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jobban lekötötték egyéb tevékenységek: 
mozdonyvezetői, hajógépészi és hajóskapitá-
nyi vizsgát tett, és a Duna Gőzhajós-Társaság-
nál kapitányi beosztásban dolgozott is. Fize-
tést nem kért, és amikor elege lett a munká-
ból, egyéni módját választotta lemondásának 
benyújtására (Anon., 1905): „…egy szép 
napon elhatározta, hogy visszavonul ettől a 
mesterségtől. Az elhatározását azzal a cseleke-
dettel ünnepelte meg, hogy a hajójával neki-
ment egypár dunai malomnak és – fölfordí-
totta őket. Nem esett hiba se emberben, se 
vagyonban, mert Konkoly Miklós nagy elő-
relátással rendezte a tréfát; a fölfordult mal-
mok tulajdonosainak pedig busásan megté-
rítette kárukat. Csak éppen a gőzhajós társa-
ság ijedt meg, a mely aztán nem is kért tovább 
a tréfás kapitány szíves szolgálatából.”

Nagyon érdekelte a zene is. A Fővárosi 
Lapokat rendszeresen tudósította müncheni 
Wagner-előadásokról. Zenét is szerzett: nyi-

tányt írt Jókai Mór Milton című drámájához, 
ennek 1876. április 3-án volt a bemutatója (3. 
kép). Rózsavölgyi és társa műkereskedésében 
pedig kapható volt „Több is veszett Mohács-
nál,” és „Helyre Kati;” lassu és csárdás; zon-
gorára alkalmazta Konkoly Miklós.

Konkoly Thege Miklósnak a magyarorszá-
gi csillagászat újjáélesztésében, fejlesztésében, 
népszerűsítésében végzett munkája felbecsül-
hetetlen. Mindezt saját pénzéből finanszíroz-
ta évtizedeken át, míg végül 1899-ben a ma-
gyar állam belátta, hogy civilizált ország nem 
létezhet csillagvizsgáló nélkül, és átvette a 
magáncsillagdát. Az intézmény, ha nem is 
eredeti helyén, hanem Budapesten, ma is él, 
és alapítójának nevét viseli: az MTA Csilla-
gászati és Földtudományi Kutatóközpont 
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézete.

Kulcsszavak: Konkoly Thege Miklós, tudomány-
történet, csillagászat, spektroszkópia, Jupiter
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a hazai evangélikusságnak, hanem az egész 
magyar középiskolai oktatásnak igazi felleg-
vára volt, nagyszerű tanári karral és ambició-
zus diákokkal. Évtizedeken át a pesti polgár-
ság iskolájának tartották, melynek nyitott és 
liberális szellemét az is mutatta, hogy a luthe-
ránusok mellett jelentős számban katolikusok, 
reformátusok és zsidó származásúak is látogat-
ták az iskolát. A gimnázium méltán büszke 
rá, hogy két Nobel-díjast adott a világnak: itt 
tanult Wigner Jenő fizikus és Harsányi János 
közgazdász, és számos más világhírű tudós is 
tanult a gimnázium falai között. Itt érettsé-
gizett tehát Schütz Ödön, 1933-ban. Utána 
rögtön a Pázmány Péter Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karára iratkozott be, 
magyar–német szakon, egyben a Báró Eötvös 
József Collegium tagja lett. Érdeklődése első-
sorban a magyar és finnugor nyelvészet körül 
forgott már gimnazista kora óta, majd török 
és belső-ázsiai irányban tolódott el, és a ma-
gyar őstörténet kérdései is izgatták. Tanárai 
között olyan kiválóságok voltak, mint Gom-
bocz Zoltán, Zsirai Miklós, Németh Gyula 
és Ligeti Lajos. De a tanulók között is sok 
kiemelkedő tehetség volt, Schütz nemzedé-
kének tagjai közül a turkológus Halasi Kun 
Tibor (1914–1991), a Belső-Ázsia-kutató Sinor 
Dénes (1916–2011), az arabista és őstörténész 
Czeglédy  Károly (1917–1996) és a történész 

Száz éve született és nincs még húsz éve sem, 
hogy távozott körünkből Schütz Ödön, aki 
még sokunk emlékezetében él elevenen. 

„Régi“, évtizedekkel vagy akár egy évszázaddal 
azelőtt elhunyt  tudósokat, akikhez személyes 
ismeretség nem fűzött senkit, bizonyos fokig 
objektívebben tudunk megítélni, mint az 
épphogy távozott kedves kollégát, akit hajla-
mosak vagyunk a „de mortuis nil nisi bene” 
elve alapján felértékelni.  Ugyanakkor nagy 
előnye is lehet annak, hogy szubjektív emlé-
künk van az emberről, mert így a tudós 
emberi oldala is jobban beépülhet az értéke-
lés folymatába. Mindenesetre megpróbálok 
egyensúlyt tartani a személyes emlékek és az 
objektív értékelés között. Az is sajátja ennek 
az írásnak, hogy szinte elsőként vállalkozik 
egy nemrég elhunyt  tudós életművének 
rövid értékelésére, melynek lényegében még 
nincs szakirodalmi háttere. Kezdjük az élet-
úttal, dióhéjban.

Schütz Ödön 1916. március 29-én szüle-
tett Budapesten, tisztes polgári családban. 
1925–33 között a Fasori Evangélikus Gimná-
ziumnak volt a tanulója jó nyolc éven keresz-
tül. Ez egy dicső iskola volt, melyet 1823-ban 
alapítottak a pesti evangélikusok, s 1904-ben 
vonult át mai végleges helyére, a Városligeti 
(akkori nevén Vilma királynő) fasorba. A fa-
sori gimnázium 1904 és 1952 között nemcsak 
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és turkológus Györffy György (1917–2000). 
E „nagy nemzedék” tagjait a barátság szálai 
is összefűzték egész életükön keresztül.

A háború után nem sokkal, 1948-ban iro-
dalomtörténetből doktorált Szegeden, Kosz-
tolányi Dezső mint műfordító című disszertá-
ciójával, mely kiadatlan maradt. 1949-ben az 
MTA akkor megalakult Történettudományi 
Intézetébe került, s húsz éven át volt ezen in-
tézet munkatársa. 1969-ben az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kar Belső-Ázsiai Tanszéke mellett működő 
Altajisztikai Kutatócsoporthoz ment át, rög-
tön annak megalakulása után. Schütz új és 
nyugodtabb munkakörét egyértelműen a 
kutatcsoportot létrehozó Ligeti Lajosnak 
köszönhette.

1957 óta folyamatosan tartott órákat az 
egyetemen, később címzetes egyetemi tanár 
is lett. 1973-tól gyakran járt külföldön, főleg 
Bloomingtonban oktatott mint vendégtanár, 
és volt konferenciák rendszeres előadója. 
1980-ban lett a tudományok doktora, 1987-
ben ment nyugdíjba. 1989-ben életművéért 
a Permanent International Altaistic Confer-
ence a Gold Medal of the Indiana Univer-
sity Prize for Altaic Studies érmet adomá-
nyozta neki, 1990-ben pedig a jereváni Ör-
mény Tudományos Akadémia külső tagjává 
választották. Nyolcvanadik születésnapjára 
1996-ban a Magyar Köztársasági érdemrend 
tisztikeresztjével tüntették ki.

Számos külföldi tudós társaságnak volt 
tagja, így több más egyesület mellett az Ame-
rican Oriental Societynak és a Türk Dil 
Kurumunak. Ritka tudományos és emberi 
teljesítmény volt, hogy mind az örmény, 
mind a török tudományos világ elfogadta, 
tisztelte és kedvelte őt.

Publikálni viszonylag későn, harmincöt 
évesen kezdett, de utána folyamatosan írt. 

Alapos nyelvi és irodalmi műveltséggel ren-
delkezett (angol, német, francia, orosz; görög, 
latin; finn, török; örmény). Első érdeklődése, 
még gimnazista korában a magyar nyelv és a 
finnugrisztika volt, de végül mégsem lett be-
lőle finnugrista, mert Németh Gyula és Li-
geti Lajos hatására a török nyelvekkel kezdett 
foglalkozni.

Tudományos működésének három nagy 
területét különböztethetjük meg: 1. turkoló-
gia (a török nyelvek és török népek története); 
2. Belső-Ázsia és Kelet-Európa mongol kor-
szaka (13–14. sz.); 3. armenisztika és magyar–
örmény kapcsolatok.

Kétségkívül a legtöbb nóvumot az Ar-
meno-Turcica adja Schütz kutatásaiban, azaz 
az örmény-kipcsak nyelv és kultúra feltárása. 
Mi az örmény-kipcsak nyelv, kik és hol beszél-
ték, hol keletkezett, meddig élt, milyen em-
lékei maradtak fenn Bécs és Velence könyvtá-
raiban, valamint a lengyel, ukrán és örmény-
országi gyűjteményekben, s végül milyen 
török nyelv volt? — sorjáznak a kérdések.

Az örmény-kipcsak nyelv a 16–17. század-
ban a történeti Lengyelország területén, első-
sorban a keleti lengyel és nyugati ukrán ha-
tárvidéken beszélt és írott török nyelv volt, 
beszélői azok az örmények voltak, akik a 15. 
század folyamán kerültek a Krímből erre a 
területre. Az örmény közösségek fő központ-
jai Podóliában (elsősorban Kameniec Po-
dolski) és Galíciában (elsősorban Lwów/
Lemberg) voltak. E területek több népnek és 
nyelvnek adtak otthont: oroszok, ukránok, 
zsidók és németek évszázadok óta együtt éltek 
és hoztak létre egy sajátos multikulturális kö-
zeget. Az örmények szórványosan már a 11. 
században is megjelenhettek a Krímben, a 
szeldzsuk hódítás  és a főváros Ani elpusztítá-
sa után, de a többségük a 13. századi tatár-
mon gol pusztítás elől menekülve jutott el a 

Krímbe. Itt az Arany Horda kánjainak fenn-
hatósága alá kerültek, majd a tatár uralkodó-
ház krími ága, a Girej-dinasztia hatalomra 
jutásával (1453) a krími tatárok adófizetői 
lettek. Az épphogy csak önállósult Krími 
Kánság rövidesen, 1475-ben Kaffa oszmánok 
általi elfoglalása után az Oszmán Birodalom 
vazallusa lett. Ez lehetett az az időszak, amikor 
az örmény emigráció elindult több hullám-
ban a Lengyel Államszövetség (Rzeczpospolita 
Polska) területére, a lengyel–ukrán határvi-
dékre.

Az örmények a Krímben mindennapi 
nyelvüket az ott beszélt tatár dialektusra vál-
tották fel, s az örményt csak egyházi célokra 
használták mint a magasabb műveltség nyel-
vét. Új tatár nyelvüket is a hagyományos 
örmény ábécével kezdték el lejegyezni, s ezt 
a nyelvet nevezte el a későbbi kutatás a 20. 
században először örmény-tatárnak, majd 
örmény-kipcsaknak. Bár az örmény-kipcsak 
nyelv kétségkívül a Krímben jött létre,  szö-
vegemlékeik, azaz örmény betűkkel írt tatár 
(kipcsak) szövegek csak a lengyel–ukrán te-
rületről maradtak fenn. A legtöbb írott emlék 
Velence és Bécs örmény mechitaristáinak 
kolostoraiban őrződött meg, de Lembergben 
(ma L’viv Ukrajnában) és Lengyelország nagy 
könytáraiban is sok munkát tartanak számon. 
Ezen emlékek modern kutatása az 1950-es 
években indult el, az ún. Kamenyeci Króni-
ka kiadásával. E munka egy lembergi örmény 
papcsalád három nemzedékének történeti 
feljegyzéseit tartalmazza, sok esetben a szem-
tanú hitelességével. Mind nyelvi, mind tör-
téneti szempontból figyelemreméltó munka. 
Először Jean Deny, a kiváló francia turkoló-
gus 1957-ben adta ki a krónika párizsi töredé-
két (Deny, 1957), majd Schütz Ödön a teljes 
velencei kéziratból közölte az 1620–1621-es 
eseményeket, a cecorai és khotini háborúra 

vonatkozó feljegyzéseket (Schütz, 1968), a 
teljes krónika addig kiadatlan, maradék ré-
szeit pedig Vásáry István adta ki nem sokkal 
később (Vásáry, 1969). Schütz Ödön könyve 
a kamenyeci krónika legfontosabb részeinek 
kiadását, annak fordítását, filológiai és nyelvi-
történeti magyarázatait tartalmazza. A mun-
ka a mai napig az örmény-kipcsak filológia 
jeles alkotása.

Az örmény-kipcsak nyelv mind művelő-
déstörténetileg, mind nyelvészetileg hallatla-
nul érdekes jelenség. Nyelvileg, nem véletle-
nül, az 1300-as évek első felében keletkezett 
Codex Cumanicus kun nyelvjárásaihoz és a 
karaim nyelvhez áll legközelebb. Utóbbi az 
örménnyel mutat érdekes párhuzamokat: itt 
a krími karaita (karaim) zsidó közösség által 
átvett kipcsak nyelvről van szó, melyet vallá-
si és kulturális hagyományaiknak megfelelő-
en, héber betűkkel írtak. Ugyanakkor érdekes 
különbség, hogy a karaimok már a Krímben 
használták írásban is kipcsak nyelvüket, míg 
a krími örmények kitartottak az örmény 
mellett, s emlékeiket csak Lengyelországban 
kezdték örmény-kipcsakul írni.

Az örmény-kipcsak területen Schütz 
számtalan kiváló tanulmányt és rövidebb-
hosszabb cikket publikált, elsősorban angol 
és német nyelven, s ezekkel beírta nevét az 
örmény-kipcsak filológia legkiválóbb műve-
lői közé.1

Az örmény-kipcsak filológia mellett a 
krími, perzsiai és ciliciai örmények történe-
tének is kiváló szakértője volt, erről számos 
munkája tanúskodik.2

1 Mindössze párat emelnék ki ezek közül itt, ezek a 
következők: Schütz, 1961; Schütz, 1962; Schütz, 1971; 
Schütz, 1976; Schütz, 1987. Ilyen tárgyú cikkeinek 
széles körű gyűjteménye: Schütz 1998.

2 A legfontosabbak ezek közül: Schütz, 1975; Schütz, 
1977; Schütz, 1980; Schütz, 1988.
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Különösen kedvelt területe volt történeti 
kutatásainak a mongol kor (13–14. század), 
amelynek örmény aspektusai mellett a kau-
kázusi mongol hódítást és a perzsiai mongo-
lok, az ún. ilkánok és egyiptomi mamlukok 
harcát is vizsgálta.3

Három munkája volt készülőben, melyek 
közül csak az első jelent meg, az is  poszthu-
musz műként. A Halasi-Kun Tibor által Je-
menben fölfedezett ún. Raszulida  Hexaglott 
egy hatnyelvű szójegyzéket tartalmaz (arab, 
per zsa, török, bizánci görög, mongol és ör-
mény), melyet arab betűkkel al-Afdāl al-‘Ab-
bās, a hatodik raszúlida uralkodó (uralk. 
1363–1377) írt. A nagyjelentőségű munka 
nemzetközi együttműködés keretében jelent 
meg az ezredfordulón (Golden (ed.), 2000), 
melynek kiadói és szerzői Halasi-Kun Tibor, 
Ligeti Lajos, Peter Golden és Schütz Ödön 
voltak. Schütz a ciliciai örmény nyelvi anyag 
kiadását készítette el példaszerűen.

Másik két munkája nem jelent meg a mai 
napig. Az egyik a ciliciai örmény uralkodó-
nak, Hetumnak (Hayton) (uralk. 1226–1269) 
ófrancia nyelven készített Flor des estoires című 
híres történeti munkájához készített rész letes 
annotáció, mely remélhetőleg E. Mickel 
angol fordításával együtt fog megjelenni.

Végezetül sokáig készítette Schütz Ödön 
a 7. századi, gyakran hibásan Movses Kho-
renac‘i-nak (vagy Anania Širakac‘i-nak) tu-
lajdonított névtelen Örmény Földrajz „barbár” 
népekről szóló fejezeteinek részletes kommen-
tárját. E műve, a Barbarian Confines of the 
7th-century Armenian Geography, ha meg jelen-
het, alapvetően fog hozzájárulni a nyugati 

steppevidék korai történetének jobb megérté-
séhez és tanulságokkal szolgálhat a korai 
magyar történet bizonyos kérdéseihez.

Összefoglalás

Schütz Ödön a magyar orientalisztika legne-
mesebb hagyományainak folytatója volt, 
közvetlenül Németh Gyula és Ligeti Lajos 
nyomdokában járt. Ismereteinket elsősorban 
az örmény anyag bevonásával gazdagította. 
Alapos, filológiailag megbízható tudós volt, 
annak ellenére, hogy enciklopédikus tudása 
megakadályozta, hogy a mára szinte egyed-
uralkodóvá vált szak tudós típusává legyen. 
Ugyanakkor egy jól körülhatárolható új ku-
tatási terület, az örmény-kipcsak filológia 
úttörő alakja lett, s egyben a hazai arme nisz-
tika megújítójaként és legnagyobb képvise-
lőjeként tarthatjuk számon.

A tudós nemcsak művével, de személyisé-
gével is hat. Schütz Ödön hallatlanul szerény, 
alázatos, kedves és nyájas ember volt. Nem 
volt ellensége, a malícia hiányzott egyénisé-
géből (de iróniája volt). Nem volt tülekedő, 
karrierista, máson átgázoló. Szelíd megértés 
volt benne. Egyszóval: szeretetreméltó ember 
volt. Tudománya és élete egy erkölcsös ember 
tükörképe. Mindezzel megtévesztett bennün-
ket: a tisztességet és szelídséget az ember sok-
szor hajlamos az erőtlenség, élhetetlenség és 
középszer jelének tekinteni. Sokra tartottam 
és szerettem, de miután újra átnéztem élet-
művét, „most látom, milyen óriás ő”, s ráéb-
redtem, hogy Schütz Ödön maradandó tu-
dományos életművet hagyott hátra, emléke 
elevenen él az őt tisztelők és szeretők körében.

Kulcsszavak: Schütz Ödön, orientalisztika, ar-
menisztika, turkológia, örmény-kipcsak, Krím

3 E témakörben írt legfontosabb munkái: Schütz, 1959; 
Schütz, 1973; 1990a; 1990b; 1991.
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