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Tisztelt Kollégium! 

 

 

A Szegedi Tudományegyetem Levéltára igazgatójaként a levéltár nevében 2018. október 7-én 

benyújtott és 204150/00093 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett A kolozsvári Ferenc József 

Tudományegyetem 1872–1919 közötti forrásainak fotózására marosvásárhelyi és kolozsvári 

levéltárakban c. pályázatra megítélt 500.000,- Ft támogatásból négy, egyenként ötnapos 

kolozsvári gyűjtőutat valósítottam meg. Két kolozsvári gyűjtőútra 2019. április, kettőre pedig 

október hónapjában került sor. A gyűjőutakra 3 egyetemi hallgatót vittem magammal, akik a 

levéltár alternatív gyakornokaként segédkeztek a levéltári dokumentumok kikérésében és 

fotózásában. Ezáltal gyakorlati ismereteket sajátítottak el a (külföldi) levéltári kutatás fogásaival 

(dokumentumok kikérése, olvasójegy-igénylés, kérőlapok és őrjegyek kitöltése), valamint a 

dokumentumok digitális fotózásával kapcsolatban. A gyakornokok személyesen tapasztalhatták 

meg, élhették át a forrásközpontú történeti kutatás anyaggyűjtési munkafázisát. A levéltár pedig 

értékes dokumentumok oldalairól készített nagyfelbontású 6–14 megapixel képekkel 

gazdagodott. 

A gyűjtőutakon három levéltárban fotóztunk be a kolozsvári egyetem 1872–1919 közötti 

történetével kapcsolatos dokumentumokat:  

1.) A Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Levéltárában elsősorban a 315. sz. fond 

(Universitatea de Cluj 1872–1918) anyagának folytattuk a 2014-ben megkezdett 

fotózását. Ezen belül a 412–719. számú kötetek 88.940 oldalát fotóztuk le (252 gigabyte). 

Ezekben a kötetekben a kolozsvári egyetem négy karának 1873–1911 közötti 

törzskönyvei találhatók meg, amelyek a hallgatók félévenként kitöltött származási lapját 

foglalják magukba. A származási lapokon található személyes adatok (név; születési hely 

és idő; apja foglalkozása és lakóhelye; középiskola; esetleges előzetes egyetemi 

tanulmányok; kolozsvári lakóhely; esetleges tandíjkedvezmény mértéke és ösztöndíj 

összege, forrása; a felvett kurzusok jegyzéke) segítségével a későbbiekben adatbázis 

építhető és részleteiben elemezhető a kolozsvári egyetem hallgatóságának rekrutációja. A 

következő években folytatni kell a még hátralévő törzskönyvi kötetek Ennek 

kiegészítéseként a kolozsvári egyetem történetéhez kapcsolódóan értékes anyagokat 

fotóztunk be Kelemen Lajosnak, az Egyetemi Könyvtár levéltárosának 593. számú 

fondban őrzött hagyatékából is. A 40. számú dossziéban található naplójának 1898–1921 
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közötti szakaszaiból mintegy 1240 oldalt fotóztunk be.
1
 A szubjektív hangvételű 

naplóban olvasható adatok jól kiegészítik az egyetemi hivatali irataiban megőrzött 

információkat. 

A megyei levéltárban őrzött és a további egyetemtörténeti gyűjtések, kutatások számára 

kiinduló pontként az alábbi fondok román nyelvű raktári jegyzékeit fotóztuk még be: 

Fond Téma Időhatár 

193. Kolozsvári Kereskedelmi Akadémia iratai 1878-1923 

195. Marianum Katolikus Leánygimnázium iratai 1911-1948 

204. Római Katolikus Lyceum iratai 1702-1948 

287. Központi Egyetemi Könyvtár iratai 1902-1908 

451. Vályi család hagyatéka 1629-1977 

464. Ausch Eugen hagyatéka 1883-1952 

505. Martin Lajos hagyatéka 1871-1913 

593. Kelemen Lajos hagyatéka 1752-1961 

798. Kolozsvári egyetem iratai 1916-1976 

799. Kolozsvári Gazdasági Tanintézet iratai 1869-1948 

931. Szabó Károly hagyatéka 1840-1906 

937. Hodor Károly gyűjteménye 1650-1896 

1188. Kolozsvári Zenekonzervatórium iratai 1819-1950 

1363. Bolyai Tudományegyetem 1913-1959 

 

2.) A 2002 – 2006 között rendezett és kutathatóvá tett
2
 Erdélyi Katolikus Státus Levéltárában 

mintegy 1120 oldal terjedelemben fotóztunk le az V.2. számú, A kolozsvári piaristák 

levéltára c. fondból, valamint a IV.4. számú, Erdélyi Katolikus Státus iratai c. fondból 

olyan anyagokat, amely egyetemi oktatókkal kapcsolatosak (pl. Salzbauer János és Vajda 

Gyula piarista szerzetesekről – előbbi egyetemi magántanár, utóbbi nyilvános rendes 

tanár volt –, valamint a státus titkári teendőit hosszú éveken keresztül betöltő Bochkor 

Mihály jogtörténészről). 

3.) A Kolozsvári Római Katolikus Plébánia Levéltárában. Az 1920/21. tanévben a 

Református Theológiai Fakultás épületében, de a katolikus, református és unitárius 

felekezetek közös anyagi és kulturális együttműködésében működő Felekezetközi 

Egyetem (Tanárképző Intézet) történetével kapcsolatban sikerült iratokat találni és 

fotózni.  

A felsorolt levéltárak mellett az egykori Ferenc József Tudományegyetem Központi Egyetemi 

Könyvtára utódaként annak 1906-ban átadott épületében működő Lucian Blaga Központi 

Egyetemi Könyvtárban is értékes korabeli kolozsvári napilapanyagot sikerült fotóztunk. 

                                                           
1
 A napló szövegének nagyobb része nyomtatásban is megjelent: KELEMEN LAJOS: Napló I. (1890–1920). Sajtó alá 

rendezte, szerkesztette, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Sas Péter. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 

2017. 
2
 SZÖGI LÁSZLÓ: A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára 1429–2000. (Erdélyi 

Római Katolikus Levéltárak 1.) ELTE Egyetemi Levéltár–Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, 

Gyulafehérvár–Budapest, 2006. 14. 
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Hírlap címe Időhatár Oldalszám 

Kelet c. kolozsvári napilap 1871-1879 8.259 

Kolozsvári Hírlap c. kolozsvári napilap 1908, 1910-14 7.855 

Kolozsvári Közlöny c. kolozsvári napilap 1868-73, 1882-86 7.003 

A négy gyűjtőúton tehát összesen mintegy 91 ezer oldal levéltári és 23 ezer oldal könyvtári 

dokumentumról készítettünk digitális fotót. A felsorolt levéltári dokumentumok digitális képeit 

2019. december 8-án másolás céljára átadtam a Magyar Nemzeti Levéltár Magánlevéltárak és 

Gyűjtemények Főosztályának is, hogy segíthessék más kutatók munkáját. 

Szíves segítségüket és támogatásukat ezúton is köszönöm. 

 

Szeged, 2020. május 4.  

 

Vajda Tamás, igazgató 

 


