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CSAPODI CSABA (1910-2004)

1910. szeptember 28-án született Budapesten a
neves szemészprofesszor, dr. Csapodi István
nyolcadik gyermekeként. A budapesti Pázmány
Péter Tudományegyetem történelem-földrajz
szakán középiskolai tanári, 1933-ban bölcsész
doktori oklevelet szerzett. Kezdettől fogva a tu
dományos kutat ás vonzotta. 1934-ben Bécsben.
a Magyar Történettudományi Intézet tagjaként
kezdte meg egész életén át végzett kutatómun
k áját, amely hol főfoglalkozása, hol a hivatalos
munkaidőn kívüli tevékenysége volt.

1934-ben az Országos Széchényi Könyvtárba
került, majd néhány év után, 1942-től, az alapí
tástól a Teleki Pál Tudományos Intézet Magyar
Történettudományi Intézetének lett tanára 1949
elejéig. Ezekben az években az újkori magyar
művelődés-és gazdaságtörténettel foglalkozott.
Ebből a tárgykörből habilitált, és 1943-ban
Baumgarten-jutalomban részesült kutatási ered
ményeiért. 1939-1947 közőtt a Regnum Egyház
történeti évkönyv társzerkesztője volt. Az egy
háztörténetet mint történeti diszciplin át művel
te. A fordulat éve után, 1949-től ismét könyv
tárosként dolgozott. 1951-től 1976-ig, nyugdíjba
vonulásáig a Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtárában, ahol 1957-től a Kézirattár és Régi
Könyvek Gyűjteményének osztályvezetője volt.

Könyvtárosként és külön-gyűjteményi osz
tályvezetőként a hivatali munkán kívül végzett
tudományos munkájával nagy ívű, tiszteletet ér
demlő tudományos életművet hozott létre. Az
egyes tanulmányoktól az összefogtaló monogr á
fiáig, a forrásközléstől a középkori magyarorszá
gi kéziratok lelőhelyeit közreadó kötetekig terjed
Csapodi Csaba tudományos tevékenysége. Neve
feleségével, Csapodi Kláráéval együtt elsősorban
a humanista kódexek, Mátyás király könyvtárá
nak kutat ásával forrott össze. 1974-ben a kandi
dátusi fokozatot, 1978-ban az akadémiai doktori
fokozatot nyerte el. Tagja volt az Országos
Könyvtarügyi Tanácsnak és a Magyar Tudomá
nyos Akadémia több szakbizotts ágának. 1976
ban feleségével közösen akadémiai elnöki díjat
kapott. 1993-ban szintén közösen kapták a Köz
társasági Érdemrend tiszti keresztjét. 1994-től
címzetes egyetemi tanárként kodikológiát adott
elő az ELTE Bölcsészettudományi Karán, a Tör
téneti segédtudományok Tanszékén. 1995-ben
Széchenyi-díjjal runtették ki.

Csapodi Csaba 1931-2000 köz őtt í tudomá
nyos munk áss ágának bibliográfiája közel 450
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publikációt tartalmaz, önálló köteteket, tanul
mányokat, recenziókat magyarországi és k ül
földi foly óiratokb ól. a legismertebb európai
nyelveken. A Bibliotheca Caroiniana kötet öt
nyelven jelent meg, tizennégy kiadásban. A
Gutenberg Jahrbuch-ban megjelent cikkeivel
lényegesen hozzájárult a magyarországi műve
lődéstörténet nyugat-európai megismertetésé
hez. A korvina- kutatás mellett munkásságá
nak kiemelkedőeredménye az 1686-ban, Budá
ról Bécsbe szállított könyvanyagból több mint
70 kódexnek és közel tíz ősnyomtatványnak az
azonosítása.

Felesége és tudományos munkatársa halála
(1993) emberileg pótolhatatlan veszteséget je
lentett számára. Erős hittel fogadta el a tényt,
de nagyon vágyott az újra találkozásra. Meg
győződését az estofidelis usquead martem követ
kezetességével őrizte. A felelősségtudattal élő

emberek magatartásával végezte mind hivatali,
mind tudományos kutatómunkáját. Azokhoz az
emberekhez tartozott, akik minden élethelyzet
ben megtalálták tevékenységüknek a napi mun
k án túlmutató értelmét. Ebben a gondolkodás
m ódban, szemléletben a meghatározó indítta
tást a szülői házban kapta. A sokgyermekes csa
ládok társadalomépítőerejét és egymásra figye
lő lelkületét saját családjában is mintaképnek
tekintette, és példaképül tovább is adta. Értékel
ni tudta gyerekei szakmai sikereit, öröme volt
unokái és dédunok ái szellemi, fizikai növeke
désében.

Élete utolsó pillanatáig megadatott neki az a
kegyelem, hogy életkorának sem fizikai , sem
szellemi törvényszerűségei nem korlátozták a
szakmai kapcsolatok tartásában. Tudományos
problémalátása nemcsak elismerésre késztette
egykori tanítványait, munkat ársait, ösztönzést
is adott a mindenkori munkájukhoz. A tudomá
nyos kutatást nem tekintette kizárólagos élet
célnak sema saját, sem munkat ársainak életé
ben. Megértő volt a magánéleti nehézségeknek
a tudományos munkát h áttérbeszorít ó kény
szerűségével szemben. Egyetemi professzorai
tól nemcsak a tudományos kutatás módszerta
nát, a tárgyi tudás átadásának képességét sajá
tította el, hanem a tanítványokért érzett fele
lősséget és a tudományos utódnevelés köteles
ségét is. A kutatási témák továbbvitelérőlval
lott felfogásának szellemiségében, a középkori
könyv- és könyvtártörténet egyes szakterülete
inek kutatói utánpótlás nevelése Csapodi Csa
bának - ellenmondásnak tűnik ugyan - de



könyvtárosi, kézirattárosi működésekor ada
tott meg, amikor speciális kollégiumok vezető

jeként foglalkozott könyvtár szakos hallgatók
kal. Haláláig figyelemmel kísérte és szakmai
tanácsokkal támogatta a középkori magyaror
szági kéziratokkal, az 1526 előtti nyomtatvá
nyokkal foglalkozó kutatókat, elsősorban egy
kori tanítványait.

Tanítványai, munkatársai közül azok, akiket
ő indított el, vagy támogatott - a saját példája
nyomán - az önálló kutatási területtel is ren
delkező könyvtárosi, kézirattárosi pályán, 2004.
április 30-tól nélkülözik érdeklődését, biztatá
sát. A Tanár úrra a viszontlátás reményével em
lékezünk: Lux perpetua luceat ei!
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