
Arisz tok rá cia és kul tú ra 
a 18. szá za di Er dély ben

A Habs burg-ura lom er dé lyi ins tal lá ci -
ó já val a he lyi ne mes sé gen be lül a vál to -
zás túl nyo mó részt a leg fel sõbb ré te get, 
az egy ko ri fõ úri csa lá do kat érin ti. A fõ úri
rend fe je de lem ség ko ri he lyét és sze re pét
a Habs burg-jo gar alá ke rült Er dély ben 
jó részt a bi ro da lom in ten ci ó i nak meg fe le -
lõ en lét re ho zott arisz tok rá cia ve szi át. Ter -
mé sze te sen a meg vál to zott kö rül mé nyek -
nek meg fe le lõ en meg csap pant súllyal és
ten den ci á já ban egy re in kább be szû kü lõ
moz gás tér rel, va ló já ban egy faj ta kény -
szer pá lyán. A lé te zé se alatt ugyan tel jes
szu ve re ni tás sal so ha nem ren del ke zõ fe -
je de lem ség bi zo nyos kor lá tok kö zött sa ját
cél ja it és ér de ke it kö vet het te, vi szont a
Habs burg-ház ural ko dá sa ide jén az or -
szág ban jó részt a bi ro dal mi ér dek vá lik
irány adó vá. Az a moz gás tér, ami pél dá ul
a fe je de lem ség ide jén gya kor la ti lag le he tõ -
vé tet te egy fõ úr szá má ra akár a fe je del mi
szék meg szer zé sét is, ter mé szet sze rû en
meg szû nik, e kor szak ban a mág nás ré teg
tár sa dal mi és po li ti kai sú lyát lé nye gé ben a
kor mány za ti hi e rar chia egyes fo ka i ra va ló
el ju tás, a kar ri er-út „fé nye” szab ja meg. 
A ha ta lom a he lyi in téz mé nyek bi ro dal mi
ap pa rá tus sal tör té nõ mi nél ha té ko nyabb
mû köd te té se ér de ké ben kor mány za ti és
tör vény ha tó sá gi szin ten szá mos in téz ke -
dést hajt vég re. Ugyan ez tör té nik tár sa -
dal mi vo nat ko zás ban is. Az ud var szor -
gal maz za, hogy a füg get len fe je de lem ség -
ben a tár sa dal mi hi e rar chia leg ma ga sabb
fo kán el he lyez ke dõ fõ úri ré teg Er dély ben
is a bi ro da lom töb bi or szá ga és tar to má -
nya arisz tok rá ci á já hoz ha so nul jon. A ha -
tal mát kon szo li dál ni kí vá nó Habs burg-
ház er dé lyi „tá ma sza it” bi ro dal mi min tá ra
bá rói és gró fi cí mek kel, mel lé pe dig je len -
tõs bir to kok kal kez di ju tal maz ni. (A cím -
ado má nyo zás más eset ben a cí met el nyer -

ni óhaj tó fa mí lia/sze mély fo lya mo dá sá ra
tör té nik – ami nem kis pén zé be ke rül és
nem ke vés hasz ná ra vá lik a fo lya mo dó -
nak, amint er rõl a már 18. szá zad ban be -
vett gya kor lat ról a tár sa dal mi köz be szé det
és/vagy plety ká kat pa pír ra ve tõ Ret te gi
György is beszámol.1)

E kor szak ban ala kul ki az új arisz tok -
rá cia: egy részt a fe je del mi kor szak elit je,
a fõ úri csa lá dok ré sze sül nek rang eme lés -
ben; ugyan ak kor hi va ta li vagy egyéb 
ér dek bõl e ré teg so ra i ban meg je len nek 
a ki vá ló gaz da sá gi és pénz ügyi ta pasz ta -
la tok kal ren del ke zõ, az ud var bi zal mát
el nyert, a fõ úri ren den kí vü li csa lá dok is.
A ked vez mé nye zet tek so rá ban a ko ráb bi
idõ szak fõ urai kö zött je len van nak a beth -
le ni Beth le nek (a kan cel lár és em lék író
Beth len Mik lós 1693-ban kap gró fi cí met),
a lo son ci Bánffyak (gró fi cím: 1696), a
magyargyerõmonostori Ke mé nyek (br.
1698), a hallerkõi Hallerek (br. 1699, gr.
1713), a göncruszkai Kornisok (gr. 1712),
akik sze ren csé sen men tik át va gyo nu kat
és be fo lyá su kat az új Er dély be. Mel let tük
fel tûn nek az ad dig mel lék sze re pet be töl -
tõ vár me gyei és szé kely föl di csa lá dok is,
ame lyek kép vi se lõi a Habs burg-be ren -
dez ke dés kez de tén kulcs po zí ci ó ba ke rül -
nek, majd le szár ma zot ta ik igye kez nek
meg õriz ni stá tu su kat az elit so ra i ban. E
vo nat ko zás ban ta lán a leg is mer tebb a szé -
ki Te le ki csa lád (gr. 1685), amely meg ha tá -
ro zó je len tõ sé gû ma rad Er dély ben a tel jes
Habs burg-ura lom ide jén. Az 1711-tõl már
masszív vá vált cím ado má nyo zás ré vén
„rob ban be” az új arisz tok rá cia so ra i ba
né hány szé kely föl di ne me si csa lád, ame -
lyek azon ban több nyi re csu pán egy-két
lát vá nyos kar ri ert pro du kál nak, hogy az -
tán má sod- vagy ép pen harmadvonalba
kény sze rül je nek: az altorjai Apo rok (br.
1693, gr. 1696) ki ma gas ló rep re zen tán -
suk kal, Apor Ist ván kincs tar tó val, il let ve história
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a kászoni Bor ne mi szák (br. 1717), mely
fa mí li át el sõ sor ban Bor ne mi sza (Kászoni)
Já nos ud va ri kan cel lár te szi közismertté.2

Az er dé lyi fõ tiszt sé ge ket a 18. szá zad -
ban to vább ra is a leg fel sõbb ren di ré teg
tag jai vi se lik – akár a bé csi szék he lyû er -
dé lyi hi va ta lok ban vagy a ha zai kor mány -
hi va tal ok ban, akár a ne me si ön kor mány -
zat ok ban. So ra ik ból ke rül nek ki a gu ber -
ná to rok, kan cel lá rok, kincs tar tók, a Ki rá lyi
Táb la el nö kei, va la mint más hi va ta lok
elöl já rói. A ma gyar ne me si vár me gyék és a
vi dé kek élén a fõ is pánt, va la mint a szé kely
szé kek ön kor mány za tá ban a fõkirálybírá-
kat, a ma gyar or szá gi nál ha gyo má nyo san
na gyobb ha tás kör rel és ha ta lom mal ren -
del ke zõ fõ tisz tet, a vi dé ki fõ ka pi tányt ad ja
rend sze rint e kor ban az arisz tok rá cia,
azon ban a fõ tiszt sé gek vi se lõ it ese ten ként
már új hely zet tel szem be sí tik a nyu ga ti
min tá jú bü rok ra ti kus mo der ni zá ci ós tren -
dek. A fe je del mi ta nács és más köz tiszt sé -
gek pat ri ar ká lis ügy in té zé si el já rá sai he -
lyett ugyan is a bi ro da lom ré sze ként igaz -
ga tott Er dély kor mány ha tó sá ga i ban (Fõ -
kor mány szék, Kan cel lá ria, Bá nya kincs tár,
Ki rá lyi Táb la) a bi ro da lom ban al kal ma -
zott dikaszteriális rend szer ér vé nye sül,
ami – nem utol só sor ban – köz igaz ga tá si
kép zett sé get/tu dást és a kor mány za ti tiszt -
sé get be töl tõ nek hi va ta la szék he lyén va ló
le te le pe dést igé nyel.

Az új stá tust nyert er dé lyi arisz tok ra -
ta csa lá dok éle té ben nyil ván va ló vál to zá -
sok kö szön te nek be. Az egyes csa lá dok
re zi den ci ái – ud var há zak, kas té lyok – már
a fe je de lem ség ko rá ban a kör nyék ci vi li -
zá ci ós, ese ten ként kul tu rá lis gó ca it ké pe -
zik. A bi ro da lom be li arisz tok rá ci á hoz 
ha so nul ni vá gyó/kény sze rü lõ er dé lyi arisz -
tok rá cia épít ke zé se i ben, a re zi den ci ák be -
ren de zé sé ben is nyo mon kö vet he tõ a fel -
zár kó zás igé nye – jól le het a he lyi re a li tá -
sok kor lá to kat szab nak e ten den ci á nak,
ugyan is sem bir to ka ik mé re tei, sem ál ta -
lá nos va gyo ni hely ze tük te kin te té ben
nem azo no sul hat nak a pél dá ul ma gyar or -
szá gi nagy ura dal ma kat bir tok ló és szer -
ve zet ten üze mel te tõ, nagy ság rend del te -
he tõ sebb arisz tok rá ci á val. A vál to zás
mind emel lett nyo mon kö vet he tõ nem -
csak az er dé lyi mág nás ré teg élet vi te le 
te kin te té ben – egye bek kö zött pél dá ul 
vá ro si „tér hó dí tá suk ban” –, de ez zel egyi -
de jû leg tu do mány- és kul tú ra pár to ló te -
vé keny sé gük ben is. 

Bár a tu do mány és kul tú ra hor do zói és
át ha gyo má nyo zói – a fe je de lem ség ko ri

gya kor la tot foly tat va – el sõ sor ban a kül -
ho ni aka dé mi á kat járt és kül föl di ta pasz -
ta la tok kal gaz da go dott egy há zi em be rek,
a skólák pro fesszo rai – akik kö zül jó né há -
nyan ép pen va la mely fõ úri sar jat kí sér nek
kül föl di ta nul mány út ra –, a mû ve lõ dés
ápo lá sá ban és tá mo ga tá sá ban az az arisz -
tok rá cia is re le váns sze re pet ját szik,
amely már az el múlt szá za dok fo lya mán
el évül he tet len ér de me ket szer zett mû ve -
lõ dés- és tu do mány pár to ló, kul tú ra fenn -
tar tó te vé keny sé gé vel. Épít ke zé se ik, me -
ce na tú rá ik, gon do san össze vá lo ga tott
könyv tá ra ik, mû tár gya ik az or szá got gya -
ra pít ják, és po zi tí van hat nak an nak mû -
velt sé gé re. Temp lom- és is ko la ala pí tá sok -
ban vesz nek részt, és le he tõ sé ge i ket/
va gyo nu kat – töb ben kö zü lük – az iro da -
lom, köz mû ve lõ dés és tu do mány szol gá -
la tá ba ál lít ják. 

II. Jó zsef in téz ke dé se i ben, ame lyek Er -
dély ben szá mos em be ri ál do za tot is kö ve -
tel nek, az er dé lyi ma gyar tár sa da lom fõ leg
a csá szár el né me te sí tõ tö rek vé se it ne hez -
mé nye zi, így a csá szár ha lá lát kö ve tõ en
ter mé szet sze rû leg bon ta ko zik ki a nem ze -
ti lét meg óvá sát cél zó moz ga lom, amely 
a meg ma ra dást és a ha la dást a nem ze ti
nyelv ápo lá sá ban, „csi no sí tá sá ban” lát ja.
En nek je gyé ben jön nek lét re a ma gyar
nyelv te rü le ten – egye bek kö zött – a tu dós
és nyelv mû ve lõ tár sa sá gok, a „já ték szí -
nek”, ame lyek alapításából/patronálásából/
támogatásából/mûködtetésébõl az arisz-
tok rá cia is jócs kán ki ve szi ré szét.

A magyargyerõmonostori 
bá ró és gróf Ke mény csa lád 
és bá ró Ke mény Si mon 

A Kolozs vár me gyei Mikolákkal és
Gyerõffyekkel kö zös ere de tû, õsi Kabos
csa lád ból a Radókkal együtt ki ága zott
magyargyerõmonostori Ke mé nyek Er dély
leg ré gibb fõ úri csa lád jai kö zé tartoznak.3

A fa mí lia egyik õsé nek, az 1442-es ma-
rosszentimrei csa tá ban Hu nya di Já nos
meg men té sé ért éle tét fel ál do zó Ke mény
Si mon nak az em lé ke ze te a kö zép kor óta
nem hal vá nyult az er dé lyi köz tu dat ban.
A kö vet ke zõ szá za dok ban a csa lád szá -
mos tag ja je len tõs tiszt sé gek vi se lé sé vel
vesz részt a po li ti kai és köz élet ben. Leg -
ma ra dan dób ban egy ér tel mû en Ke mény
Já nos ír ja be a ne vét Er dély tör té ne té be,
aki, mi u tán há rom fe je del met „szol gál
ki”, kar ri er je be te tõ zé se ként vé gül a fe je -
de lem sé gig emel ke dik. Ezt meg elõ zõ en74
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Beth len Gá bor, I. és II. Rá kó czi György 
fe je de lem sé ge ide jén je len tõs ka to nai és
kor mány za ti tiszt sé ge ket tölt be, egy ide -
ig fogarasi fõ ka pi tány, Fe hér vár me gyei
fõ is pán, kincs tar tó, az er dé lyi ha dak pa -
rancs no ka, majd II. Rá kó czi György nek
fe je de lem mé vá lasz tott, ám a fe je del mi
trónt so ha el nem fog la ló Fe renc fia mel -
lett kor mány zó, szá mos dip lo má ci ai fel -
ada tot el lá tó be fo lyá sos ta nács úr, az or -
szág rom lá sát elõ idé zõ len gyel or szá gi
had já rat ban az er dé lyi ha dak had ve zé re. 

És jól le het, míg ku darc ba ful ladt és
ta tár rab ság ba tor kol lott had ve zér sé ge,
va la mint tra gi kus ha lá lá val vég zõ dõ fe je -
de lem sé ge a tör té net ku ta tás ra szá mos 
vi ta tott moz za na tot hagy, ta tár rab ság ban
pa pír ra ve tett Ön élet írá sát a ma gyar írás -
be li kul tú ra egy ér tel mû en ma ra dan dó 
ér ték ként tart ja szá mon. Eh hez a mû velt -
sé gi vo nu lat hoz tar to zó nak te kint he tõ
ugyan ak kor le ve le zé se ko ra szel le mi és
ha tal mi te kin té lye i vel – pél dá ul Beth len
Já nos sal, Beth len Far kas sal, Szalárdi 
Já nos sal, Szamosközy Ist ván nal, to váb bá
I. és II. Rá kó czi Györggyel –,4 il let ve sa já -
tos in tel lek tu á lis te vé keny ség ként rész vé -
te le az er dé lyi tör vény könyv, az Approbata
Constitutiones összeállításában.5

A csa lád szá má ra a fõ úri címe(ke)t 
a fe je de lem uno kái szer zik meg: Lász ló,
Si mon és Já nos 1698-ban a bá rói cí met,
majd utób bi le szár ma zot ta it 1808-ban
eme li az ud var gró fi rang ra.

Már Ke mény Já nos nál fel fe dez he tõ az
az erõ tel jes in tel lek tu á lis ten den cia, ami
a 18. szá zad vé gén Ke mény Si mon nál
egy ér tel mû en tet ten ér he tõ, ne ve ze te sen,
hogy utó da i ban is kon zer vál ni kí ván ja sa -
ját kul tu rá lis szint jét. Ezt pél dáz za az 
a dön té se is, amellyel fi át, Si mont a po li -
ti kus köl tõ Zrí nyi Mik lós ud va rá ba kül di,
nyil ván el sõ sor ban dip lo má ci ai meg bí -
zás sal azok ban az idõk ben, ami kor Zrí -
nyi ben meg fo gal ma zó dik a II. Rá kó czi
György ural ma alat ti ma gyar ki rály ság
gon do la ta, más részt azon ban az „el me
pal lé ro zá sa” céljából.6

Ke mény Já nos ugyan ak kor a csa lád
nagy va gyon gya ra pí tó ja is. Meg szer zi
Aranyosgerendet, és Kállay Zsu zsan ná -
val, en nek ha lá lát kö ve tõ en pe dig Lónyai
An ná val kö tött há zas sá ga ré vén a csa lád
je len tõs ma gyar or szá gi bir to kok hoz is
jut.7 Az írás be li sé get meg be csü lõ szem lé -
le tét ta nú sít ja az is, hogy nem elég szik
meg – a kor gya kor la ta sze rint – a csa lád
jog biz to sí tó ira ta i nak meg õr zé sé vel/meg -

õriz te té sé vel, ha nem sze mé lye sen ír ja fel
egy-egy irat hát lap já ra an nak tar tal mát, és
he lye zi el a csa lád le ve les lá dá já ba. Így õ
te kint he tõ az idõ vel szé pen gya ra po dott
csa lá di le vél tár ki ala kí tó já nak. 

Az egy ko ri fe je de lem utó dai te vé -
keny sé gi te rü le té nek súly pont ja idõ vel
meg ha tá ro zó mó don Fe hér vár me gyé re
te võ dik át. Fe hér, ké sõbb Alsófehér vár -
me gye egyéb ként hosszú év szá zad okon
ke resz tül áll Kemény-„uralom” alatt, itt
töl tik be már-már ha gyo má nyo san a fõ is -
pá ni mél tó sá got. A 17. szá zad ele jén Bol -
di zsár, a ké sõb bi (IV.) Já nos fe je de lem
édes ap ja a fõ is pán, majd örök sé gét má sik
fia, (I.) Si mon (1633–1675), az tán utób bi
déd uno ká ja, (III.) Si mon (1736–1799),
majd an nak fia, (IV.) Si mon (1776–1826)
ve szi át, de a ha gyo mányt a 19–20. szá za -
di Ke mé nyek is folytatják.8

Töb ben kö zü lük re for má tus egy há zi
és kol lé gi u mi vi lá gi elöl já rók. En nek
meg fe le lõ en Csombordon õr zik ada tok -
ban gaz dag le vél tá ru kat, amely nek egy
ré sze itt vá lik az 1848–49-es ese mé nyek
so rán – nem egye dül ál ló an – pri mi tív in -
du la tok mar ta lé ká vá. (A ké sõb bi ek ben
azon ban P. Szathmáry Kár oly nagyenyedi
kol lé gi u mi ta nár nak, majd Veszeli Kár oly
borbándi plé bá nos nak si ke rül a szét dúlt
ira tok ból négy kö teg nyit ren dez nie és az
ezek kö zött el iga zí tó négy, la tin nyel vû
elenchust el ké szí te nie. Vé gül, még az el -
sõ vi lág há bo rú elõtt a le vél tár 18. szá zad
vé gé ig ter je dõ anya gát be szál lít ják Nagy-
enyedre, Alsófehér vár me gye szék he lyé -
re, a vár me gyei le vél tár ba. A tu do má nyos
ku ta tás a meg je lent pub li ká ci ók ból már
ak kor ér te sül a csombordi le vél tár forrás-
értékérõl.9 A Ke mény Si mon kul tú ra pár -
to ló te vé keny sé gé re vo nat ko zó ada to kat a
to váb bi ak ban jó részt en nek a le vél tár nak
az anya gá ra épí tet tük – szá mol va a szö -
veg kor pusz szét dú lás kö vet kez té ben hi á -
nyos össze füg gé se i vel.)

A magyargyerõmonostori bá ró Ke mény
csa lád nak az a tag ja, aki Ko lozs vá ron
szín ház épü le tet szán dék szik ki ala kí ta ni
és (ta lán) szín há zat mû köd tet ni, a Si mon
ne vet ha gyo má nyo san vi se lõk kö zül az
1736-ban szü le tett (III.) Si mon, aki nek
föl di pá lya fu tá sa hat van há rom éves ko rá -
ban, 1799. má jus 28-án  Nagyenyeden ér
vé get. Szo mo rú je len té sét öz ve gye, cegei
gróf Wass Ka ta ír ja alá.10 Szü lei Ke mény
Ádám és kisrédei Rhédey Druzsianna.
Fel me nõ i hez ha son ló an õ is be töl ti Fe hér
(az ál lan dó táb lák meg szer ve zé se után história
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Alsófehér) vár me gye fõ is pá ni tisz tét, de
Kraszna és Kolozs vár me gyé ben is vi se li
ezt a tisz tet. Or szá gos mél tó ság ként táb lai
al el nök, arany kul csos ka ma rás. A „csá -
szá ri ki rá lyi fel ség aranykóltos ko mor -
nyik hí ve, bel sõ ti tok ta ná cso sa” – a nagy -
fe je de lem ség egyik leg te kin té lye sebb
mág ná sa. Egy há zá nak vi lá gi elöl já ró ja -
ként szo ros szá lak fû zik a nagyenyedi,
ma ros vá sár he lyi, va la mint ko lozs vá ri re -
for má tus kol lé gi um hoz – utób bi nak fõ ku -
rá to ra –, il let ve a re for má tus papsághoz.11

Köz éle ti pá lyá ja ese mé nyek ben bõ -
vel ke dõ ko ron ve zet ke resz tül, amely
alap ve tõ vál to zá sok nak te szi ré sze sé vé.
Az Er dély ben meg szi lár dult Habs burg-
ha ta lom el ér ke zett nek lát ja az idõt ar ra,
hogy a min den kép pen szük sé ges köz igaz -
ga tá si és bí ró sá gi re for mok ürü gyén
megnyírbálja a ren dek egyet len meg ma -
radt ütõ ké pes szer ve ze té nek, a ne me si
vár me gyék nek (szé kek nek, vi dé kek nek) a
jog kör ét és moz gás te rét, úgy, hogy a hi va -
tal nok ren di meg szer ve zés a köz gyû lé sek
te vé keny sé gé nek szü ne tel te té sét, il let ve
be fo lyá sá nak csök ken té sét ered mé nye zi.
A ka to na rend tag jai a csá szá ri ár má dia
kö te lé ké ben pe dig – ezt az egy há zá ban
vi lá gi tiszt sé get vi se lõ Ke mény Si mon is
ta pasz tal hat ja – a va ló ság ban azt az el len -
re for má ci ós tö rek vést szol gál ják, amely
ke mény aka dá lyo kat gör dít a ha tár õr ez re -
dek te rü le tén ad dig vi rág zó pro tes táns
kül föl di egye tem lá to ga tás elé. (A va gyo -
no sabb fõ ne me si csa lá dok nem csak a fe -
je del mi kor ban, de a Habs burg-ura lom
ide jén is masszí van tá mo gat ják a pere-
grinatio academicát – akár úgy, hogy kap -
cso la ta ik, be fo lyá suk ré vén ösz tön dí ja kat
sze rez nek az er dé lyi if jak szá má ra, akár
úgy, hogy sa ját va gyo nuk ból, pat ró nus -
ként tá mo gat ják egy-egy te het sé ges fi a tal
kül föl di ta nul mány út ját.) II. Jó zsef ha la -
dó nak szánt re form ja i ban ugyan ak kor
egy részt nem le het nem ész re ven ni az
igaz ság szol gál ta tá si rend szer el le he tet le -
ní té si ten den ci á ját, il let ve azt a kul tu rá lis
pusz tí tást, ame lyet egyes fel osz la tott ka -
to li kus szer ze tes ren dek gyûj te mé nye i ben
a gon dat lan ke ze lés oko zott. Utób bi re -
form ja i ban pe dig le he tet len nem ér zé kel -
ni az el né me te sí tés ve szé lyét. Min den 
bi zonnyal eb bõl a szem szög bõl kell ér té -
kel nünk a mû velt Ke mény Si mon rész vé -
tel ét an nak a ren di me mo ran dum nak 
a meg fo gal ma zá sá ban, amely 1787-ben 
a jo ze fi niz mus „ki nö vé se it” bírálja.12

Em lí tet tük, hogy egy-egy mág ná si re -
zi den cia, jól le het nem tör vény sze rû en,
ha nem nagy részt at tól füg gõ en, hogy tu -
laj do no sa mi lyen mér ték ben él tár sa dal -
mi, va gyo ni és a kép zett sé ge le he tõ sé ge it
biz to sí tó szár ma zá si elõ nye i vel, nem rit -
kán egy adott vi dék va ló sá gos kultúrgó-
cává vá lik. A jócs kán meg cson kí tott csa -
lá di le vél tár anya ga ar ról ta nús ko dik,
hogy Ke mény Si mon ko ra mû ve lõ dé sé -
nek je len tõs hor do zó ja, elõ moz dí tó ja. Ezt
iga zol ja könyv tá ra, fenn ma radt le ve le zé -
se a kor társ írás tu dók kal, gyer me kei ne -
ve lé sé re for dí tott fi gyel me és – nem utol -
só sor ban – egy ko lozs vá ri szín ház épü let
ki ala kí tá sát/mû köd te té sét cél zó ter ve. 

Könyv tá ra ka ta ló gu sá nak cson kán
ma radt nyolc ol da la re le ván san tük rö zi a
18. szá za di Er dély mû velt mág nás ré te gé -
nek igé nye it. A jo gi, fi lo zó fi ai, re for má tus
te o ló gi ai és tör té ne ti mun kák ból meg raj -
zol ha tó tu laj do no suk ér dek lõ dé si kö re. 
A több szem pon tú an össze ál lí tott ka ta ló -
gus ban a szer zõk sze rin ti nyil ván tar tás
mel lett a tér ké pek kü lön lajst rom ban sze -
re pel nek, il let ve né hány lap ar ra utal,
hogy a kö te te ket for má tum sze rint is
katalogizálták.13

Éle té ben jól is mert könyv tár le he tett
Ke mény Si mon bib li o té ká ja, vi lá gi, va la -
mint hit be li tu do má nyok tár há za. Vél he -
tõ en 1789 pün kösd jé re ép pen emi att kül -
di Ma ros vá sár hely rõl Kovásznai Sán dor
két di ák ját, Nagy Sán dort és Szil ágyi Far -
kast Ke mény Si mon hoz az aláb bi aján lás -
sal: hogy „a szin tén je len lé võ Innepi 
Na po kon nem kö zön sé ges he lyen el mél -
ked je nek az Is ten nek amaz Újtestamen-
tombeli el sõ Pün kös di drá ga lá tos aján dé -
ká ról, úgy mint a Sz. Lé lek Is ten ke gyel -
me i nek a Ta nít vá nyok ra va ló csu dá la tos
ki töl te té sé rõl, aki, hogy a ma ga ki töl te té -
se idvessége hasz na it mos tan is vol ta kép -
pen érez tes se, Nagy sá god nak szí vünk bõl
óhajt juk, és bé kes sé ges, bol dog inneplés-
nek a kí vá ná sa mel lett ma gun kat to vább ra
is nagy alá za tos ság gal ajánl ván, ál lan dó
tisz te let tel maradunk...”14 A di á kok, amint
az a Kovásznai le ve lé re utóbb be írt, egyéb
el szá mo lá sok kö zött sze rep lõ meg jegy -
zés bõl – „a pünkösti két de ák nak adott Hf
6 d 50” – ki tû nik, a szí ves lá tá son kí vül
né mi pekuniáris tá mo ga tást is kap nak
„nagy ke gyes sé gû, ki vált kép pen jó pat ró -
nus uruk”-tól.15

A re for má tus szel le mi sé get fel ka ro ló
gesz tu sai mel lett „gya kor la ti a sabb” mó -
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don is se gít sé get nyújt egy há zá nak, pél -
dá ul az zal, hogy má so dik fe le sé gé vel,
Wass Ka tá val meg ja vít tat ja a marosvécsi
temp lo mot – ami rõl 1770-ben cí me res
épí té si em lék táb lát is állíttatnak.16

A mû velt ség – a kul tú rá ban va ló rész -
vé tel – és a tu dás/kép zett ség szük sé ges sé -
gé nek és je len tõ sé gé nek a fel is me ré se 
a kor szak er dé lyi ma gyar ne mes sé gé nél 
is min den bi zonnyal egye nes arány ban
áll(hat) a ki vált sá gos va gyo ni és tár sa dal -
mi hely zet bõl fa ka dó fel ada tok el lá tá sá -
nak tu da to sí tá sá val. Ezt egyéb ként gya -
kor la ti szük ség sze rû ség is ma gya ráz za.
Amennyi ben ver seny ké pes kí ván ma rad -
ni a kü lön bö zõ ad mi niszt ra tív po zí ci ók
meg szer zé sé ben, kép zett nek kell len nie –
így va ló já ban a köz éle ti pá lyán, a po li ti -
kai szín té ren va ló ér vé nye sü lé si igény
szin te kény sze rí ti a mû velt ség szer zés re.
Cse rei Mi hály 1756-ban írt vég ren de le-
t ében ezt egy ér tel mû en meg is fo gal maz -
za utó dai szá má ra: „[…] jó fi a im, ti is ta nul -
ja tok, mert a tu do mány nak min den em -
ber hasz nát ve szi mind Er dély ben, mind
más or szá gok ban. Ha pe dig nem ta nul -
tok, a pa raszt em ber gyer me ke i nél is alább -
va lók lesztek.”17

Bá ró Ke mény Si mon men ta li tá sa e 
te kin tet ben, a je lek sze rint, nem sok ban
kü lön bö zik a hi va talt vi selt köz ne mes –
ál ta lá nos tár sa dal mi ta pasz ta la tot és élet -
szem lé le tet is tük rö zõ – men ta li tá sá tól,
hi szen gon do san igyek szik biz to sí ta ni fi -
ai szá má ra (leg alább) a ma ga mû velt sé gi
és tu dás szint jét. Az utód tu dás be li elõ -
me ne tel ének egyik biz to sí té ka a be vett
gya kor lat sze rint a jó ké pes sé gû ta nu ló -
társ je len lé te. En nek ki vá lasz tá sa nem je -
lent gon dot Ke mény Si mon szá má ra, hi -
szen egy há za vi lá gi elöl já ró ja ként szem -
mel tart hat ja a re for má tus kol lé gi u mok
ki vá ló di ák ja it. Így esik vá lasz tá sa az ak -
kor Nagyenyeden diékéveit töl tõ, ki vé te -
les ké pes sé gû, a jö võ re mény sé gé nek te -
kin tett, ti zen két éves Bo lyai Far kas ra, akit
leg idõ sebb fia, Si mon mel lé vesz fel ta nu -
ló társ nak, és aki 1787 ok tó be ré ben há lá -
ját a „te kin te tes liber Bá ró” irá nyá ban 
ka ma szos lel ke sült sé gû név na pi üd vöz lõ
le vél lel fe je zi ki, amely ben kö szö ne tet
mond több rend be li jótéteményeiért.18

Bo lyai Far kas hosszú ide ig ma rad if jabb
(IV.) Ke mény Si mon mel lett, kö ve ti õt a ko-
lozs vá ri Re for má tus Kol lé gi um ba. A két
igen kü lön bö zõ tár sa dal mi hely ze tû és 
al ka tú fi a tal kö zött ki ala kult in tel lek tu á -
lis kap cso lat és ba rát ság egé szen Ke mény

Si mon – aki I. Fe renc zsar no ki ural ma ide -
jén õse i hez ha son ló an szin tén Alsófehér
vár me gye élén áll, de nem fõ is pán ként,
ha nem vár me gyei ad mi niszt rá tor ként –
1826-ban be kö vet ke zett ha lá lá ig tart.19

Ifj. Ke mény Si mon és Bo lyai Far kas
ha zai ta nul má nya i kat Né me tor szág ban
foly tat ják, rö vid ide ig a jé nai, majd a göt-
tingeni egye te men, ahol elõb bi jo got,
utób bi ma te ma ti kát ta nul. A kül föl di ta -
nul mány út ra – ame lyen Ke mény Si mon
má sik fia, Já nos is részt vesz – az apa
szük sé ges nek vé li, hogy fi ai mel lé a ta -
nul má nyok irá nyí tá sá val és fel ügye le té -
vel léc fal vi Bo dor Pált bíz za meg. A Ko -
lozs várt 1795. szep tem ber 1-jén kel te zett
meg bí zó le vél pon to san in do kol ja, mi ért
kell a két Ke mény fi ú nak kül föld ön ta nul -
nia, de nagy mér ték ben árul ko dik ap juk
fe le lõs ség tu da tá ról és gon dos ko dá sá ról 
a he lyé be lé põ fi a ta lok meg fe le lõ kép zett -
sé gé nek biz to sí tá sát il le tõ en: „Két na -
gyobb fi a mat, bá ró Ke mény Si mont és 
Já nost kül sõ or szá gok ba szán dé koz ván
kül de ni bõ vebb ta nu lá sok és experien-
ciák vé gett, hogy jö ven dõ ben mind az Is -
ten há zá nak, mind az ha zá nak an nál
hasz no sabb tag jai le hes se nek, fel sé ges 
fe je del münk nek szolgálatjára is al kal ma -
sab bak ká le gye nek, fo gad tam meg ezen
uta zá sok és kül sõ or szá gok ban lejendõ
mu lat sá gok alatt mell éjek és kör let tek 
kí ván ta tó vi gyá zá sá ra és szol gá la tá ra ne -
mes Bo dor Pál õke gyel mét oly ma ga kö te -
le zé sé vel, hogy egész kül sõ or szá gok ban
va ló uta zá sok ban, mu la tá sok ban mind vé -
gig velek utaz zon és lé gyen, ahol lesz nek
szün te le nül […]”20 A meg bí zó le vél rész -
le te sen fel so rol ja Bo dor Pál te en dõ it, 
ki emel ve fe le lõs sé gét, mi sze rint szün te le -
nül azon le gyen, hogy na gyob bik fia tu -
do má nyát „öreg bít se” és ta nít sa õt. 

Ke mény Si mon fi ai ze nei kép zé sé rõl
is meg fe le lõ en kí ván gon dos kod ni – er rõl
ta nús ko dik az az 1796. au gusz tus 23-án
Bécs ben kel te zett szer zõ dés, amely ben
egy bé csi „Klawiermeister” ar ra kö te le zi
ma gát, hogy 70 Rf fi zet ség el le né ben né -
hány hó na pon ke resz tül zon go ra lec ké ket
ad a fi a tal Ke mény báróknak.21

II. Jó zsef 1790-ben be kö vet ke zett ha -
lá la erõ tel jes er je dést ered mé nyez a ma -
gyar ren di tár sa da lom ban az ab szo lu tiz -
must kö ve tõ ál la mi szer ve ze tet il le tõ en.
Van nak, akik a ha gyo má nyos al kot má -
nyos rend kü lön bö zõ mó don tör té nõ
hely re ál lí tá sá ban vé lik meg ta lál ni a jö võ
út ját. Van nak, akik a fran cia for ra da lom história
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pol gá ri esz me rend sze re ha zai át ül te té sé -
ben lát ják a meg ol dást, sõt – akár csak 
a 17. szá zad vé gén – fel ve tik Er dély nek az
anya or szág hoz tör té nõ vissza csa to lá sa le -
he tõ sé gét. 

A jo ze fi niz mus ide jén ész lelt el né me -
te sí té si ve szély el há rí tá sa te kin te té ben
azon ban nem kü lön böz nek a né ze tek. 
A 18. szá zad vé gén je lent ke zõ fel vi lá go so -
dás je gyé ben, a II. Jó zsef ha lá lát kö ve tõ
idõ szak ban és az új hely zet ben tár sa dal mi
mé re te ket öl te nek a nem ze ti – ma gyar –
nyelv meg õr zé sét és mû ve lé sét elõ tér be
he lye zõ tö rek vé sek, ame lyek az tán át gyû -
rûz nek a kö vet ke zõ év szá zad ba, úgy, hogy
a re form kor nem ze ti in téz mény te rem tõ
cél ja i ban is pri o ri tás ként fo gal ma zó dik
meg a nyelv mû ve lés. (E ten den ci á nak bõ -
sé ges bi zo nyí té ka it ad ják – egye bek kö zött
– a vár me gyék egy más hoz in té zett át ira tai
és a ha ta lom hoz fel ter jesz tett fel ira tai is.) 

Az 1793. évi szín ház épí té si terv
Ko lozs vá ron az em lí tett esz me i ség je -

gyé ben ala kul meg (1793) az Er dé lyi Ma -
gyar Nyelvmívelõ Társaság,22 és ugyan en -
nek az áram lat nak a ha tá sá ra tart ják meg
1792. no vem ber 11-én az el sõ ma gyar
nyel vû szín há zi elõ adást, amit a ko lozs -
vá ri hi va tá sos ma gyar szín ját szás kez de -
té nek te kint a szak iro da lom – ki emel ve
azon ban a tényt, mi sze rint az ese mény
tá vol ról sem egy sze rû ki in du ló pont ja az
er dé lyi ma gyar szín ját szás nak, sok kal in -
kább az elõ zõ idõ szak szín ház moz gal mi
cse lek mé nyei szin té zi sé nek egy faj ta le zá -
rá sa és a fej lõ dés fo lya ma tá ban egy új
sza kasz nak az el sõ ál lo má sa. Ek kor azon -
ban a vá ros még nem ren del ke zik önál ló
szín ház épü let tel, kõ szín ház zal, „ko mé -
dia ház zal”. Az el sõ elõ adást is az te szi le -
he tõ vé, hogy gróf Rhédey Mihályné bá ró
Bánffy Te ré zia egy év re át en ge di a ma -
gyar szín tár su lat nak a Rhédey-háznak azt
a „szá lá ját”, amely mind ad dig ál ar cos bá-
l ok nak és né met nyel vû színielõadá-
soknak adott he lyet. A szín ház tör té ne ti
szak mun kák – a fel tárt for rá sok ad ta le he -
tõ sé gek függ vé nyé ben – ki me rí tõ en fog -
lal koz nak az in du lás éve i nek tör té né se i -
vel, az el sõ elõ adás tól a Far kas ut cai szín -
ház megnyitásáig.23 A kez de ti évek vo nat -
ko zá sá ban e mun kák meg em lí tik a for rá -
sok hé za gos sá ga it, ki emel ve, mi sze rint 
az in du lást kö ve tõ köz vet len idõ szak ban
az ada tok jó részt a szí né szek sze mé lyé -
rõl, a tár su lat össze té te lé rõl, a szín tár su -
la ton be lü li vi szá lyok ról szól nak – és ke -

vés bé az elõadásokról.24 Jól le het a já ték -
rend nagy részt kö vet he tõ, az adat köz lé se -
ket il le tõ en ki dol go zott rend szer nek az
elõ adás szín hely ét je lö lõ pont ja jó for mán
meg vá la szo lat lan ma rad, nyil ván, mert ez
a szín la pon sem tû nik fel.25 Mind ez azt
bi zo nyít ja, hogy a ku ta tás nak mind ez
ide ig nincs tu do má sa bá ró Ke mény Si -
mon nak köz vet le nül a ma gyar nyel vû
színielõadások be in du lá sa utá ni szín ház -
épí té si ter vé rõl. 

A Ke mény csa lád csombordi le vél tá -
rá nak az Ál la mi Le vél tár ban tör tént vég -
le ges ren de zé se és ka ta lo gi zá lá sa so rán 
a mû ve le tet vég zõ le vél tá ros az 1146–
1146. g. jel zet tel egy cso port ba gyûj töt te
az 1790-es évek szín há zi vo nat ko zá sú
ira ta it, úgy, hogy min den irat nak kü lön
ka ta ló gus cé du lát ké szí tett. Ezek kö zül 
az 1146. a. sz. irat regesztája tá jé koz tat
Ke mény Si mon szín ház épí té si ter vé rõl. 
A ka ta ló gus cé du la sze rint ezt a ter vét egy
Ka rán, 1793. no vem ber 13-án kelt le ve lé -
ben fej ti ki tiszt tar tó já nak, (praefectus)
Incze Ist ván nak. A le vél vizs gá la ta azon -
ban egy ér tel mû en rá éb resz ti a ku ta tót egy
fel dúlt, az ira tok össze füg gé sét nél kü lö zõ
le vél tár ku tat ha tó sá gá nak zsák ut cá i ra. 
Az egy nek vélt le vél vizs gá la ta alap ján
ugyan is ki de rül, hogy va ló já ban Ke mény
Si mon két meg cson kí tott le ve lé vel ál lunk
szem ben. A „Ked ves Tisz te le tes Uram”
meg szó lí tá sú le vél be fe je zet len, kö vet ke -
zés kép pen kel te zet len. Eb ben esik szó a
szín ház épí tés rõl. A Ka rán kel te zett írott
szö veg nek, le vél rész let nek hi ány za nak az
el sõ ol da lai, bár Ke mény Si mon ezt szin -
tén Incze Ist ván nak ír ja, fõ képp gaz da sá -
gi ügyek rõl. Az ere de ti leg egy en ti tás ként
ke zelt le vél el sõ ré sze/tö re dé ke a szín -
ház épí té si terv rõl szó ló el kép ze lést a ma -
ga konk ré tu ma i ban vá zol ja az aláb bi
szöveggel:26

„Ked ves Tisz te le tes Uram, 
Az úton, még ide jöt tem, perpendál-

tam [gon dol kod tam] ma gam ban, mi kép -
pen leszen jobb ez idén épít tet nem Ko lozs -
várt, de csak meg ál lot tam azon, hogy
azon tractust, mely ben a paplanas, nyer -
ges korcsomárosok lak nak, el nem ron -
tom, mert an nak jó fa lai vad nak, ha nem
av val szem ben, ahol most a secesszus [ár -
nyék szék] va gyon, ép pen olyan hosszú,
de szé le sebb kõ is tál lót csi nál ta tok, és úgy,
mint a gróf Beth len Gergelyné asszo nyom
ka pu ja kö zi van, osz lo pok ra öszvebol-
toztatom, mely sze rint alól jó is tál lóm, a78
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bol to zás alatt jó sze kér szí nem lészen,
még is a korcsoma tractusán lé võ négy há -
zak [szo bák] is meg ma rad nak. Ezek re
osztán fenn egy ép pen ak ko ra nagy pa lo -
tát [ter met] csi ná lok, mely ak ko ra lészen,
mint az alat ta va ló épü le tek egé szen, és
úgy gon do lom, leszen két ak ko ra, mint a
mos ta ni ko mé dia ház, mely ben el fér het -
nek, ha tet szik, ha pe dig vagy né kik nem
tet sze nék a ko mé dia meg szûn nék, könnyû
lesz elreggettetnem, ki te lik nyolc jó ház
be lõ le, így sem mi ká rom nem lesz, de ha
úgy épít tet ném, mint a temp lo mo kat, 
a föld szí né tõl fog va kezd ve, a ná lam 1mo
igen sok ba tel nék, ezerekbe, még is 2do ha
a ko mé dia meg szûn nék, nem ven ném
hasz nát, így pe dig 3mo azon kí vül, hogy
én is szek securitásba le szek, a ko mé dia is
meg fér ben ne, ah hoz ké pest, amint most
lá tom, és 4to ma gas sá gát annyi ra mo de -
rál ta tom, hogy ma ga sabb lészen, mint a
mos ta ni ko mé dia ház, mert stakkatúráját
la po san a fe dél alá fel le het húz ni, mint 
a vécsi kül sõ le lá tón is van,  és így körödes
kü kûvül egy sor ral […] is elég el fér, Ko -
lozs vár nak elég is az, mert Bécs hez, Bu -
dá hoz hijába hasonlíttyuk a ko mé dia há -
zat, mert csak nincs itt annyi nép, mint
ott, a pe dig 5to sem mi, hogy ga rá di cson
kell be lé fel men ni. Lá tom, most is azon
men nek, ha nem a ga rá dics jobb lészen,
6to accessusságát pe dig a hin tók nak hogy
le het, meg mu tat tam Fej ér uram nak, mely
a Kornis-házon túl…”

A le vél tö re dék fél re ért he tet le nül bi zo -
nyít ja, hogy Ke mény Si mon ko lozs vá ri 
in gat la nát úgy kí ván ja át épí te ni, hogy az
ab ban ki ala kí tott „pa lo ta” jó val tá ga sabb
„ko mé dia ház ként” funk ci o nál has son, mint
a Rhédey-ház „szá lá ja”, amely a le vél
meg írá sá nak idõ pont já ban he lyet ad a ko -
lozs vá ri színielõadásoknak. A „ko mé dia -
ház ba” – az el kép ze lés sze rint – lép csõk
ve zet né nek fel, sõt a szö veg a hin tók „par -
ko ló he lyé rõl” is ren del ke zik. A tö re dék
azt is bi zo nyít ja, hogy Ke mény Si mon
igen tá jé ko zott a vá ros szín ját szá sá nak
hely ze tét, a szín tár su la ti za va ro kat il le tõ -
en, és em pi ri ku san vé le ke dik az el sõ év
színházlátogatottságáról is – utób bi kész -
te ti ar ra, hogy össze ha son lít sa a ko lozs vá -
ri re a li tást a bu dai és bé csi hely zet tel. 

Saj nos a csa lá di le vél tár ban ki ala kí -
tott szín há zi irat cso port nem szol gál tat
pon tos ada to kat a ko mé dia ház fel épí té sé -
re és mû köd te té sé re vo nat ko zó an. Az ira -
tok kö zül azon ban a szí né szek kö te lez vé -

nyei ta lán kö ze lebb se gí te nek né hány
adat ár nyal tabb ér tel mez he tõ sé gé hez. 
E kö te lez vé nyek ak kor ke let kez nek, ami kor
a szak iro da lom ban is em lí tett „szí nész -
köz tár sa ság” vál ság ba jut, és a tár su lat
tag jai újabb és újabb meg ol dá so kat ke res -
nek a to váb bi elõ adá sok le foly ta tá sá nak
biztosítására.27 Idõ ben az el sõ a tár su lat
négy tag ja, Mi hály An tal, Pat kó Kótsi Já -
nos, Fej ér Já nos és Haralyi Fej ér Ist ván
1793. jú ni us 14-én Ko lozs vá ron kelt, pe -
csét je ik kel el lá tott meg ál la po dá sa. Eb ben
az em lí tett négy szí nész le szö ge zi, hogy
mi u tán Fej ér Já nos le mon dott elöl já ró sá -
gá ról, és a tár su lat egy „kö zön sé ges tár sa -
sá got” (köz tár sa sá got) ala pí tott, mely nek
tag jai kö zött a „kár, ha szon és köz jó ra va -
ló tö rek vés” kö zös volt, ám ez a tár sa ság
mû kö dés kép te len né vált, az alá írók vál -
lal ják az elõ adá sok foly ta tá sát a kö te lez -
vény ben rög zí tett fel té te lek mellett.28

A má sik két irat, mind Nagy vá ra di Kontz
Jó zsef, mind Õry Fü löp Ist ván kö te lez vé -
nye né hány nap pal ké sõb bi, jú ni us 19-ei
kel te zé sû. Az alá írók, mi u tán Fej ér Já nost
Cse rei Far kas, az Er dé lyi Ma gyar Ját szó
Szín párt fo gó ja elöl já rói hi va ta lá ba visz-
sza he lyez te, vál lal ják, hogy to vább ra is
ját sza nak a tár su lat ban, adott fel té te lek
szerint.29 Az is mer te tett ira tok mel lett ta -
lál ha tó még egy tö re dék Fej ér Já nos ha vi
szám adá sá ról a szí né szek bé re it és a szín -
ház egyéb költ sé ge it illetõen.30

Az idé zett ira tok ada ta i ból az aláb bi
kép raj zo ló dik ki: a szí né szi „köz tár sa ság”
mû kö dés kép te len né vá lá sát kö ve tõ en az
Er dé lyi Ma gyar Ját szó Szín meg bí zá sá ból
is mét Fej ér Já nost lesz a szín tár su lat ve -
ze tõ je. Utób bi 1793. jú ni us kö ze pe tá ján
hoz zá is lát a tár su lat új ra szer ve zé sé hez.
Tisz tá ban van azon ban az zal, hogy no -
vem ber tõl meg szû nik a Rhédey-házban
az elõ adá sok meg tar tá sá nak a le he tõ sé ge.
Ek kor lép het érint ke zés be Ke mény Si -
mon nal – hogy ez ki nek a kez de mé nye zé -
sé re tör té nik, ar ról nin cse nek ada ta ink.
Ta lál ko zá sa ik – le vél vál tá sa ik? – egyik kö -
vet kez mé nye le het az a le vél tö re dék,
amely ben Ke mény vá zol ja az irat ban em -
lí tett Fej ér Já nos tár su la ta szá má ra fel épí -
ten dõ ko mé dia ház ter vét. A (vég sõ) meg -
ál la po dás – ha van ilyen – szö ve gét nem
is mer jük ugyan, de va ló szí nû sít he tõ lét -
re jöt té nek egyik bi zo nyí té ka az a kö zép -
kor óta élõ gya kor lat, mi sze rint a meg kö -
tött jog ügy let ese tén a jo go kat át ru há zó
fél át ad ja a má sik érin tett fél nek az ügy
tár gyá ra vo nat ko zó jog biz to sí tó jo go sult - história
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sá got bi zo nyí tó ak tá kat. Mint aho gyan
Fej ér Já nos is át ad ja Ke mény Si mon nak a
tár su la tá ra vo nat ko zó ira to kat. Ezek bõl
ma rad tak meg a csa lá di le vél tár ban a fen -
tebb idé zet tek. Ame lyek azon ban – a ma -
guk tor zó mi vol tá ban – ter mé szet sze rû en
nem ad nak vá laszt né hány lé nye ges kér -
dés re. Így mind ez ide ig nem tud juk azo -
no sí ta ni Ke mény Si mon nak azt a ko lozs -
vá ri in gat la nát, amely bõl a ko mé dia há zat
kí ván ta ki ala kí ta ni. A ko lozs vá ri vá ro si
adó köny vek meg ma radt kö te te i ben er re
nem ta lál tunk ada to kat. Nincs ada tunk ar -
ra vo nat ko zó an sem, hogy a ko mé dia ház –
vagy csak egy újabb „szá la” – va ló já ban
meg épült-e. Mint aho gyan ar ra sem, hogy
az egyéb ként fo lya ma to san mû kö dõ tár -
su lat ját szott-e egy ál ta lán az eset leg fel -
épült Ke mény Si mon ter vez te „pa lo tá -
ban”. Mind ez to váb bi ku ta tá sok fel ada ta. 

Ar ról azon ban, hogy a ko lozs vá ri ma -
gyar nyel vû szín ját szás nem csak Ke mény
Si mon nak, de csa lád já nak is szív ügye, ta -
nús ko dik pél dá ul az a be jegy zés, mi sze -
rint Ke mény Simonné Wass Ka ta évek kel
fér je ha lá la után, még 1803-ban is se gé -
lye zi a színtársulatot.31

Ke mény Si mon – erõ tel jes kul tú ra ori -
en tált sá gá val és -támogatásával – egy fe lõl
a „ré gi er dé lyi”, a fe je de lem ség ko ri kon -
zer va ti viz must és foly to nos sá got kép vi se -
li a Habs burg-in teg rá ció ko rá ban – a né -
mi képp be szû kült le he tõ sé gek kö ze pet te
sze mé lyes, tár sa dal mi és po li ti kai kap -
cso la ti há lók se gít sé gé vel, a va gyon és 
a szo ci á lis stá tus fel hasz ná lá sá val köz vet -
le nül kul tú ra hor do zói sze re pet vál lal,
más fe lõl ép pen ez ál tal ölt ma gá ra már
egy mo der nebb sze re pet (is), a re form ko -
ri arisz tok ra tá ét. 
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A KO LOZS VÁ RI ZSI DÓ KÓR HÁZ 
MEG NYI TÁ SÁ RA (1931)

Höl gye im és Ura im!
Nagynyil vá nos ün nep sé gek csak ak kor

jo go sul tak – kü lö nö sen ezek ben a ne héz
na pok ban, ame lye ket át élünk –, ha a köz
szem pont já ból fon tos ese ményt ve zet nek
be, avagy zár nak le. Kü lön jo go sult sá got
ad a mai ün nep nek az a kö rül mény hogy
meg nyi tó ün nep ség ugyan, amely egy
ilyen köz ér de kû mun kát, a kór ház mû kö -
dé sét, meg in dít, de egyút tal olyan ün nep -
ség is, amely egy má sik, a köz szem pont -
já ból nem ke vés bé fon tos ese ményt le zár,
amely az a tár sa da lom ál tal vég zett nagy -
sze rû mun ka, amely ezt a kór há zat lét re -
hoz ta. Az or vo si tu do mány és a tár sa da -
lom nak ez a ta lál ko zá sa a mai ün ne pen
nem vé let len, mert mind ket tõ nek kö zös
mû ve ez a kór ház, és ez a kap cso lat az 
or vo si tu do mány és a kö zös ség kö zött 
a mun ká nak kö vet ke zõ, a mai na pon meg -
in du ló fá zi sá ban is meg fog ma rad ni. 
A tár sa da lom a mun ká nak ed di gi sza ka -
szá ban az épí tõ, az ak tív rész volt, s ezt az
ak tív mun kát nagy sze rû len dü let tel azok
ve zet ték, kik ben a kö zös ség bõl fa ka dó ne -
mes hu ma niz mus és szo ci á lis fe le lõs ség -
ér zet szo kat lan pél da sze rû mér ték ben vált
tu da tos sá. És ve zet te el sõ sor ban az a fér -
fiú, ki ben ezen pél da mu ta tó tu laj don sá -
gok hoz a nagy szív ál do zat kész sé ge is tár -
sult: ál dott em lé ke ze tû Se bes tyén Dá vid,
és ve zet te to vább a be tel je sü lé sig fia és
mû vé ben utó da, Se bes tyén Jó zsef, ki ben
ezt a ne mes hu ma niz must és fo ko zott fe -
le lõs ség ér ze tet a köz iránt be te tõz te egy
hal lat lan szí vós aka rat és a leg sú lyo sabb
gaz da sá gi vál ság gal is da co ló al ko tó ké pes -
ség. A mû be van fe jez ve, az ün nep nek
mind járt vé ge, és meg kez dõd he t a mun ka,
a mi mun kánk, az or vo so ké, az or vo si tu -
do má nyé. Ám de a kö zös ség gel a kór ház

eb ben az el kö vet ke zen dõ mun ká ban is
szám ta lan ele ven szál lal van össze köt ve.
De ezen túl a tár sa da lom nem annyi ra 
ak tív, épí tõ sze re pet fog be töl te ni, ha nem
in kább mint szen ve dõ, el fo ga dó fél áll 
a kór há zi mun ká val szem ben. Akik ma ün-
ne pel nek, rész ben az épí tõk, kik mun ká -
juk zá ró kö vét rak ják ma le, de itt van nak
a töb bi ek is, sok kal szá mo sab ban, a szen -
ve dõk, a be te gek, akik vá ra ko zás sal és bi -
za lom mal vár ják, hogy a kór ház ka pu ja
meg nyíl jon. Ez a bi za lom és ez a vá ra ko -
zás az, amely a kór ház épí té sét szük sé ges -
sé tet te, ami te hát vég ered mény ben a kór -
há zat lét re hoz ta.  

Höl gye im és Ura im!  
Ez a nagy bi za lom tel jes vá ra ko zás a

kór ház mû kö dé sé vel szem ben kul túr tör -
té ne tünk egy ér de kes je len sé gé hez ve zet.
Ez az a gyö ke res vál to zás, me lyen a kö -
zös ség nek ál lás fog la lá sa a kór há zak kal
szem ben az utol só ge ne rá ci ók ban ke resz -
tül ment. A múlt évi drez dai nem zet kö zi
egész ség ügyi ki ál lí tás a kór ház nak kü lön
pa vi lont szen telt, és eb ben a pa vi lon ban
két ér de kes kép volt lát ha tó, me lyen egy -
más mel lett a ré gi és az új kór ház volt
igen szem lél te tõ mó don ér zé kel tet ve. Az
el len tét a két kép kö zött olyan nagy volt,
hogy egé szen in do ko lat lan nak lát szott,
hogy mind ket tõ nek ne ve azo nos volt,
mert ezen egy for ma el ne ve zés tõl el te kint -
ve sem mi ben sem ha son lí tot tak egy más -
hoz. A ré gi kór ház, amely in kább azílum
volt, olya nok ré szé re, kik a kör nye ze tük re
ter he sek vol tak, mint gyó gyí tó in té zet, fél -
re e sõ ut cá ban, tá vol az élõk há za i tól fe -
küdt, és az em be rek sze me i ben a bor za -
lom, a szen ve dés és a ha lál haj lé ka volt,
mely be ha be lé pett, min den re mény ség rõl

Az 1895-ben Besz ter cén szü le tett Ham burg Jó zsef sze mész-fõ or vos, a ma ga ko rá ban is mert pub li cis ta be -
szé dé nek szö ve gét a dok tor lá nya, Ken de Han na bo csá tot ta szer kesz tõ sé günk ren del ke zé sé re.



le mon dott. Sö tét óri á si kór ter me i be le ve -
gõ és nap fény alig ha tolt be, és az or vos -
nál is szor gal ma sabb lá to ga tó ja volt az
utol só vi gaszt nyúj tó lel kész. A ma kór -
há za ez zel szem ben a vá ros szí vé ben, en -
nek jól meg vá lasz tott, leg szebb he lye in
fek szik, mo dern, ra gyo gó épü let, amely 
a mo dern tu do mány és tech ni ká nak va ló -
sá gos tár há za, Ha ré geb ben az or vos egyik
ne héz prob lé má ja ab ban állt, hogy mely
mó don si ke rül a be te get rá bír ni, hogy
kór ház ba men jen, úgy ma sok kal gyak -
rab ban okoz ne héz sé get az, hogy egy be -
te get, ki már nem igé nyel kór há zi ke ze -
lést, el aka runk bo csá ta ni. Hogy ha ku tat -
juk en nek a nagy kü lönb ség nek az okát,
kü lö nö sen azt, hogy mi okoz ta a kö zön ség
egy re fo ko zó dó bi zal mát a kór há zak kal
szem ben, úgy az okot nem csu pán lel ki
vagy ér zel mi bel sõ vál to zás ra ve zet het jük
vissza, ha nem ezen fej lõ dés nek je len sé -
ge i ben fog juk meg ta lál ni. A gõz gép fel ta -
lá lá sa ál tal meg in du ló na gyi pa ri ter me lés
nem csak gaz da sá gi té ren oko zott za jos át -
ala ku lást, ha nem meg in dí tot ta az em pi ri -
kus ter mé szet tu do mány ok nak egy nagy -
sze rû és me re dek vo na lú fej lõ dé sét, mely
ter mé szet sze rû en nem ma rad ha tott ha tás
nél kül az ar ra al kal ma zott tu do mány ág-
 ra sem. Mely tel jes egé szé ben az, ter mé -
szet vizs gá lá son épült fel: az or vos tu do -
mány ra. A ter mé szet tu do mány ok nak az
em pi ri kus és ra ci o ná lis ku ta tás nak ezen
kor sza ka, mely nek hi á nyos sá ga it és túl -
zá sa it ma már fel is mer tük még is az em -
be ri tör té ne lem nek azon rit ka al ko tó pil -
la na ta i hoz tar to zik, mely ben a ter me lé si
mód meg vál toz ta tá sa ál tal az összes ré gi
ér té kek meg in ga nak, és a ter me lés új
szük ség le te i nek iz zó he vé ben egy al ko tó
ol va dá si pont hoz ér kez nek el, mely nél
tu dá sunk nak összes ér té kei új for má ba
lesz nek önt ve. Szel le mi tör té ne tünk nek
ezen pro duk tív kor sza ka a ré gi me di ci nát
is meg ter mé ke nyí tet te, mely a ré gi al kí -
mia és sko lasz ti ka szûk ke re te it szét fe -
szít ve a mo dern fi zi ka és ké mia biz tos
alap ja i ra he lyez ke dett, és az összes élet je -
len sé ge ket új szem szög bõl vizs gál ta és 
is mer te fel, és a sa ját alap ve tõ tu do má -
nyát, a bi o ló gi át is egé szen új for mák ba
ön töt te. Az a nagy sze rû fej lõ dés me lyen
ez ál tal az or vo si tu do mány ke resz tül -
ment, a gyógy ászat leg kü lön fé lébb te re in
ve ze tett nagy fel fe de zé sek hez és meg le põ
ered mé nyek hez. 

A ha la dás egyik ve le já ró ja volt a be -
teg ség fel is me ré sé nek, a di ag nosz ti ká nak

tel jes át ala ku lá sa oly irány ban, hogy el já -
rá sai mind fi no mab bak és ez zel mind
komp li kál tab bak ká vál tak. Míg ed dig a
di ag nó zis in kább pil la nat fel vé te lek re
épült, me lyet az or vos a be teg lá to ga tás ok
ide jén a be teg nél fel ve he tett, úgy az új 
di ag nosz ti ka a be te gek ál lan dó és hu za -
mo sabb ide ig tar tó meg fi gye lé sét, kór tör -
té ne te i nek rend sze res, fo lya ma tos, film -
sze rû re giszt rá lá sát tet te szük sé ges sé,
mely a be teg lá to ga tás ok út ján alig esz kö -
zöl he tõ, és kel lõ pon tos ság gal csak gyógy -
in té ze tek ben, kór há zak ban vé gez he tõ.

Eh hez já rult azon ban még egy má sik
je len ség, még pe dig az, hogy az el mé le ti
ter mé szet tu do mány ok kal pár hu za mo san
a tech ni ka is rend kí vü li mó don ki fej lõ -
dött, és az or vos tu do mány nak mind
komp li kál tabb és na gyobb sza bá sú tech -
ni kai ap pa rá tust bo csá tott ren del ke zé sé -
re, mely ma már a di ag nosz ti ka és te rá pia
szer tá rá hoz nél kü löz he tet le nül hoz zá tar -
to zik, és mely szin tén csak kór há zak ban
va ló sít ha tó meg tel jes mér ték ben.

De még egy fon tos vál to zást ho zott ez
a fej lõ dés. Az or vos tu do mány ku ta tá sa i -
nak és ered mé nye i nek anya ga olyan be -
lát ha tat lan mé re te ket öl tött, hogy akár
csak a le szûrt ered mé nyek nek tel jes el sa -
já tí tá sa az or vos ré szé re mind in kább le -
he tet len né vált. És ezen a pon ton meg in -
dult az a fo lya mat, ame lyet min dig ott 
ta lá lunk meg, ahol va la me lyik egy ség ben
az élet nek túl gaz dag mennyi sé ge gyûl
össze: meg in dult az osz lás, a fõ és mel -
lék ágak ter me lé se, az or vos tu do mány ok
spe ci a li zá lá si fo lya ma ta, amely má ig
sincs le zár va. En nek a szük ség sze rû spe -
ci a li zá ló dás nak sok elõ nye mel lett van
egy nagy hát rá nya, és ez az, hogy las san
az or vos tu do mány ato mi zá lá sá hoz, az
ágak nak a törzs tõl va ló elkülönödéséhez
ve zet het. Egyet len le he tõ ség van e nagy
hát rány ki kü szö bö lé sé re, és ez ab ban áll,
hogy a mind fi no mabb spe ci a li zá ló dást
mind ki sebb rész te rü le tek re osz tó fo lya -
mat tal szem ben egy má sik szin te ti kus
szer vez ke dés is in dul jon meg, mely a dif -
fe ren ci ált ré sze ket egy ma ga sabb egy ség -
ben össze fog ja. Ám mi vel az egyén szel le -
mi ka pa ci tá sa már nem ele gen dõ ah hoz,
hogy a tu do mányt min den ré szé ben át -
fog ja, a szer vez ke dés nem le het egyé ni,
csak kol lek tív: az el kü lö nült szak mák nak
rend sze res és ki egé szí tõ együtt mû kö dé se
egy mo dern gyógy in té zet ke re té ben.

A kö zön ség nek fo ko zó dó bi zal mát a
kór há zak kal szem ben te hát nem ér zel mi82
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83vál to zás, ha nem té nyek meg vál to zá sa
okoz ta. A gyógy ászat, mely a múlt ban
mond hat ni egyé ni mû vé szet volt, mely nek
ered mé nye az or vos sze mé lyes meg fi gye -
lõ- és szin te ti kus in tu i tív ké pes sé gé tõl füg -
gött, ma mind in kább kol lek tív fel adat tá
vá lik, mely csak a mo dern kór ház ban old -
ha tó meg, ahol az or vos ma is nél kü löz he -
tet len egyé ni ké pes sé gei szer ve zett együtt -
mû kö dés ke re tén be lül jut nak ér vény re és
tár sul nak mind azon le he tõ sé gek kel, me -
lye ket a mo dern tech ni ka és a ki fi no mo -
dott re giszt rá ló di ag nosz ti ka nyúj ta nak.

A kór ház így ma az a hely, ahol a mo -
dern or vos tu do mány tel je sí tõ ké pes sé ge i -
nek ma xi mu mát ér he ti el, és ez az, amit 
a kö zös ség mind szé le sebb ré te gei ösz -
tön sze rû leg meg érez nek, ami kor ko moly
be teg sé gük gyó gyí tá sá ra a kór há zat tart -
ják leg al kal ma sabb nak.

Höl gye im és Ura im! 
Mi mind nyá jan itt egy nagy lát vá -

nyos ság nak szem ta núi va gyunk. A leg -
nagy sze rûbb lát vá nyos ság ez, amit a ter -
mé szet csak nyújt hat. An nak va gyunk
szem ta núi, ho gyan vá lik ele ven né az
élet te len. A mû be van fe jez ve, az ün nep -
nek mind járt vé ge, és meg kez dõd het a
mun ka. A fa lak kö zé ha lott anyag, élet te -
len vas és tég lák kö zé élet köl tö zik. És mi
egy szü le tés nek, az új élet el sõ lük te té sé -
nek va gyunk ta núi. És ha eb ben a nagy -
sze rû lát vány ban van va la mi el szo mo rí -
tó, úgy ta lán csak az, hogy a szü le tés nél
nem le het je len ma ga az apa, aki elõ ször
ezt az éle tet el gon dol ta, sze re tet tel meg -
ter vez te és ezen túl a lét re jö vé sé nek le he -
tõ sé ge it meg te rem tet te. De ezen tény ben
nem csak el szo mo rí tó van, ha nem fel eme -
lõ is.  Nem csak a mú lan dó ság ról, ha nem
az iga zi hal ha tat lan ság ról is van ben ne
va la mi. Mert egyet len re á lis hal ha tat lan -
ság van: ha lá lunk után csak az él to vább
be lõ lünk amit nem tar tot tunk meg ma -
gunk nak, amit ki sza kí tot tunk, oda ad tunk
a to vább élõ, az örök éle tû kö zös ség nek.

Mi kor mi, a kór ház or vo sai a mun kát
meg kezd jük, jó kí sé rõ lesz utun kon ez a
posz tu musz szü le tés, a kö zért va ló ál do -
zás nak és az iga zi hal ha tat lan ság nak ez a
szim bó lu ma.

De még egy kü lö nös biz ta tást is ho -
zott ne künk ez a mai nap, és ez a tu do má -

nyos és or vo si éle tünk ve ze tõ i nek meg je -
le né se és azok az ér té kes és em lé ke ze tes
sza vak, me lyek kel kö szön töt tek min ket.
Örö met és lel ke se dést vál tott ki a ko lozs -
vá ri egye tem rek to rá nak, dr. Haþiegan
Gyu la pro fesszor nak üd vöz le te, ki ben or -
vo si tu do má nyunk nak nem zet kö zi leg el -
is mert ki vá ló sá gát lát juk. Ab ban, amit õ
és Papilian pro fesszor, az egye tem dé kán -
ja mon dott, ahogy õk a Tal mu dot és a pró -
fé tá kat idéz ték, az ud va ri as ság nak egy
olyan fi nom meg nyil vá nu lá sá nak le het -
tünk ta núi, mely csak fe je del mek nél szo -
ká sos, akik lá to ga tá suk kor a ven dég lá tók
ru há it öl tik ma guk ra.

Pro fesszor Urak, mi ki érez tük sza va -
ik ból az iga zi hu ma niz mus és min de nek -
fö lött ál ló tu do mány sze re tet hang ját. 
Ud va ri as sá gu kat, mellyel Önök ma a mi
szí ne ink ben je len tek meg, av val vi szo noz -
hat juk, hogy kór há zi mun kánk ban igye -
kez ni fo gunk az Önök szí ne it meg va ló sí -
ta ni és meg kö ze lí te ni azt a ní vót, me lyet
az Önök ál tal ve ze tett egye tem és kli ni ka
egy ko lozs vá ri kór ház nak dik tál. Öröm -
mel kö szönt jük egész ség ügyünk ve ze tõ it,
dr. Basiota me gyei és dr. Vlad vá ro si tisz ti
fõ or vos ura kat is, kik nek je len lé te mun -
kánk he lyes sé gét iga zol ja, és ün ne pünk
fé nyét eme li.

De el sõ sor ban ma gunk elõtt lát juk
mind azo kat, kik sok kal na gyobb szám -
ban, mint szen ve dõk, mint be te gek vár ják
a kór há zi mun ka meg in du lá sát, a tár sa da -
lom nak azt a ré szét, mely nek nem az 
ed di gi épí tõ mun ká hoz van kap cso la ta,
ha nem a most meg in du ló or vo si mun ká -
ban kell ré sze sül jön. Az õ fáj dal muk lesz
a mi mun kánk leg ha tá so sabb ser ken tõ je.
A mo dern or vos tu do mány a kór ház ban
éri el tel je sí tõ ké pes ség ének ma xi mu mát,
és a tár sa da lom a kór ház or vo sa it ilyen
ma xi má lis tel je sít mé nyek le he tõ sé gé vel
aján dé koz za meg. Mi azon ban most, mi -
kor a mû be van fe jez ve, mi kor az ün nep -
nek vé ge, és meg kez dõd het a mun ka, 
tu da tá ban va gyunk an nak, hogy a mi hi -
va tá sunk, hogy amit a tár sa da lom ak tív,
épí tõ ré szé tõl át vet tünk, tel jes oda adás sal
és min den tu dá sunk lat ba ve té sé vel a kö -
zös ség szen ve dõ ré szé nek jut tas suk
vissza.

Ham burg Jó zsef


