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EGYETEMI HAGYOMÁNYOK KUTATÁSA,
FELTÁRÁSA ÉS MEGŐRZÉSE

VÉGH FERENC

Az egyetemi levéltárak

Az egyetemi levéltárak, a különböző eredőjű, de legtöbb helyen és esetben egy 
törzzsé fejlődött gyűjtemények ügye hosszú vajúdás után talán csak a legutóbbi években 
mozdult el a holtpontról.

Székely György akadémikus, egyetemi tanár, a Budapesti Történeti Múzeum 
igazgatója már 1956 augusztusában szót emelt „a tudományosság egyetemi gócpont
jainak” helyreállítása érdekében, de a Felsőoktatási Szemlében megjelent tanulmánya1 
sokáig visszhangtalan maradt. Tíz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy először Héberger 
Károly, a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának akkori igazgatója, ugyan
csak a Felsőoktatási Szemlében,3 majd Ladányi Andor kandidátus, felsőoktatás-történész 
a Magyar Tudomány hasábjain2 számoljon be az egyetemtörténeti gyűjtemények gond
jairól. Végre 1971-től kezdve lépésről-lépésre ugyan, de valamicskét előbbre mozdult az 
addig mozdíthatatlannak vélt probléma megoldása.

Először a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen létesült szaklevéltár, 
majd — a következő esztendőben — a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyv
tárában indult meg a korábbi, mostoha körülmények között tárolt rektori irattár levél
tárrá rendezése. Hiller István, a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyv
tárának főigazgatója két tanulmányában6 szólt a soproni, illetve a miskolci egyetemtör
téneti gyűjtemények sorsának alakulásáról, a két egyetem — részben egy tőről fakadó — 
gyűjteményének szaklevéltárrá való alakulásáról.

Az MTA és az ELTE támogatását élvező Felsőoktatástörténeti Munkaközösség 
1977-ben napirendjére tűzte a felsőoktatás tárgyi emlékanyag-problémáinak megvitatá
sát; ezen az ülésen Antal József, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum főigazgatója 
előadásában igen érzékenyen reagált a levéltárak kényes helyzetére is. Szögi László, az 
ELTE Szaklevéltár vezetőjeként a sajtóban is szorgalmazta a különböző egyetemi levél
tárak fejlesztési ügyét.4 Tehette, hiszen a gyakorlatban is sokat tett a hazai egyetemi
főiskolai levéltári gyűjtemények szaklevéltárrá válásáért. Még pályakezdőként rendet 
teremtett a műegyetemi volt rektori irattárban: kiválogatta, selejtezte, rendezte és kutat
ható állapotba hozta anyagát, és a levéltár repertóriumának közrebocsátásával segítette 
a kutatók munkáját, ugyancsak az ELTE, a SOTE és a budapesti Állatorvostudományi 
Egyetem Levéltárát, jelenleg pedig a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Levél
tárának rendezési munkálatait irányítja.
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Szólnunk kell arról is, hogy 1986 áprilisában, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
levéltári szekciója — az időközben Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság Magyar 
Nemzeti Bizottságává alakult felsőoktatás-történeti munkaközösség, valamint az Uj 
Magyar Központi Levéltár munkatársainak közreműködésével — konferenciát rendezett, 
hogy annak keretében a résztvevő hazai és osztrák levéltárosok áttekintést adjanak és 
kapjanak az egyetemtörténet-írás hazai levéltári forrásairól, azok jelenlegi helyzetéről, 
soron lévő feladataikról.

Örömteli tény, hogy még ugyanebben az esztendőben megalakult a Magyar Levél
tárosok Egyesülete, s így remélhető, hogy annak keretében az egyetemi könyvtárak 
kérdése is komoly szakmai támogatásra számíthat.

A BME levéltára

Az egyetemi levéltárak ügye tehát valóban elmozdult a holtpontról. Ebben az el
mozdulásban a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának levéltári részlege is 
előrehaladást mutat.

A korábban mostoha körülmények között gyűjtött, voltaképpen teljesen gondo
zatlan irathalmazból áttekinthető, a levéltári kezelési és raktározási elveknek megfelelően 
csoportosított, fondjegyzékbe foglalt, kutatható állapotba került gyűjtemény lett, amely 
a belső és a külső kutatók rendelkezésére áll.

Megoldatlan maradt azonban sok éven át magának a levéltárnak az elhelyezése. 
Először a Központi Könyvtár alagsorában sikerült egy újabb kicsiny helyiséget kialakítani 
a két levéltári munkatárs munkahelyéül, majd a korábbi irattár helyisége előtt újabb, el
különített, zárható ajtóval ellátott területrészt nyerni; így itt a rendezett levéltári anyagok 
újabbkori részét elhelyezhettük.

A BME Levéltárának fő feladata ugyanis az egyetem és elődintézményei vezetésé
nek (rektori és egyetemi tanácsának), kari szervezetének (dékáni hivatalok, kari tanács
ülések), illetve egyes oktatási intézményeknek (Mérnöki Továbbképző Intézet, Szak
orvosi Rendelőintézet, Központi Könyvtár, MAFC stb.) működését dokumentáló, az 
egyetem hazai és nemzetközi kapcsolatait illusztráló, a tudományos életben játszott 
szerepét igazoló írásos és egyéb dokumentumoknak (tervrajzok, fényképek stb.) gyűj
tése, rendszerezése és feltárása, a kutatás rendelkezésére bocsátása.

A Levéltár legértékesebb részét a múlt század eleji, részben a József-Ipartanoda, 
részben а К. K. Joseph-Polytechnicum, majd a József-Műegyetem korából származó 
iratanyag jelenti. (Az Institutum Geometrico-Hydrotechnikum, a tudományegyetem 
keretében 1782-ben létesített Mérnöki Intézet iratanyaga — értelemszerűen — az ELTE 
Levéltára őrzi.) Az ideiglenesnek szánt könyvtári „területnyerés” ellenére, ezt az értékes 
anyagot, amely a volt Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium levéltári anyagának 1956. 
évi pusztulása óta a szakterület elsőszámú és egyetlen forrása, — igaz, immáron áttekint
hető rendben — továbbra is korszerűtlen és méltatlan körülmények között tárolhattuk. 
Arról nem is beszélve, hogy a kutatók számára sem tudott a Központi Könyvtár külön 
levéltári kutatóhelyet biztosítani.
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1984 végén azután végre megoldódtak a műegyetemi levéltár elhelyezési gondjai.
Az egyetem akkor épült új, dunaparti 10 emeletes épületének legfelső szintjén el

készült az eredeti tervek szerint is levéltár céljára szentelt emeleti szárny. Kétségtelenül 
nagy örömet jelentett számunkra, hogy a korszerűen berendezett, jelentős alapterületű 
raktárban immár egészséges elhelyezést tudtunk biztosítani a hatalmas iratanyagnak. 
Ugyanakkor lehetővé vált azoknak az egyetemi iratanyagoknak átvétele, feldolgozása, 
tárolása is, amelyekre eddig nem volt lehetőségünk.

Eredmények és feladatok

Korábbi tevékenységünk, eddigi eredményeink (köztük egyes kiadványaink) telje
sen annak a szimbiózisnak köszönhetők, amely a Központi Könyvtár és a Levéltár között 
a fentebb jelzett módon évtizedek óta kialakult. Az Alma Mater igényeihez kapcsolódtak 
az ismert tudománytörténeti sorozat (A BME KK műszaki tudománytörténeti kiadvá
nyok című) kötetei; az 1967-ben megindult és közel tíz évi munkával végül is „öszvér” 
megoldású egyetemtörténet több mint 2000 gépelt oldalas, de nyomtatásra soha nem 
került, viszont 30 példányban xeroxozott, bekötött kötetei csakúgy, mint a különböző 
— évfordulókhoz, rendezvényekhez, személyi pályaképekhez kapcsolódó — kiállítások 
levéltári anyagokkal történő segítése.

Miként más testvérintézményünk életében, az ELTE 350 éves, a magyar bányászati
kohászati felsőfokú okatatás 250 éves, a Budapesti Műszaki Egyetem 200 éves története, 
évfordulói is példázzák: a könyvtárak és levéltárak szívesen vállalták az —ugyan esetle- 
gesség-szabta — ezzel járó feladatokat. Ezek az évfordulók azt is példázzák, hogy a kutató
munka akkor kap újabb és újabb lendületet, és válik „célirányosan” aktívvá, ha valamilyen 
évforduló aktualitást és impulzust ad annak.

Több példát is említhetünk azonban arra, hogy hogyan, milyen eredményesen mű
ködhet együtt könyvtár és levéltár a két gyűjtemény állományának gyarapításában, a 
személyi gyűjtemények fejlesztésében. Az egyik: Pattantyús-Ábrahám Géza professzor 
születésének 100., és a másik Rados Gusztáv egyetemi professzor (és könyvtárunk volt 
igazgatója) születésének 125., illetve harmadikként Gillemot László akadémikus, egyetemi 
tanár születésének 75., halálának 10. évfordulója volt. E három alkalommal nemcsak tar
talmas és látványos kiállítással emlékezett meg a BME Központi Könyvtára a birtokában 
lévő könyvtári és levéltári dokumentumok felhasználásával, bemutatásával, hanem mind
három esetben, a kiállítást megelőzően, alkalmat találtunk arra, hogy a könyvtár (és/vagy 
a levéltár) képviselői felkeressék az elhunyt professzorok még élő családtagjait, és tőlük 
örökös levéltári megőrzésre vagy legalább fényképezésre, másolásra olyan hivatalos és 
személyes dokumentumokat kérjenek el, amelyek levéltári megőrzése szükséges és indo
kolt. Ugyanezt a módszert követtük Gyulai Zoltán és Korach Mór évfordulói esetében 
rendezett kiállításaink alkalmával is.

Ez az elgondolásunk sikerrel járt, és éppen e kiállítások kapcsán számos, eddig nem 
publikált, nem is ismert eredeti iratot, kinevezési okmányt, kitüntetési oklevelet — nem 
egy esetben magukat a kitüntetéseket is —, egyéb személyes dokumentumot (arcképes

Könyvtári Figyelő (34) 1988/5-6.
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MÁV-igazolványt, vadászjegyet, tréfás tanszéki-intézeti köszöntők kéziratát, karika
túrákat stb.) sikerült levéltárunk számára megszerezni. Ma még csak reméljük: majdan 
egy kialakítandó műegyetemi múzeum darabjaivá válhatnak...

Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódva kell a BME Központi Könyvtára keretében 
működő levéltár közeli és távolabbi céljairól és feladatairól is szólanunk. A Magyar 
Tudományos Akadémia által 1986-ban meghirdetett OTKA-pályázatok egyikét elnyerve 
a könyvtár a BME Kísérleti Fizikai tanszékével, az egyetem Marxizmus-Leninizmus 
Intézetével és az Országos Műszaki Múzeummal együttműködve tervbe vette a XIX— 
XX. századi hazai, illetve külföldre szakadt, de magyar származású, magyarságtudatukat 
mindvégig megőrző műszaki alkotók, tudósok, professzorok, kutatók életművének fel
kutatását, összegyűjtését és feltárását. Az a szándékunk, hogy az adatok és az egész 
anyag gondos gyűjtése és ésszerű rendezése során nemcsak arról alkothassunk majd 
képet, hogy núlyen úton és milyen mértékben, mely tudományterületeken járultak hozzá 
a hazai kutatók, műszaki alkotók, mérnökök, tudósok (szorosabbra vonva meg a kört: 
a Budapesti Műszaki Egyetem volt munkatársai, oktatói és tanítványai) Európa, eseten
ként a világ műszaki haladásához, hanem hogy azt is tetten éljük: a világ tudományos 
eredményei mikor, milyen módon és milyen mértékben hatoltak be a hazai műszaki tudo
mányokba, a magyar műszaki felsőoktatásba, a magyar mérnökképzésbe. Ehhez szolgált
-  mintegy erőfelmérésként -  az a kiállítás, amelyet a „Magyarok a vüág műszaki és ter
mészettudományos haladásáért” címen rendezett konferencia kapcsán rendeztünk, szintén 
a könyvtár és a levéltár forrásanyagára támaszkodva.

Sokszor és sokan elmondták, leírták már: ebben a vonatkozásban már a huszon
negyedik órában vagyunk! Még élnek — szerencsénkre! — körünkben olyan idős tudósok, 
akiknek emlékeire és emlékezetére ezekben a kérdésekben építenünk kell, építenünk lehet. 
Számuk, sajnos, rohamosan gyérül. Megkeresésük ezért a jelen és a legközelebbi jövő 
feladata. Ha lehet, akár magnetofonos beszélgetések, ha pedig ettől elzárkóznának (mert 
erre is akadt már példa!), személyes interjúk lejegyzése formájában. Ugyancsak biztosí
tanunk kell, kellene, hogy személyi hagyatékuk — elsősorban természetesen tudományos
műszaki, műegyetemi tevékenységük hivatalos dokumentumai, egyes esetekben azonban 
hagyatékuk személyes, megőrzésre érdemes darabjai is -  működésük egykori színhelyén, 
a Budapesti Műszaki Egyetemen, illetve annak levéltárában nyerjenek méltó elhelyezést.

Nyilvánvaló, hogy jelenlegi adottságaink között elsősorban az írásos és képi doku
mentumok begyűjtését tűzhetjük ki célul, azonban — előrevetve egy későbbi, talán vala
mivel szerencsésebb gazdasági körülmények között, valamilyen formában létrehozható 
egyetemtörténeti tárgyi gyűjtemény, múzeum lehetőségét is — a személyes emlékek ese
tenkénti gyűjtését is terveink közé iktattuk. Nemcsak olyan tárgyi emlékekre gondolunk, 
mint az időközben megszerzett Pattantyús-féle „mandzsetták” (azaz kisalakú papírlapokra 
írt saját kezű óravázlatok kézirata), ugyancsak a nagy „PÁG” agyonhasznált logarléce, 
jellegzetes cvikkere, hanem olyan, az egyetem építéstörténetére, épületeire, felszerelésére 
vonatkozó emlékekre, tárgyakra, mint az egyetem alapkövébe rejtett alapítóhenger, a 
rektori hivatal egykori díszlámpáinak egyike, régi pecsétek gyűjteménye vagy -  az 1838. 
évi nagy pesti árvíz 150. évfordulója alkalmából rendezett kiállításunk kapcsán előkerült
— régi vízmagasságot jelző márványtábla stb. Ide sorolhatók a műegyetem építési fázisait
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megörökítő felvételek, rajzok, tervek általunk ismert műegyetemi hivatalokban — és nem 
a levéltárban! — őrzött példányai.

E pontnál azonban egy jelentős nehézségre kell felhívnunk a figyelmet; bár meg
győződésünk, hogy hasonló tapasztalatokkal többi egyetemi (szakjlevéltárunk munka
társai is bőven rendelkeznek. Ez pedig egyrészt az élő családtagok részben érthető, a volt 
hivatali-egyetemi munkatársak nehezen elfogadható idegenkedése a tulajdonukban lévő 
(vagy csak egyszerűen az egykori munkahelyen maradt) egyetemtörténeti értékkel bíró 
ereklyék átengedésétől. Ennek az idegenkedésnek — elsősorban a családtagok részéről — 
van egy jól indokolható, nehezen leküzdhető financiális oldala is. Az egyetemi levéltárak, 
különösen pedig az egyre szűkülő költségvetési keretekből gazdálkodó egyetemi könyv
tárak részlegeként működő levéltárak e téren (is) hátrányos helyzetben vannak a nagyobb 
lehetőségekkel rendelkező országos gyűjteményekkel szemben.

Ezt igazolja (azt is jelezve, hogy — sajnos -  mi „ébredtünk” későn), hogy például 
Korach Mór akadémikus, műegyetemi professzor teljes hagyatékát az MTA Kézirattára 
vásárolta meg. Ugyanígy elkerült már a családtól Heller Lászó professzor híres hűtő
torony-alkotásának teljes kézirat- és rajzdokumentációja. Nem vitás: jó helyre, az Országos 
Műszaki Múzeum gyűjteményébe. Mindkét esetben azonban az Alma Mater levéltára lett 
szegényebb ezekkel az anyagokkal.

Ugyanakkor az is ténykérdés, hogy — és erre éppen a Korach Mór születésének 
100. évfordulója alkalmából rendezett nagyszabású, közös könyvtári-levéltári kiállításunk 
a példa az országos gyűjtőkörű, fent is említett intézmények nem zárkóztak el attól, 
hogy fénykép- vagy xeroxmásolatok formájában átengedjenek számunkra dokumentu
mokat. Ezek a másolatok a kiállítás lebontása után a BME levéltárának állományába ke
rültek; így szolgálják az egyetemtörténeti kutatás, kutatók kényelmét.

Az együttműködés szerepe

Már a fenti problémakör is jelzi: nem felesleges még nyomatékosabban hivatkozni 
az intézmények közötti együttműködés fontosságára, éppen az egyetemtörténeti kuta
tások előmozdításának érdekében. A magyar műszaki felsőoktatás két szálon indult el: 
Selmecbányán és Budán. A történelem során azonban ez a két szál többször és más szálak
kal is összefonódva, majd újból szétválva teszi problematikussá a történeti kutatásokat.

Talán nem szükséges arra hivatkoznunk, hogy az első világháború végével Selmec
bányáról a trianoni Magyarország területére áttelepült Bányászati Akadémia — hosszas 
hányattatás után — Sopronban lelt otthonra. Tudott az is, hogy a Hóman Bálint-féle, 
eléggé át nem gondolt egyetemi szervezetben, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem keretében a soproni főiskola a budapesti egyetem Bánya- kohó- és erdő
mérnöki karaként működött több mint tíz esztendőn keresztül. A felszabadulás után 
megindult új egyetemszervezés során a soproni karból két önálló egyetem is saqadt: a 
soproni Erdészeti és Faipari Egyetem, valamint a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem. 
Bizonyos, hogy a jelzett időszakra vonatkozóan jelenleg három egyetem levéltárában ta
lálható a közös múltat érintő értékes iratanyag (például a rektori tanácsülési jegyzőköny
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vek a BME levéltárában, a kari ülések jegyzőkönyvei Sopronban és Miskolcon). Ugyanez 
a helyzet a BME és az Állatorvostudományi Egyetem, illetve a Marx Károly Közgazdaság- 
tudományi Egyetem vonatkozásában is, hiszen a hómani szervezetben mindkettő a Mű
egyetemhez tartozott, önálló karként működve, még rektorokat is adva a József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek. így e korszak levéltári anyaga újabb két, 
összesen tehát öt helyen kényszeríti kutatásra a kor felsőoktatás-története iránt érdek
lődő kutatót. (Azt már igazán csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a felszabadulás után 
keletkezett Veszprémi Vegyipari Egyetem működését szintén a BME szerves részeként 
kezdte, hasonlóan a Nehézvegyipari Kutató Intézethez!)

Nem jobb a helyzet, ha a történész a Műegyetem történetének legkorábbi szaka
szait kívánja kutatni. Ennek forrásai ugyanis vagy az ELTE Szaklevéltárában találhatók, 
vagy az Országos Levéltár fondjai között. (Éppen a legutóbbi kutatások eredményeként 
találtunk két fontos, eddig eredetiben ismeretlen egyetemtörténeti dokumentumot a 
Hadtörténeti Levéltár anyagában!)

A fentebb jelzett OTKA-pályázat révén, e társintézmények munkatársainak bevoná
sával sikerült a kérdéses iratanyagokról xeroxmásolatot vagy — más esetben, az anyag 
bősége következtében -  pontos, feltáró jellegű lelőhely-kartonokat szereznünk a BME 
levéltára részére, kutatóink segítésére.

Ugyanakkor nem hagyhatnék figyelmen kívül az egykori második, illetve harmadik 
műszaki egyetem tervezésére vonatkozó iratok esetében a kassai, ületve a temesvári illeté
kes levéltárak iratgyűjteményének esetleges szórványanyagát sem, bármilyen nehézségek 
jelentkeznek is pillanatnyilag kutatásukban.

Az OTKA-pályázat témakörében még az sem elegendő, ha csak a hazai levéltárak 
együttműködését „célozzuk” meg. Ismert tény ugyanis, hogy az első világháborút meg
előző ún. monarchikus években — a hazai műegyetemi oktatási struktúra hiányosságai 
miatt - ,  majd az első vüágháborút követő hazai „numerus clausus” szégyenteljes gyakor
lata miatt igen sok műszaki érdeklődésű magyar fiatal kényszerült arra, hogy külföldi 
műszaki egyetemeken, főiskolákon végezze, vagy fejezze be, egészítse ki tanulmányait, 
így elsősorban a bécsi, prágai, a berlin-charlottenburgi, egyes esetekben a zürichi, a 
göttingeni és a müncheni műszaki felsőoktatási intézmények levéltáraiból remélhetünk 
érdemleges anyagot. (Igaz, a korábbi időszakból, a magyar reformkor évtizedéből talál
tunk az egykori bécsi Polytechnisches Institut, ma: Technische Univetsität archívumában 
a magyar kutatás előtt eddig ismeretlen dokumentumanyagot az ott tanult és tanító 
magyar származású, magukat az 1848/49. évi szabadságharc idején is magyarnak valló 
mérnökhallgatókra, végzett mérnökökre: az 1853-ban mártírhalált halt Jubál Károlyra és 
a későbbi ipartanodái, illetve műegyetemi professzorra, Kruspér Istvánra vonatkozóan.)

Az 1986-ban megrendezett budapesti nemzetközi mérnöktalálkozó eredményeként 
-  a külföldön tevékenykedő magyar származású mérnökök működésére vonatkozó doku
mentumok megszerzése irányában is lépnünk kell. Nem engedhetjük ugyanis, hogy olyan 
kiemelkedő magyar tudósok, mérnökök és feltalálók, mint Bay Zoltán, Gábor Dénes, 
Wigner Jenő vagy Kármán Tódor (és még sokan mások) hagyatéka teljesen elvesszen a 
magyar kutatás számára.
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A „csőlátás” veszélye

Levéltári munkánkban gyakran sajátos „csőlátásban” szenvedünk. Tévedés ugyanis 
azt hinnünk, hogy az egyetemi levéltárak számára csak az az érték, ami az elmúlt korok, 
korszakok működését dokumentálja. Ami ugyanis ma csak esetleges adatnak tűnik, hol
napra történeti dokumentummá válhat. Ezért kell hangsúlyoznunk: a könyvtárak, levél
tárak és múzeumok nemcsak napi feladatokat látnak el, hanem a holnap kutatómunkáját 
is megalapozzák, ha munkatársaik lelkiismeretesek, ha vezetésük koncepciózus, és — ha 
lehetőségeikkel élni tudnak.
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