyvé-
di végzettségűek voltak, feltehetően az országos igazgatásból jöttek, pontosab-
ban ide helyezték őket. Az egyedüli, valódi kivételt egy szűcsmesterjelentette, 
aki a városi polgárság szószólójának - hivatalnokinak nem nevezhető - pozíció-
jából került tanácsnoki székbe. 

Kérdés persze, hogy a „hivatali szamárlétra" milyen hosszú részét járták vé-
gig a későbbi szenátorok? Érvényes-e az az állítás - amely egyébként Budára, a 
korszak végére áll - , hogy azok, akik a legalacsonyabb kancelláriai tisztségekkel 
kezdték hivatali pályafutásukat (gyakornokok, járulnokok, írnokok voltak), nagy 
valószínűséggel nem jutottak el a „csúcsra", míg azok, akikből vezetők lettek, 
általában középszinten kezdték karrierjüket? 

Pestre ez a megállapítás nem érvényes. Nemcsak azt tudjuk, hogy a főjegyzők, 
főügyészek és alkapitányok többsége később tanácsnok lett - a szenátorok több, 
mint fele e tisztségeket követően lépett elő - , hanem azt is, hogy a nagyobb részük 
a ranglétra alacsonyabb fokait is bejárta, a legalsó posztokon hosszú esztendőkig 
időzve. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált időszakban általában 15-25 éves hivatali 
pályafutás előzte meg a tanácsnokká választást. A teljes vagy majdnem teljes 
hivatali pályafutás nem volt ellentétes tehát a tanácsnoki pozícióba kerüléssel. 

Érdekes volna, ha pontos adatokkal rendelkeznénk a hivatalnokok iskolai 
végzettségéről. A források jelenlegi feldolgozottsági szintje mellett azonban er-
ről biztosat mondani nem lehet. Elszórt adatok vannak, így pl. a város főügyésze 
a Pesten székelő egyetem jogi karának dékánja volt. 

Részletes információink az 1855 és 1857 közötti évekből vannak,7 amely 
korszak persze a Bach-rendszer hatását mutatja. Ekkor a tisztviselők kétharmada 
tanult felsőfokú iskolában és a többi is általában a gimnázium vagy a főreálisko-
la felső osztályai valamelyikében fejezte be tanulmányait. Az egyetemre járt hi-
vatalnokok zöme a befejezett bölcsészképzés után a jogi karon folytatta a tanu-
lást. A felső vezetők többsége meg is szerezte a jogi végzettséget, esetleg az 
ügyvédi vizsgával együtt. Ezen adatok mindenesetre hasznosak lehetnek majd, 
ha a reformkor pesti tisztviselőinek iskolázottságával sikerül összevetni őket. 

7 BFLIV. 1303/R 
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Érdemes még szót ejteni a tanácsnokok származásáról is. Az, hogy egy ki-
vételtől eltekintve mind polgárai8 voltak a városnak a megválasztásuk idején, 
nem meglepő, hiszen ez volt jelölhetőségük egyik feltétele. Jellemző viszont a 
polgári jogcím jelentőségének csökkenésére, hogy azon 62 tisztviselő közül, 
akik nem érték el a szenátori tisztséget, éppen 31, tehát a csoport fele nem folya-
modott a városhoz ezért a címért. A korszak vége felé egyébként a város polgá-
rainak aránya a lakosságon belül mindössze 2 - 3 %-ra tehető.9 

Nehéz kérdés annak eldöntése, hogy az etnikai szempontot mérlegelve ho-
gyan jellemezhetnénk a város szenátorait. Ezt részben neveik hangzása alapján 
próbálhatjuk megválaszolni, amely azonban rendkívül bizonytalan, ingoványos 
módszer: gondoljunk arra, hogy a vizsgált időszak a névmagyarosítások kora volt, 
amikor Eichholz bíró Tölgyessy lett, Tretter bíró Járy, Hepp tanácsnok pedig He-
pesváry, vagy arra, hogy ilyen módon az évszázadok óta Pesten élőket és esetleg 
magyarokkal sokszorosan összeházasodottakat mossuk egybe az egy-két generáci-
ós bevándoroltakkal. Az „eredmény" mindenesetre azt mutatja, hogy a hivatalno-
kok több, mint fele német nevet viselt. További egynegyed magyar nevü (általában 
helynévből képzett nevekről van szó), míg a maradék szláv illetve olyan, amelye-
ket nem tudtam besorolni. A szláv nevekről még annyit el kell mondanunk, hogy 
viselőik nagy része római katolikus volt, és alig 3 olyat találtunk, aki görög katoli-
kus, tehát vélhetően délszláv származású. Megjegyzendő, hogy ezekben az ará-
nyokban nem mutatkozott különbség a tanácsnokok és a többi hivatalnok között. 

A másik lehetséges eszköz a születési helyek vizsgálata. Ennek felmérésére a 
polgárkönyv adatai szolgáltatnak lehetőséget. Ez azonban a vizsgálhatók körét ele-
ve leszűkíti, hiszen az előbb mondottak értelmében a szenátori rangot el nem értek 
közül 31 főt eleve ki kellett hagynunk a mintából. Az eredmények tanulságosak, 
így pl. 1822-ben a tanácsnokok közül öt nem pesti születésű, továbbá mind a két 
főjegyző, az alkapitány, az adószedő, a kamarás, sőt a „szószóló" sem. A polgár-
mesterek között pedig ketten is bevándorlók: a már említett Tölgyessy János 
(1838-1843) és Szepessy Ferenc (1843-1848). Megállapíthatjuk tehát, hogy a 
nem pesti születés semmiképp sem jelentett akadályt a hivatali érvényesülésben. 

Megjegyzendő azonban, hogy a magasabb posztig eljutott hivatalnokok kö-
zött több volt a bevándorolt, mint az alacsonyabb kancelláriai beosztásoknál 
vagy a szakhivatalokban „rekedt" tisztviselők körében. Ennek egyik lehetséges 
magyarázata az, hogy ezeket a hivatalnokokat a Helytartótanács „ültette" Pestre, 
hogy a korrupt városi vezetést kordában tartsák. A jelek viszont arra vallanak, 
hogy Pesten a reformkorban viszonylag kevés volt a hivatali visszaélés, lega-
lábbis az elbocsátások kis száma és alacsony gyakorisága, valamint a kevés kirá-
lyi biztos ezt sejteti. így a telekbírót bocsátották el 1830 körül, aki az Adóhivatal 
ellenőrével játszott össze, ezenkívül 1843-ban váltottak le négy szenátort, közü-
lük azonban ketten maguk is gyors pozíció-emelkedést követően lettek tanácsno-
kok, mintha ők is rendteremtő célzattal kerültek volna korábban a város vezeté-

8 Pest polgárkönyve. Kiadta: Illyefalvy L. Lajos, Bp. é.n. 
9 Nagy i.m. 382. 
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sébe. Természetesen ez még nem jelenti azt, hogy feltáratlan visszaélés nem tör-
tént, de ez a kormányzati beavatkozást úgysem érintené. Tanulságos lenne még 
azt is tudni, hogy a nem Pesten születettek milyen életkorukban és milyen okból 
- esetleg egyetemi tanulmányaik miatt - kerültek ide illetve a város szolgálatába. 

Összegezve annyit mondhatunk tehát a pesti szenátorokról, hogy igazgatási 
gyakorlat és valószínűsíthető szakirányú végzettség után kerültek magas pozíci-
ójukba, ahol viszonylag eredményesen végezték munkájukat. Beosztásuk betöl-
tésénél pedig nem volt döntő szempont az, hogy Pesten születtek-e vagy pedig 
bevándorlók voltak. 

2.) A vizsgált személyek csoporttudata a korábban említett módszer segít-
ségével, vagyis a házasságok és a pályaválasztás alapján jellemezhető. Miután a 
hagyatéki anyagok alapján a mintához képest is viszonylag kevés esetben sike-
rült a tisztviselők családjait és a közeli rokonok foglakozását azonosítani, ezért a 
megalapozatlan általánosítás helyett inkább szempontokat említek. 

Az adatok áttekintése nyomán10 első benyomásként szembetűnő, hogy kevés 
esetben fordult elő a családban több, fontos beosztást betöltő tisztviselő. Ha pe-
dig igen, akkor sem feltétlenül kell a korrupciót gyanítanunk, helyette bizonyos 
esetekben érdemesebbnek tűnik értékítélet nélkül a státusz vagy a kulturális tőke 
átörökítési kísérletének minősítenünk az esetet. Ez azonban nem lehetett kizáró-
lagos stratégiája a tisztviselők családjainak, hiszen a tisztviselői hivatal nem bi-
zonyult stabil megélhetésnek. Ez tűnik ki azokból az esetekből, amikor a még a 
legmagasabb beosztást betöltők családjában is akadt a fiúk között olyan, aki a 
család tradicionális mesterségét vitte tovább. 

Ez látszik az 1827-ben elhunyt Fellner Benedek polgármester családfájáról. 
Fiai közül az idősebb orvosnak tanult és a város tisztiorvosa lett, míg a fiatalabb 
kelmefestő maradt. A lányok közül az egyik katonatiszthez ment nőül (valószí-
nű, hogy az ő gyerekük lett 1846-ban gyakornok a Városházán), a másik pedig 
egy pesti nemes ügyvéd felesége lett. Hasonlót tapasztalunk a Pisztory családban 
is, akik között egy évszázad alatt tizenegy tisztviselő fordult elő, akik közül 
azonban többen is csak az alacsonyabb beosztásokig jutottak el, míg Pisztory Ja-
kab tanácsnok egyetlen fivére az apa molnármesterségét folytatta. 

Nem találtunk viszont iparost a Morlin családban. Azért érdemes erről a 
családról külön is szólni, mert esetükben a különböző honorácior foglalkozások 
közötti átjárást figyelhetjük meg. Az apa Vácott volt uradalmi számtartó, fiai kö-
zül pedig Morlin Imre Pestre vándorolt, ahol végül - 12 évnyi hivatali pályafutás 
után - szenátori rangra jutott, az ifjabb Ádám viszont a gazdatiszti hagyományt 
folytatva kasznár lett Vác környékén. 

10 BFL IV. 1202/cc. Testamenta et Inventaría. A hivatkozandó iratok a következő jelzeteken ta-
lálhatók meg: 443 AN - Fellner Benedek 4082 AN - Muzsik János 3618 AN - Pisztory Jakab 
3548 AN - Kráhl József 1754 AN - Morlin Imre 2692 AN - Seeber Károly 2504 AN - Pintér 
György 5361 AN - Tölgyessy János 1022 AN - Medvenics Miklós 2287 AN - Tretter J. 
György 
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Jellegzetesnek mondhatjuk még azokat az eseteket, amelyekben bizonyos 
szakhivatalok tisztviselői a munkájukhoz kapcsolódó szakmák és mesterségek 
képviselői felé házasodtak. Erre találtunk példát a városi mérnöknél - aki a híres 
klasszicista építész, id. Zitterbarth Mátyás sógora volt - továbbá a város alkapi-
tányánál és a városi hadnagynál, akik fiaikat küldték katonának. Ez utóbbi eset-
ben a második fiú orvosnak tanult. 

Valójában csak egyetlen esetben látszik összefonódás-gyanúsnak a családi 
kapcsolat, mégpedig a furcsa körülmények között tanácsnokságra jutott Pintér 
György esetében. A sziráki születésű ügyvéd három nappal azután lett a válasz-
tott polgárság tagja, hogy egyáltalán Pest polgára lett és még abban az évben 
szenátorrá is megválasztották. Egyik veje pedig apósa halálának évében lett sze-
nátor. Azonkívül, hogy úgy tűnik, ő „örökölte" ezt a pozíciót, további érdekes-
ség, hogy ők voltak az egyedüli evangélikus szenátorok a korabeli Pesten. Külön 
megemlítendő, hogy az ilyen rokoni kapcsolat esetében rendeletileg tiltották az 
egyidejű méltóságviselést. 

Végezetül a hivatalnokok rokonságának még egy, ártalmatlannak tűnő for-
máját említeném meg. Laszkár József unokái és dédunokái közül többen is tiszt-
viselők lettek. A korrupció gyanúja azonban rögtön elszáll, ha figyelembe vesz-
szük, hogy ők egy kivétellel mind kistisztviselők maradtak, azaz nem valószínű, 
hogy hasznot húztak egymás rokonságából. Emellett pedig olyan, frissen beván-
dorolt családokról van szó, amelyek részben hagyományos iparukat örökítették 
tovább. Laszkár szabó Pozsonyból vándorolt be, Pesten polgár, sőt választópol-
gár lett. Négy lánya közül kettő szabóhoz ment férjhez, másik kettő pedig szűcs-
höz, akik egy- illetve kétgenerációs, polgárjoggal rendelkező pestiek voltak. Az 
őket követő nemzedékben pedig minden ágon találunk tisztviselőket: alsó- és 
középszintüeket. Mivel azonos generációhoz tartoztak, valószínűtlen, hogy egy-
mást segítették volna a pozícióhoz jutásban. 

Összefoglalásként megállapítható tehát, hogy nem jellemző a kor pesti váro-
si hivatalnokaira, hogy családjaik „összefonódtak" volna, ehelyett inkább azt fi-
gyelhetjük meg, hogy ebből a státuszból más honorácior foglalkozások felé tájé-
kozódtak illetve a katonai pálya felé orientálódtak. A hivatalnoki poszttal járó 
státuszemelkedést tehát próbálták családjukban fenntartani, erre azonban több 
irány is kínálkozott a kor normái, mintái és szokásai szerint. Az érdekes éppen 
az, hogy a pesti városatyák - akik között elenyészően kevés volt a városba költö-
zött nemes - közel felerészben nemességet szereztek. Azt a jelenséget látjuk te-
hát, amely egy fél évszázaddal később a nagypolgárság körében vált gyakorivá. 
A kérdés megvilágításához újabb színfolt, hogy 1860/61 után, a régi közigazga-
tás újjáéledésekor részben a passzív rezisztenciát feladva, részben pedig a pozí-
ciók betöltésében immár nem korlátozva, az 1830-as és az 1840-es évek idő-
szakának tanácsnokai illetve az ő fiaik azonnal magas beosztáshoz jutottak Pest 
város igazgatásában. 

3.) A hivatalnokok vagyoni helyzetének vizsgálatához részben a hagyatéki 
leltárak anyagát, részben pedig a tisztviselői fizetésüket használtam fel. 
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Az, hogy a város vezetői jóval gazdagabbak voltak, mint a kishivatalnokok, 
nem nevezhető meglepőnek, sőt még a kortól és a helytől függetlenül is általá-
nosnak mondható. Szokatlan viszont a különbségek megdöbbentő nagysága. A 
deficites vagy majdnem deficites vagyonmérlegtől - ami általános az alacsony 
beosztásúaknái - a több tízezer forintos határig terjedtek a vagyonok. Az össze-
gek érzékeltetése elmondjuk, hogy pl. 1830-ban a belvárosi Váci utcában a tele-
kár 120 Ft/négyszögöl volt, és egy közepes nagyságú telek - házzal együtt -
gyakran 15.000-20.000 forintért kelt el. 

Szintúgy tanulságos, ha ezeket az adatokat a tisztviselői fizetésekkel vetjük 
össze. A korszak során az évi fizetések mintegy másfél-kétszeresükre emelked-
tek. A tanácsnokok esetében 400-600, a kancelláriai posztokon pedig 150-350 
forint körüliek voltak. A rendes fizetések kiegészülhettek alkalmi jövedelmek-
kel, mint például a hagyatékok rögzítésekor mind a kiszálló tanácsnoknak, mind 
pedig segédeinek kifizetendő összeggel. 

Világosan látszik az adatokból, hogy ezekből a jövedelmekből nem lehetett 
meggazdagodni. Valószínű, hogy a kishivatalnokok a munkakörükkel összefüg-
gőkön kívül számottevő jövedelemforrással nem rendelkeztek. Erre jó példa 
Kráhl József allevéltáros hagyatéka, aki halálakor 1.049 forint tartozása mellett 
50 forintnyi vagyonnal rendelkezett, mely utóbbi összeg bútorainak becsértékét 
jelentette. Egy kerevet, hat szék, két asztal, három szekrény és egy tükör alkotta 
az allevéltáros teljes vagyonát! Ennek értéke jól felbecsülhető, ha azt is hozzá-
vesszük, hogy eltemetésének költségei mindösszesen 178 forintot tettek ki. 

Kérdés ezzel szemben, hogy olyan hatalmas hagyatékok, mint Hoffmann ta-
nácsnoké (1824-ben 40.000 forint) Fellner polgármesteré (1827-ben 100.000 fo-
rint), Morlin tanácsnoké (1832-ben 30.000 forint), Seeber polgármesteré (1838-ban 
33.000 forint) és Tölgyessy polgármesteré (1844-ben 68.000 forint) milyen más 
forrásból származtak. Az utolsó két pénzösszeg konvenciós forintban értendő, míg 
az előbbiek bécsi értékűben - az átváltási arány: 1 CM forint = 2,5 WW forint. 

Puszta absztrakció ugyan a következő mutató, mégis érdemes talán belegon-
dolni, hogy az örökösökre hagyott vagyon gyakran 150-200 évnyi tisztviselői fi-
zetésnek felelt meg! Feltehető, hogy komoly súllyal esett a latba a házingatlan: az 
igazán gazdag városatyáknak többnyire két lakóházuk is volt. Az egyik a Belvá-
rosban, másik a Lipótvárosban, esetleg a Terézvárosban, sőt ezenkívül pedig a Vá-
rosligetben, Kőbányán, esetleg a budai promintóriumban szőlőskerttel is bírtak. 

Az ingatlanügyleteken kívül - az általam feldolgozott források tanúsága 
szerint - a másik rendszeres jövedelemforrás a pénzkölcsönzés volt. E két tétel 
általában a vezető tisztségviselők hagyatékában az aktív rész 80-90 %-át tette ki. 

Mi húzódhatott meg a városatyák azon döntéseinek hátterében, hogy vagyo-
nuk gyarapítására ezeket a stratégiákat válasszák? A „történeti motiváció-kuta-
tás" kényes feladat, a probléma azonban valós, ami abból is látszik, hogy a vizs-
gált csoport tagjai között volt olyan, aki egyértelműen ismert alternatív módot, 
azaz tőkés vállalkozásba is fektetett pénzt. így Seeber polgármester aktív „obli-
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gatiói" között három olyan is volt, amely a Duna Gőzhajózási Társaság részére 
szólt, és azok mindösszesen 800 forintot tettek ki. A kérdés feltevését az a tény 
is igazolja, hogy a kölcsönzött pénz korántsem számított biztos jövedelemnek. A 
hagyatékokban az aktív tartozások jelentős része „kétes kintlévőségnek" minő-
sült. Ráadásul nem is mindig érthető, hogy mitől függ egy „obligatio" ilyen 
szempontú besorolása, hiszen a már említett Seeber-hagyatékban teljes értéküek-
nek számítottak olyan kötelezvények is, amelyek negyed századdal korábban 
köttettek és amelyek kamathátralékai is több, mint tíz éve nem voltak törlesztve, 
ugyanakkor két-három éves ügyletek „kétesnek" minősültek, köztük olyanok is, 
amelyekben grófok voltak a partnerek. 

Ilyen körülmények között jelentőséget kell tulajdonítanunk annak, hogy a 
városigazgatás potentátjai a nemzedékek óta változatlanul az évi 6 % kamatot 
hozó pénzkölcsönzést tartották a legcélszerűbb vagyongyarapítási módnak. A je-
lenleg rendelkezésre álló adatok áttekintése alapján úgy látszik, hogy a háttérben 
olyan mentalitás keresendő, amely a korban már létező vállalkozói magatartással 
szemben és vélhetően annak ismeretében, tudatosan választotta a gazdagodásnak 
ezt a hagyományosabb módját. Azt is látnunk kell azonban, hogy ez a vagyon-
gazdálkodásnak egyáltalán nem volt a legtradicionálisabb eszköze a korabeli 
Pesten. Arra gondolunk, hogy a készpénz az átvizsgált hagyatékok aktívumában 
maximum 5 %-ot tett ki, akárcsak a bútorokból, ruhákból, edényekből stb. össze-
álló tárgyi anyag. Itt persze a reprezentáció kirívóan magas költségekkel járha-
tott, így az egyik polgármester esetében a „Kerti Szalon" fenntartása - a 24 szék 
és a 2 játékasztal a legfeltűnőbb bútordarabok az ebben a háztartásában minden 
szobára jutó 2 aranykeretes festmény, 3 drága lámpás, 2 tükör stb. mellett Per-
laska festő díjazása az elkészített portrékért (225 forint), egzotikus növényeket is 
magában foglaló üvegház (208 forint). 

A városi tisztviselők vagyoni helyzetének értékeléséhez azonban azzal is tisz-
tában kell lennünk, hogy gazdagságukban fontos szerepet játszhatott egy másik 
anyagi forrás, mégpedig a szülői házból öröklött summa, amely pl. Tretter tanács-
nok esetében a testvérére és rá ju tó összeg együttesen 40.000 forint volt. Sajnos az 
anyagi háttér ilyen forrásairól a többinél is kevesebb dokumentum maradt ránk. 

Ezek az adatok persze még további pontosításra szorulnak. így érdemes vol-
na még azt is kimutatni, hogy a szegényen meghalt tisztviselők hány évet éltek, 
így is feltűnő azonban, hogy míg a karrierutakat elemezve nem tapasztaltunk 
szakadékot a város vezetői és az alacsonyabb beosztásokat betöltők között, addig 
anyagi helyzetüket tekintve egyértelműen külön csoportba tartoztak. További le-
hetőség, hogy szinkron összehasonlítást készítünk a tisztviselők és más, pesti 
társadalmi csoportok vagyonszerzési stratégiája között. 

Van tehát még kutatandó téma és ellentmondás a pesti hivatalnokok társa-
dalmi helyzetének vizsgálata során, mégis úgy gondolom, hogy karrierlehetősé-
geik, vagyoni helyzetük és az általuk követett társadalmi viszonyítási minták 
kérdéseivel kapcsolatban alapvető szempontokat sikerült tisztáznunk. 



Benedek Gábor 

SZAKSZERŰSÖDÉS ÉS MOBILITÁS A DUALIZMUSKORI 
BÜROKRÁCIÁBAN 

A jelen dolgozatban a kiegyezést követő időszak minisztériumainak és a várme-
gyéinek tisztviselői karát kívánom összehasonlítani. Az elmúlt évek folyamán 
több vizsgálatot végeztem a dualizmuskori minisztériumok személyi összetételé-
ről, aminek főbb eredményeit disszertációmban foglaltam össze.1 Minthogy 
megállapításaim a bürokrácia csúcspozícióira szorítkoztak, óhatatlanul felmerült 
a kérdés: vajon a közigazgatás helyi szintjén nem érvényesültek-e gyökeresen el-
térő tendenciák? A kérdés megválaszolása érdekében a 63 megye közül kivá-
lasztottam 17-et,2 majd három időmetszetben (1879, 1895, 1911) kutatást kezd-
tem az önkormányzatok apparátusáról, mindenekelőtt a megyeszékhelyen tény-
kedő központi tisztségviselőkről. A vizsgált személyek pályafutását hivatali se-
matizmusok - főleg a Tiszti Címtár kötetei - segítségével rekonstruáltam, egyéb 
életrajzi adataikat genealógiai kézikönyvekből, a Borovszky-féle megyei mono-
gráfiákból és alkalmi kiadványokból merítettem, a birtokviszonyok megállapítá-
sához pedig az 1897., valamint az 1911. évi gazdacímtárat használtam fel. Az 
adatgyűjtésben szemináriumi hallgatóim is részt vettek, munkájukért, ötleteikért 
ezúton is köszönetet mondok. 

A létszámadatok alapján a minisztériumok gyorsan növekvő, a megyék 
stagnáló szervezetnek látszanak. A minisztériumok tisztviselői kara a kiegyezés-
től a századfordulóig mintegy két és félszeresére gyarapodott. 1867-ben 383, 
1903-ban pedig már több mint 1.000 fő alkotta a fogalmazói állományt, nem 
számítva a segédhivatalok és a számvevőségek hasonló nagyságrendű személy-
zetét. Ezzel szemben a megyei alkalmazottak száma hosszabb távon is alig vál-
tozott. Az 1900. évi népszámlálás során 5.558 megyei tisztviselőt írtak össze, 
ami kevéssé tér el Fényes Elek hatvan évvel korábbi adatától (5.075). 

A minisztériumi létszámnövekedés hasonló irányú volt, mint a korszak álta-
lános tendenciája, csak lassabb ütemű. A kiegyezés utáni időszakban az államap-
parátust gyors növekedés jellemezte: 1870 és 1910 között mintegy négyszeresé-
re, 30.000-ről közel 120.000-re gyarapodott a köztisztviselők száma és elérte a 
kereső lakosság 1%-át. A rohamos gyarapodás viszont más megvilágításba he-
lyezi a megyei stagnálást, amely az összességhez viszonyítva relatív csökkenés-
nek, háttérbe szorulásnak látszik. 

1 Benedek Gábor: Minisztériumi tisztviselők a dualizmus idején. Bölcsészdoktori disszertáció, 
1989. Kézirat. 109 p. Vö. még: Verbürgerlichung der ungarischen Ministerialbeamten in der 
Epoche des Dualismus. In: Bürgertum in der Habsburgermonarchie. Hg. E.Bruckmüller, 
U.Docker, H.Stekl, P.Urbanitsch. Köln-Wien, 1990, Böhlau, 141-149. 

2 Abaúj-Torna, Bars, Bács-Bodrog, Bihar, Esztergom, Gömör-Kishont, Győr, Heves, Hont, 
Komárom. Nógrád, Pest, Pozsony, Somogy, Torontál, Vas, Zemplén. 
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A szakszerűsödés egyik eleme az iskolázottság, mely két irányból vizsgál-
ható: a törvényi szabályozás oldaláról, valamint az adott személyek tényleges 
végzettsége felől. A két megközelítés összefügg egymással, de a nézőpont elté-
rése miatt nem feltétlenül esik egybe. 

A képesítési előírások története a 18. század végéig nyúlik vissza. Közvet-
len előzményként az 1850. évi császári rendelet említhető, amely kijelölte a jog-
és államtudományi tanulmányokhoz kötött állami állások körét, bevezette a pró-
baszolgálatot és kötelezővé tette az államvizsgát.3 Az 1870. évi vármegyei tör-
vény a főjegyzőtől és az árvaszéki elnöktől a jogi tanfolyam elvégzését, a megfe-
lelő elméleti vizsga igazolását vagy a hasonló közhivatalban szerzett gyakorlatot 
követelte meg, a tiszti ügyész állását pedig ügyvédi oklevélhez kötötte. Az orvos 
és az állatorvos esetében a diploma és kétévi gyakorlat volt a feltétel, míg a 
mérnök alkalmazásához a szakma űzésére való jogosultságot és szintén kétévi 
gyakorlatot írtak elő.4 1883-ban megszületett a köztisztviselők minősítéséről 
szóló törvény, amely egységes keretbe foglalta a különféle állásokra vonatkozó, 
szétszórtan már nagyrészt meglévő egyes előírásokat. A törvény az ügyvédi ok-
levelet, az állam- illetve jogtudományi doktorátust vagy legalább az államtudo-
mányi államvizsga megszerzését szabta az alkalmazás feltételéül a közigazgatás 
valamennyi ágában. A szabályozás által érintett megyei posztok körét kiterjesz-
tette az alispáni, a jegyzői, a szolgabírói és a segédszolgabírói állásokra. Az em-
lített képesítési feltételek a minisztériumi tisztviselők esetében a teljes fogalma-
zói karra vonatkoztak, a különleges szakképzettséget igénylő igazgatási területe-
ken a megfelelő szakmai tanulmányok és vizsgák azonos értékűnek számítottak.5 

Megemlítendő még, hogy az 1883. évi minősítési törvény elrendelte a gyakorlati 
közigazgatási vizsga megszervezését, amelyet azonban hosszú ideig elodáztak, 
és valójában csak az I. világháború után vezettek be.6 

A tényleges végzettség felől közelítve megállapítható, hogy a vizsgált sze-
mélyek túlnyomó többsége rendelkezett a törvényben előírt képzettséggel. Fi-
gyelmet érdemel a két közigazgatási szint közötti eltérés. Amíg a megyei tiszt-
ségviselők adatai meglehetősen homogén képet mutatnak, a minisztériumokban 
igen sokszínű volt a képzettségi összetétel. 

Az önkormányzatok esetében domináns maradt a jogi végzettség, kivételnek 
csak a főorvos megfelelő diplomája számított. A hagyományos képzettségi 
összetétel konzerválódott, ami azzal magyarázható, hogy a helyi szakigazgatás 
szervezetileg mindinkább elkülönült a megyéktől. A század első felében a helyi 
szintű szakmai feladatokat egy-egy megyei alkalmazott látta el, az ilyen, úgyne-
vezett szegődményes állások közé tartozott az orvos, a mérnök, az állatorvos, az 

3 Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer 
létrejöttéig. Budapest, 1976, Akadémia, 172. 

4 A köztörvényhatóságok rendezéséről szóló 1870:42. tc. 67. §. In: Magyar törvénytár. 1869-
1871. évi törvényczikkek. Budapest, 1896, 219. 

5 A köztisztviselők minősítéséről szóló 1883:1. tc. 3 és 5. §§. In: Magyar törvénytár. 1882-
1883. évi törvényczikkek. Budapest, 1896, 187-88. 

6 Magyary Zoltán: Magyar közigazgatás. Budapest, 1942, 401. 
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útmester posztja. A dualizmus folyamán létrejöttek az új szakigazgatási appa-
rátusok, amelyek azonban már nem a megyék, hanem a megfelelő minisztérium 
alárendeltségében működtek (pl. tanfelügyelet, az út- és vízépítés, állatorvosi 
szolgálat). 

A jogi végzettség persze a minisztériumokban is általános követelmény volt, 
de a szakigazgatásban dolgozók közül sokan két diplomával rendelkeztek, így 
kifejezett jogászi túlsúlyról csak az igazságügyi és a belügyi tárcánál lehet be-
szélni. Ugyanakkor a Pénzügyminisztériumban számos bányászati és erdészeti 
szakembert alkalmaztak, a kultusztárcánál gyakori volt a tanári és a teológiai 
végzettség, az alapítványi erdőket pedig erdészek igazgatták. A Földművelésügy 
tisztviselői rendkívül változatos a képet mutattak: volt közöttük közgazdász, 
mezőgazdasági szakember, de előfordultak technikai végzettségűek, minthogy 
eleinte a távírda és a posta, utóbb meg a vízügy ide tartozott. A Kereskedelmi 
Minisztériumban főleg mérnökök dolgoztak, míg a belügyi tárcához rendelt köz-
egészségügyet orvosok irányították. 

Látható, hogy a két vizsgált szervezet eltérő mozgásiránya szorosan össze-
függ egymással, és egyazon folyamat két oldalát szemlélteti. A közigazgatás dif-
ferenciálódása az önálló szakigazgatási intézményhálózat kiépülését hozta magá-
val, melynek irányítását legfelső szinten a központi államigazgatás végezte. Mi-
közben a minisztériumi apparátus egyre több igazgatási feladatot vont magához 
a korszak folyamán, addig a megyei önkormányzat számos korábbi funkcióját 
elvesztette. 

A szakszerűsödés vizsgálatának további eleme a tisztviselői foglalkozás ön-
állósulása. Mennyiben különült el a közigazgatásban alkalmazottak munkája a 
közszereplés egyéb tevékenységi formáitól? Különösen a tisztviselői és a politi-
kusi pálya különbségeit venném közelebbről szemügyre. 

Érdemes egy pillanatra visszakanyarodni a képesítési előírásokhoz, mert 
támpontot adnak a két szakma körvonalainak megrajzolásához. Az 1883. évi tör-
vényben található legmagasabb poszt a fogalmazói kar esetében a miniszteri ta-
nácsos, míg a vármegyéknél az alispán volt. Nem szerepeltek viszont a törvény-
ben a két apparátus vezetői, a miniszter és az államtitkárok, illetve a főispán, 
akikre nézve a későbbiekben sem találni végzettségi vagy egyéb megszorító sza-
bályt. 

A választóvonalat az életpályák is jelzik. Mind a megyék, mind a miniszté-
riumok élére rendszerint szervezeten kívülről jövő személyt neveztek ki, akik 
korábban zömmel politikai pályán ténykedtek. Az államtitkári poszt határesetnek 
mondható. Megkülönböztették a politikai és a közigazgatási államtitkárt, és az 
utóbbi általában fokozatos előmenetel után a tisztviselők köréből került ki. A 
főispánok vagyonosabb körből jöttek, mint a miniszterek: az előbbieknek kéthar-
mada, az utóbbiaknak 50 %-a rendelkezett földbirtokkal. Mindkét poszton igen 
magas, egyharmados aránnyal képviseltette magát az arisztokrácia. 
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A politikusi karrier sokszor a hivatalban kezdődött, de a szokásos tisztvise-
lői pályakezdéstől eltérő sajátosságokat mutat. Megannyi politikus életrajzában 
egymás után sorakoznak a tiszteletbeli megyei funkciók, de fizetéssel járó állást 
egyet sem találtunk közöttük. A tiszteletbeli funkciók jellemzésére csak egyetlen 
idézet: „Feltétlenül szükségesnek vélem - szögezte le a vármegyei alkalmazottak 
fizetésrendezését szolgáló 1904. évi törvény miniszteri indoklása - , hogy az ed-
digi gyakorlatnak megfelelően törvényben mondassák ki, hogy a tiszteletbeli 
tisztviselőt a valóságos állással egybekötött javadalmazás nem illeti meg... Igaz 
ugyan, hogy a tiszteletbeli tisztviselők egy része tényleges szolgálatot is teljesít, 
más része azonban vagy egyáltalán nem, vagy legalább rendszeresen és állandó-
an nem működik."7 A törvény egyébként a megyei tisztviselőket besorolta az 
állami alkalmazottak fizetési osztályaiba és megszüntette a két szint szabályozá-
sa közti korábbi eltéréseket. 

A tisztviselői pálya önállósulásáról szólva tisztázni kell, hogy mellékállás-
ban vagy főfoglalkozásként végezték-e munkájukat a vizsgált személyek. A po-
litikára vonatkozó ismert weberi tételt parafrazeálva: hivatalukért vagy hivata-
lukból éltek-e az adott tisztviselők? Erről egyfelől a tevékenység tartóssága, 
másfelől a jövedelmi viszonyok, tehát a fizetés, illetve az alternatív megélhetési 
források vizsgálata tájékoztat. 

A minisztériumi tisztviselők esetében a hivatalban eltöltött idő - 201 maga-
sabb beosztású személy adatai szerint - átlagosan 27 év, de nem ritka a 40 évi 
szolgálat sem, amely a teljes fizetéssel járó nyugdíj határa volt. Túlnyomó több-
ségük fiatal korban, közvetlenül az egyetem elvégzése után lépett hivatali pályá-
ra és mintegy négyötödük már 30 éves kora előtt a minisztériumok kötelékében 
szolgált. Az egyéni karrier így nagyrészt egyazon intézményhez kötődött és a 
szervezeti felépítés hierarchikus rendjét követte. A tisztviselők fokozatosan ha-
ladtak előre az alacsonyabb posztokról a fogalmazói kar vezető állásai felé, me-
lyeket rendszerint belső utánpótlással - és csak elvétve kívülről jövő személlyel -
töltöttek be. A teljes karrier a miniszteri tanácsosi állásig emelkedett, amelyet át-
lagosan 20 éves szolgálat után értek el a hivatalnokok. 

A vázolt pályafutás során az előmenetellel együtt növekedett a tisztviselők 
fizetése is. Ennek összegét a kiegyezést követő negyedszázadban a költségvetés, 
1893-tól pedig törvény írta elő. Az egyes állásokat fizetési osztályokba sorolták, 
amelyek további fokozatokra osztottak. Azonos fizetési osztályon belül az an-
ciennitás érvényesült, vagyis a magasabb fizetési fokozatba a kinevezés rangso-
rában haladtak előre. 1904-ben ezt felváltotta automatikus, tehát a meghatározott 
időnkénti előléptetés. Egyik fizetési osztályból a következőbe kinevezéssel lehe-
tett lépni, a mérlegelésnél az 1893-ban kiadott szabályozás szerint a „szakkép-
zettség, érdemesség és alkalmazhatóság" számított.8 A 7. fizetési osztály fontos 

7 A vármegyei alkalmazottak illetményeinek szabályozásáról szóló 1904:10. törvény miniszteri 
indoklása. In: Magyar törvénytár. 1904. évi törvényczikkek. Budapest, 1905, 56. 

8 Az állami tisztviselők illetményeinek szabályozásáról szóló 1893:4. tc. 5. §. In: Magyar 
törvénytár. 1892-1893. évi törvényczikkek. Budapest, 1897, 393. 
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választóvonalat jelentett a végrehajtói és a döntési pozíciók között, ami a kineve-
zés rendjének eltérésében is tükröződött: az alacsonyabb posztok esetében a mi-
nisztert, ettől felfelé viszont miniszteri előterjesztésre az uralkodót illette meg a 
kinevezés joga.9 

A megyéknél a főbb posztokat nem kinevezés, hanem választás útján töltöt-
ték be, ám gyökeres tisztújítás igen ritkán történt, így a tisztviselők hivatali pá-
lyafutása meglepően folyamatos. Néhány éve Balázs Magdolna 238 dualizmus-
kori alispán pályafutását tárta fel. A vizsgált személyek egyetlen kivétellel vala-
mennyien hosszabb időt, zömmel 15-20 évet töltöttek el alacsonyabb posztokon, 
mielőtt alispánná választották őket.10 Saját adataim szerint a belső utánpótlás az 
egyéb vezető posztokra is jellemző: a főjegyzőt általában az aljegyzők közül vá-
lasztották, a főügyész az aliigyészek sorából került ki stb. A pálya időben el-
nyúlt, az előrelépést gyakran több hatéves választási ciklus előzte meg. A mi-
nisztériumokkal összehasonlítva a hierarchia lényegesen differenciálatlanabb 
volt, az előmenetel két, legfeljebb három fokozatból állt. 

A megyei tisztviselők fizetését a kiegyezés után már nem helyi forrásból, 
hanem a megyéknek juttatott költségvetési keretből fedezték. Az összeg évről 
évre változatlan maradt, ez magyarázza a bevezetésben jelzett stagnálás pénzü-
gyi hátterét. 1902-től állami irányítás alá vonták a vármegyei számvevőszékeket, 
ami tovább erősítette a függést a központi szervektől. A tisztviselők függő hely-
zetére élesen rávilágított az 1905. évi, úgynevezett nemzeti ellenállás. Az enge-
detlenségi mozgalomra válaszul a kormány felfüggesztette 12 vármegye állami 
dotációját, így a fizetés nélkül maradt tisztviselők tiltakozó akciója néhány hét 
alatt összeomlott." 

A tartós hivatalvállalás egzisztenciális hátterét, az alternatív megélhetési 
források hiányát világosan mutatják a földtulajdonra vonatkozó adatok. A mi-
nisztériumi tisztviselők mindössze 10 %-a rendelkezett birtokkal a dualizmus 
egész időszakában. Nagyarányú csökkenést mutatnak az alispánok adatai: 1873-
ban még több mint kétharmaduk rendelkezett 100 holdnál nagyobb birtokkal, a 
70-es évek végétől a századfordulóig megközelítőleg 50 %-uk, 191 l-ben pedig 
alig egyharmaduk.'" Hasonló tendencia, de eleve alacsonyabb induló érték jelle-
mezte a szélesebb megyei tisztikart. 1879-ben a vizsgált 266 főből 32 %, az 
1895. évi 302 személyből 27 %, az 191 l-ben 300-ból 25 % volt földbirtokos. Az 
átlagadatok persze jókora területi eltéréseket fednek el. Egyes esetekben a föld-
tulajdonosok csoportja, a birtokos nemesség csorbítatlanul uralta a tisztikart 

9 A minisztertanács 1867. március 17-i ülésén elfogadott szabályzat 2. §. In: Magyar 
minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első világháború korából. Összeállította Iványi Emma. Bu-
dapest, 1960, 531. 

10 Balázs Magdolna: A középszintű közigazgatási apparátus személyi állományának vizsgálata a 
dualizmus időszakában. Történelmi Szemle 1986/1 116-124. 

11 Szabó Dániel: Századfordulós azonosulásformák, állam-, hivatalnok- vagy politikai identitás. 
Valóság 1991/11 23-31. 

12 Balázs i.m. 
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(Komárom, Hont), másutt veszített ugyan pozíciójából, de fölényét még meg-
őrizte (Gömör, Bihar). Markánsan eltérő típust képviselt a Délvidék (Torontál, 
Bács-Bodrog): a vezető posztokon az újonnan vagy egy-két generációval koráb-
ban betelepült családok osztoztak, amelyek közül sokan vagy nem rendelkeztek 
nemesi címmel, vagy csak a 18. század vége óta szerezték. Ilyenformán a vizs-
gált tisztviselők között a korábban jómódú, de a dualizmus időszakára már birto-
kát vesztő nemesek alakja korántsem általános jelenség, inkább csak egyes me-
gyékre jellemző (Nógrád, Heves, Zemplén). Mindez egyrészt tovább árnyalja azt 
a választóvonalat, amelyet fentebb a politikusok és hivatalnokok között érzékel-
tetni próbáltam, másrészt lehetőséget kínál arra, hogy a vizsgált tisztviselőket 
egy nagyobb tendenciához viszonyítva szemléljük. 

A birtokos nemesség rohamos térvesztése jól ismert jelenség történetírá-
sunkban. A kiinduló állapotról máig elfogadott Szabó István nézete: a 19. század 
első évtizedében körülbelül 100.000-re tehető a nemesi családok száma, de csak 
25 -30 %-uk volt birtokos, azaz „jobbágyok felett uralkodó".13 A birtokvesztés 
folyamatát - Keleti Károly egykorú adatait felhasználva - Hanák Péter vázolta. 
Vizsgálata szerint a birtokos nemesség száma 1867-ig nagyjából a felére csök-
kent, a következő négy évtizedben pedig ez a létszám is hozzávetőleg a felére ol-
vadt.14 A nagy múltú, korábbi középosztály tehát a dualizmus időszakának végé-
re két részre szakadt: a vagyonát minden veszteség ellenére megőrző kb. 7.000 
birtokos és a mintegy 20.000 birtokvesztő családra. 

A dualizmuskori tisztviselők közül a birtokosokat több-kevesebb biztonság-
gal el lehet helyezni abba a 7.000 fős csoportba, amelynek mobilitási pályája 
szinten marad. Kérdés viszont, hogy a jókora többséget alkotó többi tisztviselő a 
20.000 hanyatló családhoz tartozik-e vagy az eleve birtoktalan nemesek tömegei 
közül, esetleg nem nemesi sorból emelkedett-e fel a közigazgatás magasabb 
posztjaira, a kialakuló új középosztályba. 

A kiegyezés idején a minisztériumi tisztviselők mintegy fele, a századfor-
dulón kb. 40-45 %-a volt nemesi származású. Lassú csökkenés mutatkozott a 
megyéknél is: az 1879-ben kimutatható 60 % körüli érték mintegy 10 százalék-
ponttal csökkent 191 l-re. Megközelítőleg tehát egyharmadot tett ki mindkét in-
tézményben a földtulajdonnal nem rendelkező nemesek köre, akiknek mobilitási 
pályája kérdéses. Ennél a csoportnál az intergenerációs mobilitási vizsgálat sze-
rint mindkét intézményben igen erős volt a pozíció átörökítés. így a minisztériumi 
tisztviselőknél már a felmenők is, gyakran több generáción keresztül a központi 
államigazgatásban szolgáltak. Hanyatlásról tehát esetükben nem beszélhetünk. 

Életmódjuk, vagyoni helyzetük sokkal inkább gyarapodást mutat. Ismeretes, 
hogy az állami alkalmazottak a fizetésen kívül lakáspénzt kaptak, melynek 
összegét az egyes rangoknak megfelelő lakások bére alapján állapították meg. A 
fizetés-kiegészítésből persze korántsem következik, hogy a tisztviselők kizárólag 

13 Szabó István: A nemesség és a parasztság osztályviszonyai a XVI-XV1II. századokban. In: 
Jobbágyok - parasztok. Budapest, 1976, 240-241. 

14 Magyarország története 1890-1918. (VII/1. kötet). Budapest, 1978, 450. 
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bérlakásban éltek volna. Kutatásaim során azt tapasztaltam, hogy a minisztériu-
mi tisztviselők körében a korszak folyamán egyre növekedett a háztulajdon je-
lentősége. 1873-ban még teljesen általánosnak számított a bérlakás, a századfor-
duló idején viszont például a miniszteri tanácsosok egyharmada már a saját há-
zában lakott. A budai oldalon, a Vár, a Víziváros és a Krisztinaváros területén 
található házak inkább kisebb épületek voltak, a Duna túlpartján azonban előfor-
dult néhány nagyobb bérpalota, például a Lipótvárosban vagy a Körúton, vagyis 
az adott személyek bevételeiben a lakbérjövedelemmel is számolni kell. A ház-
tulajdon eredetét csak néhány esetben sikerült feltárni. Egyeseknél kimutatható 
az örökség, másutt a feleség hozománya gyanítható a háttérben, az egyik első 
tisztviselő-telepi családi ház pedig nagy valószínűséggel a lakáspénz fedezetére 
felvett hitelből épült. Az egykorú statisztikák szerint egyébként az állami tisztvi-
selők 14, a megyeiek 25 %-a rendelkezett háztulajdonnal. 

Visszatérve a nemzedékek közötti mobilitás vizsgálatához, a megyei posz-
tok öröklődése felvet egy külön problémát. Történetírásunkban hosszú ideig el-
fogadott volt az a nézet, hogy a megyei hivatalok egészen 1848-ig nobile offici-
um jellegűek, tehát fizetés nélküli vagy csak jelképes összegért ellátott tisztségek 
maradtak. Mivel a csekély fizetésre nem lehetett egzisztenciát alapozni, a me-
gyei posztokat a bene possesionatus nemesség sajátította ki. Ezek a családok a 
megélhetésüket birtokaik jövedelméből fedezték, hivatalukat pedig amolyan úri 
passzióként látták el. Az újabb kutatások azonban egyre több érvet sorakoztattak 
fel e felfogással szemben. A birtokos nemesség vagyoni rétegződésének alapo-
sabb ismeretében korántsem látszanak jelképesnek a megyei fizetések. A tehetős 
családok szűk rétege esetenként sokkal inkább távol tartotta magát a megyei hi-
vataloktól, mintsem kisajátította volna azokat.15 A század első feléről végzett 
archontológiai vizsgálatok pedig arról tanúskodnak, hogy főfoglalkozású hiva-
talviselés nem a dualizmus korának fejleménye a megyéknél.16 

Felmerül még, hogy mennyire befolyásolja a tisztviselők egyéni életútját az 
eltérő származás. A minisztériumok megalakulásával foglalkozva egy érdekes 
jelenségre figyeltem fel. Azt tapasztaltam, hogy a nem nemesi származásúak jó-
*va! idősebb korukra érték el a miniszteri tanácsosi rangot, mint a nemesek. Az 
élőbbiek átlagéletkora 51 év volt az V. fizetési osztályba való kinevezés idején, 
az utóbbiaké viszont 43 év. Az is kiderült, hogy a karrier második felét, tehát a 
titkáritól a miniszteri tanácsosig terjedő szakaszt lényegében azonos idő alatt tet-
ték meg: átlagosan 12 év alatt. Ebből két következtetés adódik a kiegyezés utáni 

15 Hudi József: A Veszprém megyei politikai elit a 18-19. században. In: Rendi társadalom -
polgári társadalom 1. Szerk. Á. Varga László. Salgótarján 1987, 99-109. Vö. még Erdmann 
Gyula: A Zemplén megyei nemesség tagozódása, jövedelemi viszonyai a 19. század első 
leiében, valamint Ódor Imre: Az 1809 évi nemesi összeírás forrásértéke, felhasználásának 
lehetőségei, uo. 85-97, illetve 112-124. 

16 Dominkovits Péter: Hivatalviselő nemesek, hivatali pályák Győr megye tisztikarában 1816— 
1848. Levéltári Szemle 1991/1 3-18. 
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időszakra nézve. Egyrészt a titkári poszt eléréséig jókora különbség mutatkozik 
a két származási csoport tagjai között: a nemesek lényegesen gyorsabban futot-
ták be a hierarchia alacsonyabb szintjeit. Másrészt viszont kétségtelen, hogy a 
nem nemeseknek ez a hátránya számottevően nem fokozódott a magasabb posz-
tokon, vagyis a titkári állástól felfelé a származás már nem játszott különösebb 
szerepet az előmenetel gyorsaságában. Ugyanezt a vizsgálatot azután a század-
forduló idejéből is elvégeztem. Az előrehaladás átlagos üteme 12 év maradt 
mindkét származási csoportnál, ami azt bizonyítja, hogy a ranglétra hosszú távon 
is igen alkalmas az esélyek mérésére. Még inkább figyelemre méltó, hogy a ki-
nevezési átlagéletkorok nem egyszerűen közeledtek egymáshoz, hanem teljesen 
kiegyenlítődtek: mind a nemesek, mind a nem nemesek 46 éves korukban nyer-
ték el a miniszteri tanácsosi rangot. Ez pedig annyit jelent, hogy az előmeneteli 
esélyek a vizsgált tisztviselők között a század utolsó harmadában teljesen füg-
getlenné váltak a származás rendi kategóriáitól. 



Lengyel György 

A MAGYAR GAZDASÁGI VEZETŐK REKRUTÁCIÓJA 
ÉS KÉPZETTSÉGE A 20. SZÁZADBAN: 

A PROFESSZIONALIZÁCIÓ KÉT HULLÁMA 

PROFESSZIONALIZÁCIÓ: SZAKSZERŰSÖDÉS ÉS SZAKMÁSODÁS 
A professzionalizáció, a modernizációs folyamatok e kulcskategóriája többfajta 
jelentésárnyalattal bír, amelyek közül két - egymással összefüggő, de különböző 
tartalmú - értelmezésre kell itt utalnunk. Az egyik, általánosabb értelmezésben a 
professzionalizáció a szakszerűsödést fedi, a hatékonyabb, pontosabban kimun-
kált tevékenységek és társadalmi folyamatok jelölésére szolgál. 

A másik, szűkebb értelemben a professzionalizáció a szakmásodást, a szakér-
telmiségi hivatások kialakulását jelenti, amihez speciális tudástípusok birtoklása, 
az ezt biztosító formális képzettségi feltételek és belépési kritériumok társulnak. A 
professzionalizáció ebben a második értelemben azzal jár, hogy az ilyen tevékeny-
ségtípusok az egész aktív életre szóló hivatássá válnak, a szokás vagy a törvény ál-
tal védettek és szakmai testületekben intézményesülő érdekvédelemre számíthat-
nak. Más megítélésben itt a hangsúly a formális képzésben elsajátított tudás társa-
dalmilag felelősségteljes felhasználásának intézményes kontroliján van. (Parsons, 
1968) Mindez ugyanakkor többnyire az előrejutási utak kijelölését, valamint meg-
határozott viselkedésminták és érintkezési szabályok követését is magában foglal-
ja. E viselkedésminták követése a meritokratikus és kredenciális értékek és nor-
mák elfogadását feltételezi, amelyek a lehetővé teszik a distanciálást a csoportkép-
ződés alapjául szolgáló tevékenység értékébe vetett hit alapján. (Collins, 1979) 

A meritokratikus és kredenciális értékek együttes jelenléte, a sajátos kivá-
lasztási mechanizmus e szerepeket bizonyos felfogások szerint megkülönbözteti 
mind a munkás, mind a bürokratikus, mind pedig a vállalkozói szerepektől, mi-
vel önálló egzisztenciát és szigorúan rögzített belépési kritériumokat egyaránt té-
telez. E felfogásnak részben ellentmond ugyanakkor az, hogy a szakértelmiségi 
hivatások tömegessé válásával e szerepek tipikusan nem önállóak, hanem hier-
archiába tagolódnak. A probléma megoldását segítheti, ha különbséget teszünk 
státus-hivatások és foglalkozási hivatások között. (Freidson, 1988) Előbbieken a 
rendies értékekkel felruházott hagyományos orvosi, jogászi, papi hivatásokat ér-
tik, míg az utóbbiakon a mérnöki, könyvelői, szakértelmiségi hivatásokat is. A 
modernizációt megelőző időszakban kialakult státus-hivatások inkább önálló, 
míg a foglalkozási hivatások jelentősebb része inkább alkalmazotti szerepekhez 
kötődött. Azok azonban akik úgy érvelnek, hogy a professziók képzettséghez 
kötött és nem hierarchiába tagolódó társadalmi szerepek, megfeledkeznek arról, 
hogy az egyik legfontosabb státus-hivatás, a papi hivatás ugyancsak hagyomá-
nyosan hierarchiába tagolódott. Továbbá van érv, amely szerint a státus-hivatá-
sok önállósága korábban is inkább az angolszász fejlődést jellemezte. A konti-
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nentális Európa professzionalizációjában jóval nagyobb szerep jutott az állam és 
az uralkodó elitek szándékainak. Ennek megfelelően a szakértelmiségi és az ál-
lamhivatalnoki ethosz egymástól kevésbé váltak el. (Rueschemeyer, 1986) 

A szakszerűség „HajnaP'-i fogalma összefér a professziónálizáció első, azaz 
szakszerűsödési értelmével, amennyiben Hajnal szakszerűségen az emberi élet 
teljességéből, az „apró tömegmunka" menetéből következő tökéletesedő módsze-
reket értett. Hajnal a szokásszerűséget nem állította szembe a szakszerűséggel, 
mint Weber tradicionális és racionális kategóriapárja ezt sugallná. (Lakatos, 1992) 

Hajnalnál tehát nem pusztán a racionalizmus volt a szakszerűség szinonimá-
ja, hanem a pontosabban kimunkált, tökéletesedő tevékenységek rendszere. Elfo-
gadta a társadalomadminisztráció elvont üzemének specializációját is szakszerü-
södésként, és ezt éppenséggel a „tömegmunka" igényeivel hozta összefüggés-
ben, ennek megítélésében azonban ambivalens. Egyrészt hajlamos volt úgy érté-
kelni a modern fejlődést, mint „...amelynek kultúrája minden múlt s minden egy-
korú földi kultúra fölé emelkedett." Ugyanakkor azonban ez nála olyan intézmé-
nyesülési folyamatot is jelentett, amelynek során megkezdődött „...az élet sziir-
kiilése a betű jegyében: az elvont szakszerű üzem uralma az élet fölött." (Hajnal, 
1933, 183.o.; Hajnal, 1936, 143.o.) Nem fért össze az ő szakszerűség felfogása a 
professzionalizáció szűkebb, szakmásodási értelmezésével, mivel nála a társa-
dalmi szerepek differenciálódása és specifikálódása az emberi élet teljességének 
csonkulását jelentette. (Erdei, 1942) A különbség nem egyszerűen az értékelő 
megállapításokban volt, hiszen a professzionalizációs szakirodalom kiemelkedő 
teljesítményei ugyancsak kritikai beállítottságúak. A különbség inkább abból 
adódott, hogy Hajnalnál a hangsúly a mindennapi élet tökéletesedő módszereire 
esett és nem a szakmásodás során bekövetkező specializációra. 

Annyi bizonyos, hogy a szakszerűsödésnek nem egyetlen forrása a formális 
képzéshez kötött szakmai szerepek differenciálódása és specifikálódása, hiszen a 
mindennapi ismeretek, a gyakorlati társadalmi innovációk ugyanilyen irányba 
hathatnak. Kétségtelen azonban az is, hogy a szakmásodás, a modernizáció e 
markáns jelensége valami módon ugyancsak kötődik a szakszerűsödéshez, a pro-
fesszionalizáció kétfajta értelme tehát nincs egymással ellentmondásban. 

Egy további probléma, ami említést érdemel, e tanulmány szűkebb tárgyá-
hoz kapcsolódik, nevezetesen ahhoz, hogy hogyan lehet értelmezni a professzi-
onalizációt a gazdasági vezetők vonatkozásában. Gazdasági vezetésen értem itt 
szűkebben a nagyvállalatok, a nagybankok, munkaadói érdekvédelmi testületek 
vezetőit és a gazdaságirányítás reprezentánsait. 

Nemzetközileg is vitatott, hogy a gazdasági vezetés esetében lehet-e pro-
fesszionalizációról beszélni egyáltalán. A gazdasági vezetők a hatalmi kritérium 
alapján határolódnak el, a szakértelmiségiek pedig a formális képzési minták, az 
intézményes érdekvédelmi mechanizmusok és belépési kritériumok révén. Van-
nak ugyanakkor akik úgy érvelnek, hogy a menedzserek jelentős részének kivá-
lasztási kritériumai azonosak a szakértelmiségiekével, s nem véletlen, hogy a két 
csoport közt számottevő átfedés van. (Freidson, 1988) 
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Nem szükséges e ponton arra az álláspontra helyezkednünk, amelyik a gaz-
dasági vezetést eleve a professzionális csoportok közé sorolja. Az alábbiakban 
éppen azt kívánom megvizsgálni, hogy mennyire illeszthető a professzionalizá-
ció fogalma a magyar gazdasági vezetőkre a szó mindkét értelmében. Azaz, 
mennyiben vált a magyar gazdasági vezetés szakszerűbbé a húszadik század fo-
lyamán, s mennyiben vált hivatássá? Azt vizsgálom ennek kapcsán, hogy a gaz-
dasági vezetők egyes generációit milyen rekrutáció és képzettség, milyen érdek-
érvényesítési mód és milyen attitűd jellemezte? 

A magyarországi professziónál izáció alakulását jelentős mértékben tagolta a 
politikatörténet, a rendszerváltás, a hadi- és a békegazdaság dinamikája. A pro-
fesszionalizáció első hulláma nagyjában a húszadik század első felére, második 
hulláma pedig a század második felére esett. Mindkét hullámban két-két vezetői 
generációt különíthetünk el: az alapítók és az örökösök illetve a munkásigazga-
tók és a káder-menedzserek generációit. 

A PROFESSZIONALIZÁCIÓ ELSŐ HULLÁMA: 
ALAPÍTÓK ÉS ÖRÖKÖSÖK 

A professzionalizáció első hullámát kondicionáló jelenségek közt említendő el-
sőként a gazdasági élet nagyfokú koncentrációja, ami azzal járt, hogy az igen 
nagyszámú kisüzem mellett néhány nagyüzembe összpontosult a termelés és a 
munkásság jelentős része. A harmincas években mintegy 70 olyan nagyüzem 
volt, amelyekben a munkáslétszám meghaladta az 500 főt, s ez a munkásság 
egyharmadát adta. Kiépült tehát a nagyüzemi szervezeti forma, ami magával 
hozta a vezetői és szakértelmiségi szerepek differenciálódását. 

Ezzel együtt kiépült a bürokratikus és adminisztrációs modell, amely a sze-
mélyes és eseti ügyintézés helyett a rendszeres kalkulációt és információ-feldol-
gozást tette lehetővé. Maga a gazdasági adminisztráció a hivatali eljárásmód sze-
mélytelen normáihoz igazodott. Nem jelenti ez azt, hogy a gazdasági adminiszt-
rációban egyáltalán ne lett volna jelen a személyes és informális kapcsolatok 
szövevénye. Interjúk és emlékiratok is megerősítik azt a feltevést, hogy e ténye-
zők - noha alárendelődtek a hivatali működés logikájának - átszőtték a formális 
döntési mechanizmust. 

A gazdasági vezetés az alapítók generációjában teljes tevékenységet követe-
lő, s az esetek döntő többségében egész életre szóló hivatássá vált. Gyakoribb-
nak e tekintetben már Weiss Manfréd ilyen jellegű pályafutása bizonyult, noha 
előfordultak olyan pályaképek is, mint bátyjáé, Bertholdé, aki viszonylag fiata-
lon felhagyott a gazdasági tevékenységgel és közéleti szerepet vállalt. 

A nagy szervezetek elterjedése, a gazdasági tevékenységek koncentrációja 
nem csupán a szakértelmiségi tevékenységek iránti igényt alapozta meg, hanem 
új vezetői típusok elterjedéséhez is hozzájárult. A műszaki és a kereskedelmi 
igazgatók szerepében olyan új, fizetett vezetők jelentek meg, akik nagy valószí-
nűséggel szakértelmiségi karriermintát futottak be. 
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A részvénytársasági forma és az intézményi kereszttulajdonlás elterjedésé-
vel, a bankok befolyásának erősödésével változás következett be a gazdasági 
szervezetek döntési mechanizmusában. Az alapítók generációjának tulajdonos 
vállalkozói nagyrészt személyesen döntöttek a fejlesztés és a mindennapos 
üzemmenet fenntartásának kérdéseiről egyaránt. A tulajdonkoncentráció követ-
keztében azonban a stratégiai döntések testületek - az igazgatóság és a felügyelő 
bizottság - kezébe kerültek, míg a taktikai kérdések a szakigazgatók hatáskörébe 
tartoztak. Ugyanakkor az első számú operatív vezető - aki már nem feltétlenül 
volt azonos az első tulajdonossal, mint például Chorin Ferenc esetében - gyak-
ran a vezérigazgatói pozíció mellé az igazgatósági tagságot vagy az elnöki pozí-
ciót is biztosította magának. 

A gazdasági szervezeteken belüli stratégiai és taktikai döntések szétválásá-
nak folyamata a két világháború közötti időszakban teljesedett ki. Kettős tenden-
ciát tapasztalunk a rekrutáció társadalmi mintáit illetően. Egyrészt számottevően 
növekedett a szakértelmiségi karrierek aránya a gazdasági vezetésben, másrészt 
a nagy vagyonok örökösei, akik az örökösök generációjának centrumában álltak 
- mint például az if jabb Chorin Ferenc - maguk is megszerezték a szakértelmi-
ségi jogosítványokat, sőt, szakértelmiségiként kezdték pályafutásukat és azt kö-
vetően léptek be a gazdasági vezetésbe. 

A tulajdon és az irányítás szétválása, a „menedzserek forradalma" játszódott 
le ekkor? Nem a vagyon- és a jövedelemorientáció konfliktusa épült itt be való-
jában a szerkezetbe, nem a menedzserek vették át a hatalmat a tulajdonosok fö-
lött, hanem a gazdasági vezetés szakmásodása vett lendületet. Egyrészt a tulaj-
don integrálta az operatív vezetés kiemelkedő alakjait, másrészt a vagyon és a 
születés okán az elitbe tartozók is alkalmazkodtak a meritokratikus elvekhez. Ezt 
fogalmazta meg Erba Odescalchi Sándor herceg, mikor átvette a Lódén Posztó-
gyár vezetését: „Nem azért szereztem meg a legmagasabb elérhető képzettséget, 
hogy anyám jövedelméből éljek." (Erba Odescalchi, 1991) 

Amerikai történetszociológiai vizsgálatok tapasztalatai szerint egy szakma 
egyetemi szintű oktatása és a szakmai érdekvédelmi testület kialakulása között 
sajátos összefüggés van: ha az oktatás intézményesülése megelőzi az érdekvéde-
lem kiépülését, ez a magasabb fokú, szigorúbb professzionalizációval jár együtt. 
Ezzel szemben a gyengébben professzionalizált hivatások esetében az érdekvéde-
lem előbb intézményesül mint az adott terület felsőfokú oktatása. (Wilensky, 1964) 

A magyar gazdasági elit esetében inkább az utóbbival találkozhatunk. A 
század elején alakult meg a GYOSZ, és a munkaadói érdekvédelem hatékony, az 
országos gazdaságpolitikát is befolyásolni képes szervezetté vált. Nem képzett-
séghez kötött felvételi szabályai voltak, nem is csupán vállalkozókat és vezető-
ket, hanem vállalatokat és gyáripari szakegyesületeket is tömörített. A kizárást 
azonban viszonylag szigorúan, az ügyvezető igazgatóság kétharmados szavaza-
tához kötötte. 

Valamiféle, a szigorú értelemben vett professziókat jellemző etikai kódex-
szel a gazdasági elit nem rendelkezett. Az alapítók generációjában kiépültek 
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azonban azok a szabályok amelyek gátat szabtak az érdekek nyers érvényesítésé-
nek. Ilyen célokat szolgáltak egyebek közt tőzsdebíróságok, az összeférhetetlen-
ségi törvény és a tisztességes versenyt szabályozó megállapodások is. 

A gazdasági elit attitűdjét továbbá átszőtte egy morálisan megalapozott gaz-
daságideológia. Ez az alapítók esetében a szigorú munkamorál, a puritán életvitel, 
egyfajta munkaadói felelősségtudat és a vállalkozói profitorientált magatartást 
több olyan visszatérő elem egészítette ki, amelyekre büszkék voltak. Nem annyira 
a nemesi címek voltak ezek, amelyekhez a gazdasági elit legtöbb kulcsfigurája a 
századelőn hozzájutott: sokkal gyakoribb az életrajzokban, korabeli, nyilvánva-
lóan ideologikus célú zsurnalisztikus portrékban a karitatív tevékenységre való 
utalás, annak a tudatnak a hangsúlyozása, hogy „ezreknek adnak kenyeret", hogy a 
semmiből szívós munkával létrehoztak valamit. Erre utalt Weiss Manfréd sírfelira-
tán a „csepeli művek megalkotója" kitétel is. (Lengyel, 1989, 43. o.) Ugyanakkor 
a legfőbb problémát az alapítás során nem a tőkehiány, hanem a piaci korlátok je-
lentették. Ezen a problémán, minden autonómia-törekvés és vállalkozói érték elle-
nére elsősorban az állami hadimegrendelések kijárása révén igyekeztek segíteni. 

A gyáripari sajtó tartalomelemzése arra utalt, hogy a század első felében a 
gazdasági elit két generációjának attitűdjében egyfajta elmozdulás volt megfi-
gyelhető. Az alapítók vállalkozói értékrendjét az örökösök esetében a hivatástu-
dat, a szakszerűség meritokratikus értékei váltották fel. (Kovács, 1989) Ezek az 
értékek ideológiai tartalmukat tekintve semlegesebbek voltak, mint az egyéni 
teljesítményt a magántulajdon intézményébe ágyazó liberális értékek, s ennél-
fogva időtállóbbnak bizonyultak. A munkaadói érdekvédelmi testületek ugyan-
akkor kevésbé hatékony érdekérvényesítő képességet mutattak az kinagyított 
gazdaság periódusában. 

Bár a nagy gazdasági szervezetek vezetőinek kiválasztási mechanizmusát 
semmiféle formális szabály nem rögzítette, a reális társadalmi rekrutációs és kép-
zési minták szigorú szabályszerűségeket mutattak. Reputációs mintán alapuló 
elemzési tapasztalatok arra utalnak, hogy az alapítók kétharmada olyan családban 
született, ahol az apa maga is üzletember, nagy- vagy kisvállalkozó volt. Tíz szá-
zalék alatt maradt azoknak az aránya, akik alacsony sorból emelkedtek fel, és 
akikre ennélfogva a szó szigorú értelmében vett self made man pályakép illett. 
Mégis viszonylag sokan érezték úgy, hogy saját erejükből emelkedtek fel. Nem el-
hanyagolható volt körükben azoknak az aránya, akik gyakorlati képzettséggel 
vagy középiskolai, kereskedelmi akadémiai végzettséggel rendelkeztek. (Lengyel, 
1989) A Budapesti Kereskedelmi Akadémián végzett egyebek közt Weiss Manf-
réd és Krausz Simon is. (Szuppán, 1907) Utóbbi emlékirataiban az akadémia fő 
erényeként azt hozta fel, hogy megtanította a növendékeket a könyvelésre, és en-
nélfogva az üzleti tranzakciók eredményességének megítélésére. (Krausz, 1937) 
Ugyanakkor az alapítóknak valamivel több, mint a fele folytatott felsőfokú tanul-
mányokat, és hozzávetőleg ennyien külföldi tanulmányutat is tettek. A felsőfokú 
képzettségűek ilyen aránya nemzetközi összehasonlításban is magasnak bizonyult. 
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Az alapítók legfőbb informális kiválasztási elve a vagyon és az üzleti érzék 
volt, amit a származás és a képzettség jelentős mértékben befolyásoltak. A két 
világháború között aktív örökösök társadalmi összetételének legfőbb jel lemzője 
az volt, hogy számottevően - egynyolcadról egyharmadra - növekedett körük-
ben az értelmiségi és a fehérgalléros származásúak aránya. Ezzel szemben a kis-
és nagytulajdonosi származásúak korábbi, kétharmados többsége 38 %-ra csök-
kent, bár ezzel is a legszámottevőbb származási kategória maradt. Miközben a 
nagypolgári családok gyermekei közül számosan a századfordulón az értelmi-
ségi kultúra felé fordultak, lehetetlen nem észrevenni, hogy az örökösök generá-
ciójában növekvő arányban jelentek meg az értelmiségi származásúak, a vidéki 
ügyvédek, tanítók gyermekei. 

Amennyiben nem csupán a nagy gazdasági szervezeteket vesszük számítás-
ba, hanem a vállalatok teljes körét, úgy azt találjuk, hogy a '30-as években a vál-
lalattulajdonosok mintegy 10 %-a rendelkezett egyetemi végzettséggel, az igaz-
gatóknak pedig 30 %-a. A fizetett vezetők körében tehát a képzettségi szint jóval 
magasabb volt, mint a tulajdonosok között, de nem érte el a felső vezetés vég-
zettségét. (M. Statisztikai Évkönyv, 1936) 

Hasonló különbségek mutatkoztak a műszaki és a kereskedelmi tisztviselők 
végzettségében is. Míg a műszakiak 45 %-a volt diplomás, a kereskedelmi tiszt-
viselőknek csupán 7 %-a. Hozzá kell tenni, hogy az utóbbiak száma közel négy-
szerese volt a műszakiakénak, s körükben a középfokú végzettség dominált. 
Mindez összefüggésben állt a felsőfokú közgazdasági szakképzés kései beindu-
lásával. Bár a tervezetek a gazdasági érdekvédelmi szervezetek erőteljes támoga-
tása mellett már a '10-es években elkészültek, a közgazdasági kar csak a két vi-
lágháború közötti időszakban kezdhette meg működését. 

Míg a század elején a mintegy 10.000 főiskolás és egyetemista 60 %-a jo-
gász volt, és csupán 14 %-a volt műszaki, addig a '20-as évekre az arányok ki-
egyenlítettebbé váltak. A 15.000 főnyi hallgatói kör valamivel több, mint harma-
da hallgatott jogot, és közel ezzel azonos arányú volt a műszaki és 10 %-ot meg-
haladó a közgazdasági hallgatók aránya. (Balázs-Lengyel, 1986) 

A MÁSODIK PROFESSZIONALIZÁCIÓS HULLÁM: 
MUNKÁSIGAZGATÓK ÉS KÁDER-MENEDZSEREK 

A '40-es évek intézményi változásai, az ezeket betetőző 1948/49. évi államosítá-
sok radikálisan átalakították a gazdasági reprodukció logikáját és a gazdasági elit 
rekrutációjának módját. A gazdasági vezetésben tapasztalható szakszerüsödési 
és részleges szakmásodási folyamatok megtörtek. 

Az intézményrendszer átalakulásának lényegét abban ragadhatjuk meg, 
hogy míg korábban a gazdálkodó egységek rendelkeztek a stratégiai és a taktikai 
döntések fölött egyaránt, az államosítással a döntési szintek kettéváltak. A terve-
zés integratív szerepre tett szert, a tervhivatal és a minisztériumok a vállalatok 
szintjéről mintegy elvonták a gazdasági stratégia formálásának lehetőségét. A 
vállalatok vezetésének munkája a taktikai döntésekre, a közvetlen termelésirá-
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nyitásra, a tervek végrehajtására, tehát jórészt az utasítás-transzmissziós felada-
tokra redukálódott. 

Az új vezetők kiválasztásának szempontrendszerén belül két kritériumcso-
portot lehetett elkülöníteni: a kompetencia- és a lojalitáskritériumok csoportját. 
A kompetenciakritériumok közé tartoztak a képzettséget, a szaktudást, a hozzá-
értést, a gyakorlatot kondicionáló tényezők. A lojalitáskritériumok közül a sze-
mélyes és szervezeti lojalitás tényezői mellett mindenekelőtt a párttagság és 
származás tényezői váltak fontossá. 

A vezetés két szintjét a lojalitás- és kompetencia-kritériumok eltérő kombi-
nációja jellemezte. A vállalatoknál a taktikai döntésekért felelős vezetők kivá-
lasztásában egyértelműen a lojalitás-kritériumok domináltak. Az államosító 
munkásigazgatók túlnyomó többsége párttag volt, és mintegy kétharmaduk csak 
hat elemivel vagy annál alacsonyabb végzettséggel rendelkezett. (Lengyel, 1986) 

A stratégiai döntésekért felelős minisztériumi szinten azonban a lojalitás- és 
a kompetencia-kritériumok sajátos kombinációjával találkozunk. A miniszté-
riumok felső vezetésének döntő többsége - mintegy négyötöde - is párttag volt a 
'40-es évek végén, ám eredeti foglalkozása szerint mintegy kétharmaduk értel-
miségi illetve fehérgalléros alkalmazottként kezdte, és mintegy egynegyedük 
már a háború előtt is közszolgálatban állt. 

Ez - a politikai és az ideológiai feltételek gyökeres megváltozása ellenére -
az államigazgatási karrierminták sajátos típusát eredményezte, amelyeknek a lo-
jalitás mellett a képzettség, a szakértelem és a hivatali rutin is feltétele volt. Mi-
vel a stratégiai döntésekért felelős irányítási szinten a kompetencia is járulékos 
kiválasztási kritériumként működött, a kádercserék rekrutációs bázisa szűkebb 
volt, mint a vállalatok esetében. A lojalitást valószínűsítő szempontok közül a 
gazdasági vezetés mindkét szintjén fontossá vált a párttagság mellett a munkás-
származás, és a vállalatok esetében az intragenerációs munkás eredet is. 

Az '50-es években a fenti okokkal összefüggésben a gazdasági vezetés 
mindkét szintjét rendkívül jelentős fluktuáció jellemezte. Korabeli jelentések ar-
ról számoltak be, hogy egyes ágazatokban a vállalati vezetők ötödét-harmadát 
évente cserélték. 

A minisztériumokban is jelentős igény mutatkozott az új értelmiségi káde-
rek iránt. így volt lehetséges, hogy az önállóvá vált közgazdász képzés első év-
folyamán, 1953-ban végzettek közel fele a minisztériumoknál és főhatóságoknál 
kezdett dolgozni. 

Az '50-es évek első felében, egy ágazati felmérés tapasztalatai szerint, a ve-
zetők több, mint 90 %-a százaléka párttag volt mind a gazdasági minisztériu-
mokban, mind pedig a vállalatoknál. A vezetés két szintje között azonban a fen-
tieknek megfelelően, különbségek mutatkoztak a származás és a képzettség te-
kintetében. A minisztériumi vezetők fele volt munkásszármazású, a vállalati 
igazgatóknak ezzel szemben háromnegyede. Az elemi iskolai végzettségű veze-
tők aránya a minisztériumokban 5 % körüli volt, a vállalatoknál közel egynegye-
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des. A taktikai döntések műszaki vonatkozásaiért felelős vállalati főmérnökök, 
akik az adott helyzetben a szakértelmiségi szereppel leginkább érintkező feladat-
kört töltötték be, különös csoportot alkottak. A főmérnöki gárda döntő többsége 
egyetemi vagy technikus végzettséggel rendelkezett, származását tekintve több, 
mint fele értelmiségi-alkalmazotti származású volt, és közel egynegyede annak 
ellenére töltött be vezető pozíciót, hogy nem volt párttag. 

Volt üzem, ahol a műszaki gárda ezen részét a „pótolhatatlan reakciósok" 
fogalmába sorolták, és a szakértelmiséget gyanakvás, az éberségi kampányokkal 
jellemezhető ideológiai légkörövezte. E bizalmatlan ideológiai légkör, a kártevő-
iktől való félelem kiterjedt az igazgatókra is, akik az utasítás-végrehajtó feladat-
kör, az egzisztenciális függés és a kompetencia-hiány szorításában nagyfokú bi-
zonytalanságban éltek. Attitűdjüket a bizonytalanság és az éberség tényezői for-
málták, valamint egy sajátos, a korai funkcionáriusokat jellemző puritanizmus, 
amelynek kulcstétele az volt, hogy „oda mentem, ahová a párt irányított." 

Ilyen eset volt Vermes Károlyé, aki három hónapos terhesen Budapestről 
került egy kőszegi szövetgyár élére. A gyárépületben lakott, és terhessége alatt 
hetente, a szoptatási idő alatt pedig naponta ingázott a fővárosba, ahol a családja 
élt, és ahol gyakran egyébként is személyesen kellett a vállalati beszerzések és 
az eladások felől intézkednie. (Cserhalmi, 1983) 

A gazdasági vezetők nem rendelkeztek az érdekvédelmet biztosító és a 
szakmai identitást szolgáló szakmai szervezettel. Az 1948-ban ismételten életre 
hívott Kereskedelmi Kamara kezdetben hangsúlyozottan csupán külkereskedelmi-
koordinációs, feladatokat látott el, és egy tíz évvel később kelt kormányrendelet 
ebbeli funkcióját erősítette meg. A kezdeti külkereskedelmi jogú tagsági kör azon-
ban fokozatosan kitágult, önkéntesen beléphettek külkereskedelmi joggal nem ren-
delkező állami és szövetkezeti vállalatok, társulások is. A műszakiak és közgaz-
dászok szakmai testületei inkább propagandisztikus funkciót töltöttek be, későb-
beikben pedig a gazdaságpolitika terén működtek nyomásgyakorló csoportként. 

1956-ot követően a káderpolitikával foglalkozó párthatározatok azt deklarálták, 
hogy a párttagság nem szükséges feltétele a vezetővé válásnak. A gyakorlatban azon-
ban mégis úgy alakult, hogy a párttagok aránya a gazdasági vezetők körében a '80-
as évek második feléig mintegy négyötödös maradt. Ami valójában változott az a 
származás és a képzettség szerepének megítélése volt. A származás szerepe foko-
zatosan megszűnt a lojalitás mérlegelésében, mind a vezetők körében, mind pedig a 
vezetés rekrutációs bázisát képező felsőfokú végzettségű körben. A vezetők mintegy 
negyede származott értelmiségi-alkalmazott családból, míg kétharmaduk értelmi-
ségi vagy fehérgalléros alkalmazottként kezdte pályafutását a '80-as évek elején. 

A döntő szempontunkból a képzettség szerepének felértékelődése volt. A 
kései tervgazdaság káderpolitikája formális képzettségi kritériumokat írt elő a 
gazdasági vezetés számára. A vállalati vezetők mintegy háromnegyede rendelke-
zett felsőfokú végzettséggel, a minisztériumi vezetőknek pedig mintegy kilencti-
zede. (Székely, 1988; Bernát, 1986) Az inkongruens, a felsőfokú végzettség 
megszerzése alól eseti felmentéssel rendelkező vezetők aránya a műszaki igaz-
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gatóhelyettesek esetében 16 %, a gazdasági igazgatóhelyettesek esetében azon-
ban 38 % volt. Ugyanakkor a közgazdászok jelentősen felülreprezentáltak voltak 
a minisztériumi vezetők körében. 

A közgazdászok és a mérnökök több, mint kétötöde töltött be valamilyen szintű 
vezetői pozíciót. A végzett mérnökök száma a '30-as évekbeli 10.000-ről 120.000-re, 
a végzett közgazdászoké 3.000-ről 40.000-re nőtt ötven év során. A két szakma ará-
nyait tekintve is jelentősen növekedett az értelmiségi hivatáson belül, ami elsősor-
ban a jogvégzettek arányának csökkenésével állt összefüggésben. A gazdasági ve-
zetés rekrutációs bázisát alkotó két hivatás tehát felsőfokú végzettséghez kötődött, 
az állami vállalatok és intézmények esetében maga pedig a gazdasági vezetés is. 

A '80-as évek derekán került sor a Kereskedelmi - majd Gazdasági - Ka-
mara funkciójának újjászabályozására, ekkor jelent meg az érdekképviseleti sze-
repkörexplicit formában is. (Fejezetek, 1989; Tölgyessy, 1988) 

Ugyanakkor a '70-es és '80-as évek fordulóján módosult a felsőfokú végzett-
ség belső összetétele: a közgazdászok között 61 %-ról 54 %-ra, a mérnökök között 
76 %-ról 59 %-ra csökkent az egyetemi végzettségűek aránya a főiskolai végzett-
ségűekkel szemben. Ebben az időszakban a jogi és az orvosi hivatás kizárólagosan 
egyetemi szintű diplomához kötődött. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy 
az inkongruens vezetők aránya korcsoportonként újratermelődött, tehát a vezetői 
kör fiatalítása nem járt automatikusan a képzettségi szint emelkedésével. 

A kései tervgazdaság tipikus vezetője egyszerre volt felsőfokú végzettségű 
és párttag is. Ez a káder-menedzser lét jóval nagyobb mozgásteret biztosított 
számára, mint a korábbi munkásigazgatói pozíció, de gyakran feloldhatatlan el-
lentmondásokat és inkonzisztens magatartásformákat eredményezett. 

ÖSSZEGZÉS 
Mit válaszolhatunk mármost a 20. századi magyar gazdasági vezetés professzio-
nalizációjával kapcsolatos kérdésre? Mindenekelőtt valóban nem túlzás a pro-
fesszionalizáció két hullámáról beszélni, mivel az egymásra torlódó társadalmi 
folyamatokat a második világháború és az államosítások cenzúrája élesen tagolja. 

Az alapítók és az örökösök generációjában valóban megfigyelhető a gazda-
sági vezetés szakszerüsödése. Mindkét generáció egy nyereségorientált szemlé-
letet személyesített meg, autonóm gazdasági döntéseket hozott, és kristályosodá-
si pontja a magántulajdon volt. Megkezdődött a vezetői szerepek szakmásodása 
is, ezek háttereként pedig kezdett elterjedni a műszaki és a közgazdasági hivatás. 
A két generáció további közös vonása volt, hogy tagjaik többségükben magas 
társadalmi státusú családból származtak, magas és növekvő arányú volt körük-
ben a felsőfokú végzettségűek aránya. A felsőfokú képzettség nem vált formáli-
san a vezetői rekrutáció előfeltételévé, de az örökösök generációjában gyakorla-
tilag már ekként működött. A két generáció kiválasztása elve a vagyon, a szár-
mazás és a szakértelem volt, ugyanakkor sikeres stratégiák végigviteléhez gyak-
ran kellett kijáráshoz, politikai kapcsolatokhoz folyamodniuk, illetve ilyen pozí-
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ciókat is birtokolniuk. A munkaadói érdekvédelmi funkciót betöltő testületek ha-
tékonyan működtek a békegazdaság periódusaiban, de ineffektívnek bizonyultak 
az irányított gazdaság feltételei között. 

Az államosítás gyakorlatilag lerombolta a gazdasági vezetés körében megin-
dult szakszerűsödési és szakmásodási folyamatokat. A gazdasági szervezetek 
stratégiai és taktikai döntéseinek köre élesen szétvált, a stratégiai döntések a re-
disztributív tervezési hierarchia felső szintjeire kerültek. Az alsó szinten ennek 
megfelelően a vezetők kiválasztásában a lojalitás, a származás és a párttagság 
kritériumai váltak döntővé. A felsőbb szinteken azonban kezdettől fogva a loja-
litás és a képzettség együttes rekrutációs feltételeivel találkozunk. 

A felsőfokú végzettség a vállalati szinten kiválasztási szempontként a terv-
gazdasági vezetők második generációjánál került előtérbe. Háttérbe szorult a szár-
mazás kritériuma, ám a párttagságé - ha nem is formális előírásként, de - gyakor-
latilag változatlan mértékben fennmaradt. A korábbi tendenciáknak megfelelően, 
tömegesen elterjedtek és felsőfokú képzettséghez kötötté váltak a gazdasági veze-
tés hátterét adó műszaki és közgazdasági szerepek. E szakmák azonban, sem az ér-
dekérvényesítést, sem pedig a felsőfokú képzés belső szerkezetét tekintve nem 
professzionalizálódtak olyan mértékben mint a jogászi vagy az orvosi hivatás. 

A gazdasági vezetők képzettségi színvonala az 1970-es és az 1980-as évek-
ben érte el a 1930-as évekbeli szintet. Azt jelentené tehát mindez, hogy a pro-
fesszionalizáció tekintetében semmi sem történt? A gazdasági vezetés pro-
fesszionalizációja a szó tágabb, szakszerűsödési értelmében, mindkétszer lendü-
letet vett, ám a két hullám során eltérő irányba tartott. A szakszerűsödés az első 
periódusban a nyereségmaximalizálás és a kijárás, a második periódusban pedig 
a tervutasítás és a tervalku normáihoz igazodott. 

Felemás, csonka professzionalizációról beszélhetünk a szó szűkebb, szak-
másodási értelmében. A meritokratikus és kredenciális értékek a mindkét hul-
lámban teret nyertek a vezető-kiválasztásban, de a két periódusban egymással el-
lentétes tartalmú származási és lojalitásbeli kritériumokkal fonódtak össze. 

Várható-e a rendszerváltással a professzionalizációs trend újabb megtörése? 
Végtére is a magántulajdonosoknak senki nem írhatja elő képzettségi kritériu-
mok tiszteletbentartását. A korábbi vezetői és szakértelmiségi tudás egy része 
konvertálható, és a második gazdaságbeli tapasztalatoknak jelentős szerepe van 
a magánszféra formálásában. A nemzetközi tapasztalatok is arra utalnak, hogy a 
magántulajdon tartósan a kredenciális értékekre alapozza a vezető-kiválasztást, a 
trend megtörése tehát nem várható. 

A munkaadói érdekvédelmi testületek kiépülése, a vezetői szerepek diffe-
renciálódása hozzájárulhat a professzionalizációhoz. A gazdasági vezetés külön-
böző típusai az igényelt tudás jellegét tekintve közel kerülhetnek a szakértel-
miségi hivatásokhoz, ám funkciójukból adódóan kevésbé formalizált vagy a 
teljesítményekre és a szakmai tapasztalatra közvetlenebbül utaló belépési és elő-
rejutási kritériumokhoz kötődnek. 
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