
Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma által nyújtott támogatás 
felhasználásáról. 

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjteményi 
Kollégiuma által 2018. október 8-i határidővel meghirdetett felhívás 1. pontjában szereplő 
Levéltári évkönyvek (monográfiák, tanulmánykötetek) és forráskiadványok közzététele 
204188/300. számú altémában. 

A pályázatban egy eddig szinte ismeretlen intézmény, a Rozsnyói Bölcsészeti Líceum és a 
Rozsnyói Püspöki Szeminárium egyesített adatbázisából készült forráskiadvány 
megjelentetését kértük támogatni. Az 1776-ban létesített Rozsnyói Püspökségben viszonylag 
későn, csak 1814-ben alakult meg a saját szeminárium, majd 1816-ban a kétéves Bölcsészeti 
Líceum, amely másokhoz hasonlóan, 1850-ig működött. 

Az elnyert pályázat keretében összegyűjtöttük a lehetséges levéltári forrásokat. Az intézmény 
saját levéltári anyaga nem maradt meg. Az adatokat részben az MNL Országos Levéltára 
Helytartótanácsi Levéltárából, részben a Kassai Állami Levéltárban talált egykori tankerületi 
iratanyagból, részben a nyomtatott egyházmegyei sematizmusokból gyűjtöttük össze. Később 
nyílt lehetőségünk a Rozsnyói Püspöki Levéltárban is kutatni, ahol további új adatokat 
találtunk és ezek feldolgozásához kértük a teljesítési határidő egyszeri módosítását. 

A fenti források alapján készült el az adatbázis, amely 1432 beiratkozást tartalmazott. Ezek az 
adatok viszont teljesen újak, hiszen az intézmény történetéről, és főleg hallgatóiról eddig 
semmilyen feldolgozás nem készült. 

2019 őszén jelent meg, a fenti anyagot bemutató kiadványunk, Szögi László: A rozsnyói 
felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1814-1852, címmel. A kiadványban egy 21 oldalas, 
részletes statisztikai táblázatokkal ellátott bevezető tanulmány után, kronológiai rendben 
adjuk meg a beiratkozott hallgatók személyi és tanulmányi adatait. A kötetben névmutató és a 
születési helyek helymutatója található. A nem mai Magyarországon található települések 
esetében utalóval megadjuk a mai nem magyar neveket is. A kiadvány iránt nem csak 
Magyarországon, de Szlovákiában is számíthatunk érdeklődésre, hiszen az egykori és mai 
püspökség területének legnagyobb része ma Szlovákiában található. 

A kiadvány 300 példányban B/5 formában a „Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat” 
című kiadványsorozatunk 19. köteteként jelent meg. A támogatási összeget kizárólag a 
nyomdaköltségek fedezésére fordítottuk. 

Budapest, 2020, március 

 

 

 

 


